
 

 

 

झिमरुक राजपत्र 

झिमरुक गाउँपालिकाद्वारा प्रकाझित  

प्यूठान, वैिाख २८ गते , २०७५ साि 

झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय  

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा  (१)  बमोझजम झिमरुक गाउँपालिकाको सभािे 
बनाएको यो ऐन सवयसाधारणको जानकारीको िालग सावयजलनक गररएको छ । 

सभावाट पाररत लमलत:- २०७५/०१/१० 

प्रमाझणत लमलत:- २०७५/०१/२४ 
 

सम्वत ्२०७५ को ऐन नं. १ 

 

न्याययक सलमलतिे उजरुीको कारवाही यकनारा गदाय अपनाउनपुने कायययवलधका सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनकेो ऐन, २०७५  

 प्रस्तावनााः न्याययक सलमलतिे प्रचलित कानून बमोझजम उजरुीको कारवाही र यकनारा गदाय अपनाउनपुने कायययवलध 
तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदझियता कायम गरी कानूनको िासन तथा न्याय प्रलतको जनयवश्वास कायम राखीरहनको 
िालग प्रचिनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देझख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा )१( वमोझजम झिमरुक गाउँपालिकाको सभािे यो 
ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद -१ 

   प्रारझम्भक 

१. संझिप्त नाम र प्रारम्भाः )१( यस ऐनको नाम “झिमरुक गाउँपालिका न्याययक सलमलत )कायययवलध सम्बन्धी( ऐन, २०७५” 
रहेको छ । 

  )२( यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा; 
)क( “उजरुी” भन्नािे सलमलत समि परेको उजरुीबाट िरुु भएको प्रचलित कानून बमोझजम  सलमलतिे कारवाही र 

यकनारा गने उजरुी सम्िनपुछय ।  

)ख( “खाम्न”े  भन्नािे तोयकएको सम्पझिको मूलयांकन गररदा भ्याउने हदिाई सम्िन ुपदयछ ।  

)ग( “चिन चिाईददने”  भन्नािे लनणयय पश्चात हक अलधकार प्राप्त भएको व्यझििाई कुनै वस्त ुवा सम्पझि भोग 
गनय ददन ेकाययिाई सम्िनपुदयछ । 

)घ( “जमानत”  भन्नािे कुनै व्यझि वा सम्पझििाई न्याययक सलमलतिे चाहेको वखतमा उपझस्थत वा हाझजर 
गराउन लिएको झजम्मा वा उिरदाययत्विाई सम्िनपुदयछ ।   

)ङ( “तामेिी”  भन्नािे न्याययक सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रका यववादहरुमा सम्वझन्धत      पििाई विुाईन े
म्याद,  सचुना,  आदेि,  पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवयक विुाउने काययिाई    
 सम्िनपुछय ।  

)च( “तायदात”  भन्नािे सम्पझिको यववरण वा गन्ती गरेको संख्या जलनने व्यहोरा वा सम्पझिको फाँटवारी वा 
िगतिाई सम्िनपुदयछ ।  

)छ( “तोयकएको” वा “तोयकए बमोझजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयममा तोयकए बमोझजम सम्िनपुछय। 

 

 )ज( “दरपीठ”  भन्नािे न्याययक सलमलत समि पेि हनु आएका कुनै कागजपत्रको  सम्बन्धमा ररत नपगेु वा 
कानूनिे दताय नहनुे वा निाग्ने भएमा त्यसको पछालि पयि सोको कारण र अवस्था जनाइ अलधकारप्राप्त 
अलधकारीिे िेझखददने लनदेिन वा व्यहोरािाई सम्िनपुदयछ ।  

)ि( “नामेसी”  भन्नािे कुनै व्यझिको नाम, थर र वतन समेतको यवस्ततृ यववरण खिुाइएको व्यहोरािाई 
सम्िनपुदयछ ।  

)ट(   “लनणयय यकताब”  भन्नािे सलमलतिे उजरुीमा गरेको लनणययको अलभिेख राख्नको िालग खिा गरेको उजरुीमा 
लनणयय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संझिप्त उलिेख भएको यकताब सम्िनपुछय । 

)ठ(  “पन्चकृलत मोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पझिको स्थिगत तथा स्थानीय अविोकन मूलयांकन गरी यवक्री 
यवतरण हनुसक्ने उझचत ठहराएर लनझश्चत गरेको मलुयिाई सम्िनपुदयछ ।    

  )ि( “पेिी”  भन्नािे न्याययक सलमलत समि लनणययाथय पेि हनुे यववादहरुमा पिहरुिाई    
   उपझस्थत गराइ सनुवुाइ गने कामिाई सम्िनपुदयछ ।  
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)ढ( “प्रलतबादी” भन्नािे बादीिे जसका उपर उजरुी दताय गदयछ सो व्यझि वा संस्था सम्िनपुछय । 

  )ण( “वकपत्र”  भन्नािे यववाद सम्बन्धमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा    
   िेझखने वा िेझखएको कागजिाई सम्िनपुछय ।  

