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न्याययक सयमयतले उजुरीको कारवाही यकनारा गदाा अपनाउनुपने 

कायायवयधका सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ऐन, २०७५  

                                                          सभाबाट स्वीकृत मममत: २०७५।०३।३१  

प्रस्तावनााः न्यामयक समममतले प्रचमलत का ननु बमोमजम ईजरुीको कारवाही र मकनारा 

गदाा ऄपनाईनपुन ेकायामवमध तय गरर स्पष्टता, एकरूपता एवम ्पारदमशाता कायम गरर 

काननुको शासन तथा न्याय प्रमतको जनमवश्वास कायम राखी  रहनको लामग प्रचलनमा 

रहकेो सघंीय काननुमा भए दमेख  बाहके थप काननुी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

    नपेालको समंवधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) बमोमजम ईलााबारी नगरसभाले 

यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारयम्भक 

१. सयंिप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस ऐनको नाम “ईलााबारी नगरपामलका 

न्यामयक समममत (कायामवमध सम्बन्धी) ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन सभाबाट पाररत भएको मममतदमेख लाग ूहुनछे । 

२. पररभाषााः मवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथा नलागेमा यस ऐनमा; 

(क) “ईजरुी” भन्नाले समममत समक्ष परेको ईजरुीबाट शरुु भएको प्रचमलत काननु 

बमोमजम समममतले कारवाही र मकनारा गन ेईजरुी सम्झनपुछा ।  

(ख)  “खाम्न”े  भन्नाले तोकीएको सम्पमिको मलू्याङ्कन गररदा भ्याईन ेहदलाइ 

सम्झन ुपदाछ ।  
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(ग)  “चलन चलाइमदने ” भन्नाले मनणाय पश्चात हक ऄमधकार प्राप्त भएको 

व्यमिलाइ कुन ैवस्त ुवा सम्पमि भोग गना मदन ेकायालाइ सम्झन ुपदाछ । 

(घ) “जमानत”  भन्नाले कुन ैव्यमि वा सम्पमिलाइ न्यामयक समममतले चाहकेो 

वखतमा ईपमस्थत वा हामजर गराईन मलएको मजम्मा वा ईिरदामयत्वलाइ 

सम्झन ुपदाछ ।   

(ङ) “तामलेी”  भन्नाले न्यामयक समममतको क्षेत्रामधकार मभत्रका मववादहरुमा 

सम्वमन्धत पक्षलाइ वझुाइन ेम्याद,  सचुना,  अदशे,  पजूी वा जानकारी पत्र 

ररतपवूाक वझुाईन ेकायालाइ सम्झनपुछा ।  

(च) “तायदात”  भन्नाले सम्पमिको मववरण वा गन्ती गरेको सखं्या जमनन े

व्यहोरा वा सम्पमिको फााँटवारी वा लगतलाइ सम्झनपुदाछ ।  

(छ) “तोकीएको” वा “तोकीए बमोमजम ” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगात बनकेो 

मनयममा तोकीए बमोमजम सम्झनपुछा । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नाले न्यामयक समममत समक्ष पशे हुन अएका कुन ै

कागजपत्रको सम्बन्धमा ररत नपगुे वा काननुले दताा नहुन ेवा नलाग्न ेभएमा 

त्यसको पछामड परि सोको कारण र ऄवस्था जनाआ ऄमधकार  प्राप्त 

ऄमधकारीले लेखीमदन ेमनदशेन वा व्यहोरालाइ सम्झन ुपदाछ ।  

(झ) “नामसेी”  भन्नाले कुन ैव्यमिको नाम, थर र वतन समतेको मवस्ततृ मववरण 

खलुाआएको व्यहोरालाइ सम्झन ुपदाछ ।  

(ञ) “नामलश”  भन्नाले कुन ैमववादको मवषयमा दफा ८ बमोमजम मदएको ईजरुी, 

मनवेदन वा मफराद सम्झन ुपछा । 
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(ट)   “मनणाय मकताब ”  भन्नाले समममतले ईजरुीमा गरेको मनणायको ऄमभलेख 

राख्नको लामग खडा गरेको ईजरुीमा मनणाय गरेको व्यहोरा र त्यसको अधार 

तथा कारणको सङ्मक्षप्त ईल्लेख भएको मकताब सम्झन ुपछा । 

(ठ)  “पन्चकृमत मोल ” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पमिको स्थलगत तथा 

स्थानीय ऄवलोकन मलू्याङ्कन गरर मवक्री मवतरण हुनसक्न ेईमचत ठहराएर 

मनमश्चत गरेको मलु्यलाइ सम्झन ुपदाछ ।    

(ड) “पशेी”  भन्नाले न्यामयक समममत समक्ष मनणायाथा पशे हुन ेमववादहरुमा 

पक्षहरुलाइ ईपमस्थत गराआ सनुवुाआ गन ेकामलाइ सम्झन ुपदाछ ।  

(ढ) “प्रमतबादी” भन्नाले बादीले जसका ईपर ईजरुी दताा गदाछ सो व्यमि वा 

ससं्था सम्झन ुपछा । 

(ण) “वकपत्र”  भन्नाले मववाद सम्बन्धमा जानकार भइ साक्षीको रुपमा व्यि 

गरेका कुरा लेखीन ेवा लेखीएको कागजलाइ सम्झन ुपछा ।  

(त) “बन्द इजलास”  भन्नाले न्यामयक समममत ऄन्तगात मनरुपण हुन ेमववादहरु 

मध्ये गोप्य प्रकृमतको मववाद भएको र सम्बद्ध पक्षहरुमवच गोपमनयता कायम 

गना  अवश्यक दमेखएमा सम्बद्ध पक्षहरु मात्र सहभागी हुनगेरर प्र बन्ध 

गररएको सनुवुाइ कक्षलाइ सम्झन ुपछा ।  

(थ) “बादी” भन्नाले कस ैईपर समममत समक्ष ईजरुी दताा गन ेव्यमि वा ससं्था 

सम्झन ुपछा । 

(द) “मलू्तवी”  भन्नाले न्यामयक समममत ऄन्तगात मवचाराधीन मदु्धा ऄन्य 

ऄड्डा ऄदालतमा समते मवचारामधन भइरहकेो ऄवस्थामा न्यामयक 

समममतले मनणाय गदाा ऄन्य मवचारामधन मदु्धामा प्रभामवत हुन ेदमेखएमा 
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प्रभाव पान ेमदु्धाको फैसला नभएसम्म प्रभामवत हुन ेमदु्दा स्थमगत गन े

कायालाइ सम्झन ुपछा ।  

(ध) “लगापात”  भन्नाले घरजग्गा र त्यससाँग ऄन्तर मनमहत टहरा ,  बोट मवरुवा,  

खलु्ला जममन र त्यसमा रहकेा सबैखाले सरंचना वा चचकेो जग्गा ,  

छेईछाई,  सरेोफेरो र सम्पणूा ऄवयवलाइ सम्झन ुपदाछ ।  

(न) “सदरस्याहा” भन्नाले धरौटीमा रहकेो रकमको लगत किा गरर अम्दानीमा 

बााँध्न ेकायालाइ सम्झन ुपछा ।     

(प) “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झन ुपछा । 

(फ) “समममत” भन्नाले न्यामयक समममत सम्झनपुछा र सो श ब्दले स्थानीय ऐनको 

दफा ४८ को ईपदफा (६) बमोमजमको समममतलाआा समते जनाईनछे । 

(ब) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषाको लामग छुिा छुिै हुन ेगरर प्रमतवषाको 

मनममि स्थायी रुपमा तय गररएको शता सम्झन ुपछा । 

 (भ)   “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ” सम्झनु 

पछा । 

(म)  "समंवधान" भन्नाले नपेालको समंवधान सम्झन ुपछा । 
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पररच्छेद-२ 

सयमयतको अयधकार 

३. उजुरीमा यनणाय सम्बन्धी कामाः  समममतमा दताा भएका ईजरुी वा ईजरुीको 

मनणाय गन ेवा दताा भएको नामलश वा ईजरुीको कुन ैव्यहोराले लगत किा गन े

ऄमधकार समममतलाआा मात्र हुनछे । 

४. यनणाय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामाः  (१) दफा ३ मा ईल्लेख भएको वा 

प्रचमलत काननुले समममत वा समममतको सदस्यले न ैगन ेभन्न ेव्यवस्था गरेको 

वा कायाको प्रकृमतले समममत वा समममतको सदस्यले न ैगनुापन ेस्पष्ट भैरहकेो 

दमेख बाहकेको ऄन्य कायाहरू यस ऐनमा तोकीएको कमाचारी र त्यसरी 

नतोकीएकोमा समममतले मनणाय गरर तोकेको वा ऄमधकार प्रदान गरेको 

कमाचारीले गनुापनछे । 

  (२) तोकीएको शाखा प्रमखु वा तोकीएका ऄन्य कमाचारीले यस ऐन 

र प्रचमलत काननु बमोमजम तोकीएको काम गदाा समममतको सयंोजक वा 

समममतले तोकेको सदस्यको प्रत्यक्ष मनदशेन, दखेदखे र मनयन्त्रणमा रही 

गनुापनछे । 

५. यस ऐन बमोयजम कायायवयध अवलम्बन गनुापनेाः  समममतले ईजरुी वा 

ईजरुीको कारवाही र मकनारा गदाा प्रचमलत र सम्बमन्धत सघंीय काननुमा स्पष्ट 

ईल्लेख भए दमेख बाहके यस ऐन बमोमजमको कायामवमध ऄवलम्बन गनुा   

पनछे । 

६. सयमयतले हेनेाः  समममतलाआा दहेाय बमोमजमको ईजरुीहरूमा कारवाही र 

मकनारा गन ेऄमधकार रहनछेः 
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(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ ऄन्तगातको ईजरुी,  

(ख) मलेममलाप ऐन, २०६८ ऄनसुार मलेममलापको लामग 

नगरपामलकामा पे्रमषत ईजरुी, 

(ग) समंवधानको ऄनसुचूी -८ ऄन्तगातको एकल ऄमधकार 

ऄन्तगात सभाले बनाएको काननु बमोमजम मनरूपण हुन ेगरर 

मसमजात ईजरुी, तथा 

(घ) प्रचमलत काननुले नगरपामलकाले हने ेभ नी तोकेका  

ईजरुीहरू । 

७. सयमयतको िेत्रायधकाराः  समममतले दफा ६ ऄन्तगातका मध्ये दहेाय 

बमोमजमका ईजरुीहरूमा मात्र क्षेत्रामधकार ग्रहण गन ेतथा कारवाही मकनारा 

गनछेः 

(क) व्यमिको हकमा ईजरुीका सबै पक्ष नगरपामलकाको 

भैगोमलक क्षेत्रामधकार मभत्र बसोबास गरररहकेो, 

(ख) प्रचमलत काननु र समंवधानको भाग ११ ऄन्तगातको कुन ै

ऄदालत वा न्यायाधीकरण वा मनकायको क्षेत्रामधकार मभत्र 

नरहकेो, 

(ग) नगरपामलकाको क्षेत्रामधकार मभत्र परेका कुन ैऄदालत वा 

मनकायबाट मलेममलाप वा ममलापत्रको लामग प्रेमषत 

गररएको, 

(घ) ऄचल सम्पमि समावेश रहकेो मवषयमा सो ऄचल सम्पमि 

नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्रामधकार मभत्र रमहरहकेो, तथा 
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(ङ) कुन ैघटनासाँग सम्बमन्धत मवषयवस्त ुरहकेोमा सो घटना 

नगरपामलकाको भैगोमलक क्षेत्र मभत्र घटेको । 

 

पररच्छेद-३ 

उजुरी तथा प्रयतवाद दताा 

८. यववाद दताा गनेाः (१) कस ैईपर मववाद दताा गदाा वा ईजरुी चलाईाँदा प्रचमलत 

काननु बमोमजम हकदयैा पगुेको व्यमिले समममतको तोकीएको शाखा समक्ष 

ईजरुी दताा गनासक्नछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम ईजरुी मददंा यस ऐन तथा प्रचमलत काननु 

बमोमजम खलुाईनपुन ेकुरा सबै खलुाआा तथा पयुााईनपुन ेप्रमक्रया सबै परूा  गरर 

ऄनसुचूी-१ बमोमजमको ढााँचामा मदनपुनछे । 

  (३) ईपदफा (२) मा लेखीए दमेख बाहके ईजरुीमा दहेाय बमोमजमको 

व्यहोरा समते खलुाईनपुनछेः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र मनजको बाबु  र अमा, तथा थाहा 

भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम; 

(ख) प्रमतबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म मनजको बाब ुर 

अमाको नाम, थर र स्थान पिा लाग्नगेरर स्पष्ट खलेुको 

वतन; 

(ग) नगरपामलकाको नाम सहीत समममतको नाम ; 

(घ) ईजरुी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पणूा मववरण ; 
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(ङ) नगरपामलकाले तोके ऄनसुारको  दस्तरु बझुाएको रमसद वा 

मनस्सा; 

(च) समममतको क्षेत्रामधकार मभत्रको ईजरुी रहकेो व्यहोरा र 

सम्बमन्धत काननु; 

(छ) बादीले दावी गरेको मवषय र सोसाँग सम्बमन्ध त प्रमाणहरू; 

(ज) हदम्याद लाग्न ेभएमा हदम्याद रहकेो तथा हकदयैा पगुेको  

सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुन ैसम्पमिसाँग सम्बमन्धत मवषय भएकोमा सो सम्पमि चल 

भए रहकेो स्थान, ऄवस्था तथा ऄचल भए चारमकल्ला 

सहीतको सबै मववरण । 

(४)  प्रचमलत काननुमा कुन ैमवशषे प्रमक्रया वा ढााँचा वा ऄन्य केही 

ईल्लेख भएको रहछे भन ेसो सन्दभामा अवश्यक मववरण 

समते खलेुको हुनपुनछे । 

(५) कुन ैमकमसमको क्षमतपमूता भराईनपुन ेऄथवा बण्डा लगाईनपुन े

ऄवस्थाको ईजरुीको हकमा त्यस्तो क्षमतपमूता वा बण्डा वा 

चलनको लामग सम्बमन्धत ऄचल सम्पमिको मववरण 

खलेुको हुनपुनछे । 

९. यववाद दताा गरर यनस्सा यदनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोमजम प्राप्त 

ईजरुी दताा गरर बादीलाआा तारेख तोकी ऄनसुचूी-२ बमोमजमको ढााँचामा 

मववाद दतााको मनस्सा मदनपुनछे । 
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  (२) ईपदफा (१) बमोमजम तारेख मदन ुपन ेऄवस्थामा तारेख तोक्दा 

ऄनसुचूी-३ बमोमजमको ढााँचामा तारेख भपााआा खडा गरर सम्बमन्धत पक्षको 

दस्तखत गराआा मममसल सामले राख्नपुछा । 

 (३) ईपदफा (२) बमोमजम तारेख भपााआामा तोकीएको तारेख तथा ईि मममतमा हुन े

काया समते ईल्लेख गरर सम्बमन्धत पक्षलाआा ऄनसुचूी-४ बमोमजमको ढााँचामा 

तारेख पचाा मदनपुनछे । 

१०. उजुरी दरपीठ गनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोमजम पशे भएको 

ईजरुीमा प्रमक्रया नपगुेको दमेखए परूा गनुापन ेदहेायको प्रमक्रया परूा गरर ऄथवा 

खलुाईनपुन ेदहेायको व्यहोरा खलुाआ ल्याईन ुभन्न ेव्यहोरा लेखी पाच मदनको 

समय तोकी तथा मववाद दताा गना नममल्न ेभए सो को कारण सहीतको व्यहोरा 

जनाआा दरपीठ गरेमा बादीलाआा ईजरुी मफताा मदनपुनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमक्रया नपगुेको भनी दरपीठ गरर मफताा 

गरेको ईजरुीमा दरपीठमा ईल्लेख भए बमोमजमको प्रमक्रया परूा गरर पाच 

मदनमभत्र ल्याएमा दताा गररमदनपुछा । 

  (३) ईपदफा (१) बमोमजमको दरपीठ अदशे ईपर मचि नबझु्न ेपक्षले 

सो अदशे भएको मममतले मतन मदन मभत्र ईि अदशेको मवरू द्धमा समममत 

समक्ष मनवेदन मदन सक्नछे । 

  (४) ईपदफा (३) बमोमजम मदएको मनवेदन व्यहोरा मनामसब दमेखए 

समममतले ईपदफा (१) बमोमजमको दरपीठ बदर गरर मववाद दताा गना अदशे 

मदनसक्नछे । 
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  (५) ईपदफा (४) बमोमजम अदशे भएमा ईजरुी प्रशासकले त्यस्तो 

मववाद दताा गरर ऄरू प्रमक्रया परूा गनुापनछे । 

११. दताा गना नहुनेाः ईजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोमजम पशे भएको ईजरुीमा दहेाय 

बमोमजमको व्यहोरा मठक भएनभएको जााँच गरर दताा गना नममल्न ेदमेखएमा 

दफा १० बमोमजमको प्रमक्रया परूा गरर दरपीठ गनुापनछेः 

(क) प्रचमलत काननुमा हदम्याद तोकीएकोमा हदम्याद वा म्याद 

मभत्र ईजरुी परे नपरेको; 

(ख) प्रचमलत काननु बमोमजम समममतको क्षेत्रामधकार मभत्रको 

ईजरुी रह ेनरहकेो; 

(ग) काननु बमोमजम लाग्न ेदस्तरु दामखल भए नभएको ; 

(घ) कुन ैसम्पमि वा ऄमधकारसाँग सम्बमन्धत मवषयमा मववाद 

मनरूपण गनुापन ेमवषय ईजरुीमा समावेश रहकेोमा त्यस्तो 

सम्पमि वा ऄमधकार मवषयमा ईजरुी गना बादीको हक 

स्थामपत भएको प्रमाण अवश्यक पनमेा सो प्रमाण रह े

नरहकेो; 

(ङ) ईि मवषयमा ईजरुी गन ेहकदयैा बादीलाआा रह ेनरहकेो ; 

(च) मलखतमा परूा गनुापन ेऄन्य ररत पगुे नपगुेको ; तथा 

१२. दोहोरो दताा गना नहुनेाः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन 

