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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजजम भद्रपरु नगरपाजलकाको नगर
सभाले स्वीकृ त गरी जारी गरे को तल लेजिए बमोजजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लाजग प्रकाशन
गररएकोछ ।

भाग १
भद्रपुर नगरपालिकाको न्यालयक सलिलत २०७ ,नन )कायबलसलध सवयन्धक(५
प्रस्तासनााः
न्याजयक सजमजतले प्रचजलत काननू बमोजजम उजरु ीको कारवाही र जकनारा गदाव अपनाउनपु ने कायवजवजध
तय गरी स्पष्टता , पारदजशवता कायम गरी काननू को शासन तथा न्याय प्रजतको एकएपता एवए जनजवश्वास कायम
गनवका लाजग प्रचलनमा रहेको सएघीय काननू मा भए देजि बाहेक थप काननू ी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले,
को उपधा २२१नेपालको सएजवधानको धारा रा )१( बमोजजम भद्रपरु नगरपाजलकाको नगरसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।

पररच्छे द -१
प्रारलवभक
१. संलिप्त नाि र प्रारवभाः
)१( यस ऐनको नाम “भद्रपरु नगरपाजलका न्याजयक सजमजत )कायवजवजध सम्बन्धी( ऐन, २०७५” रहेकोछ ।
यो ऐन तुएन्त प्रारम्भ हनेछ । )२(
२. पररभाषााः
जवषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा;
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(क) “उजरु ी” भन्नाले सजमजत समक्ष परे को उजरु ीबाट शरुु भएको प्रचजलत काननू बमोजजम सजमजतले
कारवाही र जकनारा गने उजरु ी सम्झनपु छव ।
)ि( “िाम्ने” भन्नाले तोजकएको सम्पजिको मलू याक
ए न गररदा भ्याउने हदलाई सम्झनपु दवछ ।
)ग( “चलन चलाईजदने” भन्नाले जनणवय पश्चात हक अजधकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै वस्तु वा
सम्पजि भोग गनव जदने कायवलाई सम्झनपु दवछ ।
)घ( “जमानत” भन्नाले कुनै व्यजि वा सम्पजिलाई न्याजयक सजमजतले चाहेको वितमा उपजस्थत वा
हाजजर गराउन जलएको जजम्मा वा उिरदाजयत्वलाई सम्झनपु दवछ ।
)ङ( “तामेली” भन्नाले न्याजयक सजमजतको क्षेत्राजधकार जभत्रका जववादहरुमा सम्वजन्धत पक्षलाई
बझु ाईने म्याद, सचु ना, आदेश, पजू ी वा जानकारी पत्र ररतपवू क
व बझु ाउने कायवलाई सम्झनपु छव ।
)च( “तायदात” भन्नाले सम्पजिको जववरण वा गन्ती गरे को सएख्या जजनने व्यहोरा वा सम्पजिको
फााँटवारी वा लगतलाई सम्झनुपदवछ ।
)छ( “तोजकएको” वा “तोजकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको जनयममा तोजकए बमोजजम
सम्झनपु छव ।
)ज( “दरपीठ” भन्नाले न्याजयक सजमजत समक्ष पेश हन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धमा ररत नपगु े
वा काननू ले दताव नहने वा नलाग्ने भएमा त्यसको पछाजडपरि सोको कारण र अवस्था जनाइ
अजधकार प्राप्त अजधकारीले लेजिजदने जनदेशन वा व्यहोरालाई सम्झनपु दवछ ।
)झ( “नामेसी” भन्नाले कुनै व्यजिको नाम, थर र वतन समेतको जवस्तृत जववरण िल
ु ाइएको
व्यहोरालाई सम्झनपु दवछ ।
)ञ( “नाजलश” भन्नाले कुनै जववादको जवषयमा दफा ८ बमोजजम जदएको उजरु ीजनवेदन वा जफराद ,
सम्झनपु छव ।
)ट( “जनणवय जकताब” भन्नाले सजमजतले उजरु ीमा गरे को जनणवयको अजभलेि राख्नको लाजग िडा
गरे को उजरु ीमा जनणवय गरे को व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको सएजक्षप्त उललेि भएको
जकताब सम्झनपु छव ।
)ठ( “पन्चकृ जत मोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन
मलू याएकन गरी जवक्री जवतरण हनसक्ने उजचत ठहराएर जनजश्चत गरे को मलु यलाई सम्झनपु दवछ ।
)ड( “पेशी” भन्नाले न्याजयक सजमजत समक्ष जनणवयाथव पेश हने जववादहरुमा पक्षहरुलाई उपजस्थत गराइ
सनु वु ाइ गने कामलाई सम्झनपु दवछ ।
)ढ( “प्रजतबादी” भन्नाले बादीले जसका उपर उजरु ी दताव गदवछ सो व्यजि वा सएस्था सम्झनपु छव ।
)ण( “वकपत्र” भन्नाले जववाद सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको रुपमा व्यि गरे का कुरा लेजिने वा
लेजिएको कागजलाई सम्झनपु छव ।
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)त( “बन्द ईजलास” भन्नाले न्याजयक सजमजत अन्तगवत जनरुपण हने जववादहरु मध्ये गोप्य प्रकुजतको
जववाद भएको र सम्बद्ध पक्षहरुजवच गोपजनयता कायम गनव आवश्यक देजिएमा सम्बद्ध पक्षहरु
मात्र सहभागी हनेगरी प्रवन्ध गरीएको सनु वु ाई कक्षलाई सम्झनपु छव ।
)थ( “बादी” भन्नाले कसै उपर सजमजत समक्ष उजरु ी दताव गने व्यजि वा सएस्था सम्झनपु छव ।
)द( “मलू तवी” भन्नाले न्याजयक सजमजत अन्तगवत जवचाराधीन मद्ध
ु ा अन्य अड्डा अदालतमा समेत
जवचाराजधन भईरहेको अवस्थामा न्याजयक सजमजतले जनणवय गदाव अन्य जवचाराजधन मद्ध
ु ामा
प्रभाजवत हने देजिएमा प्रभाव पाने मद्ध
ु ाको फै सला नभएसम्म प्रभाजवत हने मद्दु ा स्थजगत गने
कायवलाई सम्झनपु छव ।
)ध( “लगापात” भन्नाले घरजग्गा र त्यससाँग अन्तरजनजहत टहरा,बोट जवरुवा,िलु ला जजमन र त्यसमा
रहेका सबैिाले सएरचना वा चचेको जग्गा, छे उछाउ, सेरोफे रो र सम्पणू व अवयवलाई सम्झनपु दवछ ।
)न( “सदरस्याहा” भन्नाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत किा गरी आम्दानीमा बाध्ने कायवलाई
सम्झनपु छव ।
)प( “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनपु छव ।
)फ( “सजमजत” भन्नाले न्याजयक सजमजत सम्झनपु छव र सो शव्दले स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा
बमोजजमको सजमजतलाइव समेत जनाउनेछ । )६(
)ब( “साल वसाली” भन्नाले हरे क वषवको लाजग छुिाछुिै हने गरी प्रजतवषवको जनजमि स्थायी रुपमा तय
गररएको शतव सम्झनपु छव ।
)भ( “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन२०७४ ,” सम्झनपु छव ।
)म( "सएजवधान" भन्नाले नेपालको सएजवधान सम्झनपु छव ।

पररच्छे द-२
सलिलतको अलधकार
३. उजुरकिा लनणबय सवयन्धक कािाः
सजमजतमा दताव भएका उजरु ी वा उजरु ीको जनणवय गने वा दताव भएको नाजलश वा उजरु ीको कुनै
व्यहोराले लगत किा गने अजधकार सजमजतलाइव मात्र हनेछ ।
४. लनणबय सवयन्धक याहेक अन्य कािाः
)१( दफा ३ मा उललेि भएको वा प्रचजलत काननू ले सजमजत वा सजमजतको सदस्यले नै गने भन्ने
व्यवस्था गरे को वा कायवको प्रकृ जतले सजमजत वा सजमजतको सदस्यले नै गनवपु ने स्पष्ट भैरहेको देजि
बाहेकको अन्य कायवहए यस ऐनमा तोजकएको कमवचारी र त्यसरी नतोजकएकोमा सजमजतले जनणवय
गरी तोके को वा अजधकार प्रदान गरे को कमवचारीले गनवपु नेछ ।
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)२( तोजकएको शािा प्रमि
ु वा तोजकएका अन्य कमवचारीले यस ऐन र प्रचजलत काननू बमोजजम
तोजकएको काम गदाव सजमजतको सएयोजक वा सजमजतले तोके को सदस्यको प्रत्यक्ष जनदेशनदेिदेि ,
रजनयन्त्रणमा रही गनवपु नेछ ।
५. यस नन यिोलजि कायबलसलध असिवयन गनबपु ननाः
सजमजतले उजरु ी वा उजरु ीको कारवाही र जकनारा गदाव प्रचजलत र सम्बजन्धत सएघीय काननू मा
स्पष्ट उललेि भए देजि बाहेक यस ऐन बमोजजमको कायवजवजध अवलम्बन गनवपु नेछ ।
६. सलिलतिे हेननाः
सजमजतलाइव देहाय बमोजजमको उजरु ीहएमा कारवाही र जकनारा गने अजधकार रहनेछः अजधकार:
फौजदारर मद्दु ा माजमला
)क( स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगवतको उजरु ी,
)ि( मेलजमलाप ऐनअनसु ार मेलजमलापको लाजग नगरपाजलकामा प्रेजषत उजरु ी २०६८ ,,
)ग( सजए वधानको अनसु चू ी-८ अन्तगवतको एकल अजधकार अन्तगवत सभाले बनाएको काननू बमोजजम
जनएपण हने गरी जसजजवत उजरु ीतथा ,
)घ( प्रचजलत काननू ले नगरपाजलकाले हेने भजन तोके का उजरु ीहए ।
७. सलिलतको िेत्रालधकाराः
सजमजतले दफा ६ अन्तगवतका मध्ये देहाय बमोजजमका उजरु ीहएमा मात्र क्षेत्राजधकार ग्रहण गने
तथा कारवाही जकनारा गनेछः
)क( व्यजिको हकमा उजरु ीका सबै पक्ष नगरपाजलकाको भैगोजलक क्षेत्राजधकार जभत्र बसोबास
गरीरहेको,
)ि( प्रचजलत काननू र सएजवधानको भाग ११ अन्तगवतको कुनै अदालत वा न्यायाधीकरण वा
जनकायको क्षेत्राजधकार जभत्र नरहेको,
)ग( नगरपाजलकाको क्षेत्राजधकार जभत्र परे का कुनै अदालत वा जनकायबाट मेलजमलाप वा
जमलापत्रको लाजग प्रेजषत गरीएको,
)घ( अचल सम्पजि समावेश रहेको जवषयमा सो अचल सम्पजि नगरपाजलकाको भैगोजलक
क्षेत्राजधकार जभत्र रजहरहेकोतथा ,
)ङ( कुनै घटनासाँग सम्बजन्धत जवषयवस्तु रहेकोमा सो घटना नगरपाजलकाको भैगोजलक क्षेत्र
जभत्र घटेको ।
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पररच्छे द-३
उजरु क तथा प्रलतसाद दताब
८. लयसाद दताब गननाः
)१( कसै उपर जबवाद दताव गदाव वा उजरु ी चलाउाँदा प्रचजलत काननू बमोजजम हकदैया पगु क
े ो व्यजिले
सजमजतको तोजकएको शािासमक्ष उजरु ी दताव गनवसक्नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजम उजरु ी जददए ा यस ऐन तथा प्रचजलत काननू बमोजजम िल
ु ाउनपु ने कुरा सबै )१(
िल
ु ाइव तथा पयु ावउनपु ने प्रजक्रया सबै परु ागरीअनसु चू ी-१ बमोजजमको ढााँचामा जदनपु नेछ ।
)३( उपदफा मा लेजिए देजि बाहेकउजरु ीमा देहाय बमोजजमको व्यहोरा समेत िल
ु ाउनपु नेछः )२(
)क( बादीको नामतथा थाहा भएसम्म बाजे र बहयै को ,वतन र जनजको बाबू र आमा ,थर ,
नाम;
)ि( प्रजतबादीको नामथर र स्थान पिा ,थर र थाहा भएसम्म जनजको बाबु र आमाको नाम ,
लाग्नेगरी स्पष्ट िल
ु ेको वतन;
)ग( नगरपाजलकाको नाम सजहत सजमजतको नाम;
)घ( उजरु ी गनवपु रे को व्यहोरा र सम्पणू व जववरण;
)ङ( नगरपाजलकाले तोके अनसु ारकोदस्तरु बझु ाएको रजसद वा जनस्सा;
)च( सजमजतको क्षेत्राजधकार जभत्रको उजरु ी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्धत काननू ;
)छ( बादीले दावी गरे को जवषय र सोसाँग सम्बन्धीत प्रमाणहए;
)ज( हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगु क
े ो सम्बन्धी व्यहोरा;
)झ( कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्धत जवषय भएकोमा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थानअवस्था ,
तथा अचल भए चारजकलला सजहतको सबै जववरण ।
)४( प्रचजलत काननू मा कुनै जवशेष प्रजक्रया वा ढााँचा वा अन्य के जह उललेि भएको रहेछ भने सो
सन्दभवमा आवश्यक जववरण समेत िल
ु ेको हनपु नेछ ।
)५( कुनै जकजसमको क्षजतपजू तव भराउनपु ने अथवा बण्डा लगाउनपु ने अवस्थाको उजरु ीको हकमा त्यस्तो
क्षजतपजू तव वा बण्डा वा चलनको लाजग सम्बजन्धत अचल सम्पजिको जववरण िल
ु ेको हनपु नेछ ।
९. लयसाद दताब गरक लनस्सा लदनेाः
(१) उजरु ी प्रशासकले दफा ८ बमोजजम प्राप्त उजरु ी दताव गरी बादीलाइव तारे ि तोजक अनसु चू ी-२
बमोजजमको ढााँचामा जबवाद दतावको जनस्सा जदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम तारे ि जदनु पने अवस्थामा तारे ि तोक्दा अनसु चू ी-३ बमोजजमको ढााँचामा
तारे ि भपावइव िडा गरी सम्बजन्धत पक्षको दस्तित गराइव जमजसल सामेल राख्नपु छव ।
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(३) उपदफा (२) बमोजजम तारे ि भपावइमव ा तोजकएको तारे ि तथा उि जमजतमा हने कायव समेत उललेि
गरी सम्बजन्धत पक्षलाइव अनसु चू ी-४ बमोजजमको ढााँचामा तारे ि पचाव जदनपु नेछ ।
१०. उजुरक दरपकठ गननाः
)१( उजरु ी प्रशासकले दफा ८ बमोजजम पेश भएको उजरु ीमा प्रजक्रया नपगु क
े ो देजिए परु ा गनवपु ने
देहायको प्रजक्रया परु ा गरी अथवा िल
ु ाउनपु ने देहायको व्यहोरा िल
ु ाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा लेजि
पााँच जदनको समय तोजक तथा जबवाद दताव गनव नजमलने भए सो को कारण सजहतको व्यहोरा जनाइव
दरपीठ गरे मा बादीलाइव उजरु ी जफताव जदनपु नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजम प्रजक्रया नपगु क
े ो भजन दरपीठ गरी जफताव गरे को उजरु ीमा दरपीठमा उललेि )१(
भए बमोजजमको प्रजक्रया परु ा गरीपााँच जदनजभत्र लयाएमा दताव गरर जदनपु छव ।
)३( उपदफा बमोजजमको दरपीठ आदेश उपर जचि नबोु ने )१(पक्षले सो आदेश भएको जमजतले जतन
जदन जभत्र उि आदेशको जवरुद्धमा सजमजत समक्ष जनवेदन जदनसक्नेछ ।
)४( उपदफा बमोजजमको )१( बमोजजम जदएको जनवेदन व्यहोरा मनाजसब देजिए सजमजतले उपदफा )३(
दरपीठ बदर गरी जबवाद दताव गनव आदेश जदनसक्नेछ ।
)५( उपदफा बमोजजम आदेश भएमा उ )४(जरु ी प्रशासकले त्यस्तो जबवाद दताव गरी अए प्रजक्रया परु ा
गनवपु नेछ ।
११. दताब गनब नहुनेाः
उजरु ी प्रशासकले दफा ८ बमोजजम पेश भएको उजरु ीमा देहाय बमोजजमको व्यहोरा जठक भए
नभएको जााँच गरी दताव गनव नजमलने देजिएमा दफा १० बमोजजमको प्रजक्रया परु ा गरी दरपीठ गनवपु नेछः
) क(
)ि(
)ग(
)घ(