)त( “बन्द ईजिास”  भन्नािे न्याययक सलमलत अन्तगयत लनरुपण हनुे यववादहरु मध्ये गोप्य प्रकुलतको यववाद भएको 
र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलनयता कायम गनय आवश्यक देझखएमा  सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हनुेगरी प्रवन्ध 
गरीएको सनुवुाई कििाई सम्िनपुछय ।  

)थ( “बादी” भन्नािे कसै उपर सलमलत समि उजरुी दताय गने व्यझि वा संस्था सम्िनपुछय । 

)द( “मूलतवी”  भन्नािे न्याययक सलमलत अन्तगयत यवचाराधीन मदु्धा अन्य अड्डा अदाितमा समेत  
 यवचारालधन भईरहेको अवस्थामा न्याययक सलमलतिे लनणयय गदाय अन्य यवचारालधन मदु्धामा प्रभायवत हनु े
देझखएमा  प्रभाव पाने मदु्धाको फैसिा नभएसम्म प्रभायवत हनुे मदु्दा स्थलगत गने काययिाई सम्िनपुछय ।  

)ध( “िगापात”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्तर लनयहत टहरा,  बोट यवरुवा,  खलुिा जलमन र त्यसमा रहेका 
सबैखािे संरचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूणय अवयविाई सम्िनपुदयछ ।  

  )न( “सदरस्याहा”  भन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगत किा गरी आम्दानीमा वाध्ने काययिाई   
  सम्िनपुछय।   

  )प( “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्िनपुछय । 

  )फ( “सलमलत” भन्नािे न्याययक सलमलत सम्िनपुछय र सो िव्दिे स्थानीय ऐनको दफा ४८    

   को उपदफा )६( बमोझजमको सलमलतिाइय समेत जनाउनछे । 

)ब( “साि वसािी”  भन्नािे हरेक वषयको िालग छुिा छुिै हनुे गरी प्रलतवषयको लनलमि स्थायी रुपमा तय गररएको 
ितय सम्िनपुछय । 

    )भ(   “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्िनपुछय । 

  )म(  "संयवधान" भन्नािे नेपािको संयवधान सम्िनपुछय । 

 

पररच्छेद-२ 

सलमलतको अलधकार  

३. उजरुीमा लनणयय सम्बन्धी कामाः सलमलतमा दताय भएका उजरुी वा उजरुीको लनणयय गने वा दताय भएको नालिि वा उजरुीको 
कुनै व्यहोरािे िगत किा गने अलधकार सलमलतिाइय मात्र हनुेछ । 

४. लनणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामाः )१( दफा ३ मा उलिेख भएको वा प्रचलित कानूनिे सलमलत वा सलमलतको सदस्यिे नै 
गने भने्न व्यवस्था गरेको वा काययको प्रकृलतिे सलमलत वा सलमलतको सदस्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको देझख बाहेकको अन्य 
काययहरू यस ऐनमा तोयकएको कमयचारी र त्यसरी नतोयकएकोमा सलमलतिे लनणयय गरी तोकेको वा अलधकार प्रदान गरेको 
कमयचारीिे गनुयपनेछ । 
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  )२( तोयकएको िाखा प्रमखु वा तोयकएका अन्य कमयचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून बमोझजम तोयकएको काम 
गदाय सलमलतको संयोजक वा सलमलतिे तोकेको सदस्यको प्रत्यि लनदेिन, देखदेख र लनयन्त्रणमा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बमोझजम कायययवलध अविम्बन गनुयपनेाः सलमलतिे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा गदाय प्रचलित र सम्बझन्धत 
संघीय कानूनमा स्पष्ट उलिेख भए देझख बाहेक यस ऐन बमोझजमको कायययवलध अविम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलमलतिे हेनेाः सलमलतिाइय देहाय बमोझजमको उजरुीहरूमा कारवाही र यकनारा गने अलधकार रहनेछाः 

)क( स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगयतको उजरुी, 
)ख( मेिलमिाप ऐन, २०६८ अनसुार मेिलमिापको िालग गाउँपालिकामा प्रयेषत उजरुी, 
)ग( संयवधानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकि अलधकार अन्तगयत सभािे बनाएको कानून बमोझजम लनरूपण हनु े

गरी लसझजयत उजरुी, तथा 
)घ( प्रचलित कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सलमलतको िते्रालधकाराः सलमलतिे दफा ६ अन्तगयतका मध्ये देहाय बमोझजमका उजरुीहरूमा मात्र िेत्रालधकार ग्रहण गने तथा 
कारवाही यकनारा गनेछाः 

)क( व्यझिको हकमा उजरुीका सबै पि गाउँपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकार लभत्र बसोबास गरीरहेको, 
)ख( प्रचलित कानून र संयवधानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अदाित वा न्यायाधीकरण वा लनकायको 

िेत्रालधकार लभत्र नरहेको, 
)ग( गाउँपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अदाित वा लनकायबाट मेिलमिाप वा लमिापत्रको िालग प्रयेषत 