प्रचमलत काननु बमोमजम समममत वा ऄन्य कुन ैऄदालत वा मनकायमा कुन ै

पक्षले ईजरुी गरर समममत वा ईि ऄदालत वा मनकायबाट ईजरुीमा ईल्लेख 

भएको मवषयमा प्रमाण बझुी वा नबझुी मववाद मनरोपण भैसकेको मवषय रहकेो 
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छ भन ेसो ईजरुीमा रहकेा पक्ष मवपक्षको बीचमा सोही मवषयमा समममतले 

ईजरुी दताा गना र कारवाही गना हुाँदनै । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम दताा गना नममल्न ेईजरुी भलुवश दताा 

भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपमछ ईजरुी जनुसकैु ऄवस्थामा रहकेो भए 

पमन समममतले ईजरुी खारेज गनुापनछे ।  

१३. उजुरीसाथ यलखत प्रमाणको सक्कल पेश गनुापनेाः  ईजरुीसाथ पशे गनुा 

पन ेप्रत्येक मलखत प्रमाणको सक्कल र कम्तीमा एक प्रमत नक्कल ईजरुीसाथै 

पशे गनुापनछे र ईजरुी प्रशासकले त्यस्तो मलखतमा कुन ैकैमफयत जनाईनपुन े

भए सो जनाआ सो प्रमाण सम्बमन्धत मममसलमा राख्नछे । 

१४. उजुरी तथा प्रयतवाद दताा दस्तुराः  (१) प्रचमलत काननुमा मववाद दताा दस्तरु 

तोकीएकोमा सोही बमोमजम तथा दस्तरु नतोकीएकोमा एक सय रूपयैााँ 

बझुाईनपुनछे । 

  (२) प्रचमलत काननुमा प्रमतवाद दताा दस्तरु नलाग्न ेभनकेोमा बाहके 

एक सय रूपयैााँ प्रमतवाद दताा दस्तरु लाग्नछे । 

१५. प्रयतवाद पेश गनुापनेाः  (१) प्रमतबादीले दफा २० बमोमजम म्याद वा सचूना 

प्राप्त भएपमछ म्याद वा सचूनामा तोकीएको समयावमध मभत्र ईजरुी प्रशासक 

समक्ष अफै वा वारेस माफा त मलमखत प्रमतवाद दताा गनुापनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमतवाद पशे गदाा प्रमतबादीले भएको 

प्रमाण तथा कागजातका प्रमतमलमप साथै सलंग्न गरर पशे गनुापनछे । 
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  (३) प्रमतवादीले मलमखत ब्यहोरा मदाँदा ऄनसुचूी–५ बमोमजमको 

ढााँचामा मदनपुनछे । 

१६. प्रयतवाद  जााँच गनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले दफा १५ बमोमजम पशे भएको 

प्रमतवाद जााँच गरर काननु बमोमजमको ररत पगुेको तथा म्याद मभत्र पशे भएको 

दमेखए दताा गरर समममत समक्ष पशे हुन ेगरर मममसल सामले गनुापनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमतवाद दताा हुन ेभएमा ईजरुी प्रशासकले 

प्रमतबादीलाआा बादी ममलानको तारेख तोक्नपुनछे । 

१७. यलखतमा पूरा गनुापने सामान्य ररताः (१) प्रचमलत काननु तथा यस ऐनमा 

ऄन्यत्र लेखीए दमेख बाहके समममत समक्ष दताा गना ल्याएका ईजरुी तथा 

प्रमतवादमा दहेाय बमोमजमको ररत समते परूा गनुापनछेः 

(क) एफोर साआज को नपेाली कागजमा बायााँ तफा  पााँच 

समेन्टममटर, पमहलो पषृ्ठमा शीरतफा  दश समेन्टममटर र 

त्यसपमछको पषृ्ठमा पााँच समेन्टममटर छोडेको तथा प्रत्येक 

पषृ्ठमा बमिस हरफमा नबढाआा कागजको एकातफा  मात्र 

लेखीएको;  

 (ख) मलखत दताा गना ल्याईन ेप्रत्येक व्यमिले मलखतको प्रत्येक 

पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी दस्तखत गरर ऄमन्तम पषृ्ठको 

ऄन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्च ेसहीछाप गरेको; 

(ग) कुन ैकाननु व्यवसायीले मलखत तयार गरेको भए मनजले 

पमहलो पषृ्ठको बायााँ तफा  मनजको काननु व्यवसायी दताा 
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प्रमाणपत्र नबंर, नाम र काननु व्यवसायीको मकमसम खलुाआा 

दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) मलखतको ऄमन्तम प्रकरणमा यस मलखतमा लेखीएको 

व्यहोरा मठक सााँचो छ, झटु्ठा ठहरे काननु बमोमजम सहुाँला 

बझुाईाँला भन्न ेईल्लेख गरर सो ममुन मलखत दताा गना 

ल्याएको वषा, ममहना र गते तथा वार खलुाआा मलखत दताा गना 

ल्याईन ेव्यमिले दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा परूाआ पशे भएको मलखत मलनलाआ यो ईपदफाले बाधा 

पारेको मामनन ेछैन ।  

 

  (२) मलखतमा मवषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याआा 

सयंममत र मयाामदत भाषामा लेखीएको हुनपुनछे ।  

  (३) मलखतमा पटेबोमलमा परेको स्थानको पमहचान हुन ेस्पष्ट मववरण 

र व्यमिको नाम, थर , ठेगाना तथा ऄन्य मववरण स्पष्ट खलेुको हुनपुनछे । 

  (४) मलखत दताा गना ल्याईन ेवा समममतमा कुन ैकागज गना अईनलेे 

मनजको नाम, थर र वतन खलेुको नागररकता वा ऄन्य कुन ैप्रमाण पशे  

गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः ईजरुी वा प्रमतवाद दताा गना ल्याईनलेे मवपक्षीको लामग 

ईजरुी तथा प्रमतवादको नक्कल तथा सलंग्न मलखत प्रमाणहरूको नक्कल 

साथै पशे गनुापछा । 
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१९. उजुरी वा प्रयतवाद सशंोधनाः  (१) मलखत दताा गना ल्याईन ेपक्षले समममतमा 

दताा भआसकेको मलखतमा लेखाआ वा टाआप वा मदु्रणको सामान्य त्रटुी सच्याईन 

मनवेदन मदन सक्नछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको मनवेदनमा माग बमोमजम सच्याईाँदा 

दावी तथा प्रमतवादमा गररएको माग वा दावीमा मलुभतु पक्षमा फरक नपन ेर 

मनकै सामान्य प्रकारको सशंोधन माग गरेको दखेेमा ईजरुी प्रशासकले सो 

बमोमजम सच्याईन मदन सक्नछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम सशंोधन भएमा सो को जानकारी ईजरुीको 

ऄको पक्षलाआा मदनपुनछे । 

पररच्छेद-४ 

म्याद तामेली तथा तारेख 

२०. म्याद सचूना तामेल गनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले दफा ९ बमोमजम मववाद 

दताा भएपमछ बढीमा दआुा मदन मभत्र प्रमतबादीका नाममा प्रचमलत काननुमा 

म्याद तोकीएको भए सोही बमोमजम र नतोकीएको भए पन्र मदनको म्याद मदआा 

सम्बमन्धत वडा कायाालय माफा त ईि म्याद वा सचूना तामले गना सक्नछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम म्याद वा सचूना तामले गदाा दफा ९ 

बमोमजमको ईजरुी तथा ईि ईजरुी साथ पशे भएको प्रमाण कागजको 

प्रमतमलपी समते सलंग्न गरर पठाईनपुनछे । 

  (३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन एक भन्दा 

बढी प्रमतबादीलाआा म्याद मदनपुदाा प्रमाण कागजको नक्कल कुन ैएकजना मलू 
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प्रमतबादीलाआा पठाआा बााँकीको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कल फलानाको 

म्याद साथ पठाआएको छ भन्न ेव्यहोरा लेखी पठाईनपुनछे । 

  (४) ईपदफा (१) बमोमजम प्राप्त भएको म्याद वडा कायाालयले 

बढीमा मतन मदन मभत्र तामले गरर तामलेीको व्यहोरा खलुाआा समममतमा पठाईन ु

पनछे । 

  (५) ईपदफा (१) बमोमजम म्याद तामले हुन नसकेमा दहेाय 

बमोमजमको मवद्यतुीय माध्यम वा पमत्रकामा सचूना प्रकाशन गरेर म्याद तामले 

गनुापनछेः  

(क) म्याद तामले गररनपुन ेव्यमिको कुन ैफ्याक्स वा आामले वा 

ऄन्य कुन ैऄमभलेख हुन सक्न ेमवद्यतुीय माध्यमको ठेगाना 

भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रमतबादीले म्याद तामलेी भएको जानकारी पाईन सक्न े

मनामसब अधार छ भन्न ेदमेखएमा समममतको मनणायबाट कुन ै

स्थानीय दमैनक पमत्रकामा सचूना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय 

एफ.एम. रेमडयो वा स्थानीय टेमलमभजनबाट सचूना प्रसारण 

गरेर; वा 

(ग) ऄन्य कुन ैसरकारी मनकायबाट म्याद तामले गराईाँदा म्याद 

तामले हुन सक्न ेमनामसब कारण दमेखएमा समममतको 

अदशेबाट त्यस्तो सरकारी मनकाय माफा त । 

(६) यस ऐन बमोमजम म्याद जारी गनुापदाा ऄनसुचूी-६ बमोमजमको 

ढााँचामा जारी गनुापनछे । 
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२१. रोहवरमा राख्नुपनेाः यस ऐन बमोमजम वडा कायाालय माफा त तामले गररएको 

म्यादमा सम्बमन्धत वडाको ऄध्यक्ष वा सदस्य तथा कम्तीमा दआुाजना स्थानीय 

भलादमी रोहवरमा राख्नपुनछे । 

२२. रीत बेरीत जााँच गनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले म्याद तामलेीको प्रमतवेदन प्राप्त 

भएपमछ रीतपवूाकको तामले भएको छ वा छैन जााँच गरर अवश्यक भए 

सम्बमन्धत वडा समचवको प्रमतवेदन समते मलआा रीतपवूाकको दमेखए मममसल 

सामले राखी तथा बेरीतको दमेखए बदर गरर पनुः म्याद तामले गना लगाआा 

तामलेी प्रमत मममसल सामले राख्नपुनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम जााँच गदाा सम्बमन्धत कमाचारीले बदमनयत 

राखी काया गरेको दमेखए ईजरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाआा समममत समक्ष 

प्रमतवेदन पशे गनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजमको प्रमतवेदनको व्यहोरा ईपयिु दमेखए 

समममतले सम्बमन्धत कमाचारी ईपर  कारवाहीको लामग कायापामलका समक्ष 

लेखी पठाईनसक्नछे । 

२३. तारेखमा राख्नूपनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले दफा ९ बमोमजम मववाद दताा 

गरेपमछ ईजरुीकताालाआा र दफा १६ बमोमजम प्रमतवाद दताा गरेपमछ 

प्रमतबादीलाआा तारेख तोकी तारेखमा राख्नपुछा । 

  (२) ईजरुीका पक्षहरूलाआा तारेख तोक्दा तारेख तोकीएको मदन गररन े

कामको व्यहोरा तारेख भपााआा तथा तारेख पचाामा खलुाआा ईजरुीका सबै 

पक्षलाआा एकै ममलानको मममत तथा समय ईल्लेख गरर एकै ममलानको तारेख 

तोक्नपुछा । 
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  (३) ईपदफा (२) बमोमजम तारेख तोकीएको समयमा कुन ैपक्ष हामजर 

नभए पमन तोकीएको काया सम्पन्न गरर ऄको तारेख तोक्नपुन ेभएमा हामजर 

भएको पक्षलाआा तारेख तोकी समयमा हामजर नभआा पमछ हामजर हुन ेपक्षलाआा 

ऄमघ हामजर भआा तारेख लान ेपक्षसाँग एकै ममलान हुनगेरर तारेख तोक्नपुछा । 

  (४) यस दफा बमोमजम तोकीएको तारेखमा ईपमस्थत भएका 

पक्षहरूलाआा साथै राखी समममतले ईजरुीको कारवाही गनुापछा । 

  (५) ईपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन तोकीएको 

तारेखमा कुन ैपक्ष ईपमस्थत नभए पमन समममतले मववादको मवषयमा कारवाही 

गना बाधा पनछैेन । 

२४. सयमयतको यनणाय बमोयजम हुनेाः  समममतले म्याद तामलेी सम्बन्धमा 

प्रचमलत काननु तथा यस ऐनमा लेखीए दमेख बाहकेको मवषयमा अवश्यक 

प्रमक्रया मनधाारण गना सक्नछे । 

पररच्छेद-५ 

सनुुवाइा तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा 

२५. प्रारयम्भक सनुवाइााः  (१) मलेममलापबाट मववाद मनरुपण हुन नसकी 

समममतमा अएका मववाद प्रमतवाद दताा वा वयान वा सो सरहको कुन ैकाया 

भएपमछ सनुवुाआाको लामग पशे भएको मववादमा ईपलब्ध प्रमाणका अधारमा 

तत्काल मनणाय गना समकन ेभएमा समममतले मववाद पशे भएको पमहलो 

सनुवुाआामा न ैमनणाय गना सक्नछे । 
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  (२) समममत समक्ष पशे भएको मववादमा ईपदफा (१) बमोमजम 

तत्काल मनणाय गना समकन ेनदमेखएमा समममतले दहेाय बमोमजमको अदशे गना 

सक्नछेः- 

(क) मववादमा मखु नममलेको कुरामा यमकन गना प्रमाण बझु्न ेवा 

ऄन्य कुन ैकाया गन;े 

(ख) मववादमा बझु्नपुन ेप्रमाण यमकन गरर पक्षबाट पशे गना लगाईन े

वा सम्बमन्धत मनकायबाट माग गन ेअदशे गन;े  

(ग) मलेममलापका सम्बन्धमा मववादका पक्षहरूसाँग छलफल गने ; 

तथा 

(घ) मववादका पक्ष ईपमस्थत भएमा सनुवुाआको लामग तारेख तथा 

पशेीको समय तामलका मनधाारण गन े। 

  (३) ईपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन 

समममतले स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) बमोमजमको ईजरुीमा 

मलेममलापको लामग पठाईन ेअदशे गनुापनछे । 

२६. प्रमाण दायखल गनेाः बादी वा प्रमतबादीले कुन ैनयााँ प्रमाण पशे गना ऄनमुमत 

माग गरर मनवेदन पशे गरेमा ईजरुी प्रशासकले सोही मदन मलन सक्नछे । 

२७. यलखत जााँच गनेाः  (१) समममतले ईजरुीमा पशे भएको कुन ैमलखतको 

सत्यता परीक्षण गना रेखा वा हस्ताक्षर मवशषेज्ञलाआा जााँच गराईन जरूरी दखेेमा 

सो मलखतलाआा ऄसत्य भन्न ेपक्षबाट परीक्षण दस्तरु दामखल गना लगाआा रेखा 

वा हस्ताक्षर मवशषेज्ञबाट मलखत जााँच गराईन सक्नछे । 



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu !  ldlt @)&%÷)^÷!) 

 

20 
 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम जााँच गदाा मनामसब मामफकको समय 

तोकी अदशे गनुापनछे र समय मभत्र जााँच सम्पन्न हुनको लामग यथासम्भव 

व्यवस्था गनुापनछे ।  

  (३) ईपदफा (१) बमोमजम जााँच गदाा मलखत ऄसत्य ठहररएमा 

मलखत सत्य रहकेो भन्न ेपक्षबाट लागेको दस्तरु ऄसलु गरर ईपदफा (१) 

बमोमजम दस्तरु दामखल गन ेपक्षलाआा भराआा मदनपुछा । 

२८. सािी बुझ्नेाः (१) समममतबाट साक्षी बझु्न ेअदशे गदाा साक्षी बझु्न ेमदन तोकी 

अदशे गनुापनछे । साछी राख्दा बढीमा ५ जना राख्न ुपन े।  

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम अदशे भएपमछ ईजरुी प्रशासकले 

ईजरुीको पक्षलाआा अदशेमा ईल्लेख भएको मममतमा साक्षी बझु्न ेतारेख 

तोक्नपुनछे । 

  (३) साक्षी बझु्न ेतारेख तोकीएको मदनमा अफ्नो साक्षी समममत समक्ष 

ईपमस्थत गराईन ुसम्बमन्धत पक्षको दामयत्व हुनछे । 

२९. सयमयतको तफा बाट बकपत्र गराउनेाः  (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा 

लेखीएको भए तापमन नाबालक वा ऄशि वा वृ द्ध वृद्धा पक्ष रहकेो ईजरुीमा 

सामक्ष बकपत्रको लामग तोकीएको तारेखको मदन ईपमस्थत नभएको वा 

ईपमस्थत नगराआएको साक्षीलाआा समममतले म्याद तोकी समममतको तफा बाट 

मझकाआा बकपत्र गराईन सक्नछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम साक्षी मझकाईाँदा बकपत्र हुन ेतारेख तोकी 

म्याद जारी गनुापनछे र ईजरुीका पक्षहरूलाआा समते सोही ममलानको तारेख 

तोक्नपुनछे । 
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३०. सािी बकपत्र गराउनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लामग 

तोकीएको मदन पक्षहरूसाँग मनजहरूले ईपमस्थत गराईन ल्याएका साक्षीको 

नामावली मलआा समममत समक्ष पशे गनुापनछे । 

  (२) साक्षी बकपत्रको लामग तोकीएको तारेखको मदन ईजरुीका सबै 

पक्षले साक्षी ईपमस्थत गराईन ल्याएको भए कायाालय खलु्नासाथ तथा कुन ै

पक्षले साक्षी ईपमस्थत गराईन नल्याएको भए मदनको बाह्र बजेपमछ समममतले 

ईपलब्ध भए सम्मका साक्षीको बकपत्र गराईनपुनछे । 

३१. बन्देज गना सक्नेाः  (१) साक्षीको बकपत्र गराईाँदा ईजरुीको मवषयवस्त ुभन्दा 

फरक प्रकारको तथा साक्षी वा ईजरुीको पक्षलाआा ऄपमामनत गन ेवा मझझ्याईन े

वा ऄनमुचत प्रकारको प्रश्न सोमधएमा समममतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलाआा 