प्रचजलत काननू मा हदम्याद तोजकएकोमा हदम्याद वा म्याद जभत्र उजरु ी परे नपरे को;
प्रचजलत काननू बमोजजम सजमजतको क्षेत्राजधकार जभत्रको उजरु ी रहे नरहेको;
काननु बमोजजम लाग्ने दस्तरु दाजिल भए नभएको;
कुनै सम्पजि वा अजधकारसाँग सम्बजन्धत जवषयमा जववाद जनएपण गनवपु ने जवषय उजरु ीमा
समावेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पजि वा अजधकार जवषयमा उजरु ी गनव बादीको हक स्थाजपत
भएको प्रमाण आवश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको;
)ङ( उि जवषयमा उजरु ी गने हकदैया बादीलाइव रहे नरहेको;
)च( जलितमा परु ा गनवपु ने अन्य ररत पगु ने पगु क
े ो; तथा
१२. दोहोरो दताब गनब नहुनेाः
)१( यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन प्रचजलत काननू बमोजजम सजमजत वा अन्य कुनै
अदालत वा जनकायमा कुनै पक्षले उजरु ीगरी सजमजत वा उि अदालत वा जनकायबाटउजरु ीमा
उललेि भएको जवषयमा प्रमाण बजु झ वा नबजु झ जववाद जनरोपण भैसके को जवषय रहेको छ भने
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सो उजरु ीमा रहेका पक्ष जवपक्षको बीचमा सोजह जवषयमा सजमजतले उजरु ी दताव गनव र कारवाही
गनव हदाँ नै ।
)२( उपदफा बमोजजम दताव गनव नजमलने उजरु ी भल
ु वश दताव भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी )१(
भएपजछ उजरु ी जनु सक
ु ै अवस्थामा रहेको भए पजन सजमजतलेे उजरु ी िारे ज गनवपु नेछ ।
१३. उजुरकसाथ लिखत प्रिाणको सक्कि पेश गनबपु ननाः
उजरु ीसाथ पेश गनवु पने प्रत्येक जलित प्रमाणको सक्कल र कजम्तमा एक प्रजत नक्कल उजरु ीसाथै
पेश गनवपु नेछ र उजरु ी प्रशासकले त्यस्तो जलितमा कुनै कै जफयत जनाउनपु ने भए सो जनाइ सो प्रमाण
सम्बजन्धत जमजसलमा राख्नेछ ।
१४. उजुरक तथा प्रलतसाद दताब दस्तुराः
)१( प्रचजलत काननू मा जबवाद दताव दस्तरु तोजकएकोमा सोजह बमोजजम तथा दस्तरु नतोजकएकोमा एक
सय एपैयााँ बझु ाउनपु नेछ ।
)२( प्रचजलत काननू मा प्रजतवाद दताव दस्तरु नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय एपैयााँ प्रजतवाद दताव दस्तरु
लाग्नेछ ।
१५. प्रलतसाद पेश गनबपु ननाः
)१( प्रजतबादीले दफा २० बमोजजम म्याद वा सचू ना प्राप्त भएपजछ म्याद वा सचू नामा तोजकएको
समयावजध जभत्र उजरु ी प्रशासक समक्ष आफै वा वारे स माफव त जलजित प्रजतवाद दताव गनवपु नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजम प )१(े्रजतवाद पेश गदाव प्रजतबादीले भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रजतजलजप
साथै सल
ए ग्न गरी पेश गनवपु नेछ ।
)३( प्रजतवादीले जलजित ब्यहोरा जदाँदा अनसु चू ी- ५ बमोजजमको ढााँचामा जदनपु नेछ ।
१६. प्रलतसाद जााँच गननाः
)१( उजरु ी प्रशासकले दफा १५ बमोजजम पेश भएको प्रजतवाद जााँच गरी काननू बमोजजमको ररत पगु क
े ो
तथा म्याद जभत्र पेश भएको देजिए दताव गरी सजमजत समक्ष पेश हने गरी जमजसल सामेल गनवपु नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजम प्रजतवाद दताव हने भएमा उजरु ी प्रशासकले प्रजतबादीलाइव बादी जमलानको )१(
तारे ि तोक्नपु नेछ ।
१७. लिखतिा पुरा गनबपु नन सािान्य ररताः
)१( प्रचजलत काननू तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेजिए देजि बाहेक सजमजत समक्ष दताव गनव लयाएका उजरु ी
तथा प्रजतवादमा देहाय बमोजजमको ररत समेत परु ा गनवपु नेछः
)क( एफोर साइजको नेपाली कागजमा बायााँ तफव पााँच सेजन्टजमटर पजहलो पृममा शीरतफव ,दश
सेजन्टजमटर र त्यसपजछको पृममा पााँच सेजन्टजमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृममा बजिस
हरफमा नबढाइव कागजको एकातफव मात्र लेजिएको;
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)ि( जलित दताव गनव लयाउने प्रत्येक व्यजिले जलितको प्रत्येक पृमको शीर पछ
ु ारमा छोटकरी
दस्तित गरी अजन्तम पृमको अन्त्यमा लेिात्मक तथा लयाप्चे सजहछाप गरे को;
)ग( कुनै काननू व्यवसायीले जलित तयार गरे को भए जनजले पजहलो पृमको बायााँ तफव जनजको
काननू व्यवसायी दताव प्रमाणपत्र नएबरनाम र काननू व्यवसायीको जकजसम िल
ु ाइव ,
दस्तित गरे को; तथा
)घ( जलितको अजन्तम प्रकरणमा यस जलितमा लेजिएको व्यहोरा जठक सााँचो छझरु ा ठहरे ,
काननू बमोजजम सहल
ाँ ा बुझाउाँ ला भन्ने उललेि गरी सो मजु न जलित दताव गनव लयाएको
। ,मजहना र गते तथा वार िल
ु ाइव जलित दताव गनव लयाउने व्यजिले दस्तित गरे को ,वषव
तर ब्यहोरा परु ाइ पेश भएको जलित जलनलाइ यो उपदफाले बाधा पारे को
माजनने छै न ।
)२( जलितमा जवषयहए क्रमबध्द एपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइव सएयजमत र मयावजदत भाषामा
लेजिएको हनपु नेछ ।
)३( जलितमा पेटबोजलमा परे को स्थानको पजहचान हने स्पष्ट जववरण र व्यजिको नामठे गाना , थर ,
तथा अन्य जववरण स्पष्ट िल
ु ेको हनपु रन् ेछ ।
)४( जलित दताव गनव लयाउने वा सजमजतमा कुनै कागज गनव आउनेले जनजको नामथर र वतन िल
ु ेको ,
नागररकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेश गनवपु छव ।
१८. नक्कि पेश गनबपु ननाः
उजरु ी वा प्रजतवाद दताव गनव लयाउनेले जवपक्षीको लाजग उजरु ी तथा प्रजतवादको नक्कल तथा
सएलग्न जलित प्रमाणहएको नक्कल साथै पेश गनवपु छव ।
१९. उजुरक सा प्रलतसाद संशोधनाः
)१( जलित दताव गनव लयाउने पक्षले सजमजतमा दताव भइसके को जलितमा लेिाइ वा टाइप वा मद्रु णको
सामान्य त्रटु ी सच्याउन जनवेदन जदन सक्नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजमको जनवेदनमा माग बमोजजम सच्याउाँदा )१(दावी तथा प्रजतवादमा गरीएको माग
वा दावीमा मल
ु भतु पक्षमा फरक नपने र जनकै सामान्य प्रकारको सएशोधन माग गरे को देिमे ा उजरु ी
प्रशासकले सो बमोजजम सच्याउन जदन सक्नेछ ।
)३( उपदफा बमोजजम सएशोधन भएमा सो को जानकारी उजरु ीको अको पक्षलाइव जदनपु नेछ । )२(
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पररच्छे द - ४
वयाद तािेिक तथा तारेख
२०. वयाद सूचना तािेि गननाः
)१( उजरु ी प्रशासकले दफा ९ बमोजजम जबवाद दताव भएपजछ बजढमा दइु व जदन जभत्र प्रजतबादीका नाममा
प्रचजलत काननू मा म्याद तोजकएको भए सोजह बमोजजम र नतोजकएको भए पन्र जदनको म्याद जदइव
सम्बजन्धत वडा कायावलय माफव त उि म्याद वा सचू ना तामेल गनव सक्नेछ । सो १५ जदने म्याद
समाप्त भएमा एक पटकलाई ७ जदने म्याद थप गनव सजकनेछ ।
)२( उपदफा बमोजजमको उजरु ी तथा उि उजरु ी ९ बमोजजम म्याद वा सचू ना तामेल गदाव दफा )१(
साथ पेश भएको प्रमाण कागजको प्रजतजलपी समेतसएलग्न गरी पठाउनपु नेछ ।
)३( उपदफा मा जनु सुकै कुरा लेजिएको भए तापजन एक भन्दा बजढ प्रजतबादीलाइव म्याद जदनपु दाव )२(
प्रमाण कागजको नक्कल प्रत्येक प्रजतबादीलाइव लेजि पठाउनपु नेछ ।
)४( उपदफा बमोजजम प्राप्त भएको म्याद वडा कायावलयले बजढमा जतन जदन जभत्र )१(तामेल गरी
तामेलीको व्यहोरा िल
ु ाइव सजमजतमा पठाउनु पनेछ ।
)५( उपदफा बमोजजम म्याद तामेल हन नसके मा देहाय बमोजजमको जवद्यतु ीय माध्यम वा पजत्रकामा )१(
सचू ना प्रकाशन गरे र म्याद तामेल गनवपु नेछः
)क( म्याद तामेल गररनपु ने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इवमल
े वा अन्य कुनै अजभलेि हन सक्ने
जवद्यतु ीय माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
)ि( प्रजतबादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने मनाजसब आधार छ भन्ने
देजिएमा सजमजतको जनणवयबाट कुनै स्थानीय दैजनक पजत्रकामा सचू ना प्रकाशन गरे र वा
स्थानीय एफरे जडयो वा स्थानीय टे .एम.जलजभजनबाट सचू ना प्रसारण गरे र; वा
)ग( अन्य कुनै सरकारी जनकायबाट म्याद तामेल गराउाँदा म्याद तामेल हन सक्ने मनाजसब
कारण देजिएमा सजमजतको आदेशबाट त्यस्तो सरकारी जनकाय माफव त ।
(६) यस ऐन बमोजजम म्याद जारी गनवपु दाव अनसु चू ी-६ बमोजजमको ढााँचामा जारी गनवपु नेछ ।
२१. रोहसरिा राख्नुपननाः
यस ऐन बमोजजम वडा कायावलय माफव त तामेल गररएको म्यादमा सम्बजन्धत वडाको अध्यक्ष वा
सदस्य तथा कजम्तमा दइु जव ना स्थानीय भलादजम रोहवरमा राख्नपु नेछ ।
२२. रकत येरकत जााँच गननाः
(१) उजरु ी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रजतवेदन प्राप्त भएपजछ रीतपवू क
व को तामेल भएको छ वा छै न
जााँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्धत वडा सजचवको प्रजतवेदन समेत जलइव रीतपवू क
व को देजिए
जमजसल सामेल राजि तथा बेरीतको देजिए बदर गरी पनु ः म्याद तामेल गनव लगाइव तामेली प्रजत
जमजसल सामेल राख्नपु नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम जााँच गदाव सम्बजन्धत कमवचारीले बदजनयत राजि कायवगरे को देजिए उजरु ी
प्रशासकले सो व्यहोरा िल
ु ाइव सजमजत समक्ष प्रजतवेदन पेश गनवपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको प्रजतवेदनको व्यहोरा उपयि
ु देजिए सजमजतले सम्बजन्धत कमवचारी उपर
कारवाहीको लाजग कायवपाजलका समक्ष लेजि पठाउनसक्नेछ ।
२३. तारेखिा राख्नूपननाः
(१) उजरु ी प्रशासकले दफा ९ बमोजजम जबवाद दताव गरे पजछ उजरु ीकतावलाइव र दफा १६ बमोजजम
प्रजतवाद दताव गरे पजछ प्रजतबादीलाइव तारे ि तोजक तारे िमा राख्नपु छव ।
(२) उजरु ीका पक्षहएलाइव तारे ि तोक्दा तारे ि तोजकएको जदन गररने कामको व्यहोरा तारे ि भपावइव तथा
तारे ि पचावमा िल
ु ाइव उजरु ीका सबै पक्षलाइव एकै जमलानको जमजत तथा समय उललेि गरी एकै
जमलानको तारे ि तोक्नपु छव ।
)३( उपदफा बमोजजम तारे ि तोजकएको समयमा कुनै पक्ष हाजजर नभए पजन तोजकएको कायव )२(
सम्पन्न गरी अको तारे ि तोक्नुपने भएमा हाजजर भएको पक्षलाइव तारे ि तोजक समयमा हाजजर नभइव
पजछ हाजजर हने पक्षलाइव अजघ हाजजर भइव तारे ि लाने पक्षसाँग एकै जमलान हनेगरी तारे ि तोक्नपु छव
।
)४( यस दफा बमोजजम तोजकएको तारे िमा उपजस्थत भएका पक्षहएलाइव साथै राजि सजमजतले
उजरु ीको कारवाजह गनवपु छव ।
)५( उपदफा मा जनु सुकै कुरा लेजिएको भए तापजन तोजकएको तारे िमा कुनै पक्ष उपजस्थत नभए )४(
पजन सजमजतले जबवादको जवषयमा कारवाही गनव बाधा पनेछैन ।
२४. सलिलतको लनणबय यिोलजि हुनेाः
सजमजतले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचजलत काननू तथा यस ऐनमा लेजिए देजि बाहेकको
जवषयमा आवश्यक प्रजक्रया जनधावरण गनव सक्नेछ ।