गरीएको, 
)घ( अचि सम्पझि समावेि रहेको यवषयमा सो अचि सम्पझि गाउँपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकार लभत्र 

रयहरहेको, तथा 
)ङ( कुनै घटनासँग सम्बझन्धत यवषयवस्त ुरहेकोमा सो घटना गाउँपालिकाको भैगोलिक िेत्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजरुी तथा प्रलतवाद दताय 

८. लबवाद दताय गनेाः )१( कसै उपर लबवाद दताय गदाय वा उजरुी चिाउँदा प्रचलित कानून बमोझजम हकदैया पगेुको व्यझििे 
सलमलतको तोयकएको िाखा समि उजरुी दताय गनयसक्नेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम उजरुी ददंदा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोझजम खिुाउनपुने कुरा सबै खिुाइय तथा 
पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बमोझजमको ढाँचामा ददनपुनेछ । 

  )३( उपदफा )२( मा िेझखए देझख बाहेक उजरुीमा देहाय बमोझजमको व्यहोरा समेत खिुाउनपुनेछाः 
)क( बादीको नाम, थर, वतन र लनजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम; 

)ख( प्रलतबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट 
खिेुको वतन; 

)ग( गाउँपालिकाको नाम सयहत सलमलतको नाम; 
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)घ( उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूणय यववरण; 
)ङ( गाउँपालिकािे तोके अनसुारको दस्तरु बिुाएको रलसद वा लनस्सा; 
)च( सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बझन्धत कानून; 

)छ( बादीिे दावी गरेको यवषय र सोसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू; 

)ज( हदम्याद िाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
)ि( कुनै सम्पझिसँग सम्बझन्धत यवषय भएकोमा सो सम्पझि चि भए रहेको स्थान, अवस्था तथा अचि भए 

चारयकलिा सयहतको सबै यववरण । 

  )४(  प्रचलित कानूनमा कुनै यविषे प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछ भने सो सन्दभयमा 
आवश्यक यववरण समेत खिेुको हनुपुनेछ । 

  )५( कुनै यकलसमको िलतपूलतय भराउनपुने अथवा बण्िा िगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको हकमा त्यस्तो िलतपूलतय वा 
बण्िा वा चिनको िालग सम्बझन्धत अचि सम्पझिको यववरण खिेुको हनुपुनेछ । 

९. लबवाद दताय गरी लनस्सा ददनाेः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोझजम प्राप्त उजरुी दताय गरी बादीिाइय तारेख तोयक अनसूुची-
२ बमोझजमको ढाँचामा लबवाद दतायको लनस्सा ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोझजम तारेख ददन ुपने अवस्थामा तारेख तोक्दा अनसूुची-३ बमोझजमको ढाँचामा तारेख भपायइय 
खिा गरी सम्बझन्धत पिको दस्तखत गराइय लमलसि सामेि राख्नपुछय । 

 (३) उपदफा (२) बमोझजम तारेख भपायइयमा तोयकएको तारेख तथा उि लमलतमा हनुे कायय समेत उलिेख गरी 
सम्बझन्धत पििाइय अनसूुची-४ बमोझजमको ढाँचामा तारेख पचाय ददनपुनेछ । 

१०. उजरुी दरपीठ गनेाः )१( उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोझजम पेि भएको उजरुीमा प्रयक्रया नपगेुको देझखए परुा 
गनुयपने देहायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खिुाउनपुने देहायको व्यहोरा खिुाइ लयाउन ुभने्न व्यहोरा िेझख पाच ददनको समय 
तोयक तथा लबवाद दताय गनय नलमलन ेभए सो को कारण सयहतको व्यहोरा जनाइय दरपीठ गरेमा बादीिाइय उजरुी यफताय 
ददनपुनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम प्रयक्रया नपगेुको भलन दरपीठ गरी यफताय गरेको उजरुीमा दरपीठमा उलिेख भए 
बमोझजमको प्रयक्रया परुा गरी पाच ददनलभत्र लयाएमा दताय गररददनपुछय । 

  )३( उपदफा )१( बमोझजमको दरपीठ आदेि उपर झचि नबझु्ने पििे सो आदेि भएको लमलतिे लतन ददन लभत्र 
उि आदेिको यवरूध्दमा सलमलत समि लनवेदन ददन सक्नेछ । 

  )४( उपदफा )३( बमोझजम ददएको लनवेदन व्यहोरा मनालसब देझखए सलमलतिे उपदफा )१( बमोझजमको दरपीठ 
बदर गरी लबवाद दताय गनय आदेि ददनसक्नेछ । 

  )५( उपदफा )४( बमोझजम आदेि भएमा उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लबवाद दताय गरी अरू प्रयक्रया परुा गनुयपनेछ 
। 

११. दताय गनय नहनुाेः उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बमोझजम पेि भएको उजरुीमा देहाय बमोझजमको व्यहोरा दठक भएनभएको 
जाँच गरी दताय गनय नलमलने देझखएमा दफा १० बमोझजमको प्रयक्रया परुा गरी दरपीठ गनुयपनेछाः 