बन्दजे गना सक्नछे । 

  (२) नाबालक वा वृ द्ध वा ऄ शि वा मबरामीले साक्षी बक्नपुन ेभआा 

त्यस्तो ईजरुीमा कुन ैपक्षको ईपमस्थमत वा ऄन्य कुन ैमनामसब कारणले 

साक्षीलाआा बकपत्र गना ऄनमुचत दबाव परेको वा पन ेप्रबल सम्भावना रहकेो छ 

भन्न ेसमममतलाआा लागेमा समममतले त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष ईपमस्थमतलाआा बन्दजे 

गरर मनजले साक्षीले नदखे्न ेगरर मात्र ईपमस्थत हुन अदशे गना सक्नछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम अदशे गरेमा साक्षीले नदखे्न ेगरर पक्ष 

ईपमस्थत हुन ेव्यवस्था ममलाईन ेदामयत्व समममतको हुनछे । 

  (४) ईपदफा (१) वा (२) बमोमजम गदाा समममतले ईजरुीसाँग 

सम्बमन्धत अवश्यक प्रश्न तयार गरर समममतको तफा बाट बकपत्र गराईन  

सक्नछे । 
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३२. पेशी सचूी प्रकाशन गनुापनेाः  (१) ईजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रवार 

ऄगामी हप्ताको लामग पशेी तोकीएको मववादहरूको साप्तामहक पशेी सचूी 

तथा तोकीएको मदन ईि मदनको लामग पशेी तोकीएका मववादहरूको पशेी 

सचूी प्रकाशन गनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको सचूी सयंोजकले र मनजको 

ऄनपुमस्थमतमा मनजले मजम्मवेारी तोकेको समममतको सदस्यले प्रमामणत गनुा 

पनछे । 

३३. दैयनक पेशी सचूीाः  (१) ईजरुी प्रशासकले दफा ३२ बमोमजमको साप्तामहक 

पशेी सचूीमा चढेका मववादहरूको  तोकीएको मदनको पशेी सचूी तयार गरर 

एक प्रमत सचूना पाटीमा टााँस्न लगाईनपुनछे तथा एक प्रमत समममतका 

सदस्यहरूलाआा ईपलब्ध गराईनपुनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको सचूीमा मववादहरू ईल्लेख गदाा मववाद 

दतााको अधारमा दहेायको क्रममा तयार गरर प्रकाशन गराईनपुनछेः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको मववाद ; 

  (ख) शारीररक ऄसिता वा ऄपाङ्गता भएको व्यमि पक्ष भएको 

   मववाद ; 

  (ग) सिरी वषा ईमरे परूा भएको वृ द्ध वा वदृ्धा पक्ष भएको  

  मववाद ; तथा 

  (घ) मववाद दतााको क्रमानसुार पमहले दताा भएको मववाद ।  

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम पशेी सचूी तयार गदाा मलु्तवीबाट जागेका 

तथा सवोच्च ऄदालत, ईच्च ऄदालत तथा मजल्ला ऄदालतबाट पनुः 
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आन्साफको लामग प्राप्त भआा दताा भएको मववादको हकमा सरुूमा समममतमा दताा 

भएको मममतलाआा न ैदताा मममत मामन क्रम मनधाारण गनुापनछे । 

  (४) ईपदफा (१) वा (२) मा रहकेो क्रमानसुार न ैसमममतले मववादको 

सनुवुाआा र कारवाही तथा मकनारा गनुापनछे । 

३४. उजुरी प्रशासकको यजम्मेवारी हुनेाः  पशेी सचूीमा चढेका मववादहरू 

कायाालय खलेुको एक घण्टा मभत्र समममत समक्ष सनुवुाआाको लामग पशे गन े

तथा ईि मदनको तोकीएको काया समकए पमछ समममतबाट मफताा बमुझमलआा 

सरुमक्षत राख्न ेमजम्मवेारी ईजरुी प्रशासकको हुनछे । 

३५. प्रमाण सनुाउन सक्नेाः समममतले दफा २५ बमोमजम तोकीएको तारेखको मदन 

ईपमस्थत सबै पक्षलाआा ऄको पक्षले पशे गरेको प्रमाण एवम ्कागजात दखेाआा 

पढी बाची सनुाआा सो बारेमा ऄको पक्षको कुन ैकथन रहकेो भए मलमखत वयान 

गराआा मममसल सामले गराईन सक्नछे । 

३६. यववादको सनुुवाइा गनेाः  (१) समममतले दवैु पक्षको कुरा सनुी मनजहरूको 

मववादको सनुवुाआा तथा मनणाय गनुापनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको सनुवुाआा तथा मनणाय गदाा पक्षहरूको 

रोहवरमा गनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (१) बमोमजम मववादको सनुवुाआा गदाा आजलास कायम 

गरर सनुवुाआा गना मनामसव दमेखएमा सोही ऄनसुार गना सक्नछे । 

तर दबैु पक्षको भनाआ तथा मजमकर सनु्नलाआ ईपदफा ३ ऄनसुारको आजलास कायम 

गना बाधा हुन ेछैन । 
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३७. बन्द इजलासको गठन गनासक्ने (१) समममतले ममहला तथा बालबामलका 

समावेश रहकेो तथा अवश्यक दखेेको ऄन्य मववादको सनुवुाआाको लामग बन्द 

आजलास कायम गरर सनुवुाआा गना सक्नछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको बन्द आजलासमा मववादका पक्ष तथा 

ऄन्य सरोकारवाला बाहके ऄन्य व्यमिलाआा आजलासमा प्रवेश गना नपाईन ेगरर 

बन्द आजलासको गठन गनुापनछे । 

  (३) बन्द आजलासबाट हरेरन ेमववादको काम कारवाही, पी मडतको 

नाम थर ठेगाना लगायतका मवषय गोप्य राख्न ुपनछे । 

३८. बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः  (१) बन्द आजलासबाट हरेरएका 

मववादहरूको कागजातको प्रमतमलमप बादी, प्रमतवामद र मनजको महतमा ऄसर 

परेको कुन ैसरोकारवाला बाहके ऄरू कसलैाआा ईपलब्ध गराईन ुहुाँदनै । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको मववादको तथ्य खलुाआा कुन ैसमाचार 

कुन ैपत्रपमत्रकामा सपें्रषण हुन मदन ुहुाँदनै । 

  (३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन समममतले 

पक्षको गोपमनयता तथा महतमा प्रतीकुल प्रभाव नपन ेगरर समाचार सपें्रषण गना 

भन ेकुन ैबाधा पनछैेन । 

३९. थप प्रमाण बुझ्नेाः  मववादको सनुवुाआाको क्रममा मववादको कुन ैपक्षको 

ऄनरुोधमा वा मववाद सनुवुाआाको क्रममा समममत अफैले थप प्रमाण बझु्नपुन े

दखेेमा ईजरुीका पक्षहरूलाआा थप प्रमाण पशे गना पशे गन ेतारेख तोकी अदशे 

गना सक्नछे । 
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४०. स्वाथा बायझएको मववाद हेना नहुनेाः  समममतको सदस्यले दहेायका मववादको 

कारवाही र मकनारामा सलंग्न हुन ुहुाँदनैः- 

(क) अफ्नो वा नमजकको नातेदारको हक महत वा सरोकार रहकेो 

मववाद; 

 स्पष्टीकरणः यस ईपदफाको प्रयोजनको लामग "नमजकको 

नातेदार" भन्नाले ऄपतुाली पदाा काननु बमोमजम ऄपतुाली 

प्राप्त गना सक्न ेप्राथममकता क्रममा रहकेो व्यमि, मामा, 

माआज,ू सानीअमा, ठु लीअमा, सानोबाब,ु ठु लोबाब,ु पमत 

वा पत्नी तफा का सास,ू ससरुा, फुप,ू फुपाज,ु साला, जेठान, 

साली, मददी, बमहनी, मभनाज,ु बमहनी ज्वाआा ाँ भाञ्जा, भाञ्जी, 

भाञ्जी ज्वाआा ाँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यमिको 

एकासगोलमा रहकेो पररवारको सदस्य सम्झनपुछा । 

(ख) मनजले ऄन्य कुन ैहमैसयतमा गरेको कुन ैकाया वा मनज सलंग्न 

रहकेो कुन ैमवषय समावेश रहकेो कुन ैमववाद; 

(ग) कुन ैमवषयमा मनजले मववाद चल्न ेवा नचल्न ेमवषयको 

छलफलमा सहभागी भआा कुनै  राय मदएको भए सो मवषय 

समावेश रहकेो मववाद; वा 

(घ) ऄन्य कुन ैकारणले अधारभतू रूपमा मनज र मनजको एकाघर  

सगंोलका पररवारका सदस्यको कुन ैस्वाथा बामझएको  

मववाद । 
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  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको कुन ैऄवस्था दमेखएमा जनु सदस्यको 

त्यस्तो ऄवस्था पछा ईि सदस्यले मववाद हनेा नहुन ेकारण खलुाआा अदशे 

गनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (१) को प्रमतकूल हुन ेगरर कुन ैसदस्यले कुन ैमववादको 

कारवाही र मकनारामा सहभामग हुन लागेमा मववादको कुन ैपक्षले अवश्यक 

प्रमाण सहीत मववादको कारवाही मकनारा नगना मनवेदन मदन सक्नछे  र सो 

सम्बन्धमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) ऄनसुार हुनछे । 

  (४) ईपदफा (३) ऄनसुार मववाद मनरुपण हुन नसक्न ेऄवस्थामा 

स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था ऄनसुारको सभाले तोकेको 

समममतले काम कारवाही र मकनारामा गनछे । 

  (५) ईपदफा (४) बमोमजम गदाा सभाले मववादका पक्षहरूलाआा सोही 

ईपदफा बमोमजम गमठत समममतबाट मववादको कारवाही मकनारा हुन ेकुराको 

जानकारी गराआा ईि समममत समक्ष ईपमस्थत हुन पठाईनपुनछे । 

पररच्छेद-६ 

यनणाय र अन्य आदेश 

४१. यनणाय गनुापनेाः (१) समममतले सनुवुाआाको लामग पशे भएको मववाद हदेाा कुन ै

प्रमाण बझु्नपुन ेबााँकी नरमह मववाद मकनारा गन ेऄवस्था रहकेो दमेखएमा सोही 

पशेीमा मववादमा मनणाय गनुापनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम मनणाय गरेपमछ मनणायको व्यहोरा मनणाय 

मकताबमा लेखी समममतमा ईपमस्थत सदस्यहरू सबैले दस्तखत गनुापनछे । 
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  (३) ईपदफा (१) बमोमजम गररएको मनणायको दफा ४२ र ऄन्य 

प्रचमलत काननु बमोमजम खलुाईनपुन ेमववरण खलेुको पणूा पाठ मनणाय भएको 

मममतले बढीमा सात मदन मभत्र तयार गरर मममसल सामले राख्नपुछा ।   

(४) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन समयाभाव ऄथवा ऄन्य कुन ै

मनामसब कारणले गदाा सोही मदन मववाद मनणाय गना नसक्न ेभएमा अगामी 

हप्ताको कुन ैमदनको लामग ऄको पशेी तारेख तोक्नपुनछे । 

४२. यनणायमा खुलाउनुपनेाः  (१) समममतले दफा ४१ बमोमजम गरेको मनणायको 

पणूापाठमा यस दफा बमोमजमका कुराहरू खलुाआा ऄनसुचूी-७ बमोमजमको 

ढााँचामा तयार गनुापनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम पणूापाठ तयार गदाा बादी तथा प्रमतबादीको 

मजमकर, मनणाय गनुापन ेदमेखएको मवषय, दवैु पक्षबाट पशे भएको प्रमाणका 

कुराहरू समतेको मवषय खलुाईनपुनछे । 

  (३) ईपदफा (२) मा ईल्लेख भए दमेख बाहके पणूापाठमा दहेायका 

कुराहरू समते खलुाईनपुनछेः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा ; 

(ख) मववादको कुन ैपक्षले काननु व्यवसायी राखेको भएमा मनजले 

पशे गरेको बहस नोट तथा बहसमा ईठाआएका मलु मवषयहरु; 

(ग) मनणाय गनाको लामग अधार मलआएको प्रमाणका साथै दवैु 

पक्षबाट पशे भएको प्रमाण तथा त्यसको मवशे्लषण; 

(घ) मनणाय कायाान्वयन गनाको लामग गनुापन ेमवषयहरूको 

मसलमसलेवार ईल्लेखन सहीतको तपमसल खण्ड; तथा 
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(ङ) मनणाय ईपर पनुरावेदन लाग्न ेभएमा पनुरावेदन लाग्न ेमजल्ला 

ऄदालतको नाम र के कमत मदनमभत्र पनुरावेदन गनुापन ेहो सो 

समते ।  

 (४) ईपदफा २ तथा ३ मा ईल्लेख भएदमेख बाहके दहेायका कुराहरु 

समते मनणायमा खलुाईन सक्नछेः- 

(क) साक्षी वा सजाममनको बकपत्रको सारांश ; 

(ख) कुन ैनजीरको व्याख्या वा ऄवलम्बन गरेको भए सो नजीरको 

मववरण र मववादमा ईि नजीरको मस द्धान्त के कुन अधारमा 

लाग ूभएको हो ऄथवा लाग ूनभएको हो भन्न ेकारण 

सहीतको मवशे्लषण; 

(ग) मनणायबाट कसलैाआा कुन ैकुरा मदन ुभराईन ुपन ेभएको भए 

कसलाआा के कमत भराआा मदनपुन ेहो सोको मववरण; तथा 

(घ) मववादको क्रममा कुन ैमालसामान वा प्रमाणको रुपमा केही 

वस्त ुसमममत समक्ष पशे भएको भए सो मालसामान वा 

वस्तकुो हकमा के गन ेहो भन्न ेमवषय । 

४३. प्रारयम्भक सनुुवाइामा यनणाय हुनसक्नेाः  (१) समममतले पमहलो सनुवुाआाको 

लामग पशे भएको ऄवस्थामा न ैमववादमा थप प्रमाण बमुझरहनपुन ेऄवस्था 

नरहकेो दखेेमा ऄथवा हदम्याद वा हकदयैा वा समममतको क्षेत्रामधकार नरहकेो 

कारणले मववाद मनणाय गना नममल्न ेदखेेमा पमहलो सनुवुाआामा न ैमनणाय गना 

सक्नछे । 
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  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको मनणाय क्षेत्रामधकारको ऄभाव रहकेो 

कारणले भएको ऄवस्थामा क्षेत्रामधकार ग्रहण गन ेऄदालत वा स्थानीय तह 

वा ऄन्य मनकायमा ईजरुी गना जान ुभनी सम्बमन्धत पक्षलाआा  जानकारी मदन ु

पनछे । 

४४. यनणाय सशंोधनाः (१) समममत समक्ष मववादको पक्ष वा कुन ैसरोकारवालाले 

मववादको मनणायमा भएको कुन ैलेखाआाको त्रटुी सशंोधन गरर पाईन मजमकर 

मलआा मनणायको जानकारी भएको पैंमतस मदन मभत्र मनवेदन मदन सक्नछे ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको मनवेदन परी समममतले हदेाा सामान्य 

त्रमुट भएको र सशंोधनबाट मनणायको मलू अशयमा कुन ैहरेफेर नहुन ेदखेेमा 

छुिै पचाा खडा गरर मनवेदन बमोमजम मनणाय सशंोधन गन ेअदशे मदनसक्नछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजमको अदशे मलू मनणायको ऄमभन्न 

ऄङ्गको रुपमा मलआनछे । 

४५. यनणायमा हेरफेर गना नहुनेाः  (१) समममतका सदस्य ऄथवा ऄरु कसलैे पमन 

समममतका सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेपमछ मनणायमा कुन ैप्रकारको थपघट वा 

केरमटे गना हुाँदनै । 

  (२) कसलैे ईपदफा (१) बमोमजमको कसरु गन ेकमाचारीलाआा 

अवश्यक कारवाहीको लामग सम्बमन्धत मनकायमा लेखी पठाईन ुपनछे ।  

४६. यनणाय भएपयछ गनुापने कारवाहीाः (१) ईजरुी प्रशासकले समममतबाट मनणाय 

भएपश्चात मनणाय मकताबमा समममतका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको 

यमकन गरर मनणाय मकताब र मममसल मजम्मा मलनपुछा । 
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  (२) यस ऐन बमोमजम मनणायको पणूापाठ तयार भएपमछ सबै सदस्यको 

दस्तखत भैसकेपमछ ईजरुी प्रशासकले मनणायको कायाान्यवय गनाका लामग 

तत्काल गनुापन ेकेही काया भए सो सम्पन्न गरर मममसल ऄमभलेखको लागी 

पठानपुछा । 

४७. यनणाय गनुापने अवयधाः  (१) समममतले प्रमतवाद दामखल भएको वा वयान 

गनुापनमेा प्रमतबादीको वयान भएको मममतले तथा प्रमतवाद दामखल नभएको 

वा वयान नभएकोमा सो हुनपुन ेम्याद भिुान भएको मममतले नब्बे मदनमभत्र 

मववादको ऄमन्तम मनणाय गनुापनछे ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको समयावमध गणना गदाा मलेममलापको 

लामग पठाआाएको मववादको हकमा मलेममलापको प्रमक्रयामा लागेको समय 

कटाआा ऄवमध गणना गनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन मववादमा 

बझु्नपुन ेप्रमाण तथा परूा गनुापन ेप्रमक्रया बााँकी नरही मववाद मनणाय गना ऄङ्ग 

पमुगसकेको भए सो पगुेको पन्र मदनमभत्र ऄमन्तम मनणाय गनुापनछे । 

  

४८. अन्तररम सरंिणात्मक आदेश जारी गना सयकनेाः  

स्थानीय ऐनको दफा ४९ को ईपदफा ८ को खण्ड (क) दमेख (ङ) सम्म ईमल्लमखत 

मवषयमा तत्काल ऄन्तररम सरंक्षणात्मक अदशे जारी गना समकनछे । यस्तो 

अदशे जारी गदाा मनवेदकले पशे गरेको कागजात, मनजको ऄवस्था र वस्तगुत 

पररमस्थमतको प्रारमम्भक छानमवन गरर तत्काल अदशे नगरे मनवेदकलाइ पना 
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सक्न ेनकारात्मक प्रभावको मलु्यांकन गनुा पदाछ । न्यामयक समममतले जारी गन े

ऄन्तररम सरंक्षणात्मक अदशे ऄनसुचूी ८ मा ईल्लेख गरे बमोमजम हुनछे । 

 