पररच्छे द-५
सुनसाइब तथा प्रिाण युझ्ने सवयन्धिा
२५. प्रारलवभक सुनसाइबाः
)१( मेलजमलापबाट जबवाद जनरुपण हन नसकी सजमजतमा आएका जबवाद प्रजतवाद दताव वा बयान वा सो
सरहको कुनै कायव भएपजछ सुनवाइवको लाजग पेश भएको जबवादमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा
तत्काल जनणवय गनव सजकने भएमा सजमजतले जबवाद पेश भएको पजहलो सनु वाइवमा नै जनणवय गनव
सक्नेछ ।
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)२( सजमजत समक्ष पेश भएको जबवादमा उपदफा बमोजजम तत्काल जनणवय गनव सजकने नदेजिएमा )१(
सजमजतले देहाय बमोजजमको आदेश गनव सक्नेछः)क( जबवादमा मि
ु नजमलेको कुरामा यकीन गनव प्रमाण बोु ने वा अन्य कुनै कायव गने;
)ि( जबवादमा बोु नपु ने प्रमाण यजकन गरी पक्षबाट पेश गनव लगाउने वा सम्बजन्धत जनकायबाट
माग गने आदेश गने;
)ग( मेलजमलापका सम्बन्धमा जबवादका पक्षहएसाँग छलफल गने; तथा
)घ( जबवादका पक्ष उपजस्थत भएमा सनु वु ाइको लाजग तारे ि तथा पेजशको समय ताजलका
जनधावरण गने ।
)३( उपदफा ४७ मा जनु सुकै कुरा लेजिएको भए तापजन सजमजतले स्थानीय ऐनको दफा )२( र )१(
बमोजजमको उजरु ीमा मेलजमलापको लाजग पठाउने आदेश गनवपु नेछ । )२( को उपदफा
२६. प्रिाण दालखि गननाः
बादी वा प्रजतबादीले कुनै नयााँ प्रमाण पेश गनव अनमु जत माग गरी जनवेदन पेश गरे मा उजरु ी
प्रशासकले सोजह जदन जलन सक्नेछ ।
२७. लिखत जााँच गननाः
)१( सजमजतले उजरु ीमा पेश भएको कुनै जलितको सत्यता परीक्षण गनव रे िा वा हस्ताक्षर जवशेषज्ञलाइव
जााँच गराउन जएरी देिेमा सो जलितलाइव असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षण दस्तरु दाजिल गनव लगाइव
रे िा वा हस्ताक्षर जवशेषज्ञबाट जलित जााँच गराउन सक्नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजम जााँच गदाव मनाजसब माजफकको समय तोजक आदेश गनवपु नेछ र समय जभत्र )१(
जााँच सम्पन्न हनको लाजग यथासम्भव व्यवस्था गनवपु नेछ ।
)३( उपदफा बमोजजम जााँच गदाव जलित असत्य ठहरीएमा जलित सत्य रहेको भन्ने पक्षबाट )१(
बमोजजम दस्तरु दाजिल गने पक्षलाइव भराइवजदनपु छव । )१( लागेको दस्तरु असल
ु गरी उपदफा
२८. सािक युझ्नेाः
)१( सजमजतबाट साक्षी बोु ने आदेश गदाव साक्षी बोु ने जदन तोजक आदेश गनवपु नेछ । साछी राख्दा बढीमा ५
जना राख्नु पने ।
)२( उपदफा बमोजजम आदेश भएपजछ उजरु ी प्रशासकले उजरु ीको पक्षलाइव आदेशमा उललेि )१(
भएको जमजतमा साक्षी बोु ने तारे ि तोक्नपु नेछ ।
)३( साक्षी बोु ने तारे ि तोजकएको जदनमा आफ्नो साक्षी सजमजत समक्ष उपजस्थत गराउनु सम्बजन्धत
पक्षको दाजयत्व हनेछ ।
२९. सलिलतको तर्ब याट यकपत्र गराउनेाः
)१( यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन नाबालक वा अशि वा वृध्दवृध्दा पक्ष रहेको
उजरु ीमा साजक्ष बकपत्रको लाजग तोजकएको तारे िको जदन उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत
नगराइएको साक्षीलाइव सजमजतले म्याद तोजक सजमजतको तफव बाट जझकाइव बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
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)२( उपदफा बमोजजम साक्षी जझकाउाँदा बकपत्र हने तारे ि तोजक म्याद जारी गनवपु नेछ र उजरु ीका )१(
पक्षहएलाइव समेत सोजह जमलानको तारे ि तोक्नपु नेछ ।
३०. सािक यकपत्र गराउनेाः
)१( उजरु ी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लाजग तोजकएको जदन पक्षहएसाँग जनजहएले उपजस्थत गराउन
लयाएका साजक्षको नामावली जलइव सजमजत समक्ष पेश गनवपु नेछ ।
)२( साक्षी बकपत्रको लाजग तोजकएको तारे िको जदन उजरु ीका सबै पक्षले साक्षी उपजस्थत गराउन
लयाएको भए कायावलय िलु नासाथ तथा कुनै पक्षले साक्षी उपजस्थत गराउन नलयाएको भए जदनको
बाह्र बजेपजछ सजमजतले उपलब्ध भए सम्मका साक्षीको बकपत्र गराउनपु नेछ ।
३१. यन्देज गनब सक्नेाः
)१( साक्षीको बकपत्र गराउाँदा उजरु ीको जवषयवस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा साक्षी वा उजरु ीको पक्षलाइव
अपमाजनत गने वा जझोयाउने वा अनजु चत प्रकारको प्रश्न सोजधएमा सजमजतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट
पक्षलाइव बन्देज गनव सक्नेछ ।
)२( नाबालक वा वृध्द वा असि वाजबरामीले साक्षी बक्नपु ने भइव त्यस्तो उजरु ीमा कुनै पक्षको
उपजस्थजत वा अन्य कुनै मनाजसब कारणले साक्षीलाइव बकपत्र गनव अनजु चत दबाव परे को वा पने
प्रबल सम्भावना रहेको छ भन्ने सजमजतलाइव लागेमा सजमजतले त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपजस्थजतलाइव
बन्देज गरी जनजले साक्षीले नदेख्ने गरी मात्र उपजस्थत हन आदेश गनव सक्नेछ ।
)३( उपदफा बमोजजम आदेश गरे मा साक्षीले नदेख्ने गरी पक्ष उपस्थ )२(जेत हने व्यवस्था जमलाउने
दाजयत्व सजमजतको हनेछ ।
)४( उपदफा बमोजजम गदाव सजमजतले उजरु ीसाँग सम्बजन्धत आवश्यक प्रश्न तयार गरी )२( वा )१(
सजमजतको तफव बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
३२. पेशक सूचक प्रकाशन गनबपु ननाः
)१( उजरु ी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शक्र
ु वार अगामी हप्ताको लाजग पेशी तोजकएको जबवादहएको
साप्ताजहक पेशी सचू ी तथा तोजकएको जदन उि जदनको लाजग पेशी तोजकएका जबवादहएको पेशी
सचू ी प्रकाशन गनेछ ।
)२( उपदफा बमोजजमको सचू ी सएयोजकले र जनजको अनपु जस्थजतमा जनजले जजम्मेवारी तोके को )१(
सजमजतको सदस्यले प्रमाजणत गनवपु नवेेछ ।
३३. दैलनक पेशक सूचकाः
)१( उजरु ी प्रशासकले दफा ३२ बमोजजमको साप्ताजहक पेशी सचू ीमा चढेका जबवाद हएको तोजकएको
जदनको पेशी सचू ी तयार गरी एक प्रजत सचू ना पाटीमा टााँस्न लगाउनपु नेछ तथा एक प्रजत सजमजतका
सदस्यहएलाइव उपलब्ध गराउनपु नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजमको )१(सूचीमा जबवादहए उललेि गदाव जबवाद दतावको आधारमा देहायको
क्रममा तयार गरी प्रकाशन गराउनपु नेछः12
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)क( नाबालक पक्ष भएको जबवाद;
)ि( शारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यजि पक्ष भएको जबवाद;
)ग( सिरी वषव उमेर परु ा भएको वृध्द वा वृध्दा पक्ष भएको जबवाद; तथा
(घ) जबवाद दतावको क्रमानसु ार पजहले दताव भएको जबवाद ।
)३( उपदफा उच्च ,बमोजजम पेशी सूची तयार गदाव मलु तवीबाट जागेका तथा सवोच्च अदालत )२(
अदालत तथा जजलला अदालतबाट पनु ः इन्साफको लाजग प्राप्त भइव दताव भएको जबवादको हकमा
शए
ु मा सजमजतमा दताव भएको जमजतलाइवनै दताव जमजत माजन क्रम जनधावरण गनवपु नेछ ।
)४( उपदफा मा रहेको क्रमानसु ार नै सजमजतले जबवादको सनु वाइव र कारवाही तथा जकनारा )२( वा )१(
गनवपु नेछ ।
३४. उजुरक प्रशासकको लजविेसारक हुनेाः
पेशी सचू ीमा चढेका जबवादहए कायावलय िल
ु ेको एक घण्टा जभत्र सजमजत समक्ष सनु वाइवको
लाजग पेश गने तथा उि जदनको तोजकएको कायव सजकए पजछ सजमजतबाट जफताव बजु झजलइव सरु जक्षत राख्ने
जजम्मेवारी उजरु ी प्रशासकको हनेछ ।
३५. प्रिाण सनु ाउन सक्नेाः
सजमजतले दफा २५ बमोजजम तोजकएको तारे िको जदन उपजस्थत सबै पक्षलाइव अको पक्षले पेश
गरे को प्रमाण एवम् कागजात देिाइव पजढबााँची सनु ाइव सो बारे मा अको पक्षको कुनै कथन रहेको भए
जलजित बयान गराइव जमजसल सामेल गराउन सक्नेछ ।
३६. लयसादको सुनसाइब गननाः
)१( सजमजतले दवु ै पक्षको कुरा सनु ी जनजहएको जबवादको सनु वाइव तथा जनणवय गनवपु नेछ ।यस क्रममा
पक्षले चाहेमा सनु वाईको जनु सक
ु ै अवस्थामा पजन आफ्नो सिामा काननु व्यवसायीलाई जनयि
ु गनव
सक्नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजमको सनु वाइव तथा जनणवय गदाव पक्षहएको रोहवरमा गनवपु नेछ । )१(
)३( उपदफा बमोजजम जबवादको सनु वाइव गदाव इजलास कायम गरी सनु वाइव गनव मनाजसव देजिएमा )१(
सोही अनसु ार गनव सक्नेछ ।
तर दबु ै पक्षको भनाइ तथा जजजकर सन्ु नलाइ उपदफा ३ अनसु ारको इजलास कायम गनव
बाधा हने छै न ।
३७. यन्द इजिासको गठन गनबसक्नेाः
)१( सजमजतले मजहला तथा बालबाजलका समावेश रहेको तथा आवश्यक देिक
े ो अन्य जबवादको
सनु वाइवको लाजग बन्द इजलास कायम गरी सनु वाइव गनव सक्नेछ ।
)२(

उपदफा बमोजजमको बन्द इजलासमा जबवादका पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य )१(
व्यजिलाइव इजलासमा प्रवेश गनव नपाउने गरी बन्द इजलासको गठन गनवपु नेछ ।
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)३(

बन्द इजलासबाट हेररने जबवादको काम कारवाही जपडीतको नाम ,थर ठे गाना लगायतका जवषय
गोप्य राख्नपु नेछ ।
३८. यन्द इजिास सवयन्धक अन्य व्यसस्थााः
)१( बन्द इजलासबाट हेररएका जबवादहएको कागजातको प्रजतजलजप बादी, प्रजतवाजद र जनजको जहतमा
असर परे को कुनै सरोकारवाला बाहेक अए कसैलाइव उपलब्ध गराउनहु दाँ नै ।
)२( उपदफा बमोजजमको )१(जबवादको तथ्य िल
ु ाइव कुनै समाचार कुनै पत्रपजत्रकामा सएप्रषे ण हन
जदनहु दाँ नै ।
)३( उपदफा मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन सजमजतले पक्षको गोपजनयता तथा जहतमा )२(
प्रजतकुल प्रभाव नपने गरी समाचार सएप्रेषण गनव भने कुनै बाधा पनेछैन ।
३९. थप प्रिाण युझ्नेाः
जबवादको सनु वाइवको क्रममा जबवादको कुनै पक्षको अनरु ोधमा वा जबवाद सनु वाइवको क्रममा
सजमजत आफै ले थप प्रमाण बोु नपु ने देिमे ा उजरु ीका पक्षहएलाइव थप प्रमाण पेश गनव पेश गने तारे ि तोजक
आदेश गनवसक्नेछ ।
४०. स्साथब यालझएको लयसाद हेनब नहुनेाः
(१) सजमजतको सदस्यले देहायका जबवादको कारवाही र जकनारामा सएलग्न हनहु दाँ नै ः)क( आफ्नो वा नजजकको नातेदारको हक जहत वा सरोकार रहेको जबवाद;
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लाजग "नजजकको नातेदार" भन्नाले अपतु ाली
पदाव काननू बमोजजम अपतु ाली प्राप्त गनव सक्ने प्राथजमकता क्रममा रहेको व्यजि ,मामा ,
,ससरु ा ,पजत वा पत्नी तफव का सासू ,ठूलोबाबू ,सानोबाबु ,ठूलीआमा ,सानीआमा ,माइजु
,भाञ्जा ,बजहनी हवाइव ाँ ,जभनाजु ,बजहनी ,जददी ,साली ,जेठान ,साला ,फूपाजु ,फूपु
भाञ्जी बहु ारी तथा त्यस्तो नाताका व्यजिको ए ,भाञ्जी हवाइव ाँ ,भाञ्जीकासगोलमा
रहेको पररवारको सदस्य सम्झनपु छव ।
)ि( जनजले अन्य कुनै हैजसयतमा गरे को कुनै कायव वा जनज सएलग्न रहेको कुनै जवषय समावेश
रहेको कुनै जबवाद;
)ग( कुनै जवषयमा जनजले जबवाद चलने वा नचलने जवषयको छलफलमा सहभाजग भइव कुनैराय
जदएको भए सो जवषय समावेश रहेको जबवाद; वा
)घ( अन्य कुनै कारणले आधारभतू एपमा जनज र जनजको एकाघरसएगोलका पररवारका
सदस्यको कुनै स्वाथव बाजझएको जबवाद ।
)२( उपदफा बमोजजमको कुनै अवस्था देजिएमा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछव उि सदस्यले )१(
जबवाद हेनव नहने कारण िल
ु ाइव आदेश गनवपु नेछ ।
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)३( उपदफा को प्रजतकुल हने गरी कुनै सदस्यले कुनै जबवादको कारवाजह र जकनारामा सहभाजग हन )१(
लागेमा जबवादको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सजहत जबवादको कारवाजह जकनारा नगनव जनवेदन
४८ जदन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा)५अनसु ार हनेछ । )
)४( उपदफा (३४८ अनसु ार जबवाद जनरुपण हन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ))६ )७( र )
को ब्यबस्था अनसु ारको सभाले तोके को सजमजतले काम कारवाजह र जकनारामा गनेछ ।
)५( उपदफा बमोजजम गदाव सभाले जबवादका पक्षहएलाइव सोजह उपदफा बमोजजम गजठत )४(
सजमजतबाट जबवादको कारवाजह जकनाराहने कुराको जानकारी गराइव उि सजमजत समक्ष उपजस्थत
हन पठाउनपु नेछ ।

पररच्छे द-६
लनणबय र अन्य आदेश
४१. लनणबय गनबपु ननाः
)१( सजमजतले सनु वाइवको लाजग पेश भएको जबवाद हेदाव कुनै प्रमाण बोु नपु ने बााँजक नरजह जबवाद जकनारा
गने अवस्था रहेको देजिएमा सोजह पेशीमा जबवादमा जनणवय गनवपु नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजम जनणवय गरे पजछ जनणवयको व्यहोरा जनणवय जकताबमा लेजि सजमजतमा उपजस्थत )१(
सदस्यहए सबैले दस्तित गनवपु नेछ ।
)३( उपदफा र अन्य प्रचजलत काननू बमोजजम िल
ु ाउनपु ने ४२ बमोजजम गरीएको जनणवयको दफा )१(
जववरणिल
ु ेको पणू व पाठ जनणवय भएको जमजतले बजढमा सात जदन जभत्र तयार गरी जमजसल सामेल
राख्नपु छव ।
४() उपदफा मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन समयाभाव अथवा अन्य कुनै मनाजसब )१(
कारणले गदाव सोजह जदन जबवाद जनणवय गनव नसक्ने भएमा आगाजम हप्ताको कुनै जदनको लाजग अको
पेशी तारे ि तोक्नपु नेछ ।
४२. लनणबयिा खुिाउनुपननाः
)१( सजमजतले दफा ४१ बमोजजम गरे को जनणवयको पणू पव ाठमा यस दफा बमोजजमका कुराहए िल
ु ाइव
अनसु चू ी- ७ बमोजजमको ढााँचामा तयार गनवपु नेछ ।
)२( उपदफा जनणवय ,बमोजजम पणू पव ाठ तयार गदाव बादी तथा प्रजतबादीको जजजकर )१( गनवपु ने देजिएको
जवषयदवु ै पक्षबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहए समेतको जवषय िल
ु ाउनपु नेछ । ,
)३( उपदफा मा उललेि भए देजि बाहेक पणू पव ाठमा देहायका कुराहए समेत िल
ु ाउनपु नेछः )२()क( तथ्यको ब्यहोरा;
)ि( जबवादको कुनै पक्षले काननू व्यवसायी रािेको भएमा जनजले पेश गरे को बहस नोट तथा
बहसमा उठाइएका मल
ु जवषयहरु;
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)ग( जनणवय गनवको लाजग आधार जलइएको प्रमाणका साथै दवु ै पक्षबाट पेश भएको प्रमाण तथा
त्यसको जवश्ले षण;
)घ( जनणवय कायावन्वयन गनवको लाजग गनवपु ने जवषयहएको जसलजसलेवार उललेिन सजहतको
तपजसल िण्ड; तथा
)ङ( जनणवय उपर पनु रावेदन लाग्ने भएमा पनु रावेदन लाग्ने जजलला अदालतको नाम र के कजत
जदनजभत्र पनु रावेदन गनवपु ने हो सो समेत ।
(४) उपदफा २ तथा ३ मा उललेि भएदेजि बाहेक देहायका कुराहरु समेत जनणवयमा िल
ु ाउन सक्नेछः)क( साक्षी वा सजवजमनको बकपत्रको साराएश;
)ि( कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो नजीरको जववरण र जबवादमा उि
नजीरको जसध्दान्त के कुन आधारमा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने
कारण सजहतको जवश्ले षण;
)ग( जनणवयबाट कसैलाइव कुनै कुरा जदनभु राउनपु ने भएको भए कसलाइव के कजत भराइवजदनपु ने हो
सोको जववरण; तथा
(घ) जबवादको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा के जह वस्तु सजमजत समक्ष पेश
भएको भए सो मालसामान वा वस्तक
ु ो हकमा के गने हो भन्ने जवषय ।
४३. प्रारलवभक सनु साइबिा लनणबय हुनसक्नेाः
)१( सजमजतले पजहलो सनु वाइवको लाजग पेश भएको अवस्थामा नै जबवादमा थप प्रमाण बजु झरहनपु ने
अवस्था नरहेको देिमे ा अथवा हदम्याद वा हकदैया वा सजमजतको क्षेत्राजधकार नरहेको कारणले
जबवाद जनणवय गनव नजमलने देिेमा पजहलो सनु वाइवमा नै जनणवय गनव सक्नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजमको जनणवय क्षेत्राजधकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थ )१(ेामा
क्षेत्राजधकार ग्रहण गने अदालत वा स्थानीय तह वा अन्य जनकायमा उजरु ी गनव जानु भजन सम्बजन्धत
पक्षलाइव जानकारी जदनु पनेछ ।
४४. लनणबय संशोधनाः
(१) सजमजत समक्ष जबवादको पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले जबवादको जनणवयमा भएको कुनै लेिाइवको
त्रटु ी सएशोधन गरीपाउन जजजकर जलइव जनणवयको जानकारी भएको पैंजतस जदन जभत्र जनवेदन जदन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदन परी सजमजतले हेदाव सामान्य त्रटु ी भएको र सएशोधनबाट जनणवयको
मल
ू आशयमा कुनै हेरफे र नहने देिमे ा छुिै पचाव िडा गरी जनवेदन बमोजजम जनणवय सएशोधन गने
आदेश जदनसक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको आदेश मल
ू जनणवयको अजभन्न अङ्गको रुपमा जलइनेछ ।
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४५. लनणबयिा हेरर्े र गनब नहुनेाः
(१) सजमजतका सदस्य अथवा अरु कसैले पजन सजमजतका सदस्यहरुको दस्तित भैसके पजछ जनणवयमा
कुनै प्रकारको थपघट वा के रमेट गनव हदाँ नै ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजजम को कसरु गने कमवचारीलाइव आवश्यक कारवाहीको लाजग सम्बजन्धत
जनकायमा लेजि पठाउनपु नेछ ।
४६. लनणबय भएपलछ गनबपु नन कारसालहाः
(१) उजरु ी प्रशासकले सजमजतबाट जनणवय भएपश्चात जनणवय जकताबमा सजमजतका सदस्यहरु सबैको
दस्तित भएको यजकन गरी जनणवय जकताब र जमजसल जजम्मा जलनपु छव ।
(२) यस ऐन बमोजजम जनणवयको पणू पव ाठ तयार भएपजछ सबै सदस्यको दस्तित भैसके पजछ उजरु ी
प्रशासकले जनणवयको कायावन्यवयन गनवका लाजग तत्काल गनवपु ने के जह कायव भए सो सम्पन्न गरी
जमजसल अजभलेिको लागी पठाउनपु छव ।
४७. लनणबय गनबपनन असलधाः
(१) सजमजतले प्रजतवाद दाजिल भएको वा बयान गनवपु नेमा प्रजतबादीको बयान भएको जमजतले तथा
प्रजतवाद दाजिल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनपु ने म्याद भि
ु ान भएको जमजतले नब्बे
जदनजभत्र जबवादको अजन्तम जनणवय गनवपु नेछ ।
)२( उपदफा बमोजजमको समयावजध गणना गदाव मेलम )१(जेलापको लाजग पठाइवएको जबवादको
हकमा मेलजमलापको प्रजक्रयामा लागेको समय कटाइव अवजध गणना गनवपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन जबवादमा बोु नपु ने प्रमाण तथा परु ा गनवपु ने
प्रजक्रया बााँजक नरही जबवाद जनणवय गनव अङ्ग पजु गसके को भए सो पगु क
े ो पन्र जदनजभत्र अजन्तम
जनणवय गनवपु नेछ ।