)क( प्रचलित कानूनमा हदम्याद तोयकएकोमा हदम्याद वा म्याद लभत्र उजरुी परे नपरेको; 
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)ख( प्रचलित कानून बमोझजम सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
)ग( काननु बमोझजम िाग्ने दस्तरु दाझखि भए नभएको; 
)घ( कुनै सम्पझि वा अलधकारसँग सम्बझन्धत यवषयमा यववाद लनरूपण गनुयपने यवषय उजरुीमा समावेि रहेकोमा 

त्यस्तो सम्पझि वा अलधकार यवषयमा उजरुी गनय बादीको हक स्थायपत भएको प्रमाण आवश्यक पनेमा सो 
प्रमाण रहे नरहेको; 

)ङ( उि यवषयमा उजरुी गने हकदैया बादीिाइय रहे नरहेको; 
)च( लिखतमा परुागनुयपने अन्य ररत पगेु नपगेुको; तथा 

१२. दोहोरो दताय गनय नहनुाेः )१( यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोझजम सलमलत वा 
अन्य कुनै अदाित वा लनकायमा कुनै पििे उजरुी गरी सलमलत वा उि अदाित वा लनकायबाट उजरुीमा उलिेख भएको 
यवषयमा प्रमाण बझुि वा नबझुि यववाद लनरोपण भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उजरुीमा रहेका पि यवपिको बीचमा 
सोयह यवषयमा सलमलतिे उजरुी दताय गनय र कारवाही गनय हुँदैन । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम दताय गनय नलमलने उजरुी भिुवि दताय भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपलछ उजरुी 
जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए पलन सलमलतिे उजरुी खारेज गनुयपनेछ ।  

१३. उजरुीसाथ लिखत प्रमाणको सक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुीसाथ पेि गनुय पने प्रत्येक लिखत प्रमाणको सक्कि र कझम्तमा 
एक प्रलत नक्कि उजरुीसाथै पेि गनुयपनेछ र उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लिखतमा कुनै कैयफयत जनाउनपुने भए सो जनाइ सो 
प्रमाण सम्बझन्धत लमलसिमा राख्नछे । 

१४. उजरुी तथा प्रलतवाद दताय दस्तरुाः )१( प्रचलित कानूनमा लबवाद दताय दस्तरु तोयकएकोमा सोयह बमोझजम तथा दस्तरु 
नतोयकएकोमा एक सय रूपैयाँ बिुाउनपुनेछ । 

  )२( प्रचलित कानूनमा प्रलतवाद दताय दस्तरु निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रलतवाद दताय दस्तरु िाग्नछे 
। 

१५. प्रलतवाद पेि गनुयपनेाः )१( प्रलतबादीिे दफा २० बमोझजम म्याद वा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद वा सूचनामा तोयकएको 
समयावलध लभत्र उजरुी प्रिासक समि आफै वा वारेस माफय त लिझखत प्रलतवाद दताय गनुयपनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम प्रलतवाद पेि गदाय प्रलतबादीिे भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रलतलियप साथै संिग्न 
गरी पेि गनुयपनेछ । 

  )३( प्रलतवादीिे लिझखत ब्यहोरा ददँदा अनसूुची-५ बमोझजमको ढाँचामा ददनपुनेछ । 

१६. प्रलतवाद  जाचँ गनेाः )१( उजरुी प्रिासकिे दफा १५ बमोझजम पेि भएको प्रलतवाद जाँच गरी कानून बमोझजमको 
ररत पगेुको तथा म्याद लभत्र पेि भएको देझखए दताय गरी सलमलत समि पेि हनुे गरी लमलसि सामेि गनुयपनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम प्रलतवाद दताय हनुे भएमा उजरुी प्रिासकिे प्रलतबादीिाइय बादी लमिानको तारेख 
तोक्नपुनेछ । 

१७. लिखतमा परुागनुयपने सामान्य ररताः )१( प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र िेझखए देझख बाहेक सलमलत समि 
दताय गनय लयाएका उजरुी तथा प्रलतवादमा देहाय बमोझजमको ररत समेत परुा गनुयपनेछाः 
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)क( एफोर साइज को नेपािी कागजमा बायाँ तफय  पाँच सेझन्टलमटर, पयहिो पषृ्ठमा िीरतफय  दि सेझन्टलमटर र 
त्यसपलछको पषृ्ठमा पाँच सेझन्टलमटर छोिेको तथा प्रत्येक पषृ्ठमा बझिस हरफमा नबढाइय कागजको एकातफय  
मात्र िेझखएको;  

 )ख( लिखत दताय गनय लयाउने प्रत्येक व्यझििे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको िीर पछुारमा छोटकरी दस्तखत गरी 
अझन्तम पषृ्ठको अन्त्यमा िेखात्मक तथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

)ग( कुनै कानून व्यवसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बायाँ तफय  लनजको कानून व्यवसायी 
दताय प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको यकलसम खिुाइय दस्तखत गरेको; तथा 