पररच्छेद-७ 

सयमयतको सयचवालय 

४९. सयमयतको सयचवालयाः  (१)समममतको कायासम्पादनलाआा सहमजकरणा गना 

एक समचवालय रहन ेछ  

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको समचवालयमा कायापामलकाले 

अवश्यता ऄनसुार ईजरुी प्रशासक, ऄमभलेख प्रशासक तथा ऄन्य 

कमाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नछे । समचवालयको कायासम्पादनलाआा 

व्यवमस्थत गना समचवालय ऄन्तगात ईजरुी शाखा/ फााँट तथा ऄमभलेख शाखा 

/फााँट रहन सक्नछे । 

 

५०. उजुरी प्रशासकको काम , कताव्य र अयधकाराः  यस ऐनमा ऄन्यत्र ईल्लेख 

भए दमेख बाहके ईजरुी प्रशासकको काम , कताव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम 

हुनछेः 

(क) पशे भएका ईजरुी , प्रमतवाद र ऄन्य मलखतहरु जााँच गरर रीत 

पगुेको भए काननु बमोमजम लाग्न ेदस्तरु मलआा दताा गन ेर दताा 

गना नममल्न ेभए कारण जनाआा दरपीठ गने; 
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(ख) मववादमा प्रमाणको लामग पशे भएका नक्कल कागजलाआा 

सक्कलसाँग मभडाआा मठक दमेखएमा प्रमामणत गन ेर मममसल 

सामले राख्न ेतथा सक्कलमा केही कैमफयत दमेखएमा सो 

जनाआा सम्बमन्धत पक्षको सहीछाप गराआा राख्न;े 

(ग) पशे भएका मलखत साथ सलंग्न हुनपुन ेप्रमाण तथा ऄन्य 

कागजात छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन जााँच्ने; 

(घ) समममतको अदशेले मझकाईनपुन ेप्रमतबादी , साक्षी वा ऄन्य 

व्यमिको नाममा म्याद जारी गन;े 

(ङ) मववादका पक्षलाआा तारेख वा पशेी तारेख तोक्ने ; 

(च) समममत समक्ष पशे हुनपुन ेमनवेदन दताा गरर अदशेको लामग 

समममत समक्ष पशे गन;े 

(छ) काननु बमोमजम वारेस मलन ेतथा गजु्रेको तारेख थाम्न े

मनवेदन मलआा अवश्यक कारवाही गन;े 

(ज) समममतबाट भएको अदशे कायाान्वयन गन ेगराईने ; 

(झ) समममतमा पशे वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने , भपााआा गन े

लगायतका कायाहरु गन;े 

(ञ) अवश्यकतानसुार समममतको तफा बाट पत्राचार गने ; 

(ट) समममतको अदशेले तामले गनुापन ेम्याद तामले गने  गराईन,े 

तामले भएको म्यादको तामलेी जााँची रीतपवूाकको नभए पनुः 

जारी गन ेतथा ऄन्य ऄदालत वा मनकायबाट प्राप्त भएको 

गाईाँपामलका/नगरपामलकाले तामले गररमदनपुन ेम्याद तामले 

गन ेगराईन;े 
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(ठ) मनणाय मकताब र ईजरुीको मममसल मजम्मा मलने ; 

(ड) समममतमा दताा भएका मववाद तथा मनवेदन लगायतका 

कागजातको ऄमभलेख तयार गन ेर मामसक वा वामषाक 

प्रमतवेदन पशे गनुापन ेमनकाय समक्ष प्रमतवेदन तयार गरर 

सयंोजकबाट प्रमामणत गराआा सम्बमन्धत मनकायमा पठाईन;े 

(ढ) अफ्नो मजम्मा रहकेा ईजरुीका मममसलमा रहकेा कागजातको 

रीतपवूाक नक्कल मदन;े 

(ण) मजल्ला ऄदालतमा पनुरावेदन लाग्न ेगरर मनणाय भएका 

मववादमा पनुरावेदन म्याद जारी गरर तामले गन ेगराईन;े 

(त) ऄदालत वा ऄन्य कुन ैमनकायमा मववादको मममसल वा कुन ै

कागजात पठाईनपुन ेभएमा समममतलाआा जानकारी गराआा 

मममसल वा कागजात पठाईन ेतथा मफताा प्राप्त भएपमछ काननु 

बमोमजम सरुमक्षत राख्न ेव्यवस्था ममलाईन;े 

(त) मनणाय मकताब मजम्मा मलने ; तथा 

(थ) पशे भएका मनवेदन लगायतका कागजातमा समममतबाट 

अदशे हुनपुन ेवा मनकासा मलनपुनमेा समममत समक्ष पशे  

गन े। 

 

५१. अयभलेख प्रशासकको काम , कताव्य र अयधकाराः  यस ऐनमा ऄन्यत्र 

ईल्लेख भए बाहके ऄमभलेख प्रशासकको काम , कताव्य र ऄमधकार दहेाय 

बमोमजम हुनछेः 

 (क) मनणाय कायाान्वयन सम्बन्धीः  
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(२) मनणाय बमोमजम चलन चलाईनपुने , कुन ैकुरा 

मदलाआाभराआा मदनपुन ेलगायतका मनणाय 

कायाान्वयनका लामग गनुापन ेकायाहरु गन ेतथा मनणाय 

कायाान्वयनको ऄमभलेख राखी काननु बमोमजम 

मववरण पठाईनपुन ेमनकायहरुमा मववरण पठाईन;े 

(३) मनणाय कायाान्वयनको क्रममा मनवेदन मदएका 

पक्षहरुको वारेस मलने , सकार गराईने , गजु्रेको तारेख 

थमाईन ेलगायतका कायाहरु गन;े 

(४) समममतको अदशेले रोक्का भएको वा ऄरु कुन ै

ऄदालत वा मनकायबाट रोक्का भै अएको 

जायजेथा ऄन्य ऄड्डा ऄदालतमा दामखल चलान 

गनुापन ेभए सो गने; 

(५) मनणाय बमोमजम मललाम गन ेलगायतका ऄन्य कुन ै

काम गनुापन ेभए सो समते गने; तथा 

(६) लेखीए दमेख बाहकेको कुन ैकाया मनणाय 

कायाान्वयनको क्रममा गनुापन ेभएमा समममत समक्ष 

पशे गरर अदशे बमोमजम गन े। 

 (ख) ऄमभलेख सरंक्षण सम्बन्धीः  

(१) ऄमभलेख शाखाको रेखदखे गरर मनणाय भएका 

मममसल सरुमक्षत राख्न ेर काननु बमोमजम सडाईनपुन े

कागजहरु सडाईन;े 
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(२) मनणाय भएका मममसलहरुमा कागजात जााँच गरर 

दरुुस्त रह ेनरहकेो हने ेर मममसल काननु बमोमजम गरर 

दरुुस्त ऄवस्थामा राख्न;े 

(३) काननु बमोमजम सडाईन ेकागजको मववरण तयार 

गरर सो मववरण सरुमक्षत रहन ेव्यवस्था गन;े 

(४) ऄमभलेख शाखामा प्राप्त भएको मममसलहरुको 

सालबसाली ऄमभलेख राख्न ेर अवश्यकतानसुार 

मववरण तयार गन;े तथा 

(५) कुन ैऄदालत वा मनकायबाट ऄमभलेखमा रहकेो 

मममसल वा कुन ैकागजात माग भै अएमा रीतपवूाक 

पठाईन ेर मफताा प्राप्त भएपमछ रीतपवूाक गरर सरुमक्षत 

राख्न े। 

५२. उजुरी प्रशासक वा अयभलेख प्रशासकको आदेश उपरको यनवेदनाः (१) 

यस ऐन बमोमजम ईजरुी प्रशासक वा ऄमभलेख प्रशासकले गरेको अदशे वा 

कारवाही ईपर मचि नबझु्न ेपक्षले सो अदशे वा कारवाही भएको पााँच 

मदनमभत्र समममत समक्ष मनवेदन मदन सक्नछे । 

  (२) समममतले ईपदफा (१) बमोमजम पशे भएको मनवेदन ईपर सनुवुाआा 

गरर मनवेदन पशे भएको बढीमा सात मदन मभत्र मनवेदन ईपरको कारवाही 

टुङ्ग्याईनपुनछे । 

  (३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन ईपदफा (१) 

बमोमजमको मनवेदन ईपर अदशे वा मनणाय गनुापवूा केही बझु्नपुन ेभए सो बझुेर 

मात्र मनणाय वा अदशे गनुापनछे । 
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पररच्छेद-८ 

मेलयमलाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. यमलापत्र गराउनेाः  (१) समममतले प्रचमलत काननु बमोमजम ममलापत्र हुन 

सक्न ेजनुसकैु ईजरुीमा ममलापत्र गराईन सक्नछे । 

  (२) मववादका पक्षहरूले ममलापत्रको लामग ऄनसुचूी-९ बमोमजमको 

ढााँचामा मनवेदन मदएमा समममतले ईजरुीमा ममलापत्र गराईन ईपयिु दखेेमा 

ममलापत्र गराआमदनछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम पक्षहरूले मदएको मनवेदनको व्यहोरा 

समममतले दवैु पक्षलाआा सनुाआा त्यसको पररणाम सम्झाआा पक्षहरूको ममलापत्र 

गन ेसम्बन्धमा सहममत रह ेनरहकेो सोध्नपुनछे । 

  (४) ईपदफा (३) बमोमजम सनुाईाँदा पक्षहरूले ममलापत्र गना मञ्जरु 

गरेमा समममतले पक्षहरूको मनवेदनमा ईल्लेख भएको व्यहोरा बमोमजमको 

ममलापत्र तीन प्रमत तयार गराईनपुनछे । 

  (५) ईपदफा (४) बमोमजमको ममलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाआा 

पढीबााँची सनुाआा ममलापत्र गना मञ्जरु भएमा पक्षहरूको सहीछाप गराआा 

समममतका सदस्यहरूले ममलापत्र कागज ऄनसुचूी-१० बमोमजमको ढााँचामा 

प्रमामणत गरर एक प्रमत समममतले ऄमभलेखको लामग मममसलमा राख्नपुनछे 

तथा एक-एक प्रमत बादी तथा प्रमतबादीलाआा मदनपुनछे । 
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५४. मेलयमलाप गराउन सक्नेाः (१) समममतले प्रचमलत काननु बमोमजम ममलापत्र 

गना ममल्न ेईजरुीमा पक्षहरूबीच मलेममलाप गराईन सक्नछे । 

  (२) पक्षहरूले जनुसकैु तहमा मवचाराधीन रहकेो प्रचमलत काननुले 

मलेममलापको माध्यमबाट समाधान गना समकन ेमववादमा मववादका पक्षले 

सयंिु रूपमा समममत समक्ष मनवेदन मदन सक्नछेन ्। 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम मनवेदन मदएकोमा मलेममलापबाट 

ईजरुीको मनरोपण हुन ईपयिु दमेखएमा समममतले त्यस्तो ईजरुी मलेममलापको 

माध्यमबाट मनरोपण गना लेखी पठाईन ुपनछे । 

  (४) ईपदफा (३) बमोमजमको अदशेपमछ मलेममलाप सम्बन्धी 

कारवाही प्रारम्भ गरर पक्षहरूबीच मलेममलाप गराआा मदनपुनछे । 

  (५) मलेममलाप सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोकीए बमोमजम हुनछे ।  

५५. उजुरी यनणाय गनेाः  (१) समममतले यस ऐन बमोमजम मलेममलापको 

माध्यमबाट ईजरुीको मनरोपण गना प्रमक्रया बढाएकोमा मलेममलापको 

माध्यमबाट ईजरुीको मनरोपण हुन नसकेमा पक्षहरूलाआा ईजरुीको पशेी तारेख 

तोकी काननु बमोमजम कारवाही गरर सनुवुाआा तथा मनणाय गन ेप्रमक्रया बढाईनु  

पनछे । 

  (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन स्थानीय 

ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) बमोमजमको ईजरुीमा मलेममलाप वा 

ममलापत्र हुन नसकेमा समममतले ऄमधकार क्षेत्र रहकेो ऄदालतमा जान ेभनी 

सनुाआा मदनपुनछे । 
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५६. मेलयमलाप वा यमलापत्र हुन नसक्नेाः  यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा 

लेखीएको भए तापमन कुन ैईजरुीमा ममलापत्र गराईाँदा ईजरुीको प्रकृमत वा 

ममलापत्रको व्यहोराबाट नपेाल सरकार बादी भआा चलेको कुन ैमववाद वा 

सावाजमनक तथा सरकारी सम्पमि वा महतमा ऄसर पन ेदमेखएमा समममतले 

त्यस्तो मववादमा ममलापत्र गराईन ेछैन । 

  तर त्यस्तो ऄसर पन ेव्यहोरा हटाआा ऄन्य व्यहोराबाट मात्र ममलापत्र 

गना चाहमेा भन ेममलापत्र गराआा मदनपुनछे । 

५७. मेलयमलापको लायग प्रोत्साहन गनेाः  (१) समममतले समममत समक्ष 

सनुवुाआाको लामग पशे भएको ईजरुीमा मलेममलाप हुनसक्न ेसम्भावना रहकेो 

दखेेमा पक्षहरूलाआा मलेममलापको लामग तारेख तोक्न सक्नछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको तारेखको मदन समममतले मववादका पक्ष 

तथा मवपक्ष, ईपमस्थत भएसम्म पक्षले पत्याआा साथै मलआअएका ऄन्य व्यमि 

समते ईपमस्थत गराआा मलेममलापको लामग छलफल गराआा पक्षहरूको बीचमा 

सहममत भएमा सहममत भए बमोमजम ममलापत्र कागज तयार गना लगाआा 

ममलापत्र गराआामदनपुनछे । 

  (३) ईजरुीमा तोकीएको म्यादमा समममत समक्ष ईपमस्थत नभएको वा 

ईपमस्थत भएर पमन तारेख गजुारी मववादमा तारेखमा नरहकेो पक्ष ऄथवा 

मववादमा पक्ष कायम नभएको भए तापमन मववादको पटेबोलीबाट ईजरुीको 

पक्ष कायम हुन ेदमेखएको व्यमि समते मलेममलापको लामग ईपमस्थत भएमा 

समममतले मलेममलाप गराआा ममलापत्रको कागज गराआामदनपुनछे । 
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५८. प्रारयम्भक सनुुवाइा पूवा मेलयमलापाः  (१) ईजरुी प्रशासकले प्रारमम्भक 

सनुवुाआाको लामग समममत समक्ष ईजरुी पशे हुनपुवूा ईजरुीमा मलेममलाप 

हुनसक्न ेऄवस्था दमेखएमा वा पक्षहरूले सो व्यहोराको मनवेदन मलआा अएमा 

ममलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागज तयार गरर समममत समक्ष पशे गनासक्नछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम गदाा ममलापत्रमा ऄमन्तम सहममत नजटेुको 

भए तापमन पक्षहरू मलेममलापको लामग प्रमक्रयामा जान सहमत भएमा ईजरुी 

प्रशासकले पक्षहरूको मनवेदन मलआा ईजरुीमा मलेममलापको लामग 

मलेममलापकताा समक्ष पठाईन ेअदशेको लामग समममत समक्ष पशे गना   

सक्नछे । 

५९. मेलयमलापकतााको सचूी तयार गनेाः  (१) समममतले मलेममलापको काया 

गराईनको लामग दहेाय बमोमजमको योग्यता पगुेका व्यमिहरूको मववरण 

खलुाआा सम्भामवत मलेममलापकतााको सचूी तयार गनछेः 

 (क) कम्तीमा स्नातक ईिीणा गरेको ;  

 (ख) कुन ैराजनीमतक दल प्रमत अस्था राखी राजनीमतमा 

समक्रय नरहकेो; तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसवेीको रुपमा पमहचान 

बनाएको । 

 (घ)  मलेममलापकतााको ४८ घण्टा तामलम मलआ 

मलेममलापकतााको काया गद ैअएको  

 (ङ)  २५ बषा ईमरे परूा भएको ।  
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 (च)  मामथ योग्यतामा जनु सकैु कुरा लेखीएको भएतापमन 

तामलम मलआ हाल काम  गरररहकेाको हकमा मनजलाआ 

मनरन्तरता मदन समकन े। 

  (२) मलेममलापकतााको सचूी तयार गरेपमछ समममतले सचूी सभा 

समक्ष पशे गरर ऄनमुोदन गराईन ुपनछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम सचूी ऄनमुोदन भएपमछ समममतले 

सावाजमनक जानकारीको लामग सचूना प्रकाशन गनुापनछे तथा मलेममलापको 

लामग पठाईाँदा प्रत्येक पक्षलाआा सो सचूी ईपलब्ध गराईन ुपनछे । 

६०. मेलयमलापकतााको सचूी अद्यावयधक गनेाः  (१) समममतले दफा ५९ 

बमोमजम तयार भएको सचूी प्रत्येक वषा ऄद्यावमधक गनुापनछे । 

  (२) प्रत्येक वषा ऄद्यावमधक गरेको मलेममलापकतााको सचूी 

समममतले सभाबाट ऄनमुोदन गराईन ुपनछे । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचमलत काननु बमोमजम मलेममलापकतााको 

सचूीमा सचूीकृत हुन योग्यता पगुेको व्यमिले समममत समक्ष सचूीकृत 

गररपाईनको लामग ऄनसुचूी-११ बमोमजमको ढााँचामा मनवेदन मदनसक्नछे । 

६१. मेलयमलापकतााको सचूीबाट हटाउनेाः  (१) समममतले दफा ६० बमोमजम 

मलेममलापकतााको सचूी ऄद्यावमधक गदाा दहेायको ऄवस्थाका 

मलेममलापकतााको नाम सचूीबाट हटाईनछेः- 

(क) मनजको मतृ्य ुभएमा ; 

(ख) मनजले अफ्नो नाम सचूीबाट हटाआा  पाईाँ भन्न े

मनवेदन मदएमा; 
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(ग) मनजले नमैतक पतन दमेखन ेफौजदारी ऄमभयोगमा 

सजाय पाएमा; 

(घ) मनज कुन ैससं्थासाँग सम्ब द्ध रहकेोमा सो ससं्था 

खारेज वा मवघटन भएमा; र 

(ङ) समममतले दफा ६७ को ईपदफा (२) बमोमजम 

मनजलाआा सचूीबाट हटाईन ेमनणाय गरेमा । 

(च)  बसाआाँ सराआ गरेमा । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम सचूीबाट नाम हटाआएका 