अन्तररि सरं िणात्िक आदेश जारक गनब सलकनेाः
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को िण्ड सम्म उजललजित जवषयमा )ङ( देजि )क(
तत्काल अन्तररम सरए क्षणात्मक आदेश जारी गनव सजकनेछ । यस्तो आदेश जारी गदाव जनवेदकले पेश
गरे को कागजात, जनजको अवस्था र वस्तगु त पररजस्थजतको प्रारजम्भक छानजवन गरी तत्काल आदेश नगरे
जनवेदकलाई पनव सक्ने नकारात्मक प्रभावको मलु याक
ए न गनवु पदवछ । न्याजयक सजमजतले जारी गने अन्तररम
सरए क्षणात्मक आदेश अनसु चू ी ८ मा उललेि गरे बमोजजम हनेछ ।

17

v08 ! eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof #

पररच्छे द-७
सलिलतको सलचसािय
४८. सलिलतको सलचसाियाः
)१( सजमजतको कायवसम्पादनलाइव सहजजकरणा गनव एक सजचवालय रहने छ
)२( उपदफा ,वमोजजमको सजचवालयमा कायवपाजलकाले आवश्यताअनसु ार उजरु ी प्रशासक )१(
अजभलेि प्रशासक तथा अन्य कमवचारीहरुको व्यवस्था गनव सक्नेछ । सजचवालयको
कायवसम्पादनलाइव व्यवजस्थत गनव सजचवालय अन्तगवत उजरु ी शािाफााँट तथा अजभलेि /
फााँट रहन सक्नेछ ।/शािा
४९. उजुरक प्रशासकको काि, कतबव्य र अलधकाराः
यस ऐनमा अन्यत्र उललेि भए देजि बाहेक उजरु ी प्रशासकको काम, कतवव्य र अजधकार देहाय
बमोजजम हनेछः
(क) पेश भएका उजरु ी, प्रजतवाद र अन्य जलितहरु जााँच गरी रीत पगु क
े ो भए काननू बमोजजम
लाग्ने दस्तरु जलइव दताव गने र दताव गनव नजमलने भए कारण जनाइव दरपीठ गने;
(ि) जववादमा प्रमाणको लाजग पेश भएका नक्कल कागजलाइव सक्कलसाँग जभडाइव जठक
देजिएमा प्रमाजणत गने र जमजसल सामेल राख्नेे तथा सक्कलमा के जह कै जफयत देजिएमा
सो जनाइव सम्बजन्धत पक्षको सजहछाप गराइव राख्ने;
(ग) पेश भएका जलित साथ सएलग्न हनपु ने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ वा छै न भए ठीक
छ वा छै न जााँच्ने;
(घ) सजमजतको आदेशले जझकाउनुपने प्रजतबादी, साक्षी वा अन्य व्यजिको नाममा म्याद जारी
गने;
(ङ) जववादका पक्षलाइव तारे ि वा पेशी तारे ि तोक्ने;
(च) सजमजत समक्ष पेश हनपु ने जनवेदन दताव गरी आदेशको लाजग सजमजत समक्ष पेश गने;
(छ) काननू बमोजजम वारे स जलने तथा गा
ु ेको तारे ि थाम्ने जनवेदन जलइव आवश्यक कारवाही
गने;
(ज) सजमजतबाट भएको आदेेश कायावन्वयन गने गराउने;
(झ) सजमजतमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बोु ने, भपावइव गने लगायतका कायवहरु गने;
(ञ) आवश्यकतानसु ार सजमजतको तफव बाट पत्राचार गने;
(ट) सजमजतको आदेशले तामेल गनवपु ने म्याद तामेल गनेगराउने, तामेल भएको म्यादको
तामेली जााँची रीतपवू क
व को नभए पनु ः जारी गने तथा अन्य अदालत वा जनकायबाट प्राप्त
भएको नगरपाजलकाले तामेल गररजदनपु ने म्याद तामेल गने गराउने;
(ठ) जनणवय जकताब र उजरु ीको जमजसल जजम्मा जलने;
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(ड) सजमजतमा दताव भएका जववाद तथा जनवेदन लगायतका कागजातको अजभलेि तयार गने
रमाजसक वा वाजषवक प्रजतवेदन पेश गनवपु ने जनकाय समक्ष प्रजतवेदन तयार गरी
सयए ोजकबाट प्रमाजणत गराइव सम्बजन्धत जनकायमा पठाउने;
(ढ) आफ्नो जजम्मा रहेका उजरु ीका जमजसलमा रहेका कागजातको रीतपवू क
व नक्कल जदने;
(ण) जजलला अदालतमा पनु रावेदन लाग्ने गरी जनणवय भएका जववेादमा पनु रावेदन म्याद जारी
गरी तामेल गनेगराउने;
(त) अदालत वा अन्य कुनै जनकायमा जववादको जमजसल वा कुनै कागजात पठाउनपु ने भएमा
सजमजतलाइव जानकारी गराइव जमजसल वा कागजात पठाउने तथा जफताव प्राप्त भएपजछ काननू
बमोजजम सरु जक्षत राख्ने व्यवस्था जमलाउने;
(त) जनणवय जकताब जजम्मा जलने; तथा
(थ) पेश भएका जनवेदन लगायतका कागजातमा सजमजतबाट आदेश हनपु ने वा जनकासा
जलनपु नेमा सजमजत समक्ष पेश गने ।
५०. अलभिेख प्रशासकको काि, कतबव्य र अलधकाराः
यस ऐनमा अन्यत्र उललेि भए बाहेक अजभलेि प्रशासकको काम, कतवव्य र अजधकार देहाय
बमोजजम हनेछः
(क) जनणवय कायावन्वयन सम्बन्धीः
(१) जनणवय बमोजजम चलन चलाउनपु ने, कुनै कुरा जदलाइवभराइव जदनपु ने लगायतका जनणवय
कायावन्वयनका लाजग गनवपु ने कायवहरु गने तथा जनणवय कायावन्वयनको अजभलेि रािी काननू
बमोजजम जववरण पठाउनपु ने जनकायहरुमा जववरण पठाउने;
(२) जनणवय कायावन्वयनको क्रममा जनवेदन जदएका पक्षहरुको वारेस जलने, सकार गराउने, गा
ु ेको
तारे ि थमाउने लगायतका कायवहरु गने;
(३) सजमजतको आदेशले रोक्का भएको वा अरु कुनै अदालत वा जनकायबाट रोक्का भै आएको
जायजेथा अन्य अड्डा अदालतमा दाजिल चलान गरे्नपु ने भए सो गने;
(४) जनणवय बमोजजम जललाम गने लगायतका अन्य कुनै काम गनवपु ने भए सो समेत गने; तथा
(५) लेजिए देजि बाहेकको कुनै कायव जनणवय कायावन्वयनको क्रममा गनवपु ने भएमा सजमजत समक्ष
पेश गरी आदेश बमोजजम गने ।
(ि) अजभलेि सरए क्षण सम्बन्धीः
(१) अजभलेि शािाको रे िदेि गरी जनणवय भएका जमजसल सरु जक्षत राख्ने र काननू बमोजजम
सडाउने पने कागजहरु सडाउने;
(२) जनणवय भएका जमजसलहरुमा कागजात जााँच गरी दरुु स्त रहेनरहेको हेने र जमजसल काननू
बमोजजम गरी दरुु स्त अवस्थामा राख्ने;
(३) काननू बमोजजम सडाउने कागजको जववरण तयार गरी सो जववरण सरु जक्षत रहने व्यवस्था
गने;
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(४) अजभलेि शािामा प्राप्त भएको जमजसलहरुको सालबसाली अजभलेि राख्ने र
आवश्यकतानसु ार जववरण तयार गने; तथा
(५) कुनै अदालत वा जनकायबाट अजभलेिमा रहेको जमजसल वा कुनै कागजात माग भै आएमा
रीतपवू क
व पठाउने र जफतावप्राप्त भएपजछ रीतपवू क
व गरी सरु जक्षत राख्ने ।
५१. उजुरक प्रशासक सा अलभिेख प्रशासकको आदेश उपरको लनसेदनाः
(१) यस ऐन बमोजजम उजरु ी प्रशासक वा अजभलेि प्रशासकले गरे को आदेश वा कारवाही उपर जचि
नबोु ने पक्षले सो आदेश वा कारवाही भएको पााँच जदनजभत्र सजमजत समक्ष जनवेदन जदन सक्नेछ ।
(२) सजमजतले उपदफा (१) बमोजजम पेश भएको जनवेदन उपर सनु वु ाइव गरी जनवेदन पेश भएको बजढमा
सात जदन जभत्र जनवेदन उपरको कारवाजह टुङ्ग्याउनपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदन उपर आदेश
वा जनणवय गनवपु वू व के जह बोु नपु ने भए सो बझु रे मात्र जनणवय वा आदेश गनवपु नेछ ।

पररच्छे द-८
िेिलििाप सवयन्धक व्यसस्था
५२. लििापत्र गराउनेाः
)१( सजमजतले प्रचजलत काननू बमोजजम जमलापत्र हन सक्ने जनु सक
ु ै उजरु ीमा जमलापत्र गराउनसक्नेछ ।
)२( जववादका पक्षहएले जमलापत्रको लाजग अनसु चू ी-९ बमोजजमको ढााँचामा जनवेदन जदएमा सजमजतले
उजरु ीमा जमलापत्र गराउन उपयुि देिमे ा जमलापत्र गराइजदनेछ ।
)३( उपदफा बमोजजम पक्षहएले जदएको जनवेदनको व्यहोरा सजमजतले दवु ै पक्षलाइव सनु ाइव त्यसको )२(
पररणामसम्झाइव पक्षहएको जमलापत्र गने सम्बन्धमा सहमजत रहेनरहेको सोध्नपु नेछ ।
)४( उपदफा बमोजजम सनु ाउाँ दा पक्षहएले जमलापत्र गनव मञ्जरु गरे मा सजमजतले पक्षहएको )३(
जनवेदनमा उललेि भएको व्यहोरा बमोजजमको जमलापत्र तीन प्रजत तयार गराउनपु नेछ ।
)५( उपदफा बमोजज )४(मको जमलापत्रको व्यहोरा पक्षहएलाइव पढीबााँची सनु ाइव जमलापत्र गनव मञ्जरु
भएमा पक्षहएको सजहछाप गराइव सजमजतका सदस्यहएले जमलापत्र कागज अनसु चू ी-१०
बमोजजमको ढााँचामा प्रमाजणत गरी एक प्रजत सजमजतले अजभलेिको लाजग जमजसलमा राख्नपु नेछ
तथा एक-एक प्रजत बादी तथा प्रजतबादीलाइव जदनपु नेछ ।
५३. िेिलििाप गराउन सक्नेाः
)१( सजमजतले प्रचजलत कानून बमोजजम जमलापत्र गनव जमलने उजरु ीमा पक्षहएबीच मेलजमलाप गराउन
सक्नेछ ।
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)२( पक्षहएले जनु सक
ु ै तहमा जवचाराधीन रहेको प्रचजलत काननू ले मेलजमलापको माध्यमबाट समाधान
गनव सजकने जववादमा जववादका पक्षले सएयि
ु एपमा सजमजत समक्ष जनवेदन जदन सक्नेछन् ।
)३( उपदफा बमोजजम जनवेदन जदएकोमा मेलजमलापबाट उजरु ीको जनरोपण हन उपयि
ु देजिएमा )२(
सजमजतले त्यस्तो उजरु ी मेलजमलापको माध्यमबाट जनरोपण गनव लेजि पठाउनु पनेछ ।
)४( उपदफा बमोजजमको आदेशपजछ मेलजमला )३(प सम्बन्धी कारवाजह प्रारम्भ गरी पक्षहएबीच
मेलजमलाप गराइवजदनपु नेछ ।
)५( मेलजमलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोजकए बमोजजम हनेछ ।
५४. उजुरक लनणबय गननाः
)१( सजमजतले यस ऐन बमोजजम मेलजमलापको माध्यमबाट उजरु ीको जनरोपण गनव प्रजक्रया बढाएकोमा
मेलजमलापको माध्यमबाट उजरु ीको जनरोपण हन नसके मा पक्षहएलाइव उजरु ीको पेशी तारे ि तोजक
काननू बमोजजम कारवाही गरी सनु वाइव तथा जनणवय गने प्रजक्रया बढाउनपु नेछ ।
)२( उपदफा )२( को उपदफा ४७ मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन स्थानीय ऐनको दफा )१(
बमोजजमको उजरु ीमा मेलजमलाप वा जमलापत्र हन नसके मा सजमजतले अजधकार क्षेत्र रहेको
अदालतमा जाने भजन सनु ाइवजदनपु नेछ ।
५५. िेिलििाप सा लििापत्र हुन नसक्नेाः
यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन कुनै उजरु ीमा जमलापत्र गराउाँदा उजरु ीको
प्रकृ जत वा जमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भइव चलेको कुनै जववाद वा साववजजनक तथा
सरकारी सम्पजि वा जहतमा असर पने देजिएमा सजमजतले त्यस्तो जववादमा जमलापत्र गराउनेछैन ।
तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइव अन्य व्यहोराबाट मात्र जमलापत्र गनव चाहेमा भने जमलापत्र गराइव
जदनपु नेछ ।
५६. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गननाः
)१( सजमजतले सजमजत समक्ष सनु वाइवको लाजग पेश भएको उजरु ीमा मेलजमलाप हनसक्ने सम्भावना रहेको
देिमे ा पक्षहएलाइव मेलजमलापको लाजग तारे ि तोक्न सक्नेछ ।
)२( उपदफा उपजस्थत भएसम्म ,बमोजजमको तारे िको जदन सजमजतले जववादका पक्ष तथा जवपक्ष )१(
पक्षले पत्याइव साथै जलइआएका अन्य व्यजि समेत उपजस्थत गराइव मेलजमलापको लाजग छलफल
गराइव पक्षहएको बीचमा सहमजत भएमा सहमजत भए बमोजजम जमलापत्र कागज तयार गनव लगाइव
जमलापत्र गराइवजदनपु नेछ ।
)३( उजरु ीमा तोजकएको म्यादमा सजमजत समक्ष उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत भएर पजन तारे ि गजु ारी
जववादमा तारे िमा नरहेको पक्ष अथवा जववादमा पक्ष कायम नभएको भए तापजन जववादको
पेटबोलीबाट उजरु ीको पक्ष कायम हने देजिएको व्यजि समेत मेलजमलापको लाजग उपजस्थत भएमा
सजमजतले मेलजमलाप गराइव जमलापत्रको कागज गराइवजदनपु नेछ ।
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५७. प्रारलवभक सनु साइब पसू ब िेिलििापाः
)१( उजरु ी प्रशासकले प्रारजम्भक सनु वाइवको लाजग सजमजत समक्ष उजरु ी पेश हनपु वू व उजरु ीमा मेलजमलाप
हनसक्ने अवस्था देजिएमा वा पक्षहएले सो व्यहोराको जनवेदन जलइव आएमा जमलापत्रको व्यहोरा
िल
ु ेको कागज तयार गरी सजमजत समक्ष पेश गनवसक्नेछ ।
)२( उपदफा )१(बमोजजम गदाव जमलापत्रमा अजन्तम सहमजत नजटु ेको भए तापजन पक्षहए
मेलजमलापको लाजग प्रजक्रयामा जान सहमत भएमा उजरु ी प्रशासकले पक्षहएको जनवेदन जलइव
उजरु ीमा मेलजमलापको लाजग मेलजमलापकताव समक्ष पठाउने आदेशको लाजग सजमजत समक्ष पेश
गनवसक्नेछ ।
५८. िेिलििापकताबको सूचक तयार गननाः
)१( सजमजतले मेलजमलापको कायव गराउनको लाजग देहाय बमोजजमको योग्यता पगु क
े ो व्यजिहएको
जववरण िल
ु ाइव सम्भाजवत मेलजमलापकतावको सचू ी तयार गनेछः
) क(
)ि(
)ग(
)घ(
)ङ(
)च(