)घ( लिखतको अझन्तम प्रकरणमा यस लिखतमा िेझखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, िटु्ठा ठहरे कानून बमोझजम 
सहुँिा बिुाउँिा भने्न उलिेख गरी सो मलुन लिखत दताय गनय लयाएको वषय, मयहना र गते तथा वार खिुाइय 
लिखत दताय गनय लयाउने व्यझििे दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा परुाइ पेि भएको लिखत लिनिाइ यो उपदफािे बाधा पारेको मालनने छैन ।  

 

  )२( लिखतमा यवषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइय संयलमत र मयायददत भाषामा िेझखएको  हनुपुनेछ 
।  

  )३( लिखतमा पेटबोलिमा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरण र व्यझिको नाम, थर , ठेगाना तथा अन्य 
यववरण स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  )४( लिखत दताय गनय लयाउन ेवा सलमलतमा कुनै कागज गनय आउनिेे लनजको नाम, थर र वतन खिेुको नागररकता 
वा अन्य कुनै प्रमाण पेि गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुी वा प्रलतवाद दताय गनय लयाउनेिे यवपिीको िालग उजरुी तथा प्रलतवादको नक्कि तथा संिग्न 
लिखत प्रमाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुयपछय । 

१९. उजरुी वा प्रलतवाद संिोधनाः )१( लिखत दताय गनय लयाउने पििे सलमलतमा दताय भइसकेको लिखतमा िेखाइ वा 
टाइप वा मदु्रणको सामान्य त्रटुी सच्याउन लनवेदन ददन सक्नेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको लनवेदनमा माग बमोझजम सच्याउँदा दावी तथा प्रलतवादमा गरीएको माग वा दावीमा 
मिुभतु पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको संिोधन माग गरेको देखेमा उजरुी प्रिासकिे सो बमोझजम सच्याउन 
ददन सक्नेछ । 

  )३( उपदफा )२( बमोझजम संिोधन भएमा  सो को जानकारी उजरुीको अको पििाइय ददनपुनेछ । 

 

 

पररच्छेद-४ 

म्याद तामेिी तथा तारेख  

२०. म्याद सूचना तामेि गनेाः )१( उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बमोझजम लबवाद दताय भएपलछ बयढमा दइुय ददन लभत्र 
प्रलतबादीका नाममा प्रचलित कानूनमा म्याद तोयकएको भए सोयह बमोझजम र नतोयकएको भए पन्र ददनको म्याद ददइय 
सम्बझन्धत विा कायायिय माफय त उि म्याद वा सूचना तामेि गनय सक्नछे । 
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  )२( उपदफा )१( बमोझजम म्याद वा सूचना तामेि गदाय दफा ९ बमोझजमको उजरुी तथा उि उजरुी साथ पेि 
भएको प्रमाण कागजको प्रलतलिपी समेत संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  )३( उपदफा )२( मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन एक भन्दा बयढ प्रलतबादीिाइय म्याद ददनपुदाय प्रमाण 
कागजको नक्कि कुनै एकजना मिु प्रलतबादीिाइय पठाइय बाँयकको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ 
पठाइएको छ भने्न व्यहोरा िेझख पठाउनपुनेछ । 

  )४( उपदफा )१( बमोझजम प्राप्त भएको म्याद विा कायायियिे बयढमा लतन ददन लभत्र तामेि गरी तामेिीको 
व्यहोरा खिुाइय सलमलतमा पठाउन ुपनेछ । 

  )५( उपदफा )१( बमोझजम म्याद तामेि हनु नसकेमा देहाय बमोझजमको यवद्यतुीय माध्यम वा पलत्रकामा सूचना 
प्रकािन गरेर म्याद तामेि गनुयपनेछाः  

)क( म्याद तामेि गररनपुने व्यझिको कुनै फ्याक्स वा इयमेि वा अन्य कुनै अलभिेख हनु सक्न े यवद्यतुीय 
माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

)ख( प्रलतबादीिे म्याद तामेिी भएको जानकारी पाउन सक्न े मनालसब आधार छ भने्न देझखएमा सलमलतको 
लनणययबाट कुनै स्थानीय दैलनक पलत्रकामा सूचना प्रकािन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रेलियो वा स्थानीय 
टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; वा 

)ग( अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद तामेि गराउँदा म्याद तामेि हनु सक्ने मनालसब कारण देझखएमा 
सलमलतको आदेिबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय माफय त । 

  (६) यस ऐन बमोझजम म्याद जारी गनुयपदाय अनसूुची-६ बमोझजमको ढाँचामा जारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहवरमा राख्नपुनेाः यस ऐन बमोझजम विा कायायिय माफय त तामेि गररएको म्यादमा सम्बझन्धत विाको अध्यि वा 