मलेममलापकतााहरूको नामावली समममतले सावाजमनक सचूनाको लामग 

प्रकाशन गनुापनछे । 

६२. मेलयमलापको लायग समयावयध तोक्नेाः  (१) समममतले यस ऐन बमोमजम 

मलेममलाको लामग मलेममलापकताा पठाईाँदा बढीमा मतन ममहना सम्मको 

समय तोकी पठाईनछे । 

  (२) मलेममलापको लामग पठाईाँदा सामान्यतयाः वमढमा तीनजना बाट 

मलेममलाप गराईन ेगरर तोक्नपुनछे ।   

६३. मेलयमलापकतााको छनौटाः (१) समममतले मलेममलाप गराईन ेकायाको 

लामग मववादका पक्षहरूलाआा एक जना मलेममलापकतााको छनौट गनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम गदाा पक्षहरूबीचमा एकजना 

मलेममलापकतााको लामग सहममत नभएमा समममतले पक्षहरूको सहममतमा 

मतन जना मलेममलापकतााको छनौट गनुापनछे । 
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  (३) पक्षहरूको बीचमा मलेममलापकतााको नाममा सहममत हुन 

नसकेमा समममतले मलेममलापकतााको सचूीमा रहकेा मलेममलापकतााहरू 

मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक -एक जना मलेममलापकताा छनौट गना लगाआा तेस्रो 

मलेममलापकताा छनौट गररमदन ुपनछे । 

  (४) ईजरुीका सबै पक्षको सहममतमा मलेममलापकतााको सचूीमा 

नरहकेो यस ऐन बमोमजम मलेममलापकताा हुन ऄयोग्य नभएको कुन ैव्यमि वा 

ससं्थाबाट मलेममलाप प्रमक्रया ऄगामड बढाईन सहमत भै मलमखत मनवेदन 

मदएमा समममतले त्यस्तो व्यमि वा ससं्थालाआा मलेममलापकताा तोकीमदनु   

पनछे । 

६४. मेलयमलापकतााको पररवतानाः  (१) समममतले दहेायको ऄवस्था परी 

पक्षहरूले मनवेदन मदएको ऄवस्थामा मलेममलापकताा पररवतान गररमदनु  

पनछेः- 

(क) दफा ६१ बमोमजम मलेममलापकतााको सचूीबाट 

हटाईन ेऄवस्था भएमा; 

(ख) पक्षहरूले पारस्पररक सहममतमा मलेममलापकताा 

हरेफेर गना मञ्जरु भएमा;  

(ग) मववादको कुन ैपक्षले मलेममलापकताा प्रमत 

ऄमवश्वास रहकेो मलमखत जानकारी गराएमा; 

(घ) कुन ैकारणले मलेममलापकतााले मलेममलापमा 

सहभागी भैरहन नसक्न ेजनाएमा; 
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(ङ) मववादको मवषयवस्तमुा मलेममलापकतााको कुन ै

स्वाथा रहकेो मलेममलापकतााले जानकारी गराएमा 

वा कुन ैस्रोतबाट समममत समक्ष जानकारी भएमा ; 

तथा 

(च) मलेममलापकतााले मलेममलापकतााको हमैसयतले 

कायागदाा दफा ६६ तथा ऄन्य प्रचमलत काननु 

बमोमजम पालन गनुापन ेअचरण पालन नगरेमा । 

  (२) मलेममलापकताा पररवतानको कारणले तोकीएको समयमा 

मलेममलापको काया सम्पन्न हुन नसक्न ेभएमा समममतले बढीमा एक ममहना 

सम्मको समय थप गना सक्नछे । 

६५. मेलयमलापको लायग पठाउाँदा गने प्रयियााः  (१) समममतले कुन ैईजरुी 

मलेममलापको लामग मलेममलापकताा समक्ष पठाईाँदा पक्षहरूलाआा 

मलेममलापकतााको सम्पका  ईपलब्ध गराआा मलेममलापकताा समक्ष ईपमस्थत हुन े

तारेख तोकी दहेाय बमोमजमको कागज साथै राखी लेखीपठाईनपुनछेः 

(क) ईजरुीको सारसकं्षेप वा मखु्य मखु्य कागजातको 

प्रमतमलपी; 

(ख) ईजरुीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन 

र ईपलब्ध भएसम्म टेमलफोन नम्बर, आामले, फ्याक्स 

तथा ऄन्य सम्पका  मववरण; तथा 

(ग) मलेममलाप सम्बन्धी प्रमक्रया सम्पन्न गनुापन ेस्थान र 

समय । 
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  (२) मलेममलापकतााले समममत समक्ष माग गरेमा ईजरुीका 

कागजातहरूको नक्कल ईपलब्ध गराईनपुनछे । 

  (३) मलेममलापको लामग तोकीएको समय सम्पन्न भएको सात मदन 

मभत्र ईजरुीका पक्षहरू समममत समक्ष ईपमस्थत हुन ेगरर तारेख तोक्नपुनछे । 

  (४) ईपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन 

मलेममलापकतााले तोकीएको समय ऄगावै ईजरुी समममत समक्ष मफताा पठाईन े

मनणाय गरेमा सो मनणायको जानकारी भएको सात मदन मभत्र पक्षहरूलाआा समममत 

समक्ष ईपमस्थत हुनगेरर पठाईन ुपनछे । 

६६. मेलयमलापमा अवलम्बन गनुापने प्रयियााः (१) समममतले पक्षहरूको 

सहममतमा मलेममलापको लामग छलफल गन ेतथा ऄन्य काया गन ेस्थानको 

छनौट गरर पक्ष तथा मलेममलापकताालाआा सोको जानकारी ईपलब्ध गराईनु  

पनछे । 

  तर पक्षहरूको सहममतमा मलेममलापकतााले ऄन्य कुन ैस्थानको 

छनौट गना बाधा पन ेछैन । 

  (२) पक्षहरूलाआा ईपदफा (१) बमोमजम मलेममलापकतााले तोकेको 

स्थानमा तोकीएको समयमा ईपमस्थत हुन ेदामयत्व रहनछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजमको दामयत्व पक्षहरूले परूा नगरेमा 

मलेममलापकतााले मलेममलापको प्रमक्रया बन्द गरर समममतलाआा सोको मलमखत 

जानकारी गराआा ईजरुीको कागजात मफताा पठाईन सक्नछे । 
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  (४) मलेममलापको क्रममा मलेममलापकतााले पक्षहरूबीचमा 

सहजकतााको भमूमका गनछे र ईि भमूमका मनवााह गन ेक्रममा मनजले पक्षहरू 

बाहके दहेायका व्यमिहरूसाँग समते एकल वा साममूहक वाताा गनासक्नछेः 

(क) मववादको मवषयमा जानकारी रहकेो ईजरुीका पक्षले 

रोजेको व्यमि; तथा 

(ख) मववादको मवषयवस्तकुो बारेमा जानकारी रहकेो 

स्थानीय भद्रभलादमी । 

  (५) मलेममलापकतााले पक्षहरूको सहममतमा पक्षहरूसाँग दहेाय 

बमोमजम बाताा गनासक्नछेः 

(क) पक्षहरूसाँग एकल एकान्त बाताा; तथा 

(ख) टेमलफोन वाताा , मभमडयो कन्रेन्स वा सञ्चारको 

ऄन्य माध्यमबाट वाताालाप । 

  (६) प्रचमलत काननु तथा यस ऐनको मान्यता मवपरीत नहुने  गरर 

पक्षहरूको सहममतमा मलेममलापकतााले मलेममलापको कायामवमध मनधाारण 

गनासक्नछे । 

६७. मेलयमलापकतााको आचरणाः  (१) मलेममलापकतााले दहेाय बमोमजमको 

अचरण पालन गनुा पनछेः- 

(क) मलेममलाप सम्बन्धी कारवाही मनष्पक्ष ढङ्गले 

सम्पादन गनुापन;े 

(ख) कुन ैपक्षप्रमत झकुाव , अग्रह, पवूााग्रह नराख्न ेवा 

राखेको दमेखन ेकुन ैअचरण वा व्यवहार नगन;े 
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(ग) कुन ैपक्षलाआा डर , त्रास, झकु्यान वा प्रलोभनमा पारी 

मलेममलाप गराईन नहुन;े 

(घ) मववाद कायम रहकेो ऄवस्थामा मववादको कुन ै

पक्षसाँग अमथाक कारोबारमा साँलग्न नहुन;े 

(ङ) मलेममलाप सम्बन्धमा बनकेो प्रचमलत काननु तथा 

ऄन्य स्थामपत मान्यता मवपरीत अचरण गना नहुन;े 

(च) मलेममलापको क्रममा पक्षहरुसाँग सम्मानजनक , 

सदभावपणूा र सबै पक्षप्रमत समान व्यवहार कायम 

गन;े 

(छ) मलेममलापको क्रममा पक्षहरुले व्यि गरेको 

मवषयवस्तकुो गोपनीयता कायम राख्न;े तथा 

(ज) मलेममलापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुन ै

कागजात वा वस्त ुप्रमक्रया सम्पन्न भएपमछ वा मनज 

प्रमक्रयाबाट ऄलग भएपमछ सम्बमन्धत पक्षलाआा 

सरुमक्षत मफताा गन े। 

  (२) समममतले कुन ैमलेममलापकतााले ईपदफा (१) बमोमजमको 

अचरण पालना नगरेको ईजरुी परी वा सो मवषयमा स्वय म ्जानकारी प्राप्त गरर 

छानमवन गदाा व्यहोरा मठक दमेखए त्यस्तो मलेममलापकताालाआा 

मलेममलापकतााको सचूीबाट हटाईनछे । 

६८. यलखत तयारी र यमलापत्राः  (१) मलेममलापकतााले पक्षहरुसाँगको छलफल 

पश्चात मलेममलापको लामग दवैु पक्ष सहमत भएकोमा ममलापत्र गराआा सहममत 



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu !  ldlt @)&%÷)^÷!) 

 

47 
 

भएको मवषयवस्त ुबमोमजमको ममलापत्रको मलखत तयार गरर समममत समक्ष 

पठाईनपुनछे । 

६९. मेलयमलाप नभएको उजुरीमा गनुापने कारवाहीाः  (१) मलेममलापकतााले 

पक्षहरु बीचमा मलेममलाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा खलुाआा प्रमतवेदन तयार 

गरर मववादका सबै कागजात सहीत समममतमा मफताा पठाईनपुनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम गदाा मलेममलापकतााले पक्षहरुलाआा समममत 

समक्ष हामजर हुन जान ेबढीमा सात मदनको म्याद तोकी पठाईन ुपनछे । 

७०. मेलयमलाप नभएको उजुरीमा यनणाय गनुापनेाः (१) स्थानीय ऐनको दफा 

४७ (१) को मवबादमा समममतले मलेममलापको लामग पठाएको ईजरुीमा 

पक्षहरुबीच मलेममलाप हुन नसमक मलेममलापकतााको प्रमतवेदन सहीत प्राप्त 

हुन अएमा काननु बमोमजम कारवाही गरर मनणाय गनुापछा ।  

  (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन दहेाय 

बमोमजमको ईजरुीमा ऄमधकारक्षेत्र ग्रहण गन ेसम्बमन्धत ऄदालत वा 

मनकायमा ईजरुी गना जान ुभनी सनुाआा पठाआामदनपुछाः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) 

बमोमजमको मववादमा; तथा 

(ख) कुन ैऄदालत वा मनकायबाट मलेममलापको 

लामग पे्रमषत भएको मववादमा । 

  (३) ईपदफा (२) को दहेाय (ख) बमोमजमको मववादमा सम्बमन्धत 

ऄदालत वा मनकायमा पठाईाँदा हामजर हुन जान ेतारेख तोकी पठाईन ेतथा 

मममसल समते नक्कल खडा गरर ऄमभलेख राखी सक्कल मममसल सम्बमन्धत 

ऄदालत वा मनकायमा पठाईनपुनछे । 
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७१. मेलयमलाप दस्तुराः  sf]6{kmL P]g cg';f/ sf]6{kmL lnOg]5 . k|rlnt 

d'n'sL P]g adf]lhd ldnfkq ubf{ aS;f}gL b:t'/ nfUg]5 . 

km};nf sfof{Gjog c9}of b:t'/ d'n'sL P]g adf]lhd x'g]5 . 

७२.  समुदाय स्तरमा हुने सामुदाययक मेलयमलाप प्रवधान गना 

कमाचारी तोक्न सक्नेाः  (१)समममतले स्थानीय स्तरमा मलेममलाप प्रवध्दान 

गनाको लामग कायापामलकामा ऄनरुोध गरेमा कमाचारी खटाआा समदुाय स्तरमा 

मलेममलापको प्रबन्द्धनात्मक कायाक्रम गना समकनछे । 

(२)  समदुाय स्तरमा हुन ेसामदुामयक मलेममलापको हकमा दफा ५९ (१) 

ऄनसुारको योग्यता तथा ऄनभुव नभएका मलेममलापकताावाट मलेममलाप 

गराईन वाधा पन ेछैन । 

(२)  समममतले समदुायस्तरमा हुन ेसामदुामयक मलेममलापको कायामवमध तोके 

बमोमजम हुनछे । 

 

पररच्छेद-९ 

यनणाय कायाान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 

७३. सयचवालयको यजम्मेवारीाः  कायापामलकाको प्रत्यक्ष मनयन्त्रण र मनदशेनमा 

रमह समममतको मनणाय कायाान्वयन गन ेगराईन ेसम्बन्धी सम्पणूा कायाको रेखदखे 

गन ेमजम्मवेारी वहन गनुापनछे । 

७४. सहयोग गनुापनेाः (१) नगरपामलका कायाालय तथा सो ऄन्तगातका सबै वडा 

कायाालय तथा ऄन्य कायाालयले यस ऐन तथा प्रचमलत काननु बमोमजम 
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समममतले गरेको मनणाय बमोमजम व्यमि वा ससं्था वा ऄन्य कससैाँग ऄसलु 

गनुापन ेजरीवाना वा ऄन्य रकम ऄसलुईपर गना सहयोग गनुापनछे ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचमलत काननु बमोमजम समममतले ऄसलू गनापन े

जरीवाना, मबगो वा ऄन्य कुन ैप्रकारको रकम ऄसलुईपर नभआा ईपदफा (१) मा 

ईल्लेख भए बमोमजमका कायाालयहरुले कुन ैमसफाररश वा कुन ैकाया 

गररमदनछैेनन । 

७५. असलु उपर गनेाः  (१) ऄमभलेख प्रशासकले समममतको मनणाय बमोमजम कुन ै

पक्षसाँग जरीवाना वा मबगो वा ऄन्य कुन ैप्रकारको ऄसलु ईपर गनुापन ेभएमा 

सो पक्षले जरीवाना मतना बझुाईन ल्याएमा बझुी सदरस्याहा गरर जरीवानाको 

लगत किा गनुापनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम ऄसलुईपर नभएमा लगत राखी सम्बमन्धत 

पक्षको नाम नामसेी तथा जरीवाना रकम समतेको मववरण नगरपामलकाको 

कायाालयका साथै सबै वडा कायाालयमा समते ऄमभलेखको लामग 

पठाईनपुनछे । 

  (३) सम्बमन्धत कायाालयहरुले ईपदफा (२) बमोमजम लेखी अएमा 

त्यस्तो पक्षसाँग जरीवाना रकम ऄसलुईपर गरर ऄमभलेख शाखामा सदरस्याहा 

गना पठाईनपुनछे । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) समममतले यस ऐन बमोमजम गरेको कुन ैमनणाय बमोमजम 

कुन ैपक्षले राखेको दस्तरु , वा ऄन्य कुन ैप्रकारको रकम कुन ैपक्षबाट भराआा 

पाईन ेभएमा भराआा पाईन ेपक्षले भरी मदनपुन ेपक्षको त्यस्तो रकम भराआा मदनपुन े

स्रोत खलुाआा ऄनसुचूी-१२ बमोमजमको ढााँचामा मनवेदन मदनपुनछे । 
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  (२) ईपदफा (१) बमोमजम मनवेदन मदाँदा यथासम्भव नगद रहकेो बै ाँक 

खाता वा कुन ैसहकारी वा बचत ससं्थामा रहकेो रकम र सो नभएमा मललाम 

मबक्री गरर ऄसलु ईपर गनुापन ेऄवस्था भएमा कुन ैऄचल सम्पमिको व्यहोरा 

खलुाआा मनवेदन मदनपुनछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजमको मनवेदनमा दफा ७८ बमोमजमको 

मववरण खलुाआा मनवेदन मदनपुनछे  

७७. चलन चलाइायदनेाः  (१) समममतले यस ऐन बमोमजम गरेको कुन ैमनणाय 

बमोमजम कुन ैसम्पमि वा ऄमधकार वा कुन ैमवषयवस्त ुवा सवेा वा ऄन्य कुन ै

मवषयको चलन पाईन ेठहरेको पक्षले त्यस्तो चलन पाईन ेमवषयको मववरण 

खलुाआा ऄमभलेख प्रशासक समक्ष ऄनसुचूी-१३ को ढााँचामा मनवेदन  

मदनपुनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम मनवेदन परेमा ऄमभलेख प्रशासकले मनणाय 

बमोमजमको मवषयको चलन चलाआा मदनपुनछे । 

  (३) ईपदफा (१) बमोमजमको मनवेदन मदाँदा चलन चलाईन ुपन े

सम्पमिको दफा ७८ बमोमजमको मववरण खलुाईन ुपनछे । 

७८. सम्पयिको यववरण खुलाउनुपनेाः  भररभराई गना वा चलन चलाआ पाईनको 

लामग मनवेदन मदन ेमववादको पक्षले मनवेदनमा सम्पमिको मववरण ईल्लेख गदाा 

दहेाय बमोमजमको मववरण खलुाईन ुपनछेः- 

  (क) ऄचल सम्पमिको मववरण  

(१) घरजग्गा भए रहकेो स्थानको ठेगाना तथा चार 

मकल्ला; 
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(२) घर जग्गाको मकिा नम्बर तथा क्षेत्रफल ;;  

  

(३) घर रहकेो भए घरको तला तथा कवल र सम्भव 

भएसम्म वगामफट; 

(४) घर जग्गाको ऄवमस्थमत अवास वा  औद्योमगक वा 

व्यापाररक क्षेत्रमा रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पक्की सडकसाँग जोमडएको व्यहोरा ; 