कजम्तमा माध्यजमक तह उजिणव गरे को;
कुनै राजनीजतक दल प्रजत आस्था रािी राजनीजतमा सजक्रय नरहेको; तथा
स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पजहचान बनाएको ।
मेलजमलापकतावको ४८ घण्टा ताजलम जलइ मेलजमलापकतावको कायव गदै आएको
२५ बषव उमेर परु ा भएको ।
माथी योग्यतामा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भएता पजन ताजलम जलइ हाल काम
गरररहेकाको हकमा जनजलाइ जनरन्तरता जदन सजकने ।
)२( मेलजमलापकतावको सचू ी तयार गरे पजछ सजमजतले सचू ी सभा समक्ष पेश गरी अनुमोदन गराउनपु नेछ
।
)३( उपदफा बमोजजम सचू ी अनमु ोदन भएपजछ सजमजतले साववजजनक जानकारीको लाजग सचू ना )२(
प्रकाशन गनवपु नेछ तथा मेलजमलापको लाजग पठाउाँदा प्रत्येक पक्षलारे्इ सो सचू ी उपलब्ध
गराउनपु नेछ ।
५९. िेिलििापकताबको सच
ू क अद्यासलधक गननाः
)१( सजमजतले दफा ५९ बमोजजम तयार भएको सचू ी प्रत्येक वषव अद्यावजधक गनवपु नेछ ।
)२( प्रत्येक वषव अद्यावजधक गरे को मेलजमलापकतावको सचू ी सजमजतले सभाबाट अनुमोदन गराउनपु नेछ
।
)३( यस ऐन तथा प्रचजलत काननू बमोजजम मेलजमलापकतावको सचू ीमा सचू ीकृ त हन योग्यता पगु क
े ो
व्यजिले सजमजत समक्ष सचू ीकृ त गररपाउनको लाजग अनसु ूची-११ बमोजजमको ढााँचामा जनवेदन
जदनसक्नेछ ।
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६०. िेिलििापकताबको सच
ू कयाट हटाउनेाः
)१( सजमजतले दफा ६० बमोजजम मेलजमलापकतावको सचू ी अद्यावजधक गदाव देहायको अवस्थाका
मेलजमलापकतावको नाम सचू ीबाट हटाउनेछः)क( जनजको मृत्यु भएमा;
)ि( जनजले आफ्नो नाम सचू ीबाट हटाइवपाउाँ भन्ने जनवेदन जदएमा;
)ग( जनजले नैजतक पतन देजिने फौजदारी अजभयोगमा सजाय पाएमा;
)घ( जनज कुनै सएस्थासाँग सम्बध्द रहेकोमा सो सएस्था िारे ज वा जवघटन भएमा; र
)ङ( सजमजतले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजजम जनजलाइव सचू ीबाट हटाउने जनणवय गरे मा ।
ब )च(साइ सराइ गरे मा ।
)२( उपदफा बमोजजम सचू ीबाट नाम हटाइएका मेलजमलापकतावहएको नामावली सजमजतले )१(
साववजजनक सचू नाको लाजग प्रकाशन गनवपु नेछ ।
६१. िेिलििापको िालग सियासलध तोक्नेाः
)१( सजमजतले यस ऐन बमोजजम मेलजमलाको लाजग मेलजमलापकताव पठाउाँदा बजढमा जतन मजहना
सम्मको समय तोजक पठाउनेछ ।
)२( मेलजमलापको लाजग पठाउाँदा सामान्यतयाः वजढमा तीनजना बाट मेलजमलाप गराउने गरी
तोक्नपु नेछ ।
६२. िेिलििापकताबको छनौटाः
)१( सजमजतले मेलजमलाप गराउने कायवको लाजग जववादका पक्षहएलाइव एक जना मेलजमलापकतावको
छनौट गनेछ ।
)२( उपदफा बमोजजम गदाव पक्षहएबीचमा एकजना मेलजमलापकतावको लाजग सहमजत नभएमा )१(
सजमजतले पक्षहएको सहमजतमा जतन जना मेलजमलापकतावको छनौट गनवपु नेछ ।
)३( पक्षहएको बीचमा मेलजमलापकतावको नाममा सहमजत हन नसके मा सजमजतले मेलजमलापकतावको
सचू ीमा रहेका मेलजमलापकतावहए मध्येबाट दवु ै पक्षबाट एक-एक जना मेलजमलापकताव छनौट गनव
लगाइव तेस्रो मेलजमलापकताव छनौट गररजदनपु नेछ ।
)४( उजरु ीका सबै पक्षको सहमजतमा मेलजमलापकतावको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजजम
मेलजमलापकताव हन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा सस्ए थाबाट मेलजमलाप प्रजक्रया अगाडी
बढाउन सहमत भै जलजित जनवेदन जदएमा सजमजतले त्यस्तो व्यजि वा सएस्थालाइव मेलजमलापकताव
तोजकजदनपु नेछ ।
६३. िेिलििापकताबको पररसतबनाः
)१( सजमजतले देहायको अवस्था परर पक्षहएले जनवेदन जदएको अवस्थामा मेलजमलापकताव पररवतवन
गररजदनपु नेछः23
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) क(
)ि(
)ग(
)घ(
)ङ(

दफा ६१ बमोजजम मेलजमलापकतावको सचू ीबाट हटाउने अवस्था भएमा;
पक्षहएले पारस्पररक सहमजतमा मेलजमलापकताव हेरफे र गनव मञ्जरु भएमा;
जववादको कुनै पक्षले मेलजमलापकताव प्रजत अजवश्वास रहेको जलजित जानकारी गराएमा;
कुनै कारणले मेलजमलापकतावले मेलजमलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा;
जववादको जवषयवस्तुमा मेलजमलापकतावको कुनै स्वाथव रहेको मेलजमलापकतावले
जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट सजमजत समक्ष जानकारी भएमा; तथा
)च( मेलजमलापकतावले मेलजमलापकतावको हैजसयतले कायवगदाव दफा ६६ तथा अन्य प्रचजलत
काननू बमोजजम पालन गनवपु ने आचरण पालन नगरे मा ।
)२( मेलजमलापकताव पररवतवनको कारणले तोजकएको समयमा मेलजमलापको कायव सम्पन्न हन नसक्ने
भएमा सजमजतले बजढमा एक मजहना सम्मको समय थप गनव सक्नेछ ।
६४. िेिलििापको िालग पठाउाँदा गनन प्रलियााः
)१( सजमजतले कुनै उजरु ी मेलजमलापको लाजग मेलजमलापकताव समक्ष पठाउाँदा पक्षहएलाइव
मेलजमलापकतावको सम्पकव उपलब्ध गराइव मेलजमलापकताव समक्ष उपजस्थत हने तारे ि तोजक देहाय
बमोजजमको कागज साथै राजि लेजिपठाउनपु नेछः
)क( उजरु ीको सारसएक्षेप वा मख्ु य मख्ु य कागजातको प्रजतजलपी;
)ि( उजरु ीको पक्ष वा वारे स भए वारे सको नामवतन र उपलब्ध भएसम्म टेजलफोन ,थर ,
फ्याक्स तथा अन्य सम्पकव जववरण ,इवमल
े ,नम्बर; तथा
)ग( मेलजमलाप सम्बन्धी प्रजक्रया सम्पन्न गनवपु ने स्थान र समय ।
)२( मेलजमलापकतावले सजमजत समक्ष माग गरे मा उजरु ीका कागजातहएको नक्कल उपलब्ध
गराउनपु नेछ ।
)३( मेलजमलापको लाजग तोजकएको समय सम्पन्न भएको सात जदन जभत्र उजरु ीको पक्षहए सजमजत
समक्ष उपजस्थत हने गरी तारे ि तोक्नपु नेछ ।
)४( उपदफा मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए ता )३(पजन मेलजमलापकतावले तोजकएको समय अगावै
उजरु ी सजमजत समक्ष जफताव पठाउने जनणवय गरे मा सो जनणवयको जानकारी भएको सात जदन जभत्र
पक्षहएलाइव सजमजत समक्ष उपजस्थत हने गरी पठाउनपु नेछ ।
६५. िेिलििापिा असिवयन गनबपु नन प्रलियााः
)१( सजमजतले पक्षहएको सहमजतमा मेलजमलापको लाजग छलफल गने तथा अन्य कायव गने स्थानको
छनौट गरी पक्ष तथा मेलजमलापकतावलाइव सोको जानकारी उपलब्ध गराउनपु नेछ ।
तर पक्षहएको सहमजतमा मेलजमलापकतावले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनव बाधा पनेछैन ।
)२( पक्षहएलाइव उपदफा बमोजजम मेलजमलापकतावले तो )१(के को स्थानमा तोजकएको समयमा
उपजस्थत हने दाजयत्व रहनेछ ।
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)३( उपदफा बमोजजमको दाजयत्व पक्षहएले परु ा नगरे मा मेलजमलापकतावले मेलजमलापको प्रजक्रया )२(
बन्द गरी सजमजतलाइव सोको जलजित जानकारी गराइव उजरु ीको कागजात जफताव पठाउनसक्नेछ ।
)४( मेलजमलापको क्रममा मेलजमलापकतावले पक्षहएबीचमा सहजकतावको भजू मका गनेछ र उि
भजू मका जनवावह गने क्रममा जनजले पक्षहए बाहेक देहायका व्यजिहएसाँग समेत एकल वा सामजू हक
वाताव गनवसक्नेछः
)क( जववादको जवषयमा जानकारी रहेको उजरु ीका पक्षले रोजेको व्यजि; तथा
)ि( जववादको जवषयवस्तक
ु ो बारे मा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलादमी ।
)५( मेलजमलापकतावले पक्षहएको सहमजतमा पक्षहएसाँग देहाय बमोजजम वाताव गनवसक्नेछः
)क( पक्षहएसाँग एकल एकान्तवाताव; तथा
)ि( टेजलफोन वाताव, जभडीयो कन्रे न्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वातावलाप ।
)६( प्रचजलतकाननू तथा यस ऐनको मान्यता जवपरीत नहनेगरी पक्षहएको सहमजतमा मेलजमलापकतावले
मेलजमलापको कायवजवजध जनधावरण गनवसक्नेछ ।
६६. िेिलििापकताबको आचरणाः
(१) मेलजमलापकतावले देहाय बमोजजमको आचरण पालन गनवपु नेछः(क) मेलजमलाप सम्बन्धी कारवाही जनापक्ष ढङ्गले सम्पादन गनवेुपने;
(ि) कुनै पक्षप्रजत झक
ु ाव, आग्रह, पवू ावग्रह नराख्ने वा रािेको देजिने कुनै आचरण वा व्यवहार
नगने;
(ग) कुनै पक्षलाइव डर, त्रास, झक्ु यान वा प्रलोभनमा पारी मेलजमलाप गराउन नहने;
(घ) जववाद कायम रहेको अवस्थामा जववादको कुनै पक्षसाँग आजथवक कारोबारमासाँलग्न
नहने;
(ङ) मेलजमलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचजलत काननू तथा अन्य स्थाजपत मान्यता जवपरीत
आचरण गनव नहने;
(च) मेलजमलापको क्रममा पक्षहरुसाँग सम्मानजनक, सदभावपणू व र सबै पक्षप्रजत समान
व्यवहार कायम गने;
(छ) मेलजमलापको क्रममा पक्षहरुले व्यि गरे को जवषयवस्तक
ु ो गोपनीयता कायम राख्ने; तथा
(ज) मेलजमलापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रजक्रया सम्पन्न
भएपजछ वा जनज प्रजक्रयाबाट अलग भएपजछ सम्बजन्धत पक्षलाइव सरु जक्षत जफताव गने ।
(२) सजमजतले कुनै मेलजमलापकतावले उपदफा (१) बमोजजमको आचरण पालना नगरे को उजरु ी परी वा
सो जवषयमा स्वयए जानकारी प्राप्त गरी छानजवन गदाव व्यहोरा जठक देजिए त्यस्तो
मेलजमलापकतावलाइव मेलजमलापकतावको सचू ीबाट हटाउनेछ ।

25

v08 ! eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof #
६७. लिखत तयारक र लििापत्राः
(१) मेलजमलापकतावले पक्षहरुसाँगको छलफल पश्चात मेलजमलापको लाजग दवु ै पक्ष सहमत भएकोमा
जमलापत्र गराइव सहमजत भएको जवषयवस्तु बमोजजमको जमलापत्रको जलित तयार गरर सजमजत
समक्ष पठाउनपु नेछ ।
६८. िेिलििाप नभएको उजुरकिा गनबपु नन कारसाहकाः
(१) मेलजमलापकतावले पक्षहरु बीचमा मेलजमलाप हन नसके मा सो व्यहोरा िल
ु ाइव प्रजतवेदन तयार गरी
जववादका सबै कागजात सजहत सजमजतमा जफताव पठाउनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम गदाव मेलजमलापकतावले पक्षहरुलाइव सजमजत समक्ष हाजीर हन जाने बजढमा
सात जदनको म्याद तोजक पठाउनपु नेछ ।
६९. िेिलििाप नभएको उजुरकिा लनणबय गनबपु ननाः
(१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ )१( को जवबादमासजमजतले मेलजमलापको लाजग पठाएको उजरु ीमा
पक्षहरुबीच मेलजमलाप हन नसजक मेलजमलापकतावको प्रजतवेदन सजहत प्राप्त हन आएमा काननू
बमोजजम कारवाही गरी जनणवय गनवपु छव ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन देहाय बमोजजमको उजरु ीमा अजधकारक्षेत्र
ग्रहण गने सम्बजन्धत अदालत वा जनकायमा उजरु ी गनव जानु भजन सनु ाइव पठाइवजदनपु छव ः(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजजमको जववादमा; तथा
(ि) कुनै अदालत वा जनकायबाट मेलजमलापको लाजग प्रेजषत भएको जववादमा ।
(३) उपदफा (२) को देहाय (ि) बमोजजमको जववादमा सम्बजन्धत अदालत वा जनकायमा पठाउाँदा
हाजजर हन जाने तारे ि तोकी पठाउने तथा जमजसल समेत नक्कल िडा गरी अजभलेि राजि
सक्कल जमजसल सम्बजन्धत अदालत वा जनकायमा पठाउनपु नेछ ।
७०. िेिलििाप दस्तुराः
मेलजमलापमा जाने जववादको हकमा सम्बजन्धत कायावलयले पक्षहरुबाट बढीमा रु.५००।००/रु.५००।००
जलन पाउनेछन् तर मेलजमलापमा आएका पक्ष मध्ये कोजह सो दस्तरु जतनव नसक्ने असहाय व्यजि भएमा
त्यस्ता व्यजिको हकमा सजमजतले मेलजमलाप दस्तरु मा छुट जदन सक्नेछ ।
७१. सिुदाय स्तरिा हुने सािुदालयक िेिलििाप प्रसधबन गनब किबचारक तोक्न सक्नेाः
)१( सजमजतले स्थानीय स्तरमा मेलजमलाप प्रवध्दवन गनवको लाजग कायवपाजलकामा अनरु ोध गरे मा
कमवचारी िटाइव समदु ाय स्तरमा मेलजमलापको प्रवध्दवनात्मक कायवक्रम गनवसजकनेछ ।
)२( समदु ाय स्तरमा हने सामदु ाजयक मेलजमलापको हकमा दफा ५९ अनसु ारको योग्यता तथा )१(
अनेुभव नभएका मेलजमलापकताववाट मेलजमलाप गराउन वाधा पने छै न ।
(३) सजमजतले समदु ायस्तरमा हने सामदु ाजयक मेलजमलापको कायवजवजध तोके वमोजजम हनेछ ।
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पररच्छे द-९
लनणबय कायाबन्सयन सवयन्धक व्यसस्था
७२. सलचसाियको लजविेसारकाः
कायवपाजलकाको प्रत्यक्ष जनयन्त्रण र जनदेशनमा रजह सजमजतको जनणवय कायावन्वयन गने गराउने
सम्बन्धी सम्पणू व कायवको रे िदेि गने जजम्मेवारी वहन गनवपु नेछ ।
७३. सहयोग गनबपु ननाः
)१( नगरपाजलका कायावलय तथा सो अन्तगवतका सबै वडा कायावलय तथा अन्य कायावलयले यस ऐन
तथा प्रचजलत काननू बमोजजम सजमजतले गरे को जनणवय बमोजजम व्यजि वा सएस्था वा अन्य कसैसाँग
असल
ु गनवपु ने जरीवाना वा अन्य रकम असल
ु उपर गनव सहयोग गनवपु नेछ ।
(२) यस ऐन तथा प्रचजलत काननू बमोजजम सजमजतले असल
ू गनवपने जरीवाना, जबगो वा अन्य कुनै
प्रकारको रकम असल
ु उपर नभइव उपदफा (१) मा उललेि भए बमोजजमका कायावलयहरुले कुनै
जसफाररश वा कुनै कायव गरर जदने छै न ।
७४. असुि उपर गननाः
(१) अजभलेि प्रशासकले सजमजतको जनणवय बमोजजम कुनै पक्षसाँग जरीवाना वा जबगो वा अन्य कुनै
प्रकारको असल
ु उपर गनवपु ने भएमा सो पक्षले जरीवाना जतनव बझु ाउन लयाएमा बजु झ सदर स्याहा
गरी जरीवानाको लगत किा गनवपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम असल
ु उपर नभएमा लगत रािी सम्बजन्धत पक्षको नाम नामेसी तथा
जरीवाना रकम समेतको जववरण नगरपाजलकाको कायावलयका साथै सबै वडा कायावलयमा समेत
अजभलेिको लाजग पठाउनपु नेछ ।
(३) सम्बजन्धत कायावलयहरुले उपदफा (२) बमोजजम लेजि आएमा त्यस्तो पक्षसाँग जरीवाना रकम
असल
ु उपर गरी अजभलेि शािामा सदरस्याहा गनव पठाउनपु नेछ ।
७५. भरकभराउ गननाः
(१) सजमजतले यस ऐन बमोजजम गरे को कुनै जनणवय बमोजजम कुनै पक्षले रािेको दस्तरु , वा अन्य कुनै
प्रकारको रकम कुनै पक्षबाट भराइवपाउने भएमा भराइव पाउने पक्षले भरीजदनपु ने पक्षको त्यस्तो रकम
भराइवजदनपु ने स्रोत िल
ु ाइव अनुसचू ी-१२ बमोजजमको ढााँचामा जनवेदन जदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम जनवेदन जदाँदा यथासम्भव नगद रहेको बै ाँक िाता वा कुनै सहकारी वा बचत
सएस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा जललाम जबक्री गरी असल
ु उपर गनवपु ने अवस्था भएमा कुनै
अचल सम्पजिको व्यहोरा िल
ु ाइव जनवेदन जदनपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको जनवेदनमा दफा ७८ बमोजजमको जववरण िल
ु ाइव जनवेदन जदनपु नेछ ।
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७६. चिन चिाइबलदनेाः
(१) सजमजतले यस ऐन बमोजजम गरे को कुनै जनणवय बमोजजम कुनै सम्पजि वा अजधकार वा कुनै
जवषयवस्तु वा सेवा वा अन्य कुनै जवषयको चलन पाउने ठहरे को पक्षले त्यस्तो चलन पाउने
जवषयको जववरण िल
ु ाइव अजभलेि प्रशासक समक्ष अनसु चू ी-१३ को ढााँचामा जनवेदन जदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम जनवेदन परे मा अजभलेि प्रशासकले जनणवय बमोजजमको जवषयको चलन
चलाइवजदनपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदन जदाँदा चलन चलाउनपु ने सम्पजिको दफा ७८ बमोजजमको जववरण
िल
ु ाउनपु नेछ ।
७७. सवपलिको लससरण खुिाउनुपननाः
भररभराउ गनव वा चलनचलाइ पाउनको लाजग जनवेदन जदने जववादको पक्षले जनवेदनमा सम्पजिको जववरण
उललेि गदाव देहाय बमोजजमको जववरण िल
ु ाउनपु नेछः(क)