सदस्य तथा कझम्तमा दइुयजना स्थानीय भिादलम रोहवरमा राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे म्याद तामेिीको प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ रीतपूवयकको तामेि भएको छ 
वा छैन जाँच गरी आवश्यक भए सम्बझन्धत विा सझचवको प्रलतवेदन समेत लिइय रीतपूवयकको देझखए लमलसि सामेि राझख 
तथा बेरीतको देझखए बदर गरी पनुाः म्याद तामेि गनय िगाइय तामेिी प्रलत लमलसि सामेि राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोझजम जाँच गदाय सम्बझन्धत कमयचारीिे बदलनयत राझख कायय गरेको देझखए उजरुी प्रिासकिे 
सो व्यहोरा खिुाइय सलमलत समि प्रलतवेदन पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोझजमको प्रलतवेदनको व्यहोरा उपयिु देझखए सलमलतिे सम्बझन्धत कमयचारी उपर  कारवाहीको 
िालग काययपालिका समि िेझख पठाउनसक्नेछ । 

२३. तारेखमा राखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बमोझजम लबवाद दताय गरेपलछ उजरुीकतायिाइय र दफा १६ बमोझजम 
प्रलतवाद दताय गरेपलछ प्रलतबादीिाइय तारेख तोयक तारेखमा राख्नपुछय । 

  (२) उजरुीका पिहरूिाइय तारेख तोक्दा तारेख तोयकएको ददन गररने कामको व्यहोरा तारेख भपायइय तथा तारेख 
पचायमा खिुाइय उजरुीका सबै पििाइय एकै लमिानको लमलत तथा समय उलिेख गरी एकै लमिानको तारेख तोक्नपुछय । 

  )३( उपदफा )२( बमोझजम तारेख तोयकएको समयमा कुनै पि हाझजर नभए पलन तोयकएको कायय सम्पन्न गरी 
अको तारेख तोक्नपुने भएमा हाझजर भएको पििाइय तारेख तोयक समयमा हाझजर नभइय पलछ हाझजर हनुे पििाइय अझघ हाझजर 
भइय तारेख िाने पिसँग एकै लमिान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछय । 
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  )४( यस दफा बमोझजम तोयकएको तारेखमा उपझस्थत भएका पिहरूिाइय साथै राझख सलमलतिे उजरुीको कारवायह 
गनुयपछय । 

  )५( उपदफा )४( मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन तोयकएको तारेखमा कुनै पि उपझस्थत नभए पलन 
सलमलतिे लबवादको यवषयमा कारवाही गनय बाधा पनेछैन । 

२४. सलमलतको लनणयय बमोझजम हनुाेः सलमलतिे म्याद तामेिी सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा िेझखए देझख 
बाहेकको यवषयमा आवश्यक प्रयक्रया लनधायरण गनय सक्नछे । 

पररच्छेद-५ 

सनुवाइय तथा प्रमाण बझु्न ेसम्बन्धमा 

२५. प्रारझम्भक सनुवाइयाः )१( मेिलमिापबाट लबवाद लनरुपण हनु नसकी सलमलतमा आएका लबवाद प्रलतवाद दताय वा बयान 
वा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुवाइयको िालग पेि भएको लबवादमा उपिब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काि लनणयय गनय 
सयकने भएमा सलमलतिे लबवाद पेि भएको पयहिो सनुवाइयमा नै लनणयय गनय सक्नछे । 

  )२( सलमलत समि पेि भएको लबवादमा उपदफा )१( बमोझजम तत्काि लनणयय गनय सयकने नदेझखएमा सलमलतिे 
देहाय बमोझजमको आदेि गनय सक्नेछाः- 

)क( लबवादमा मखु नलमिेको कुरामा यकीन गनय प्रमाण बझु्न ेवा अन्य कुनै कायय गने; 

)ख( लबवादमा बझु्नपुने प्रमाण ययकन गरी पिबाट पेि गनय िगाउन ेवा सम्बझन्धत लनकायबाट माग गने आदेि 
गने;  

)ग( मेिलमिापका सम्बन्धमा लबवादका पिहरूसँग छिफि गने; तथा 
)घ( लबवादका पि उपझस्थत भएमा सनुवुाइको िालग तारेख तथा पेझिको समय तालिका लनधायरण गने । 

  )३( उपदफा )१( र )२( मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन सलमलतिे स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
)२( बमोझजमको उजरुीमा मेिलमिापको िालग पठाउने आदेि गनुयपनेछ । 

२६. प्रमाण दाझखि गनेाः बादी वा प्रलतबादीिे कुनै नयाँ प्रमाण पेि गनय अनमुलत माग गरी लनवेदन पेि गरेमा उजरुी 
प्रिासकिे सोयह ददन लिन सक्नेछ । 

२७. लिखत जाचँ गनेाः )१( सलमलतिे उजरुीमा पेि भएको कुनै लिखतको सत्यता परीिण गनय रेखा वा हस्तािर 
यविेषज्ञिाइय जाँच गराउन जरूरी देखेमा सो लिखतिाइय असत्य भने्न पिबाट परीिण दस्तरु दाझखि गनय िगाइय रेखा वा 
हस्तािर यविषेज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्नेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम जाँच गदाय मनालसब मायफकको समय तोयक आदेि गनुयपनेछ र समय लभत्र जाँच सम्पन्न 
हनुको िालग यथासम्भव व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