(६) घरजग्गाको स्वाममत्व रहकेो व्यमिको नाम थर साथै 

स्वाममत्व भन्दा फरक व्यमिको भोगचलन रहकेो 

भए भोगचलन गनकेो नाम थरका साथै ऄन्य 

मववरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खररद  मबक्री हुन सक्न े

न्यनूतम मलू्य । 

  (ख) चल सम्पमिको मववरणः  

(१) चल सम्पमि रहकेो ठाईाँ तथा भोग वा मनयन्त्रण 

राख्नकेो नाम थर; 

(२) बै ाँक खातामा रहकेो नगद भए खातावालको साथै 

बै ाँक तथा शाखाको नाम; 

(३) चल सम्पमिको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए 

सम्भामवत मबक्री मलू्य; तथा 

(४) नगद बाहकेको चल सम्पमि भए ऄवस्था , प्रकृमत 

तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साआज र सङ्ख्या । 

७९. सम्पयि रोक्का राख्नेाः (१) ऄमभलेख प्रशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोमजम 

मनणाय कायाान्वयनको लामग मनवेदन परेपमछ दखेाआएको सम्पमिको हकमा  

अवश्यक पन ेजमत जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धमा मनणायको लामग 
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कायाापामलका समक्ष पशे गन ेर कायापामलकाबाट रोक्का राख्न ेमनणाय गरे  पछी 

मनणाय बमोमजम जेथा रोक्का राख्नको लामग सो जेथा दताा रहकेो कायाालय वा 

रमजष्रेशन गन ेकायाालयमा लेखी पठाईनपुनछे । 

  (२) बाली , ब्याज , बहाल लगायतको सम्पमिको हकमा मनवेदन 

परेको बढीमा दआुा मदन मभत्र सम्पमि तायदात गना लगाआा तायदात गदााको 

समयमा न ैअवश्यक पन ेजमत सम्पमि वा सोबाट प्राप्त हुन ेबाली , बहाल , 

ब्याज, मनुाफा अमद अय मनयन्त्रण गनुा वा रोक्का राख्नपुछा र त्यसको भपााआा 

सम्बमन्धत पक्षलाआा मदनपुछा । 

  (३) दफा ७८ को दहेाय (ख) बमोमजमको सम्पमिको हकमा 

भररभराईको लामग अवश्यक पन ेजमत सम्पमि रोक्का राखी रोक्काको सचूना 

अवश्यकताऄनसुार लेखा शाखा वा सम्बमन्धत बै ाँक वा सम्बमन्धत मनकायमा 

तरुुन्त लेखी पठाईनपुनछे । 

  (४) सम्पमत रोक्का सम्बन्धी  अदशे ऄनसुचूी १४ बमोमजम हुनछे । 

 

८०. सम्पयि यललाम गदाा अपनाउनुपने कायायवयधाः  (१) कायापामलकाले यस 

ऐन बमोमजम भरीभराई गनुापन ेमबगो वा कोटा फी वा त्यस्तै कुन ैरकम 

ऄसलुईपर गना दफा ७८ को दहेाय (क) बमोमजम सम्पमिको मववरण खलुाआा 

दखाास्त परेमा त्यस्तो रकम भरी मदनपुन ेव्यमिलाआा बझुाईनपुन ेरकम बझुाईन 

सात मदनको म्याद मदआा सचूना जारी गनुापछा । 

  (२) ईपदफा (२) बमोमजमको म्यादमा रकम बझुाईन नल्याएमा 

त्यस्तो भरीमदनपुन ेव्यमिको भरीपाईन ेव्यमिले दखेाएको दफा ७८ को दहेाय 

(क) बमोमजमको सम्पमि तायदात गररल्याईनपुछा ।   
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  (३) दण्ड , जरीवाना , सरकारी मबगो वा कुन ैऄदालत वा मनकाय वा 

गाईाँपामलका/नगरपामलका वा समममतको मनणायले ऄसलु ईपर गनुापन ेकुन ै

रकमको हकमा त्यस्तो ऄसलुईपर हुनपुन ेव्यमिले बझुाईन नल्याएमा मनजको 

जनुसकैु ऄचल सम्पमि फेला परेमा तायदात गरर रोक्का राख्नपुछा । 

  (४) ईपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन जेथा 

जमानत वा कुन ैप्रकारको नगद धरौट दामखल गरेको हकमा सो सम्पमिबाट 

खाम्न ेजमत रकमको लामग ईपदफा (३) बमोमजम गरररहनपुदनै ।   

  (५) ईपदफा (४) बमोमजम मोल कायम भएपमछ ईि ऄचल 

सम्पमिको मललामको सचूना सम्बमन्धत पक्षलाआा मदआा सवासाधारणको 

जानकारीको लामग मललाम हुन ेमममत र सम्पमिको मववरण सहीतको 

सावाजमनक सचूना गाईाँपामलका /नगरपामलका, मजल्ला प्रशासन कायाालय , 

मजल्ला ऄदालत, मजल्ला समन्वय समममतको कायाालय तथा कोष तथा लेखा 

मनयन्त्रकको कायाालयमा टााँस्न लगाईनपुनछे । 

  (६) ईपदफा (५) बमोमजमको सचूनामा तोकीएको मदनमा ईि 

सचूनामा तोकीएको सम्पमि पञ्चमकते मोलबाट मामथ बढाबढ प्रमक्रया 

बमोमजम मललाम गनुापनछे । 

  (७) मललाम प्रमक्रयामा सम्भव भएसम्म मजल्ला ऄदालत , मजल्ला 

प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन कायाालय , स्थानीय प्रहरी कायाालय 

तथा गाईाँपामलका /नगरपामलका क्षेत्र मभत्र रहकेा ऄन्य सरकारी कायाालयका 

प्रमतमनमधलाआा रोहवरमा राख्नपुनछे ।   

  (८) ईपदफा (६) बमोमजम गदाा ईि सम्पमि कसलैे पमन मललाम 

सकार नगरेमा सोही प्रमक्रयाबाट पनुः दोस्रोपटक मललाम गनुापनछे तथा 

दोस्रोपटक गदाा पमन कसलैे मललाम सकार नगरेमा भराआापाईन ेपक्ष 

मनवेदकलाआा न ैईि सम्पमि पञ्चमकते मोलमा सकार गना लगाईनपुनछे । 

  (९) ईपदफा (८) बमोमजम गदाा मनवेदकले सम्पमि सकार गना 

नचाहमेा पमछ ऄको जेथा खलु्न अएका बखत काननु बमोमजम गनगेरर 
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मनजको मनवेदन तामलेीमा राखी मललाममा चढाआाएको सम्पमि फुकुवा 

गररमदनपुछा ।      

  (१०) यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन 

गाईाँपामलका/नगरपामलकाको कुन ैरकम ऄसलु ईपर गन ेक्रममा मललाम गदाा 

कसलेै सकार नगरेमा जमतमा सकार हुन्छ त्यमतमा न ैसो सम्पमि मललाम गरर 

प्राप्त रकम सदरस्याहा गरर नपगु रकमको हकमा काननु बमोमजम ऄन्य सम्पमि 

वा प्रमक्रयाबाट ऄसलुईपर गनुापनछे ।  

८१. तायदात गने प्रयियााः (१) ऄमभलेख प्रशासकले दफा ७९ बमोमजम सम्पमि 

तायदात गनुापदाा कम्तीमा वडा समचव स्तरको कमाचारी खटाआा त्यस्तो ऄचल 

सम्पमिको चलनचल्तीको मलू्य स्पष्ट खलु्न ेगरर तायदात गनालगाईनपुनछे ।   

  (२) ईपदफा (१) बमोमजम तायदात गन ेकमाचारीले तायदात गनुापन े

सम्पमिको चलनचल्तीको मलू्य कायम गन ेप्रयोजनले पञ्चमकते मोल कायम 

गरर मचुलु्का खडा गरर ऄमभलेख प्रशासक समक्ष प्रमतवेदन सहीत पशे 

गनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम पञ्चमकते मोल कायम गदाा दहेाय 

बमोमजमक कुरालाआा अधार मलआा कायम गनुापनछेः 

(क)  मनवेदकले मनवेदनमा खलुाएको मलू्य; 

(ख) मनणायमा ईल्लेख भएको भए सो मलू्य ;    

(ग) पक्षले जमानत वा कुन ैऄन्य प्रयोजनको लामग 

कायापामलका समक्ष मनवेदन मदाँदा खलुाएको मलू्य; 

(घ) तायदात गदाा भै अएको स्थानीय मलू्या ङ्कन 

ऄनसुारको मलू्य; 

(ङ) मालपोत कायाालयले कायम गरेको न्यनूतम मलू्य ; 
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(च)  ऄन्य कुन ैप्रयोजनले कुन ैसरकारी मनकायले कुन ै

मलू्य कायम गरेको भए सो मलू्य; 

(छ) पञ्चमकते मोल कायम गनुाभन्दा तत्काल ऄगावै कुन ै

खररदमबक्री भएको भए सो मलू्य । 

स्पयिकरणाः “पञ्चमकते मोल ” भन्नाले ऄचल 

सम्पमि मबक्री गनुापदाा मबक्रीहुन ेन्यनूतम 

मलू्यलाआा सम्झनपुछा । 

  (४) ईपदफा (३) बमोमजम गदाा दहेाय बमोमजमको कुरालाआा समते 

ध्यानमा राख्नपुनछेः 

(क)  औद्योमगक वा व्यापाररक वा अवास क्षेत्र लगायत 

सडक सञ्जालसाँग  जोमडएको छ वा छैन; तथा 

(ख) नगरक्षेत्रमभत्र पन ेघरको हकमा घरको वतामान 

ऄवस्था सम्बन्धमा प्रामवमधक मलु्याङ्कन प्रमतवेदन  

८२. खाम्नेजयत मात्र यललाम गनुापनेाः  (१) कायापामलकाले दफा ८० बमोमजम 

मललाम गदाा ऄसलुगनुापन ेबााँकी खाम्न ेजमत सम्पमि मात्र मललाम गनुापनछे ।       

  (२) सम्पमि मललाम गदाा सकार भएको रकम ऄसलुईपर गनुापन े

भन्दा बढी भएमा सो बढी भएको जमत रकम सम्पमिवाल पक्षलाआा मफताा 

गररमदनपुछा । 

  (३) ईपदफा (२) बमोमजम रकम मफताा पाईन ेपक्ष मललाम गदााको 

बखत ईपमस्थत नभएको भए रकम मफताा मलन अईनु  भनी मनजको नाममा 

सात मदनको सचूना जारी गरर मझकाआा रकम मफताा गनुापछा । 

  (४) ईपदफा (३) बमोमजम गदाा सम्बमन्धत पक्ष रकम मफताा  मलन 

नअएमा ईि रकम समञ्चतकोषमा दामखल गरर अम्दानी  बााँधी सदरस्याहा 

गनुापछा । 
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  (५) ऄमभलेख प्रशासकले दफा ८० बमोमजम मललाम गरेको सम्पमि 

सकार गन ेपक्षको नाममा सम्पमि दताा नामसारीको लामग सम्बमन्धत कायाालय 

वा मनकायमा पत्राचार गरर मनजलाआा सम्पमिको चलनपजूी ईपलब्ध गराआा 

अवश्यक परे सो सम्पमिको चलन चलाआामदनपुछा ।  

  (६) यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन दफा ८० 

बमोमजमको मललाम प्रमक्रया ऄगामड बढीसकेपमछ भराईनपुन ेरकम बझुाईन 

ल्याए पमन सो रकम नबझुी सम्पमि मललाम गनुापनछे । 

८३. यललाम उपरको उजुरीाः  यस ऐन बमोमजम भएको मललामको प्रमक्रयामा 

मचि नबझु्न ेपक्षले जनु प्रमक्रया ईपर मचि नबझुेको हो सो भएको पन्र मदन 

मभत्र समममत समक्ष ईजरुी पशे गरर भएको अदशे बमोमजम गनुापनछे । 

८४. यबगो भराउाँदा वा चलनचलाउाँदा लागेको खचााः  यस ऐन बमोमजम मबगो 

भराईाँदा वा चलनचलाईाँदा लागेको खचा मबगो भरी  मदनपुन ेवा चल न मदनपुन े

सम्बमन्धत पक्षले व्यहोनुापनछे ।    

८५. यथायस्थयतमा राख्नेाः  कायापामलकाले यस ऐन बमोमजम चलनचलाआा माग्न 

वा मबगो भराआापाईन कुन ैसम्पमि दखेाआा मनवेदन परेपमछ मबगो भराईन ेवा 

चलनचलाईन ेकाया सम्पन्न नभएसम्मको लामग ईि सम्पमि हकहस्तान्तरण 

गना, भत्काईन , मबगाना तथा कुन ैप्रकारको मनमााण काया गरर ईि सम्पमिको 

स्वरुप पररवतान गना नपाईन ेगरर रोक्का राख्न सम्बमन्धत पक्षको नाममा अदशे 

जारी गरर ईि सम्पमि यथामस्थमतमा राख्नपुनछे ।     

८६. यनवेदनबाट कारवाही गनेाः (१) ऄमभलेख प्रशासकले कुन ैपक्षले दफा ८५ 

बमोमजम भएको अदशे मवपररत कुन ैसम्पमिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप 

पररवतान अमद गरेको मनवेदन परेमा ईि मनवेदन दताा गरर त्यस्तो गन ेपक्षको 
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नाममा मतन मदनको म्याद  जारी गरर मनजलाआा हामजर गराआा सो मनवेदन समममत 

समक्ष पशे गनुापनछे ।     

  (२) समममतले ईपदफा (१) बमोमजमको मनवेदन पशे हुन अएमा 

पक्षलाआा नयााँ ईजरुी दताा गना नलगाआा ईि मनवेदनबाट न ैअवश्यक कारवाही 

गरर मनणाय गनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन ईपदफा (१) 

बमोमजमको मनवेदनको व्यहोराबाट मनवेदन समममतको क्षेत्रामधकार मभत्र नपन े

मवषयमा परेको दमेखएमा समममतले ईि मवषयमा क्षेत्रामधकार ग्रहण गन े

ऄदालत वा मनकाय समक्ष जान सनुाआा मदनपुनछे । 

८७. चलनचलाउने सचूनााः  (१) ऄमभलेख प्रशासकले समममतको मनणाय 

बमोमजम चलन चलाआा पाईन मनवेदन परेमा चलन चलाईन ेमममत खलुाआा 

फलानो मममतमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाईन कमाचारी खमटआा अईन े

हुाँदा सो मममत ऄगावै घर जग्गा खामल गररमदन ुभनी चलन मदनपुन ेपक्षको 

नाममा सचूना जारी गनुापनछे ।    

  (२) चलनमदनपुन ेसम्पमि ईजरुीको पक्षबाहके ऄन्य कसकैो 

भोगचलनमा रहकेो भएमा ऄमभलेख प्रशासकले सोही पक्षको नाममा ईपदफा 

(१) बमोमजमको सचूना जारीगनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (१) बमोमजम तोकीएको मममतमा खमटआा  जााँदा घरजग्गा 

खाली गरेको भए सम्बमन्धत कमाचारीले चलन चलाआा मदएको मचुलु्का खडा  

गरर तथा घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली गराआा चलन चलाआा चलन 

चलाएको मचुलु्का खडा गरर प्रमतवेदन साथ ऄमभलेख शाखामा पशे  

गनुापनछे ।       
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पररच्छेद-१० 

यवयवध 

८८. नक्कल यनवेदनाः (१) समममत समक्ष दताा रहकेो ईजरुीको कुन ैसरोकारवाला 

पक्षले मववादको मममसलमा रहकेो कुन ैकागजपत्रको नक्कल मलनको लामग 

मनवेदन मदएमा समममतले ईि पक्षलाआा सो कागजको नक्कल ईपलब्ध 

गराईनपुनछे । 

  (२) ईपदफा (१) बमोमजमको मनवेदन मदाँदा सम्बमन्धत पक्षले ईजरुी 

शाखामा रहकेो मममसलको नक्कल मलनपुदाा ईजरुी प्रशासक तथा ऄमभलेख 

शाखामा रहकेो मममसलको नक्कल मलनपुन ेभएमा ऄमभलेख प्रशासक समक्ष 

मनवेदन पशे गनुापनछे । 

  (३) ईपदफा (१) बमोमजमको मनवेदन मदनको एघार बजे ऄगावै पशे 

भएमा सम्बमन्धत कमाचारीले सोही मदन र सो भन्दा पमछ पशे भएमा सम्भव 

भएसम्म सोही मदन नभए सोको भोमलपल्ट नक्कल ईपलब्ध गराईनछे । 

  (४) ईपदफा (१) बमोमजम मनवेदन मदाँदा फरक फरक ईजरुीको लामग 

फरक फरक मनवेदन मदनपुनछे । 

  (५) मववादको कुन ैपक्षले ईपदफा (१) बमोमजमको मनवेदन मदाँदा 

नक्कलको सिामा कागजपत्रको फोटो मखच्न ेऄनमुमत मागेमा सो मदनपुनछे । 

  (६) नक्कल मनवेदन मदाँदा ऄनसुचूी-१५ बमोमजमको ढााँचामा 

मदनपुनछे । 
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८९. नक्कल दस्तुराः (१) सम्बमन्धत प्रशासकले दफा ८८ बमोमजम नक्कल वा 

फोटो मखच्नको लामग मनवेदन मदने  पक्षसाँग दहेाय बमोमजमको दस्तरु मलआा 

नक्कल ईपलब्ध गराईनपुनछेः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रमत पषृ्ठको रू ५। – 

रुपयैााँको दरल;े 

(ख) समममतको मनणाय कागजको हकमा प्रमत सक्कल पानाको 

प्रमत पषृ्ठको रू ५।– रुपयैााँको दरल;े तथा 

(ग) मलखत कागजपत्रको नक्कल नमलआा फोटो मखच्न चाहमेा 

प्रमत पानाको रू ५।–         रुपयैााँको दरले । 

  (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए तापमन प्रचमलत 

काननु बमोमजम नक्कल दस्तरु नलाग्न ेपक्षलाआा यस दफा बमोमजमको दस्तरु 

लाग्न ेछैन । 

  (३) यस दफा बमोमजम नक्कल ईतार गरर लैजान ेपक्षले नक्कल 

ईतार गदाा लागेको खचाको व्यवस्था अफै गनुापनछे । 

९०. दस्तुर उल्लेख गनेाः (१) नक्कल प्रमामणत गन ेसम्बमन्धत प्रशासकले नक्कल 

प्रमामणत गदाा नक्कल लैजान ेपक्षको नाम थर तथा ईजरुीमा हमैसयतका साथै 

नक्कल ईतार गरेवापत दामखल गरेको दस्तरु र नक्कल पाना समते ईल्लेख 

गरर नक्कल मदएको व्यहोरा जनाआा नक्कल प्रमामणत गनुापनछे । 

   

९१. दस्तुर चुक्ता नभइा नक्कल नयदइनेाः  सम्बमन्धत प्रशासकले यस ऐन 

बमोमजम नक्कल माग्न ेपक्षले नक्कल ईतार गदाा दफा ८९ बमोमजम लाग्न े
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दस्तरु दामखल नगदाासम्म नक्कल मदने  छैन र सो नक्कलको अमधकाररकता 

प्रमामणत गना पाईन ेछैन ।  

९२. प्रचयलत कानुन बमोयजम हुनेाः  यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेखीएको भए 

तापमन ईजरुीसाँग सम्बमन्धत प्रचमलत काननुमा कुन ैकुरा लेखीएको भए सोमा 

लेखीए जमतको हकमा सोही बमोमजम हुनछे । 

९३. यनयम बनाउने अयधकाराः  समममतले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको 

लामग अवश्यक मनयम बनाईन सक्नछे । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयमयत समक्ष पेश गरकेो 

यनवेदन-पत्र 

 

.............. यजल्ला  ............. ………………………………....नगरपायलका, 

वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमती 

वषष  ..................को 

............................................................. .............यनवेदक (प्रथम पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला .... ..................................... ......... नगरपायलका, वडा नं  .