अचल सम्पजिको जववरण
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना तथा चार जकलला;
(२) घरजग्गाको जकिा नम्बर तथा क्षेत्रफल;
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगवजफट;
(४) ाद्योजगक वा व्यापाररक क्षेत्रमा रहेको व्यहोराघर जग्गाको अवजस्थती आवास वा ;
(५) कच्ची वा पजक्क सडकसाँग जोजडएको व्यहोरा;
(६) घरजग्गाको स्वाजमत्व रहेकोव्यजिको नाम थर साथै स्वाजमत्व भन्दा फरक व्यजिको
भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै अन्य जववरण; तथा
(७) घरमा भएको लगापात तथा िररदजबजक्र हन सक्ने न्यनू तम मलू य ।
(ि) चल सम्पजिको जववरणः
(१) चलसम्पजि रहेको ठाउाँ तथा भोग वा जनयन्त्रण राख्नेको नाम थर;
(२) बै ाँक िातामा रहेको नगद भए िातावालको साथै बै ाँक तथा शािाको नाम;
(३) चल सम्पजिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भाजवत जबजक्र मलू य; तथा
(४) नगद बाहेकको चल सम्पजि भए अवस्था, प्रकृ जत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र
साँख्या ।
७८. सवपलि रोक्का राख्नेाः
(१) अजभलेि प्रशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोजजम जनणवय कायावन्वयनको लाजग जनवेदन परे पजछ
देिाइएको सम्पजिको हकमा आवश्यक पने जजत जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ को उपदफा ६ बमोजजम जेथा रोक्का राख्नको लाजग सो जेथा
दताव रहेको कायावलय वा रजजारेशन गने कायावलयमा लेजि पठाउनपु नेछ ।
(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पजिको हकमा जनवेदन परे को बजढमा दइु व जदन जभत्र सम्पजि
तायदात गनव लगाइव तायदात गदावको समयमा नै आवश्यक पने जजत सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हने
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बाली, बहाल, ब्याज, मनु ाफा आजद आय जनयन्त्रण गनवु वा रोक्का राख्नपु छव र त्यसको भपावइव
सम्बजन्धत पक्षलाइव जदनपु छव ।
(३) दफा ७८ को देहाय (ि) बमोजजमको सम्पजिको हकमा भररभराउको लाजग आवश्यक पने जजत
सम्पजि रोक्का रािी रोक्काको सचू ना आवश्यकताअनसु ार लेिा शािा वा सम्बजन्धत बै ाँक वा
सम्बजन्धत जनकायमा तरुु न्त लेजि पठाउनपु नेछ ।
)४( सम्पजत रोक्का सम्बजन्ध आदेश अनसु चू ी १४ बमोजजम हनेछ ।
७९. सवपलि लििाि गदाब अपनाउनुपनन कायबलसलधाः
(१) कायवपाजलकाले यस ऐन बमोजजम भरीभराउ गनवपु ने जबगो वा कोटव फी वा त्यस्तै कुनै रकम असुलउपर
गनव दफा ७८ को देहाय (क) बमोजजम सम्पजिको जववरण िल
ु ाइव दिावस्त परे मा त्यस्तो रकम
भरीजदनपु ने व्यजिलाइव बझु ाउनपु ने रकम बझु ाउनसात जदनको म्याद जदइव सचू ना जारी गनवपु छव ।
(२) उपदफा (२) बमोजजमको म्यादमा रकम बझु ाउन नलयाएमा त्यस्तो भरीजदनपु ने व्यजिको भरीपाउने
व्यजिले देिाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोजजमको सम्पजि तायदात गरीलयाउनपु छव ।
(३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी जबगो वा कुनै अदालत वा जनकाय वा नगरपाजलका वा सजमजतको
जनणवयले असल
ु उपर गनवपु ने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असल
ु उपर हनपु ने व्यजिले बझु ाउन
नलयाएमा जनजको जनु सक
ु ै अचल सम्पजि फे ला परे मा तायदात गरी रोक्का राख्नपु छव ।
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद धरौट
दाजिल गरे को हकमा सो सम्पजिबाट िाम्ने जजत रकमको लाजग उपदफा (३) बमोजजम
गरररहनपु दैन ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम मोल कायम भएपजछ उि अचल सम्पजिको जललामको सचू ना सम्बजन्धत
पक्षलाइव जदइव सववसाधारणको जानकारीको लाजग जललाम हने जमजत र सम्पजिको जववरण सजहतको
साववजजनक सचू ना नगरपाजलका, जजलला प्रशासन कायावलय, जजलला अदालत, जजलला समन्वय
सजमजतको कायावलय तथा कोष तथा लेिा जनयन्त्रकको कायावलयमा टााँस्न लगाउनपु नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजजमको सचू नामा तोजकएको जदनमा उि सचू नामा तोजकएको सम्पजि पञ्चजकते
मोलबाट माजथ बढाबढ प्रजक्रया बमोजजम जललाम गनवपु नेछ ।
(७) जललाम प्रजक्रयामा सम्भव भएसम्म जजलला अदालत, जजलला प्रशासन कायावलय वा स्थानीय
प्रशासन कायावलय, स्थानीय प्रहरी कायावलय तथा नगरपाजलका क्षेत्र जभत्र रहेका अन्य सरकारी
कायावलयका प्रजतजनजधलाइव रोहवरमा राख्नपु नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजजम गदाव उि सम्पजि कसैले पजन जललाम सकार नगरे मा सोजह प्रजक्रयाबाट पनु ः
दोस्रोपटक जललाम गनवपु नेछ तथा दोस्रोपटक गदाव पजन कसैले जललाम सकार नगरे मा भराइवपाउने
पक्ष जनवेदकलाइव नै उि सम्पजि पञ्चजकते मोलमा सकार गनव लगाउनपु नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजजम गदाव जनवेदकले सम्पजि सकार गनव नचाहेमा पजछ अको जेथा िलु न आएका
बित काननू बमोजजम गनेगरी जनजको जनवेदन तामेलीमा रािी जललाममा चढाइवएको सम्पजि
फुकुवा गरीजदनपु छव ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन नगरपाजलकाको कुनै रकम असल
ु उपर गने
क्रममा जललाम गदाव कसैले सकार नगरे मा जजतमा सकार हन्छ त्यजतमा नै सो सम्पजि जललाम गरी
प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा काननू बमोजजम अन्य सम्पजि वा प्रजक्रयाबाट
असल
ु उपर गनवपु नेछ ।
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८०. तायदात गनन प्रलियााः
(१) अजभलेि प्रशासकले दफा ७९ बमोजजम सम्पजि तायदात गनवपु दाव कजम्तमा वडा सजचव स्तरको
कमवचारी िटाइव त्यस्तो अचल सम्पजिको चलनचलतीको मलू य स्पष्ट िलु ने गरी तायदात
गनवलगाउनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम तायदात गने कमवचारीले तायदात गनवपु ने सम्पजिको चलनचलतीको मलू य
कायम गने प्रयोजनले पञ्चजकते मोल कायम गरी मचु लु का िडा गरी अजभलेि प्रशासक समक्ष
प्रजतवेदन सजहत पेश गनवपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम पञ्चजकते मोल कायम गदाव देहाय बमोजजमक कुरालाइव आधार जलइव कायम
गनवपु नेछः
(क) जनवेदकले जनवेदनमा िल
ु ाएको मलू य;
(ि) जनणवयमा उललेि भएको भए सो मलू य;
(ग) पक्षले जमानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको लाजग कायवपाजलका समक्ष जनवेदन जदाँदा
िल
ु ाएको मलू य;
(घ) तायदात गदाव भै आएको स्थानीय मलू यााँकन अनुसारको मलू य;
(ङ) मालपोत कायावलयले कायम गरे को न्यनू तम मलू य;
(च) अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी जनकायले कुनै मलू य कायम गरे को भए सो मलू य;
(छ) पञ्चजकते मोल कायम गनवभु न्दा तत्काल अगावै कुनै िररदजबजक्र भएको भएसो मलू य ।
स्पलिकरणाः “पञ्चजकते मोल” भन्नाले अचल सम्पजि जबजक्र गनवपु दाव जबजक्रहने
न्यनु तम मलू यलाइव सम्झनपु छव ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम गदाव देहाय बमोजजमको कुरालाइव समेत ध्यानमा राख्नपु नेछः
(क) ाद्योजगक वा व्यापाररक वेा आवास क्षेत्र लगायत सडक सञ्जालसाँग जोजडएको छ
वा छै न; तथा
(ि) नगरक्षेत्रजभत्र पने घरको हकमा घरको वतवमान अवस्था सम्बन्धमा प्राजवजधक मलु यााँकन
प्रजतवेदन ।
८१. खावने जलत िात्र लििाि गनबपु ननाः
(१) कायवपाजलकाले दफा ८० बमोजजम जललाम गदाव असल
ु गनवपु ने बााँजक िाम्ने जजत सम्पजिमात्र
जललाम गनवपु नेछ ।
(२) सम्पजि जललाम गदाव सकार भएको रकम असल
ु उपर गनवपु ने भन्दा बजढ भएमा सो बजढ भएको जजत
रकम सम्पजिवाल पक्षलाइव जफताव गरीजदनपु छव ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम रकम जफताव पाउने पक्ष जललाम गदावको बित उपजस्थत नभएको भए रकम
जफताव जलन आउनभु नी जनजको नाममा सात जदनको सचू ना जारी गरीजझकाइव रकम जफताव गनवपु छव ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम गदाव सम्बजन्धत पक्ष रकम जफतावजलन नआएमा उि रकम सजञ्चतकोषमा
दाजिल गरी आम्दानीबााँजध सदरस्याहा गनवपु छव ।
(५) अजभलेि प्रशासकले दफा ८० बमोजजम जललाम गरे को सम्पजि सकार गने पक्षको नाममा सम्पजि
दताव नामसारीको लाजग सम्बजन्धत कायावलय वा जनकायमा पत्राचार गरी जनजलाइव सम्पजिको
चलनपजू ी उपलब्ध गराइव आवश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइवजदनपु छव ।
30

v08 ! eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof #
(६) यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन दफा ८० बमोजजमको जललाम प्रजक्रया
अगाडी बजढसके पजछ भराउनपु ने रकम बझु ाउन लयाए पजन सो रकम नबजु झ सम्पजि जललाम
गनवपु नेछ ।
८२. लििाि उपरको उजुरकाः
यस ऐन बमोजजम भएको जललामको प्रजक्रयामा जचि नबुोने पक्षले जनु प्रजक्रया उपर जचि
नबझु क
े ो हो सो भएको पन्र जदन जभत्र सजमजत समक्ष उजरु ी पेश गरी भएको आदेश बमोजजम गनवपु नेछ ।
८३. लयगो भराउाँदा सा चिनचिाउाँदा िागेको खचबाः
यस ऐन बमोजजम जबगो भराउाँदा वा चलनचलाउाँदा लागेको िचव जबगो भरीजदनपु ने वा
चलनजदनपु ने सम्बजन्धत पक्षले व्यहोनवपु नेछ ।
८४. यथालस्थलतिा राख्नेाः
कायवपाजलकाले यस ऐन बमोजजम चलनचलाइव माग्न वा जबगो भराइवपाउन कुनै सम्पजि
देिाइव जनवेदन परे पजछ जबगो भराउने वा चलनचलाउने कायव सम्पन्न नभएसम्मको लाजग उि सम्पजि
हकहस्तान्तरण गनव, भत्काउन, जबगानव तथा कुनै प्रकारको जनमावण कायव गरी उि सम्पजिको स्वरुप
पररवतवन गनव नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धत पक्षको नाममा आदेश जारी गरी उि सम्पजि
यथाजस्थजतमा राख्नपु नेछ ।
८५. लनसेदनयाट कारसाहक गननाः
(१) अजभलेि प्रशासकले कुनै पक्षले दफा ८५ बमोजजम भएको आदेश जवपररत कुनै सम्पजिको हक
हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतवन आजद गरे को जनवेदन परे मा उि जनवेदन दताव गरी त्यस्तो गने पक्षको
नाममा जतन जदनको म्याद जारी गरी जनजलाइव हाजजर गराइव सो जनवेदन सजमजत समक्ष पेश गनवपु नेछ ।
(२) सजमजतले उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदन पेश हन आएमा पक्षलाइव नयााँ उजरु ी दताव गनव नलगाइव
उि जनवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी जनणवय गनवपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदनको
व्यहोराबाट जनवेदन सजमजतको क्षेत्राजधकार जभत्र नपने जवषयमा परे को देजिएमा सजमजतले उि
जवषयमा क्षेत्राजधकार ग्रहण गने अदालत वा जनकाय समक्ष जान सनु ाइवजदनपु नेछ ।
८६. चिन चिाउने सूचनााः
(१) अजभलेि प्रशासकले सजमजतको जनणवय बमोजजम चलन चलाइव पाउन जनवेदन परे मा चलन चलाउने
जमजत िल
ु ाइव फलानो जमजतमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमवचारी िजटइव आउने हदाँ ा सो
जमजत अगावै घर जग्गा िाजल गरीजदनु भजन चलन जदनपु ने पक्षको नाममा सचू ना जारी गनवपु नेछ ।
(२) चलनजदनपु ने सम्पजि उजरु ीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अजभलेि
प्रशासकले सोजह पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोजजमको सच
ू ना जारीगनवपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम तोजकएको जमजतमा िजटइव जााँदा घरजग्गा िाली गरे को भए सम्बजन्धत
कमवचारीले चलन चलाइव जदएको मचु लु का िडागरी तथा घरजग्गा िाली नगरे को भए िाली गराइव
चलन चलाइव चलन चलाएको मचु लु का िडा गरी प्रजतवेदन साथ अजभलेि शािामा पेश गनवपु नेछ
।
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पररच्छे द-१०
लसलसध
८७. नक्कि लनसेदनाः
(१) सजमजत समक्ष दताव रहेको उजरु ीको कुनै सरोकारवाला पक्षले जववादको जमजसलमा रहेको कुनै
कागजपत्रको नक्कल जलनको लाजग जनवेदन जदएमा सजमजतले उि पक्षलाइव सो कागजको नक्कल
उपलब्ध गराउनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदन जदाँदा सम्बजन्धत पक्षले उजरु ी शािामा रहेको जमजसलको नक्कल
जलनपु दाव उजरु ी प्रशासक तथा अजभलेि शािामा रहेको जमजसलको नक्कल जलनपु ने भएमा
अजभलेि प्रशासक समक्ष जनवेदन पेश गनवपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदन जदनको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्बजन्धत कमवचारीले सोजह
जदन र सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोजह जदन नभए सोको भोजलपलट नक्कल
उपलब्ध गराउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजजम जनवेदन जदाँदा फरक फरक उजरु ीको लाजग फरक फरक जनवेदन जदनपु नेछ ।
(५) जववादको कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजजमको जनवेदन जदाँदा नक्कलको सिामा कागजपत्रको
फोटो जिच्ने अनमु जत मागेमा सो जदनपु नेछ ।
(६) नक्कल जनवेदन जदाँदा अनसु चू ी-१५ बमोजजमको ढााँचामा जदनपु नेछ ।
८८. नक्कि दस्तुराः
(१) सम्बजन्धत प्रशासकले दफा ८८ बमोजजम नक्कल वा फोटो जिच्नको लाजग जनवेदन जदनेपक्षसाँग
देहाय बमोजजमको दस्तरु जलइव नक्कल उपलब्ध गराउनपु नेछः
(क) ।५ नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रजत पृमको ए–रुपैयााँको दरले;
(ि) सजमजतको जनणवय कागजको हकमाप्रजत सक्कल पानाको प्रजत पृमको ए ५।–रुपैयााँको
दरले; तथा
(ग) ।५ जलित कागजपत्रको नक्कल नजलइव फोटो जिच्न चाहेमा प्रजत पानाको ए– रुपैयााँको
दरले
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन प्रचजलत काननू बमोजजम नक्कल दस्तरु
नलाग्ने पक्षलाइव यस दफा बमोजजमको दस्तरु लाग्नेछैन ।
(३) यस दफा बमोजजम नक्कल उतार गरी लैजाने पक्षले नक्कल उतार गदाव लागेको िचवको व्यवस्था
आफै गनवपु नेछ ।

32

v08 ! eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof #
८९. दस्तुर उल्िेख गननाः
(१) नक्कल प्रमाजणत गने सम्बजन्धत प्रशासकले नक्कल प्रमाजणत गदाव नक्कल लैजाने पक्षको नाम थर
तथा उजरु ीमा हैजसयतका साथै नक्कल उतार गरे वापत दाजिल गरे को दस्तरु र नक्कल पाना समेत
उललेि गरी नक्कल जदएको व्यहोरा जनाइव नक्कल प्रमाजणत गनवपु नेछ ।
९०. दस्तुर चुक्ता नभइब नक्कि नलदइनेाः
सम्बजन्धत प्रशासकले यस ऐन बमोजजम नक्कल माग्ने पक्षले नक्कल उतार गदाव दफा ८९
बमोजजम लाग्ने दस्तरु दाजिल नगदावसम्म नक्कल जदनेछैन र सो नक्कलको आजधकाररकता प्रमाजणत गनव
पाउनेछैन ।
९१. प्रचलित कानून यिोलजि हुनेाः
यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा लेजिएको भए तापजन उजरु ीसाँग सम्बजन्धत प्रचजलत काननू मा कुनै कुरा
लेजिएको भए सोमा लेजिए जजतको हकमा सोजह बमोजजम हनेछ ।
९२. लनयि यनाउने अलधकाराः
सजमजतले यस ऐनको प्रभावकारी कायावन्वयनको लाजग आवश्यक जनयम बनाउन सक्नेछ ।
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अनस
ु ूचक-१
(दर्ा ८को उपदर्ा (२) साँग सवयलन्धत)
उजुरकको ढााँचा
न्याजयक सजमजत समक्षपेश गरे को
जनवेदन-पत्र

.............. जजलला ..............नगरपाजलका वडा„„„.. नए. वस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................. /छोरी/श्रीमजत
वषव )प्रथम पक्ष( जनवेदक.......................................................................... को ..................
जवरुद्ध

.............. जजलला ..............नगरपाजलका वडा„„„.. नए. वस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................. /छोरी/श्रीमजत
वषव
............................................................
को
)दोस्रो पक्ष( जवपक्षी..................................................................................