  )३( उपदफा )१( बमोझजम जाँच गदाय लिखत असत्य ठहरीएमा लिखत सत्य रहेको भने्न पिबाट िागेको दस्तरु 
असिु गरी उपदफा )१( बमोझजम दस्तरु दाझखि गने पििाइय भराइयददनपुछय । 

२८. सािी बझु्नाेः )१( सलमलतबाट सािी बझु्ने आदेि गदाय सािी बझु्ने ददन तोयक आदेि गनुयपनेछ । साछी राख्दा 
बढीमा ५ जना राख्न ुपने ।  
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  )२( उपदफा )१( बमोझजम आदेि भएपलछ उजरुी प्रिासकिे उजरुीको पििाइय आदेिमा उलिेख भएको लमलतमा 
सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

  )३( सािी बझु्ने तारेख तोयकएको ददनमा आफ्नो सािी सलमलत समि उपझस्थत गराउन ुसम्बझन्धत पिको दाययत्व 
हनुेछ । 

२९. सलमलतको तफय बाट बकपत्र गराउनाेः )१( यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन नाबािक वा अिि 
वा वधृ्दवृध्दा पि रहेको उजरुीमा साझि बकपत्रको िालग तोयकएको तारेखको ददन उपझस्थत नभएको वा उपझस्थत 
नगराइएको सािीिाइय सलमलतिे म्याद तोयक सलमलतको तफय बाट झिकाइय बकपत्र गराउन सक्नछे । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम सािी झिकाउँदा बकपत्र हनुे तारेख तोयक म्याद जारी गनुयपनेछ र उजरुीका पिहरूिाइय 
समेत सोयह लमिानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः )१( उजरुी प्रिासकिे सािी बकपत्रको िालग तोयकएको ददन पिहरूसँग लनजहरूिे उपझस्थत 
गराउन लयाएका साझिको नामाविी लिइय सलमलत समि पेि गनुयपनेछ । 

  )२( सािी बकपत्रको िालग तोयकएको तारेखको ददन उजरुीका सबै पििे सािी उपझस्थत गराउन लयाएको भए 
कायायिय खलुनासाथ तथा कुनै पििे सािी उपझस्थत गराउन नलयाएको भए ददनको बाह्र बजेपलछ सलमलतिे उपिब्ध भए 
सम्मका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्देज गनय सक्नाेः )१( सािीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको यवषयवस्त ु भन्दा फरक प्रकारको तथा सािी वा 
उजरुीको पििाइय अपमालनत गने वा झिझ्याउने वा अनझुचत प्रकारको प्रश्न सोलधएमा सलमलतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय 
बन्देज गनय सक्नछे । 

  )२( नाबािक वा वृध्द वा असि वा लबरामीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस्तो उजरुीमा कुनै पिको उपझस्थलत वा 
अन्य कुनै मनालसब कारणिे सािीिाइय बकपत्र गनय अनझुचत दबाव परेको वा पने प्रबि सम्भावना रहेको छ भने्न सलमलतिाइय 
िागेमा सलमलतिे त्यस्तो पिको प्रत्यि उपझस्थलतिाइय बन्देज गरी लनजिे सािीिे नदेख्न ेगरी मात्र उपझस्थत हनु आदेि गनय 
सक्नेछ । 

  )३( उपदफा )२( बमोझजम आदेि गरेमा सािीिे नदेख्न े गरी पि उपझस्थत हनुे व्यवस्था लमिाउने दाययत्व 
सलमलतको हनुेछ । 

  )४( उपदफा )१( वा )२( बमोझजम गदाय सलमलतिे उजरुीसँग सम्बझन्धत आवश्यक प्रश्न तयार गरी सलमलतको 
तफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेिी सूची प्रकािन गनुयपनेाः )१( उजरुी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िकु्रवार अगामी हप्ताको िालग पेिी तोयकएको 
लबवादहरूको साप्तायहक पेिी सूची तथा तोयकएको ददन उि ददनको िालग पेिी तोयकएका लबवादहरूको पेिी सूची प्रकािन 
गनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुझस्थलतमा लनजिे झजम्मेवारी तोकेको सलमलतको 
सदस्यिे प्रमाझणत गनुयपनेछ । 
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३३. दैलनक पेिी सूचीाः )१( उजरुी प्रिासकिे दफा ३२ बमोझजमको साप्तायहक पेिी सूचीमा चढेका लबवाद हरूको  
तोयकएको ददनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीमा टाँस्न िगाउनपुनेछ तथा एक प्रलत सलमलतका सदस्यहरूिाइय 
उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको सूचीमा लबवादहरू उलिेख गदाय लबवाद दतायको आधारमा देहायको क्रममा तयार 
गरी प्रकािन गराउनपुनेछाः- 

  )क( नाबािक पि भएको लबवाद; 

  )ख( िारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यझि पि भएको लबवाद; 

  )ग( सिरी वषय उमेर परुा भएको वृध्द वा वधृ्दा पि भएको लबवाद; तथा 
  )घ( लबवाद दतायको क्रमानसुार पयहिे दताय भएको लबवाद । 