 ............... .........वस्ने वषष  ..................को 

..................................................................................यवपक्षी (दोस्रो पक्ष)  

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद 
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म यनम्न वुुँदाहरुमा लेखीए बमोयजम यनवेदन गदषछु : 

१. म यनवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक 

परम्परा ऄनसुार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वषषसम्म ऄथाषत २०७१ 

सालसम्म हामीयवच समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल 

जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक अपसमा लोग्ने स्वास्नीयवचको 

सहमयत र सहकायषमा छोरा जन्मेप यछ क्रमशः समस्या देयखुँदै जान थाल्यो । २०७१ 

सालको यतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट 

ऄनरुोध गरे ुँ  । २ पटकसम्म यलन गएुँ । तर यनजले यतमीसुँग मेरो जीवन चल्न 

सक्दैन, म घर जान सयिन, यतमी जे गनुषपछष  गर भनी ठाडो जवाफ यदन थायलन । के 

कारणले यस्तो हुन गयो भनी सोध्दा ऄव यतम्रो र मेरो सम्वन्ध छैन अफुखसुी गर र  

मलाइ सम्पकष  नगर , गरमेा राम्रो हुुँदैन भनी धाक धम्की र त्रास समेत यदआन । लामो 

समयसम्म मन फकेला र घर अईयलन भनी पखी वसे ुँ तर अइनन । कररव ३ 

वषषपछी ऄथाषत २०७४ साल भाद्र मयहनामा पनुः यलन गएुँ तर यवपक्षी मसुँग वोल्दै 

नवोली घरयभत्र यछररन र साला जेठान पठाइ  शारीररक अक्रमण गने सम्मको कायष 

गरर मलाइ तथा  नाम गायल गलौ ज गर े। मयुककलले ज्यान जोगाइ यनराश भएर घर 

फयकष एुँ र ऄव दोस्रो पक्ष  श्रीमती मसुँग पनुः फयकष  अईने र दाम्पत्य जीवन समुधरु 

हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववाद यनरुपणका लायग यो यनवेदन यदन 

अएको छु ।  

२. यस सयमयतबाट दोस्रो पक्ष यझकाइ जे जो वझु्नपुछष  वझुी यववाद यनरुपण 

गराइ पाईुँ ।  

३. यस नगरपायलका बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायषयवयधको दफा 

....बमोयजम  यनवेदन दस्तरु रु ...... , दोस्रो पक्ष १ जनालाइ म्याद सूचना दस्तरु रु 
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........., पाना २ को यनवेदनको प्रयत यलयप दस्तरु रु  .............समेत गरर  जम्मा रु 

......यसै यनवेदनसाथ दायखल गरकेो छु ।  

४. यो यनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को दफा ४७ (२) 

ऄनसुार यसै सयमयतको ऄयधकार के्षत्रयभत्र पदषछ ।  

५. यो यनवेदन हदम्यादयभतै्र छ र म यनवेदकलाइ यस यवषयमा यनवेदन यदने 

हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयमा ऄन्यत्र कही ुँ कतै कुनै यनकायमा कुनै प्रकारको यनवेदन यदएको 

छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पक्षको माआती तफष का र मेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु 

यझकाइ थप व्यहोरा बझु्न सयकनेछ ।  

८. यसमा लेखीएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुन् , झठुा ठहर ेकाननु बमोयजम 

संजाय भोग्न तयार छु ।  

 

यनवेदक 

नामः  ............................. 

इतत सॊवत ्.......... सार..........भहहना...............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजयुी दताा गयेको तनस्साको ढाॉचा 

श्री .................... 

................. । 

 

हवषम:  उजयुी दतााको तनस्साऩत्र सम्फन्धभा । 

 

......... फस्ने तऩाइ  ........................रे  ....................फस्ने 
 .......................हवरुद्धभा  .......................................बनी उजयुी दताा 

गना ल्माएकोभा आजको तभततभा दताा गरय  दताा न   ................ .कामभ 
बएकोरे मो तनस्सा जायी गरयददएको छ ।  

 

अतधकृत कभाचायी 

दस्तखत........   

तभतत...........   
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अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपााइा 

न्माहमक सतभतत  

उरााफायी नगयऩातरकाभा खडा गरयएको तायेख बयऩाई 

 

वादी ................        
 प्रततवादी ................  

भदु्दा  .................... 

तभतत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ददन 
........... फजे मस न्माहमक सतभतत/कामाारमभा उऩस्स्थत हनुेछु बनी सही गने 
...... 

 

वादी ................        
 प्रततवादी ................  

 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्माहमक सतभतत 

उरााफायी नगयऩातरका 

फाट जायी बएको तायेखको ऩचाा 

 

वादी ................        
 प्रततवादी ................  

भदु्दा् ...................... 

 

तभतत ............... भा .................... काभ गना ........ फजे हास्जय हनु 
आउनहुोरा ।  

 

पाॉटवाराको दस्तखत  

तभतत ................. 
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अनुसूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

तरस्खत जवापको नभनुा 

न्माहमक सतभततसभऺ ऩेश गयेको 

तरस्खत जवाप 

प्रथभ ऩऺ 

................................स्जल्रा  ......................नगयऩातरका वडा 
नॊ  ...........................वस्ने   ....... .. ...........को ....................... (नाता सम्फन्ध 
उल्रेख गने ) वषा ............. तरस्खत  जवाप ................................................... को 
प्रस्ततुकताा 

दोस्रो ऩऺ 

..........................स्जल्रा  ..........................................नगयऩातरका, 
 ............वस्ने ..................................  को छोया वषा...................... को 

......................................................................हवऩऺी (तनवेदक)  

हवषम सम्फन्ध हवच्छेद । 

भ तनम्न वुॉदाहरुभा रेखीए फभोस्जभ तनवेदन गदाछु : 
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१. भ तरस्खत जवाप प्रस्ततुकताा य हवऩऺी तनवेदकहवच सॊवत २०६९ 
सारभा साभास्जक ऩयम्ऩया अनसुाय हववाह बएको व्महोया दठक हो । 
हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको दठक हो । 
२०७१ सारको ततहायभा भाइत गएऩछी भ घय नपकेको , ऩटक ऩटक घय 
आउन पोनफाट अनयुोध गयेको , २ ऩटकसम्भ तरन आएको तय भ घय 
नगएको,भैरे हवऩऺी तनवेदकराई दाम्ऩत्म जीवन चल्न नसक्ने बनेको य भेया 
दाईबाईरे शायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामा गयेको  बनी कऩोरकस्ल्ऩत 
झठुा य हुॉदै नबएका तनयाधाय व्महोया उल्रेख गरय हववाद गयेको कुया उल्रेख 
गना चाहान्छु ।  

२. भराई हवऩऺी तनवेदक सभेत तभरी गातर गरौच, डय, धाक, धम्की 
देखाई हातऩात गरय घयफाट तनकारा गयेऩछी भ भाइतीभा आई वसेकी हुॉ । 
हववाह बएको केही वषाऩछी हवना कायण भभाथी हवतबन्न हकतसभका आयोऩ 
रगाई अऩभान गने , गारी गरौ ज गने रगामतका काभहरु हुॉदैगए । 
ऩरयवायका अन्म सदस्महरुरे भ भाथी घृणा गने , वोरचार नगने जस्ता कामा 
गयेऩतन हवऩऺीफाट केही सभम भराई नै सभथान य सहमोग गदै आएका तथए 
तय ऩछी हवऩऺी तनवेदक सभेत उनीहरुसॉगै तभरे य भराई जवयजस्त गयफाट 
तनकाल्ने कामाभा सहबागी बए  । के कुन कायणरे वा भेयो के गल्तीरे मसो 
गयेका हनु बनी वझु्दा वेरावेरा दाइजो नल्माएको बनी भाइती ऩऺसभेतको  
आरोचना गने गयेका तथए । सामद उनीहरुराई दाइजोकै रोबका कायण 
भराई घयफाट तनकारीददएका हनुऩुदाछ । भैरे कुनै गल्ती नगयेको य हवऩऺी 
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रोग्नेसॉग ऩूवावत भामा , सद्भाव य सम्भान मथावत यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको 
सम्वन्ध मथावत कामभ गरयऩाउॉ ।  

३. घयफाट जवयजस्त तनकारेऩछी ४ भहहनाको नावारक छोया काखी 
च्माऩेय भाइती आएको झण्डै ३ वषासम्भ वेखवय , सम्ऩका हवहहन वसी अहहरे 
एक्कासी सम्वन्ध हवच्छेदको भाग गरय तनवेदन ददन ुआपैँ भा आश्चमाजनक 
रागेको छ, सत्म तथ्म वसु्झ काननु फभोस्जभ गरयऩाउॉ ।  

४. .........................फाट जायी बएको स्थानीम न्माहमक कामाहवधीको 
दपा .... फभोस्जभ  तरस्खत जवाप वाऩत दस्तयु रु ......मसै तनवेदनसाथ 

दास्खर गयेको छु ।  

५. मो तरस्खत जवाप म्मादतबतै्र तरई भ आपैं  उऩस्स्थत बएको छु ।  

६. मस हवषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कुनै तनकामभा कुनै प्रकायको तनवेदन 
ददएको छैन ।  

७. मसभा रेखीएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हनु् , झठुा ठहये काननु 
फभोस्जभ सॊजाम बोग्न तमाय छु ।  

तनवेदक 

नाभ् ................................... 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्माहमक सतभततफाट जायी बएको 

म्माद सूचना 

 .................................वस्न.े............................................................. 
को नाउॉभा ............................... नगयऩातरका कामाारमफाट जायी बएको (१५) 
ऩन्र ददने सूचना 

...........................फस्ने .............................. रे तऩाइको हवरुद्ध 

.................................... हववाद ऩयेको बनी तनवेदन दताा गयेको हदुा सोको 
प्रतततरहऩ मसै साथ ऩठाइएको छ । अत् तऩाइरे मो म्माद फझेुको वा रयतऩूवाक 
ताभेर बएको तभततरे १५ ऩन्र ददन तबत्रभा आफ्नो बनाइ सहीत आपै वा काननु 
फभोस्जभको वायेश भापा त मस कामारमभा हास्जय हनु आउनहुोरा । अन्मथा काननु 
फभोस्जभ हनुे व्महोया जानकायी गयाइन्छ । 

 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

उरााफायी नगयऩातरका, न्माहमक सतभतत 

सॊमोजक श्री.................................................................................  

सदस्म श्री..................................................................................  

सदस्म श्री...................................................................................  

तनणाम 

सॊवत ्............... सारको तनवेदन नॊ........ 

हवषम् फरेसीफाट ऩानी झायेको । 

 

.......स्जल्रा ........ नगयऩातरका वडा नॊ.......... .............................वस्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ  

हवरुद्ध 

...... स्जल्रा ..........नगयऩातरका वडा नॊ............ ......................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो ऩऺ  
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स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन , २०७४ को दपा ४७(१)ञ फभोस्जभ तनवेदन 
दताा बई सोही ऐनको दपा ४६ फभोस्जभ गठन बएको न्माहमक सतभतत सभऺ 
प्रस्ततु हनु आएको भदु्दाको सॊस्ऺप्त तथ्म य तनणाम मस प्रकाय छ्  

१) .............. नगय वडा नॊ. ....................... नक्सा तसट नॊ.... 
हक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा ऩस्श्चभ तपा का हक.नॊ..........का 
सॊतधमाय हवऩऺी ...................रे घय फनाउॉदा आफ्नो घयजग्गाभा 
तसभानासम्भ आई जोतड वनाएको तय छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नो घय 
कम्ऩाउण्डतबत्र झानेगरय वनाएको हुॉदा सो वरेसी वन्द गयाइ  ऩाउॉ बने्न 
तनवेदकको तनवेदन व्महोया ।  

२) .............. नगयऩातरकाफाट प्रचतरत बवन तनभााण स म्फन्धी भाऩदण्ड 
फभोस्जभ इजाजत प्राप्त गरय बवनको नक्सा सभेत स्वीकृत गयाई सो नक्सा 
फभोस्जभ बवन तनभााण गयेको हुॉ । हवऩऺी तनवेदकरे बने फभोस्जभ आफ्नो 
घयको छत तथा वरेसीको ऩानी तनजको घय कम्ऩाउण्डतबत्र झाने नगयेको 
आफ्नै घयजग्गाभा झाने गयेको हुॉदा झठुा तनवेदन खायेज गरय  ऩाउॉ बने्न 
प्रत्मथॉको तरस्खत जवाप ।  

३) .............. नगयऩातरकाफाट स्थरगत तनरयऺण तथा सवेंऺण गना 
गएका प्राहवतधक टोरीरे स्थरगत तनयीऺण गरय तभतत.........भा ऩेश गयेको 
स्केच सहीतको प्रततवेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपा फाट छत तथा वरेसीको ऩानी 
खस्दा तनवेदकको घय कम्ऩाउण्डतबत्र ऩने गयेको देस्खन्छ बने्न व्महोया 
उल्रेस्खत बएको  ।  
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४) हववादका दवैु ऩऺराई  भेरतभराऩ गयाउने प्रमोजनका 
रातग.......................... नगयऩातरका वडा नॊ........  भा यहेको भेरतभराऩ 
केन्रभा ऩठाउॉदा भेरतभराऩ हनु नसकी पकी आएको ।  

तनणाम 

दवैु ऩऺराई सनुवुाईको रातग आज ऩेशी तोकीएकोभा हववादका सम्वस्न्धत 
ऩऺहरु स्वमभ ्तथा तनजहरुफाट तनमकु्त गयेका काननु व्मवसामीहरु सभेतको 
बनाई सनुी ऩनु् तभराऩत्र गनुाहोस बनी सम्झाउॉदा वझुाउॉदा ऩतन तभराऩत्र गना 
भञ्जुय नगनुा बएकोरे पाइरभा सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भूल्माङ्कन 
गरय स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) फभोस्जभ तनणाम 
ददनऩुने हनु आई तनणामतपा  हवचाय गदाा तनवेदकको हक. नॊ....को ऩस्श्चभतपा  
प्रत्मथॉको हक.नॊ....को घयजग्गा जोतडएय यहेकोभा हववाद देस्खएन । 
तनवेदकको बनाई अनसुाय आफ्नो घय कम्ऩाउण्डतबत्र प्रत्मथॉको छत तथा 
वरेसीको ऩानी झायेको हो होइन बनी स्थरगत रुऩभै जाॉचवझु गरय प्राहवतधक 
प्रततवेदन ऩेश गना कामाारमफाट खटी गएका प्राहवतधक कभाचायीरे 
तभतत.............भा ऩेश गयेको स्केच सहीतको प्राहवतधक प्रततवेदन सभेतफाट 
तनवेदकको भाग दा फी फभोस्जभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्डतबत्र प्रत्मथॉको छत 
तथा वरेसीफाट ऩानी झने गयेको बने्न ऩहुि हनुे देस्खन्छ । प्रत्मथॉरे मस 
कामाारमफाट ऩारयत गयेको नक्साभा सभेत छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नै 
घयजग्गाभा झाने बनी देखाईएको य तनवेदकको घय कम्ऩाउण्डतबत्र ऩानी झाना 
ऩाउनऩुछा बनी प्रत्मथॉरे दाफी हवयोध गना सभेत नसकेको य प्रचतरत काननु य 
प्रचरनफाट सभेत अकााको घय कम्ऩाउण्डतबत्र आफ्नो छत तथा फरेसीको 
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ऩानी झाना ऩाउने नदेस्खएको हुॉदा तनवेदकको भाग फभोस्जभ प्रत्मथॉरे आफ्नो 
छत तथा वरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने प्रवन्ध गनुाऩने देस्खन्छ । 
तनवेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झाना नऩाउने ठहछा  । सो ठहनाारे 
तऩसीर फभोस्जभ गनुा ।  

तऩसीर 

१. सयोकायवारारे नक्कर भाग गना आएभा तनमभानसुाय दस्तयु तरई नक्कर 
ददन ु।  

२. मो तनणामभा स्चत्त नवझेु ३५ ददनतबत्र ..............स्जल्रा अदारतभा 
ऩनुयावेदन गना जान ुबनी प्रत्मथॉराई सनुाईददन ु।  

३. म्मादतबत्र ऩनुयावेदन नऩयेभा काननु फभोस्जभ तनणाम कामाान्वमन 
गनुा/गयाउन ु।  

 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसूची-८ 

(दफा ४८ सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनुा 

 

उरलाफलयी न्मलयमक समभयि 
सॊमोजक श्री.........................................................................................  
सदस्म श्री...........................................................................................  
सदस्म श्री...........................................................................................  