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

जवषयः सम्वन्ध जवच्छे द
म जनम्न वदाँु ाहरुमा लेजिए वमोजजम जनवेदन गदवछु :
१.

म जनवेदक र यस जववादको दोस्रो पक्षजवच सवए त २०६९ सालमा सामाजजक परम्परा अनसु ार जववाह
गररएको हो । जववाह भएपश्चात २ वषवसम्म अथावत २०७१ सालसम्म हामीजवच समु धरु दाम्पत्य जीवन
रहेको जथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक आपसमा लोग्ने
स्वास्नीजवचको सहमजत र सहकायवमा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या देजिाँदै जान थालयो । २०७१ सालको
जतहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे ाँ । २ पटकसम्म जलन
गएाँ । तर जनजले जतमीसाँग मेरो जीवन चलन सक्दैन, म घर जान सजिन, जतमी जे गनवपु छव गर भजन ठाडो
जवाफ जदन थाजलन । के कारणले यस्तो हन गयो भजन सोध्दा अव जतम्रो र मेरो सम्वन्ध छै न आफुिसु ी गर र
मलाई सम्पकव नगर,गरे मा राम्रो हदाँ नै भजन धाक धम्की र त्रास मसेत जदइन । लामो समयसम्म मन फके ला र
घर आउजलन भजन पिी वसे ाँ तर आईनन । कररव ३ वषवपछी अथावत २०७४ साल भाद्र मजहनामा पनु ः जलन
गएाँ तर जवपक्षी मसाँग वोलदै नवोली घरजभत्र जछररन र साला जेठान पठाई शारीररक आक्रमण गने सम्मको
कायव गरी मलाई तथानाम गाजल गलौच गरे । मजु श्कलले हयान जोगाई जनराश भएर घर फजकव एाँ र अव दोस्रो
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पक्षश्रीमती मसाँग पनु ः फजकव आउने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर हने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक जववाद
जनरुपणका लाजग यो जनवेदन जदन आएको छु ।
२.

यस सजमजतबाट दोस्रो पक्ष जझकाई जे जो वोु नपु छव वझु ी जववाद जनरुपण गराईपाउाँ ।

३.

यस नगरपाजलकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याजयक कायवजवजधको दफा ...... दस्तरु रु वमोजजम जनवेदन....,
दोस्रो पक्ष १ जनालाई म्याद सूचना दस्तरु रु ........., पाना २ को जनवेदनको प्रजतजलपी दस्तुर रु .............
यसै जनवेदनसाथ दाजिल गरे को छु ।...... समेत गरी जम्मा रु

४.

यो जनवेदन स्थानीय सरकार सएचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनसु ार यसै सजमजतको )२(
अजधकारक्षेत्रजभत्र पदवछ ।

५.

यो जनवेदन हदम्यादजभत्रै छ र म जनवेदकलाई यस जवषयमा जनवेदन जदने हकदैया प्राप्त छ ।

६.

यस जवषयमा अन्यत्र कही ाँ कतै कुनै जनकायमा कुनै प्रकारको जनवेदन जदएको छै न ।

७.

यसमा दोस्रो पक्षको माइती तफव का र मेरो घर तफव का पररवारका सदस्यहरु जझकाई थप व्यहोरा वोु न
सजकनेछ ।

८.

यसमा लेजिएका व्यहोरा जठक सााँचो सत्य हन,् झठु ा ठहरे काननू वमोजजम सएजाय भोग्न तयार छु ।

जनवेदक
नामः .............................
इजत सएवत् रोज शभु म् ।.....................गते......................मजहना...................साल .............
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अनुसच
ू क-२
(दर्ा ९को उपदर्ा (१) साँग सवयलन्धत)
उजरु ी दताव गरे को जनस्साको ढााँचा
श्री ....................
........................ ।

जवषय: उजरु ी दतावको जनस्सापत्र सम्बन्धमा ।

.................... बस्ने तपाइ जवरुद्धमा ....................... बस्ने .................... ले ........................
दताव नए भनी उजरु ी दताव गनव लयाएकोमा आजको जमजतमा दताव गरी ............................................. ................ . कायम
भएकोले यो जनस्सा जारी गररजदएको छ ।

अजधकृ त कमवचारी
दस्तित:........
जमजत:...........
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अनस
ु च
ू क-३
(दर्ा ९को उपदर्ा (२) साँग सवयलन्धत)
ताररख भपाबइब
न्याजयक सजमजत
नगरपाजलकामा िडा गररएको तारे ि भरपाई ..........

वादी

प्रजतवादी

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

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

मद्दु ा ....................
जमजत बजे यस न्याजयक ........... काम भएकोले सोही जदन ......................................... मा ...........
/सजमजतकायावलयमा उपजस्थत हनेछु भनी सही गने ......
वादी ................

................ प्रजतवादी

इजत सएवत् रोज शभु म् ।.....................गते......................मजहना...................साल .............
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अनस
ु च
ू क-४
(दर्ा ९को उपदर्ा (३) साँग सवयलन्धत)
ताररख पचाब
न्याजयक सजमजत
.......... नगरपाजलका
बाट जारी भएको तारे िको पचाव

वादी

प्रजतवादी

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

.................
मद्दु ाः ......................

जमजत बजे हाजजर हन आउनहु ोला । ........ काम गनव .................... मा ...............
फााँटवालाको दस्तित
जमजत .................
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अनस
ु च
ू क-५
(दर्ा १५को उपदर्ा (३) साँग सवयलन्धत)
प्रलतसादको ढााँचा
जलजित जवाफको नमनू ा
न्याजयक सजमजत समक्ष पेश गरे को
जलजित जवाफ
प्रथम पक्ष

................................जजलला ......................नगरपाजलका वडा नए
वस्ने ...........................
को.............................................................................. नाता सम्बन्ध उललेि गने वषव .............
जलजित जवाफ प्रस्ततु कताव.....................................................................क
दोस्रो पक्ष
.............. जजलला ............ .नगरपाजलका वडा नए. वस्ने ............... . को छोरा वषव................. को .........
)जनवेदक( जवपक्षी.......................................................................

जवषयः सम्वन्ध जवच्छे द ।
म जनम्न वदाँु ाहरुमा लेजिए वमोजजम जनवेदन गदवछु :
१.

म जलजित जवाफ प्रस्ततु कताव र जवपक्षी जनवेदकजवच सवए त २०६९ सालमा सामाजजक परम्परा अनसु ार
जववाह भएको व्यहोरा जठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको जठक हो ।
२०७१ सालको जतहारमा माइत गएपछी म घर नफके को, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को, २
पटकसम्म जलन आएको तर म घर नगएको,मैले जवपक्षी जनवेदकलाई दाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने भनेको र
मेरा दाईभाईले शारीररक आक्रमण गने सम्मको कायव गरे कोभजन कपोलकजलपत झठु ा र हदाँ ै नभएका जनराधार
व्यहोरा उललेि गरी जववाद गरे को कुरा उललेि गनव चाहान्छु ।

२.

मलाई जवपक्षी जनवेदक समेत जमली गाजल गलौच, डर, धाक, धम्की देिाई हातपात गरी घरबाट जनकाला
गरे पछी म माइतीमा आई वसेकी हाँ । जववाह भएको के ही वषवपछी जवना कारण ममाथी जवजभन्न जकजसमका
आरोप लगाई अपमान गने, गाली गलौच गने लगायतका कामहरु हदाँ गै ए । पररवारका अन्य सदस्यहरुले म
माथी घृणा गने, वोलचाल नगने जस्ता कायव गरे पजन जवपक्षीबाट के ही समय मलाई नै समथवन र सहयोग गदै
आएका जथए तर पछी जवपक्षी जनवेदक समेत उजनहरुसाँगै जमले र मलाई जवरजस्त गरबाट जनकालने कायवमा
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सहभागी भए । के कुन कारणले वा मेरो के गलतीले यसो गरे का हन भजन वोु दा वेलावेला दाइजो नलयाएको
भजन माइती पक्षसमेतको आलोचना गने गरे का जथए । सायद उजनहरुलाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई
घरबाट जनकालीजदएका हनपु दवछ । मैले कुनै गलती नगरे को र जवपक्षी लोग्नेसाँग पवू वव त माया, सद्भाव र
सम्मान यथावत रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरीपाउाँ ।
३.

घरबाट जवरजस्त जनकालेपछी ४ मजहनाको नावालक छोरा कािी च्यापेर माइती आएको झण्डै ३ वषवसम्म
वेिवर, सम्पकव जवजहन वसी अजहले एक्कासी सम्वन्ध जवच्छे दको माग गरी जनवेदन जदनु आफै ाँमा
आश्चयवजनक लागेको छ, सत्य तथ्य वजु झ काननू वमोजजम गररपाउाँ ।

४.

वमोजजम जलजित जवाफ .... बाट जारी भएको स्थानीय न्याजयक कायवजवधीको दफा.........................
यसै जनवेदनसाथ दाजिल गरे को छु ।...... वापत दस्तरु रु

५.

यो जलजित जवाफ म्यादजभत्रै जलई म आफैं उपजस्थत भएको छु ।

६.

यस जवषयमा अन्यत्र कही ाँ कतै कुनै जनकायमा कुनै प्रकारको जनवेदन जदएको छै न ।

७.

यसमा लेजिएका व्यहोरा जठक सााँचो सत्य हन,् झठु ा ठहरे काननू वमोजजम सएजाय भोग्न तयार छु ।

जनवेदक
नामः ...................................
इजत सएवत .............. मजहना ..................... साल .................गतेरोज शभु म् ।....................
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अनस
ु च
ू क-६
(दर्ा २० को उपदर्ा (६) साँग सवयलन्धत)
न्याजयक सजमजतबाट जारी भएको
वयाद सूचना
.............................................................वस्ने
को
.....................................................
.......................................नाउाँमा/नगरपाजलका कायाांलयबाट जारी भएको १५ जदने सचू ना )पन्र(
...............................................वस्ने..................................................
जववाद परे को भजन.............................ले तपाईको
ए जवरुद्ध........................................................जमजत
...................................जनवेदन दताव गरे को हदाँ ा सो को प्रजतजलपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः तपाईले यो
१५वा ररत पवू क
व तामेल भएको जमजतले म्याद वझु क
े ो(पन्र) जदन जभत्रमा आफ्नो भनाइ सजहत आफैं वा काननू
वमोजजमको वारे श माफव त यस कायावलयमा हाजजर हन आउनहु ोला । अन्यथा काननू वमोजजम हने व्यहोरा
जानकारी गराईन्छ ।

इजत सम्बत.. .........शभु म.............
गते रोज......................मजहना.......................साल...................।
्
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अनस
ु च
ू क-७
(दर्ा ४२ को उपदर्ा (१) साँग सवयलन्धत)
लनणबयको ढााँचा
....................................... न्याजयक सजमजत
सएयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
जनणवय
सवए त ........सालको जनवेदन नए ...............
जवषयः वलेसीबाट पानी झारे को ।

................. जजलला वस्ने............................... ............नगरपाजलका वडा नए ................
प्रथम पक्ष..................................................................................
जवरुद्ध
................. जजलला वस्ने............................... ............नगरपाजलका वडा नए ................
दोस्रो पक्ष..................................................................................
स्थानीय सरकार सएचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ ४६ ञ वमोजजम जनवेदन दताव भई सोही ऐनको दफा)१(
वमोजजम गठन भएको न्याजयक सजमजत समक्ष प्रस्ततु हन आएको मद्दु ाको सएजक्षप्त तथ्य र जनणवय यस प्रकार छः
(१)

नगरका ..............वडा नएको घरजग्गामा ...........फ.क्षे........न.ए जक ....नक्सा जसट नए ....................... .
ले घर वनाउाँदा आफ्नो घरजग्गामा ................... का सएजधयार जवपक्षी..........नए.पजश्चम तफव का जक
जसमानासम्म आई जोजड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डजभत्र झानेगरी
वनाएको हदाँ ा सो वलेसी वन्द गराइपाउाँ भन्ने जनवेदकको जनवेदन व्यहोरा ।

(२) नगरपाजलकाबाट प्रचजलत भवन जनमावण सम्वन्धी मापदण्ड वमोजजम इजाजत प्राप्त गरी भवनको ..............
नक्सा समेत स्वीकृ त गराई सो नक्सा वमोजजम भवन जनमावण गरे को हाँ । जवपक्षी जनवेदकले भने वमोजजम
आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी जनजको घर कम्पाउण्डजभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरजग्गामा झाने
गरे को हदाँ ा झठु ा जनवेदन िारे ज गररपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको जलजित जवाफ ।
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(३) नगरपाजलकाबाट स्थलगत जनररक्षण तथा सवटक्षण गनव गएका .............. प्राजवजधक टोजलले स्थलगत
जनररक्षण गरी जमजतमा पेश गरे को स्के च सजहतको प्रजतवेदनबाट प्रत्यथीको घरतफव बाट छत तथा .........
वलेसीको पानी िस्दा जनवेदकको घर कम्पाउण्डजभत्र पने गरे को देजिन्छ भन्ने व्यहोरा उललेजित भएको ।
(४) जववादका दवु ै पक्षलाईमेलजमलाप गराउने प्रयोजनका लाजगनगरपाजलका वडा ..........................
........न,.................
मा रहेको मेलजमलाप के न्द्रमा पठाउाँ दा मेलजमलाप हन नसकी फजकव आएको ।
ए
जनणवय
दवु ै पक्षलाई सनु ुवाईको लाजग आज पेशी तोजकएकोमा जववादका सम्वजन्धत पक्षहरु स्वयमए तथा जनजहरुबाट
जनयि
ु गरे का काननू व्यवसायीहरु समेतको भनाई सनु ी पनु ः जमलापत्र गनवहु ोस भजन सम्झाउाँदा वझु ाउाँदा पजन
जमलापत्र गनव मञ्जरु नगनवु भएकोले फाइलमा सएलग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मलू याङ्कन गरी स्थानीय सरकार
सएचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ .वमोजजमजनणवय जदनपु ने हन आई जनणवयतफव जवचार गदाव जनवेदकको जक )२(
को घरजग्गा जोजडएर रहेकोमा जववाद देजिएन । जनवेदकको भनाई अनसु ार ....न.ए को पजश्चमतफव प्रत्यथीको जक....नए
आफ्नो घर कम्पाउण्डजभतर् प्रत्यथीको छत तथा वलेसीको पानी झारे को हो होइन भजन स्थलगत रुपमै जााँचवझु
गरी प्राजवजधक प्रजतवेदन पेश गनव कायावलयबाट िजट गएका प्राजवजधक कमवचारीले जमजतमा पेश गरे को .............
स्के च सजहतको प्राजवजधक प्रजतवेदन समेतबाट जनवेदकको माग दावी वमोजजम आफ्नो घर कम्पाउण्डजभत्र
प्रत्यथीको छत तथा वलेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पजु ष्ट हने देजिन्छ । प्रत्यथीले यस कायावलयबाट पाररत गरे को
नक्सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झाने भजन देिाईएको र जनवेदकको घर कम्पाउण्डजभत्र
पानी झानव पाउनपु छव भजन प्रत्यथीले दावी जवरोध गनव समेत नसके को र प्रचजलत कानून र प्रचलनबाट समेत
अकावको घर कम्पाउण्डजभत्र आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झानव पाउने नदेजिएको हदाँ ा जनवेदकको माग
वमोजजम प्रत्यथीले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रवन्ध गनवपु ने देजिन्छ । जनवेदकको
घर कम्पाउण्डमा पानी झानव नपाउने ठहछव । सो ठहनावले तपजशल बमोजजम गनवु ।
तपलशि
१.

सरोकारवालाले नक्कल माग गनव आएमा जनयमानसु ार दस्तरु जलई नक्कल जदनु ।

२.

यो जनणवयमा जचि नवझु े ३५ जदनजभत्र जजलला अदालतमा पनु रावेदन गनव जान..............
भजन
ु
प्रत्यथीलाई सनु ाईजदनु ।

३.