आदेश 

सॊवि ्............................ सलरको यनवेदन नॊ........ 
विषयः  ऩीडितऱाई उऩचार गराउने सम्िन्धमा । 

.......... जजल्रल ................ नगयऩलमरकल वडल नॊ.............. .........................वस्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ  

विरुद्ध 
............. जजल्रल .................................................................. नगयऩलमरकल 
वडल नॊ............ .........................वस्ने ............................................दोस्रो ऩऺ  

मसभल यनवेदकको भलग फभोजजभ ..........................जजल्रल वडल 
नॊ................................ वस्ने ...............को नलयि ..........................को 
छोयल/छोयी वर्ा ................ को ................रे आपुरलई असलध्म योग रलगग 
यनममभि रुऩभल हप्िलको २ ऩटक भगृौरल डलमरोमसस गना गिककत्सकरे मिपलरयस 
गयेकोभल एकलघयकल छोयल वर्ा .................. को ...........................रे यनममभि 
रुऩभल डलमरोमसस गना अटेय गयेको , घरय घरय रुऩैँमल नबएको वहलनल गने गयेको , 

कहहरे कहहरे कलमलारमको कलभको व्मस्ििलरे पुसाद नमभरेको आहद कलयण जनलई 
आपुरे यनममभि प्रलप्ि गनुाऩने स्वलथ्म सेवल प्रलप्ि गना नसकेको हुॉदल आफ्नो 
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जीवन झनझन खियलमकु्ि वन्दै गएको बनी अस्ऩिलरको गिककत्सकको ऩजुला य 
मिपलरयस सहीि ऩेि हुन आएको यनवेदन उऩय प्रलयजभबक रुऩभल जलॉिवझु गदला 
व्महोयल भनलमसव देखखएको हुॉदल हलररलई यनवेदकको रलगग गिककत्सकरे मिपलरयस 
गये फभोजजभ हयेक हप्िल २ ऩटक डलमरोमसस गनुा गयलउन ुिथल यनजको स्वलथ्म  
रलबकल रलगग आवश्मक अन्म प्रवन्ध सभेि मभरलउन ुबनी स्थलनीम सयकलय 
सॊिलरन ऐन २०७४ को दपल ४९(८) फभोजजभ ववऩऺी ........................को नलभभल 
मो अन्िरयभ सॊयऺणलत्भक आदेि जलयी गरयहदएकल छौं । मो आदेि मभमसर सलभेर 
यलखी ववऩऺीरलई रेखी  ऩठलईहदन ु। मो आदेि अनसुलय उऩिलय बएको जलनकलयी 
प्रलप्ि गरय मभमसर सलभेर यलख्न ुय यनमभलनसुलय ऩेि गनुा ।  
 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  

 



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu !  ldlt @)&%÷)^÷!) 

 

77 
 

अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

उरााफायी नगयऩातरका न्माहमक सतभततसभऺ ऩेश गयेको तभराऩत्रको सॊमकु्त 
तनवेदनऩत्र 

............. स्जल्रा ....................नगयऩातरका, वडा नॊ  .............. ......... .वस्ने 
................................................................को छोया /छोयी/श्रीभती वषा 

............. .......................................................तनवेदक प्रथभ ऩऺ 

हवरुद्ध 

............. स्जल्रा ....................नगयऩातरका, वडा नॊ  .............. ......... .वस्ने 
................................................................को छोया /छोयी/श्रीभती वषा 

............. ..........................तनवेदक  दोस्रो ऩऺ 

 

हवषम् सम्वन्ध हवच्छेद । 

हाभी तनवेदक  तनम्न तरस्खत तनवेदन गदाछौ्  

१. हाभीहवच सॊवत २०६९ सारभा साभास्जक ऩयम्ऩया अनसुाय हववाह 
गरयएकोभा करयव  २ वषासम्भ  सभुधयु दाम्ऩत्म जीवन यहेको तथमो । हाभीफाट 
२०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको , सोही वषा २०७१ सारको 
ततहायभा भाइत गएऩ तछ घय नआएको , ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनयुोध 
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गयेको, तरन गएको तय उल्टै कुटहऩट गरय ऩठाएको बनी तनवेदकको तनवेदन ऩयेको 
।  

२. आपुराई दाइजो नल्माएको तनउॉफाट घयभा हेरा गयेको , अऩभान गरय 
जवयजस्त घयफाट तनकारा गयेको हो । आपु खशुीरे भाइत गई वसेको होइन 
अझऩतन रोग्नेप्रतत आफ्नो मथावत भामा , सद्भाव य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको 
सम्वन्ध मथावत कामभ गयाई ऩाउॉ बने्न प्रत्मथॉको तरस्खत जवाप यहेको  ।  

३. हाभी झगडा गयी आमौं, केहीवषा रोग्ने स्वास्नी छुहटएय वस्मौं, हाभीफाट एक 
सन्तानको जामजन्भ सभेत बैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी हवषमरे भनभटुाव 
बई रोग्ने स्वास्नी अरग अरग वसेकोभा उरााफायी नगयऩातरका  न्माहमक सतभतत 
भापा त वडा नॊ  ................. .अन्तगातको  ................................. ..  भेरतभराऩ 

केन्रभा भेरतभराऩकताा .................को ऩहरभा ए  आऩसभा छरपर गरय तभरी 
आएको व्महोया मो छ की हवगतभा जे जस्ता हवषमभा असभझदायी तथा वेभेर बएको 
बएताऩनी हाभीहवच एक अकााप्रतत हवश्वास , सदबाव य प्रभे कामभै यहेकोरे रोग्ने 
स्वास्नीको सम्वन्ध हवच्छेद गरय ऩाउॉ बने्न तनवेदन दावी छोतड ऩनु् सभुधयु सम्वन्धका 
साथ दाम्ऩत्म जीवनराई व्मवस्स्थत ढॊगरे अगातड वढाउने छौं । तनवेदकको घयभा 
तत्कार रोग्ने स्वास्नी तभतर वस्ने वातावयण नहनुे बएकोरे छुटै्ट ठाउभा डेया तरई 
वस्न हाभी दवैु ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 
४७ (२) फभोस्जभ  मो तभराऩत्रको सॊमकु्त तनवेदन ऩेश गयेका  छौं , रेखीए फभोस्जभ 
तभराऩत्र गरय ऩाउॉ ।  

४. ......नगयऩातरका स्थानीम न्माहमक कामाहवतध फभोस्जभ मो तभराऩत्रको सॊमकु्त 
तनवेदन वाऩत दस्तयु रु          मसैसाथ सॊरग्न छ । 
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५.मसभा रेखीएका व्महोया दठक साॉचो हनु,् झठुा ठहये काननु फभोस्जभ सहुॉरा 
वझुाउॉरा ।  

तनवेदकहरु 

............. प्रथभ ऩऺ 

............. दोस्रो ऩऺ 

 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

........ नगरपायलका न्याययक सयमयतसमक्ष पेश गरकेो यमलापत्रको संयिु यनवेदनपत्र  

यजल्ला 

.................नगरपायलका वडा नं ................ बस्ने ....................... .........को 

छोरा/छोरी/श्रीमती वषष ...........को ................... ................... ................... 

यनवेदक) प्रथम पक्ष 

 

यवरुद्ध 

......................................नगरपायलका वडा नं ................ यलयखत जवाफकताष 

................... ................... .........को ...................बस्ने ................... वषाष) 

दोस्रो पक्ष 

यवषयः सम्बन्ध यवच्छेद । 

हामी यनवेदक  यनम्न यलयखत यनवेदन गदषछौं : 
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१. हामीयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनसुार यववाह 

गररएकोमा कररव  २ वषषसम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट 

२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको ,   सोही वषष २०७१ 

सालको यतहारमा माआत गएपछी घर नअएको , पटक पटक घर अईन फोनबाट 

ऄनरुोध गरकेो, यलन गएको तर ईल्टै कुटयपट गरर पठाएको भनी यनवेदकको यनवेदन 

परकेो ।  

२. अफुलाइ दाआजो नल्याएको यन हुुँबाट घरमा हेला गरकेो , ऄपमान गरर 

जवरजस्त घरबाट यनकाला गरकेो हो । अफु खशुीले माआत गइ वसेको होआन 

ऄझपयन लोग्नेप्रयत अफ्नो यथावत माया , सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने 

स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइ  पाईुँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखत जवाफ 

रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरी अयौं, केहीवषष लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं , हामीबाट एक 

सन्तानको जायजन्म समेत भैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमटुाव 

भइ लोग्ने स्वास्नी ऄलग ऄलग वसेकोमा ......................................  ...

गाईुँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलकाको न्याययक सयमयत 

माफष त वडा नं  ................. .ऄन्तगषतको  ............................  मेलयमलाप केन्द्रमा 

मेलयमलापकताष .................को पहलमा एक अपसमा छलफल गरर  यमली अएको 

व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे जस्ता यवषयमा ऄसमझदारी तथा वेमेल भएको 

भएतापनी हामीयवच एक ऄकाषप्रयत यवश्वास , सदभाव र पे्रम कायमै रहेकोले लोग्ने 

स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेद गरर पाईुँ भन्ने यनवेदन दावी छोयड पनुः समुधरु 

सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाइ व्यवयस्थत ढंगले ऄगायड वढाईने छौं । 

यनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी यमयल वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छुटै्ट 
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ठाईमा डेरा यलइ वस्न हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४७ (२) बमोयजम  यो यमलापत्रको संयिु यनवेदन पेश गरकेा छौं , 

लेखीए बमोयजम यमलापत्र गरर पाईुँ ।  

४. ..................नगरपायलका स्थानीय न्याययक कायष यवयध बमोयजम यो 

यमलापत्रको संयिु यनवेदन दस्तरु बापत रु यसैसाथ संलग्न छ ।......................  

५. यसमा लेखीएका व्यहोरा यठक साुँचो  हुन्, झठुा ठहर ेकाननु बमोयजम सहुुँला 

वझुाईुँला ।  

यनवेदकहरु 

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

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्माहमक सतभतत 

............ नगयऩातरका सभऺ ऩेश गयेको तनवेदन 

 

हवषम् भेरतभराऩकतााभा सूचीकृत हनु ऩाउॉ ।  
 

प्रस्ततु हवषमभा तऩसीरभा उल्रेस्खत कागजातहरुको प्रतततरहऩ साथै याखी 
............  नगयऩातरकाको न्माहमक सतभतत अन्तगातका ............ भेरतभराऩ 
केन्रभा सूचीकृत बई भेरतभराऩ गयाउन अनभुती ऩाउॉ बनी तनवेदन गदाछु ।  
तऩसीर  
१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छा माॉकऩी,  
२) स्नातक तहसम्भ उत्तीणा गयेको शैस्ऺक प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी, 
३) भेरतभराऩकतााको तातरभ  प्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी, 
४) भेरतभराऩ सम्फन्धी अनबुव य 
५) व्मस्त्तगत हववयण (Bio- data) 

 

तनवेदक 

नाभ थय् .......... 
दस्तखत् ........... 
तभतत् ............. 

 

 

 

 

पोटो 
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अनुसूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

.........नगयऩातरकाको न्माहमक सतभतत सभऺ ऩेश गयेको  

बरयबयाउको तनवेदन ऩत्र 

 

हवषम् बरयबयाई ऩाउॉ बने्न वाये । 

......वस्ने................................तनवेदक ÷वादी÷प्रततवादी 

हवरुद्ध 

.......वस्ने.............हवऩऺी ÷वादी÷प्रततवादी 

भदु्धा 

भ तनवेदक तनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी तनम्न व्महोया तनवेदन 
गदाछु । 

१ उऩयोक्त हवऩऺी सॊगको उल्रेस्खत भदु्धा मस नगयऩातरकाको न्माहमक 
सतभततको तभतत ..............को तनणाम फभोस्जभ भैरे मस कामाारमभा 
याखेको दस्तयु÷यकभ तभतत ..............को श्री...................  स्जल्रा 

अदारतको पैसरा फभोस्जभ भैरे बयी बयाई ऩाउने ठहय बएको हुॉदा 
उक्त यकभ बयी बयाई ऩाउन मो तनवेदन ऩेश गयेको छु । 
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२  मैले यस कायाषलयमा जम्मा गरकेो दस्तरु/रकमको भरपाइ /रयसद/भौचरको 

सक्कलै प्रयत र सम्मा यनत श्री .. .... ............................. ....... .. .यजल्ला 

ऄदालतको   ऄयन्तम फैसलाको छायाकपी यसै साथ सलंग्न छ । 

३ . यसमा   लेखीएको व्यहोरा यठक हो, झठुा ठहर ेसहुुँला बझुाईला । 

 

इतत सॊवत ्......... सार...........भहहना..............गते.............योज शबुभ ्।  
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अनुसचूी-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) साँग सम्बयन्धत) 

चलन चलाईन ेमनवेदन 

ईलााबारी नगरपामलकामा पशे गरेको 

मनवेदन पत्र 

मवषयः चलन चलाइ पाईाँ भन्न ेवारे । 

.......वस्ने.....................मनवेदक /वादी/प्रमतवादी 

मवरुद्ध 

.......वस्ने..................मवपक्षी /वादी/प्रमतवादी 

मदु्धा 

म मनवेदक मनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेदन गदाछु । 

१. ईपरोि मवपक्षीसगंको ईल्लेमखत मदु्धा यस नगरपामलकाको न्यामयक समममतबाट 

मममत .......................... मा मनणाय भआ ईि घर जग्गा वा जनु सम्पमत भोग गना 

पाईन ेगरर मनणाय भएको छ सो सम्पमत वा वस्त ुईल्लेख गन ेमरेो हक भोग र 

स्वाममत्वको हुन ेठहर भएकोमा श्री ............................................... मजल्ला 

ऄदालतमा मवपक्षीले पनुरावलोकन गरेकोमा सम्मामनत ऄदालतबाट समते 

मममत.........................मा मनणाय हुदा न्यामयक समममतकै मनणायलाआ सदर गरर मरैे 

हक भोग कायम गरेको हुदा सो मरेो हक भोगको कायम भएको सम्पमत रहकेो हुदा 

मशघ्रामतमशघ्र मलाआ ईि सम्पमत चलन चलाआ पाईन यो मनवेदन पशे गरेको छु । 

२. यस ैमनवेदन साथ दहेायका कागजातहरु सलंग्न गरेको छु । 

 क . न्यामयक समममतले मममत  .............. मा गरेको मनणायको छायाप्रमत 
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 ख . श्री .......................................  मजल्ला ऄदालतले गरेको मममत ................ 

को सदर फैसलाको छायाप्रमत 

 ग . यस मववाद सम्बद्ध मममसल यस ैकायाालयमा रहकेो छ । 

 घ . लेखीएको व्यहोरा मठक सााँचो छ झठुा ठहरे काननु बमोमजम सहुला बझुाईला । 

  

मनवेदक 

मनज............... 

आमत सवंत ्............. साल...........ममहना................गते.............रोज शभुम ्।  
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अनुसचूी-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) साँग सम्बयन्धत) 

सम्पयि रोक्काको आदेश 

 

.............................................. न्यामयक समममत 

सयंोजक श्री.......... ......................... 

सदस्य श्री ............................................ 

सदस्य श्री ................................................... 

अदशे 

सवंत ्  .................सालको मनवेदन नं........  

 

मवषयः सम्पमत हस्तान्तरण रोक्का 

...............................मजल्ला................................नगरपामलका, वडा नं ......... 

वस्ने ............................को छोरा/छोरी/श्रीमती........................................ 

वषा  ..................को मनवेदक.............................(प्रथम पक्ष) 

मवरुद्ध 

...............................मजल्ला.................. ..........नगरपामलका, वडा न.ं.. ............ 

वस्न.े................वषाको मनवेदक.. .......................... मवपक्षी (दोश्रो पक्ष) को 

यसमा माग बमोमजम......................... मजल्ला.......................... गाईाँपामलका/ 

नगरपामलका/ईपमहानगरपामलका/महानगरपामलका, वडा न.ं... क्षे.फ.........  

मक.न.ं............................जग्गामा बनकेो..... .....................को नाममा रहकेो 
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ऄवण्डाको..................वगामफटको चार तल्ले घर र मलग लगापात समते 

मवपक्षी....सम्पमि मनज मवपक्षीबाट ऄन्य ऄंमशयारहरुको मन्जरुी मवना हक 

हस्तान्तरण हुन सक्न ेअशकंा गरर मनवेदकले मदएको मनवेदन ईपर प्रारमम्भक रुपमा 

जााँचवझु गदाा व्यहोरा मनामसव दमेखएको हुाँदा हाललाइ प्रत्यक्षी  को नाममा रहकेो 

ईमल्लमखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गना मसफाररस नमदन वडालाइ र ऄको 

अदशे नभएसम्मका लामग ईि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुा/गना नमदन ुभनी 

मालपोत कायाालयको नाममा समते स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा 

४९ (६) बमोमजम यो रोक्काको अदशे जारी गररमदएका छौं । यो अदशे मममसल 

सामले राखी सम्वमन्धत कायाालयहरुमा पठाइमदन ु। यो अदशे ऄनसुार रोक्का 

भएको जानकारी प्राप्त गरर मममसल सामले राख्न ुर मनयमानसुार पशे गनुा । 

 

इमत सवंत................साल.............मामहना...........गते ..........रोज शभुम ्। 

 

      



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu !  ldlt @)&%÷)^÷!) 

 

90 
 

अनुसचूी-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) साँग सम्बयन्धत) 

नक्कलको लायग यनवेदन 

न्यामयक समममत 

.......... नगरपामलकामा पशे गरेको 

मनवेदन पत्र 

मवषयः नक्कल पाईाँ भन्न ेबारे । 

...................बस्न.े............................................ मनवेदक /वादी/प्रमतवादी 

मवरुद्ध 

...................बस्न े................................................ मवपक्षी /वादी/प्रमतवादी 

मदु्दाः .....................................................।  

म मनवेदक मनवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी मनम्न व्यहोरा मनवेदन गदाछुः 

१) ईपरोि मवपक्षीसाँगको ईल्लेमखत मदु्दामा ऄध्ययनको लामग दहेायका कागजातहरु 

अवश्यक परेको हुाँदा प्रमामणत प्रमतमलपी पाईाँ भनी यो मनवेदन साथ ईपमस्थत 

भएको छु । ऄतः नक्कलको प्रमामणत प्रमतमलमप पाईाँ ।  

दहेाय  

क).................................................................................  

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

घ) ................................................................................  

ङ) ................................................................................  

२) लेखीएको व्यहोरा मठक सााँचो छ, झिुा ठहरे काननु बमोमजम सहुाँला बझुाईाँला ।  

मनवेदक 

मनज ..........................  

 

इमत सवंत................साल.............मामहना...........गते ..........रोज शभुम ्। 
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