म्यादजभत्र पनु रावेदन नपरे मा काननू वमोजजम जनणवय कायावन्वयन गनवु गराउनु ।/

इजत सवए त् रोज शभु म् ।.....................गते......................मजहना...................साल .............
अनस
ु ूचक-८
(दर्ा ४८को साँग सवयलन्धत)
अन्तररि संरिणात्िक आदेशको निूना
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........................................................... न्याजयक सजमजत
सयए ोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
सएवत ........सालको जनवेदन नए ............................
लसषयाः लपलडतिाई उपचार गराउने सवसन्धिा ।
................. जजलला वस्ने............................... ............नगरपाजलका वडा नए ................
प्रथम पक्ष..................................................................................
लसरुद्ध
................. जजलला वस्ने............................... ............नगरपाजलका वडा नए ................
दोस्रो पक्ष..................................................................................
यसमा जनवेदकको माग वमोजजम वस्ने ................................जजलला वडा नए..........................
ले आफुलाई असाध्य ................ को ................ छोरी वषव/को छोरा.......................... को नाजत...............
पटक मृगौला डायलोजसस गनव जचजकत्सकले जशफाररस गरे कोमा एकाघरका २ रोग लाजग जनयजमत रुपमा हप्ताको
क .................. छोरा वषवेो ले जनयजमत रुपमा डायलोजसस गनव अटेर गरे को..........................., घरर घरर
रुपै ाँया नभएको वहाना गने गरेको, कजहले कजहले कायावलयको कामको व्यस्तताले फुसवद नजमलेको आजद कारण
जनाई आफुले जनयजमत प्राप्त गनवपु ने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनव नसके को हदाँ ा आफ्नो जीवन झनझन ितरायि
ु वन्दै
गएको भजन अस्पतालको जचजकत्सकको पजु ाव र जशफाररस सजहत पेश हन आएको जनवेदन उपर प्रारजम्भक रुपमा
जााँचवझु गदाव व्यहोरा मनाजसव देजिएको हदाँ ा हाललाई जनवेदकको लाजग जचजकत्सकले जशफाररस गरे वमोजजम
हरे क हप्ता २ पटक डायलोजसस गनवु गराउनु तथा जनजको स्वाथ्यलाभका लाजग आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत
जमलाउनु भजन स्थानीय सरकार सचए ालन ऐन २०७४ को दफा ४९को ........................ वमोजजम जवपक्षी )८(
नाममा यो अन्तररम सएरक्षणात्मक आदेश जारी गररजदएका छक । यो आदेश जमजसल सामेल रािी जवपक्षीलाई लेिी
पठाईजदनु । य ेो आदेश अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी जमजसल सामेल राख्नु र जनयमानसु ार पेश गनवु
।
ईजत सएवत शभु म् ।..गते रोज....मजहना.......... साल ...................
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अनस
ु च
ू क-९
(दर्ा ५३को उपदर्ा (२) साँग सवयलन्धत)
लििापत्रको िालग लनसेदनको ढााँचा
.................... नगरपाजलका न्याजयक सजमजतसमक्ष पेश गरे को जमलापत्रको सएयि
ु जनवेदनपत्र
..............
जजलला
.............
.नगरपाजलका,
वडा
नए......
.
वस्ने
................................................................................................ . /को छोराछोरी/श्रीमजत
वषव ..................को )प्रथम पक्ष( जनवेदक...............................................................................
जवरुद्ध
.............. जजलला ............. .नगरपाजलका वडा नए............... ......... . वस्ने वषव ..................
जलजित जवाफकता............................................ )दोस्रो पक्ष(

को

जवषयः सम्वन्ध जवच्छे द ।
हामी जनवेदक जनम्न जलजित जनवेदन गदवछौ
१.

हामी जवच सएवत २०६९ सालमा सामाजजक परम्परा अनसु ार जववाह गररएकोमा कररव २ वषवसम्म समु धरु
दाम्पत्य जीवन रहेको जथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोजह वषव
२०७१ सालको जतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को,
जलन गएको तर उलटै कुटजपट गरी पठाएको भजन जनवेदकको जनवेदन परे को ।

२.

आफुलाई दाइजो नलयाएको जनउाँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट जनकाला गरे को हो
। आफु िश
ु ीले माइत गई वसेको होइन अझपजन लोग्नेप्रजत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको जलजित जवाफ रहेको ।

३.

हामी झगडा गरर आयक, के हीवषव लोग्ने स्वास्नी छुजटएर वस्यक, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म
समेतभैसके को छ । घरमा सामान्य घरायसी जवषयले मनमटु ाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा
.....................नगरपाजलका न्याजयक सजमजत माफव त वडा नए अन्तगवतको ................. .
को पहलमा ए................. मेलजमलाप के न्द्रमा मेलजमलापकताव ............................क आपसमा
छलफल गरी जमली आएको व्यहोरा यो छ की जवगतमा जे जस्ता जवषयमा असमझदारी तथा वेमल
े भएको
भएतापनी हामीजवच एक अकावप्रजत जवश्वास, सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध
जवच्छे द गरी पाउाँ भन्ने जनवेदन दावी छोजड पनु ः समु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यवजस्थत
ढगए ले अगाजड वढाउने छक । जनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी जमजल वस्ने वातावरण नहने भएकोले
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छुिै ठाउमा डेरा जलई वस्न हामी दवु ै पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार सएचालन ऐन २०७४ को दफा
४७ वमोजजम यो जमलापत्रको सएयि
ु जनवेदन पेश गरे का )२( छक , लेजिए वमोजजम जमलापत्र गरी पाउाँ ।
४.

..................नगरपाजलका स्थानीय न्याजयक कायवजवधी वमोजजम यो जमलापत्रको सएयुि जनवेदन दस्तरु
बापत रु यसैसाथ सएलग्न छ ।...........

५.

यसमा लेजिएका व्यहोरा जठक सााँचो हन,् झठु ा ठहरे काननू वमोजजम सहल
ाँ ा वझु ाउाँला ।

जनवेदकहरु
...................................... प्रथम पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष

इजत सएवत् रोज शभु म् ।.....................गते......................मजहना...................साल .............
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अनस
ु च
ू क-१०
(दर्ा ५३को उपदर्ा (५) साँग सवयलन्धत)
लििापत्रको ढााँचा

.................... नगरपाजलका न्याजयक सजमजतसमक्ष पेश गरे को जमलापत्रको सएयि
ु जनवेदनपत्र
..............
जजलला
......नगरपाजलका,
वडा
न.ए ..........
...........................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीमजत
वषव ..................को

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

)प्रथम पक्ष( जनवेदक...............................................................................
जवरुद्ध

..............जजलला............................... /नगरपाजलका वडा नए
जलजित जवाफकताव)दोस्रो पक्ष( ........................वस्ने वषव....................... को........................
जवषयः सम्वन्ध जवच्छे द ।
हामी जनवेदक जनम्न जलजित जनवेदन गदवछक :
१.

हामीजवच सवए त २०६९ सालमा सामाजजक परम्परा अनसु ार जववाह गररएकोमा कररव २ वषवसम्म समु धरु
दाम्पत्य जीवन रहेको जथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोजह वषव
२०७१ सालको जतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को,
जलन गएको तर उलटै कुटजपट गरी पठाएको भजन जनवेदकको जनवेदन परे को ।

२.

आफुलाई दाइजो नलयाएको जनउाँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट जनकाला गरे को हो
। आफु िश
ु ीले माइत गई वसेको होइन अझपजन लोग्नेप्रजत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको जलजित जवाफ रहेको ।

३.

हामी झगडा गरर आयक, के हीवषव लोग्ने स्वास्नी छुजटएर वस्यक, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म
समेतभैसके को छ । घरमा सामान्य घरायसी जवषयले मनमटु ाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा
.....................नगरपाजलकाको न्याजयक सजमजत माफव त वडा नए अन्तगवतको ................. .
को पहलमा एक आपसमा ................. मेलजमलाप के न्द्रमा मेलजमलापकताव ............................
छलफल गरी जमली आएको व्यहोरा यो छ की जवगतमा जे जस्ता जवषयमा असमझदारी तथा वेमल
े भएको
भएतापनी हामीजवच एक अकावप्रजत जवश्वास, सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध
जवच्छे द गरी पाउाँ भन्ने जनवेदन दावी छोजड पनु ः समु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यवजस्थत
ढएगले अगाजड वढाउने छक । जनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी जमजल वस्ने वातावरण नहने भएकोले
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छुिै ठाउमा डेरा जलई वस्न हामी दवु ै पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार सएचालन ऐन २०७४ को दफा
४७ वमोजजम यो जमलापत्रको सएयि
ु जनवेदन पेश गरे का छक )२(, लेजिए वमोजजम जमलापत्र गरी पाउाँ ।
४.

..................नगरपाजलका स्थानीय न्याजयक कायवजवधी वमोजजम यो जमलापत्रको सएयुि जनवेदन दस्तरु
बापत रु यसैसाथ सएलग्न छ ।...........

५.

यसमा लेजिएका व्यहोरा जठक सााँचो हन,् झठु ा ठहरे काननू वमोजजम सहल
ाँ ा वझु ाउाँला ।

जनवेदकहरु
...................................... प्रथम पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष

इजत सएवत् रोज शभु म् ।.....................गते......................मजहना...................साल .............
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अनस
ु च
ू क-११
(दर्ा ६०को उपदर्ा (३) साँग सवयलन्धत)
िेिलििापकताबिा सूचककृत हुने लनसेदन ढााँचा
न्याजयक सजमजत
नगरपाजलका समक्ष पेश गरे को जनवेदन ............
फोटो

जवषयः मेलजमलापकतावमा सचू ीकृ त हन पाउाँ ।
प्रस्ततु जवषयमा तपजसलमा उललेजित कागजातहरुको प्रजतजलपी साथै रािी नगरपाजलकाको न्याजयक ...........
मेलजमलाप के न्द्रमा सचू ीकृ त भई मेलजमलाप गराउन अनुमती पाउाँ भनी जनवेदन ............ सजमजत अन्तगवतका
गदवछु ।
तपजसल
१)

नागररकता प्रमाणपत्रको छााँयाकपी,

२)

स्नातक तहसम्म उजतणव गरे को शैजक्षक प्रमाणपत्रको छााँयाकपी,

३)

मेलजमलापकतावको ताजलमप्राप्त गरे को प्रमाणपत्रको छायााँकपी,

४)

मेलजमलाप सम्बन्धी अनभु व र

५)

व्यजिगत जववरण (Bio- data)
जनवेदक
नाम थरः..........
दस्तितः ...........
जमजतः .............
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अनस
ु च
ू क-१२
(दर्ा ७६को उपदर्ा (१) साँग सवयलन्धत)
............ नगरपाजलकाको न्याजयक सजमजत समक्ष पेश गरे को
भररभराउको जनवेदन पत्र

जवषयः भररभराई पाउाँ भन्ने वारे ।
जनवेदक................................वस्ने......÷वादी÷प्रजतवादी
जवरुद्ध
जवपक्षी.............वस्ने.......÷वादी÷प्रजतवादी
मद्ध
ु ा
म जनवेदक जनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै रािी जनम्न व्यहोरा जनवेदन गदवछु ।
१ . उपरोि जवपक्षी सएगको उललेजित मद्ध
ु ा यस नगरपाजलकाको न्याजयक सजमजतको जमजतको जनणवय ..............
मैले यस कायावलयमा रािेको दस्तरु बमोजजम÷रकम जमजतजजलला ...................को श्री..............
अदालतको फै सला बमोजजम मैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हदाँ ा उि रकम भरी भराई पाउन यो जनवेदन
पेश गरे को छु ।
२ . मैले यस कायावलयमा जम्मा गरे को दस्तरु ÷रकमको भरपाई÷रजसद÷भौचरको सक्कलै प्रजत र सम्मानीत
श्रीजजलला अदालतको अजन्तम फै सलाको छायाकपी यसै साथ सएलग्न छ ।.......................
३ . यसमा लेजिएको व्यहोरा जठक हो, झठु ा ठहरे सहल
ाँ ा बझु ाउला ।
जनवेदक
जनज
..............
इजत सएवत् .............सालरोज शभु म् ।.....................गते......................मजहना...................
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अनस
ु च
ू क-१३
(दर्ा ७७ को उपदर्ा (१) साँग सवयलन्धत)
चलन चलाउने जनवेदन
......... नगरपाजलकामा पेश गरे को
जनवेदन पत्र
जवषयः चलन चलाई पाउाँ भन्ने वारे ।
जनवेदक.....................वस्ने.......वादी÷प्रजतवादी
जवरुद्ध
जवपक्षी..................वस्ने.......÷वादी÷प्रजतवादी
मद्ध
ु ा
म जनवेदक जनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै रािी जनम्न व्यहोरा जनवेदन गदवछु ।
१. उपरोि जवपक्षीसएगको उललेजित मद्ध
ु ा यस नगरपाजलकाको न्याजयक सजमजतबाट जमजतमा जनणवय भई ........
मेरो )वा जनु सम्पजि भोग गनव पाउने गरी जनणवय भएको छ सो सम्पजि वा वस्तु उललेि गने( उि घर जग्गा
जजलला अदालतमा जवपक्षीले प ......हक भोग र स्वाजमत्वको हने ठहर भएकोमा श्रीेुनरावलोकन गरे कोमा
सम्मानीत अदालतबाट समेत जमजतमा जनणवय हदाँ ा न्याजयक सजमजतकै जनणवयलाई सदर गरी मेरै हक ..............
भोग कायम गरे को हदाँ ा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पजि रहेको हदाँ ा जशगाजतजशग मलाई उि
सम्पजि चलन चलाई पाउन यो जनवेदन पेश गरे को छु ।
२ . गरे को छु ।यसै जनवेदन साथ देहायका कागजातहरु सएलग्न
क ..न्याजयक सजमजतले जमजत ............ मा गरे को जनणवयको छााँयााँकपी
ि जजलला अदालतले गरे को जमजत...........श्री .............. को सदर फै सलाको छााँयााँकपी.............
ग यस जववाद सम्वद्ध जमजसल यसै कायावलयमा रहेको छ । .
घ . जठक सााँचो छ लेजिएको व्यहोरा, झठु ा ठहरे काननू बमोजजम सहल
ाँ ा बझु ाउाँ ला ।
जनवेदक
जनज
...............
इजत सवए त् रोज शभु म् ।.....................गते......................मजहना...................साल .............
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अनस
ु च
ू क-१४
(दर्ा ७९ को उपदर्ा (४) साँग सवयलन्धत)
सवपलत रोक्काको अदेश
.............................................. न्याजयक सजमजत
सएयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
सवए त ........सालको जनवेदन नए .................
जवषयः सम्पजत हस्तान्तरण रोक्का
.............. जजलला
............. .नगरपाजलका,
वडा नए वस्ने ............... ......... .
को
छोरा................................................................................................. /छोरी/श्रीमजतवषव
..................को )प्रथम पक्ष( जनवेदक.........................................................
जवरुद्ध
......जजललानगरपाजलका..........., वडा नए.... जवपक्षीको यसमा जनवेदकको .....वषव....वस्ने..........)दोश्रो पक्ष(
..............जजलला......माग बमोजजम/नगरपाजलका, वडा नको
ए .........जग्गामा बनेको ........न.ए जक.........फ.क्षे ....
नाममा रहेकोअवण्डाकोसम्पजि जनज ....वगवजफटको चार तलले घर र जलग लगापात समेत जवपक्षी..................
जवपक्षीबाट अन्य अजए शयारहरुको मन्जरु ी जवना हक हस्तान्तरण हन सक्ने आशक
ए ा गरी जनवेदकले जदएको जनवेदन
उपर प्रारजम्भक रुपमा जााँचवझु गदाव व्यहोरा मनाजसव देजिएको हदाँ ा हाललाई प्रत्यक्षीको नाममा रहेको उजललजित
घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनव जसफाररस नजदन वडालाई र अको आदेश नभएसम्मका लाजग उि घरजग्गाको
हक हस्तान्तरण नगनवु २०७४ गनव नजदनु भनी मालपोत कायावलयको नाममा समेत स्थानीय सरकार सएचालन ऐन/
४९ को दफा)६बमोजजम यो रोक्का )को आदेश जारी गररजदएका छक । यो आदेश जमजसल सामेल रािी सम्वजन्धत
कायावलयहरुमा पठाईजदनु । यो आदेश अनसु ार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी जमजसल सामेल राख्नु र
जनयमानसु ार पेश गनवु ।
ईजत सएवतगते...........माजहना.............साल................‘..........रोज शभु म् ।
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अनस
ु च
ू क-१५
(दर्ा ८८को उपदर्ा (६) साँग सवयलन्धत)
नक्किको िालग लनसेदन
न्याजयक सजमजत
नगरपाजलकामा पेश गरे को ..........
जनवेदन पत्र
जवषयः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे ।
................... बस्ने /जनवेदक ...........................................................................वादी/प्रजतवादी
जवरुद्ध
............... बस्ने /जवपक्षी ................................................................................वादी/प्रजतवादी
मद्दु ाः..................................
...................................... ।
म जनवेदक जनवेदन दस्तरु वापत रु।१० .– साथै रािी जनम्न व्यहोरा जनवेदन गदवछु
(१) उपरोि जवपक्षीसाँगको उललेजित मद्दु ामा अध्ययनको लाजग देहायका कागजातहरु आवश्यक परे को हदाँ ा
प्रमाजणत प्रजतजलपी पाउाँ भनी यो जनवेदन साथ उपजस्थत भएको छु । अतः नक्कलको प्रमाजणत प्रजतजलपी पाउाँ ।
देहाय
क.................................................................................)
ि.................................................................................)
ग.................................................................................)
घ................................................................................ )
ङ................................................................................ )
२लेजिएको व्यहोरा जठक सााँचो छ ), झिु ा ठहरे काननू बमोजजम सहल
ाँ ा बुझाउाँला ।
जनवेदक
जनज
..........................
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