  )३( उपदफा )२( बमोझजम पेिी सूची तयार गदाय मलुतवीबाट जागेका तथा सवोच्च अदाित, उच्च अदाित तथा 
झजलिा अदाितबाट पनुाः इन्साफको िालग प्राप्त भइय दताय भएको लबवादको हकमा िरुूमा सलमलतमा दताय भएको लमलतिाइय 
नै दताय लमलत मालन क्रम लनधायरण गनुयपनेछ । 

  )४( उपदफा )१( वा )२( मा रहेको क्रमानसुार नै सलमलतिे लबवादको सनुवाइय र कारवाही तथा यकनारा गनुयपनेछ 
। 

३४. उजरुी प्रिासकको झजम्मेवारी हनुाेः पेिी सूचीमा चढेका लबवादहरू कायायिय खिेुको एक घण्टा लभत्र सलमलत समि 
सनुवाइयको िालग पेि गने तथा उि ददनको तोयकएको कायय सयकए पलछ सलमलतबाट यफताय बझुिलिइय सरुझित राख्न ेझजम्मेवारी 
उजरुी प्रिासकको हनुेछ । 

३५. प्रमाण सनुाउन सक्नाेः सलमलतिे दफा २५ बमोझजम तोयकएको तारेखको ददन उपझस्थत सबै पििाइय अको पििे 
पेि गरेको प्रमाण एवम ्कागजात देखाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बारेमा अको पिको कुनै कथन रहेको भए लिझखत बयान 
गराइय लमलसि सामेि गराउन सक्नेछ । 

३६. लबवादको सनुवाइय गनेाः )१( सलमलतिे दवैु पिको कुरा सनुी लनजहरूको लबवादको सनुवाइय तथा लनणयय गनुयपनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको सनुवाइय तथा लनणयय गदाय पिहरूको रोहवरमा गनुयपनेछ । 

  )३( उपदफा )१( बमोझजम लबवादको सनुवाइय गदाय इजिास कायम गरी सनुवाइय गनय मनालसव देझखएमा सोही 
अनसुार गनय सक्नेछ । 

तर दबैु पिको भनाइ तथा झजयकर सनु्निाइ उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायम गनय बाधा हनुे छैन । 

३७. बन्द इजिासको गठन गनयसक्न े)१( सलमलतिे मयहिा तथा बािबालिका समावेि रहेको तथा आवश्यक देखेको 
अन्य लबवादको सनुवाइयको िालग बन्द इजिास कायम गरी सनुवाइय गनय सक्नेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको बन्द इजिासमा लबवादका पि तथा अन्य सरोकारवािा बाहेक अन्य व्यझििाइय 
इजिासमा प्रवेि गनय नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन गनुयपनेछ । 

  )३( बन्द इजिासबाट हेररने लबवादको काम कारवाही, यपिीतको नाम थर ठेगाना िगायतका यवषय गोप्य राख्नपुनेछ 
। 

३८. बन्द इजिास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः )१( बन्द इजिासबाट हेररएका लबवादहरूको कागजातको प्रलतलियप बादी, 
प्रलतवादद र लनजको यहतमा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ध गराउनहुुँदैन । 
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  )२( उपदफा )१( बमोझजमको लबवादको तथ्य खिुाइय कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा संप्रषेण हनु ददन ुहुँदैन । 

  )३( उपदफा )२( मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन सलमलतिे पिको गोपलनयता तथा यहतमा प्रलतकुि प्रभाव 
नपने गरी समाचार संप्रषेण गनय भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बझु्नाेः लबवादको सनुवाइयको क्रममा लबवादको कुनै पिको अनरुोधमा वा लबवाद सनुवाइयको क्रममा 
सलमलत आफैिे थप प्रमाण बझु्नपुने देखेमा उजरुीका पिहरूिाइय थप प्रमाण पेि गनय पेि गने तारेख तोयक आदेि गनय 
सक्नेछ । 

४०. स्वाथय बाझिएको लबवाद हेनय नहनुाेः सलमलतको सदस्यिे देहायका लबवादको कारवाही र यकनारामा संिग्न हनुहुुँदैनाः- 

)क( आफ्नो वा नझजकको नातेदारको हक यहत वा सरोकार रहेको लबवाद; 

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग "नझजकको नातेदार" भन्नािे अपतुािी पदाय कानून बमोझजम 
अपतुािी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलमकता क्रममा रहेको व्यझि, मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूिीआमा, सानोबाब,ु 
ठूिोबाबू, पलत वा पत्नी तफय का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दददी, बयहनी, लभनाज,ु 
बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यझिको एकासगोिमा रहेको 
पररवारको सदस्य सम्िनपुछय । 

)ख( लनजिे अन्य कुनै हैलसयतमा गरेको कुनै कायय वा लनज संिग्न रहेको कुनै यवषय समावेि रहेको कुनै 
लबवाद; 

)ग( कुनै यवषयमा लनजिे लबवाद चलने वा नचलने यवषयको छिफिमा सहभालग भइय कुनैराय ददएको भए सो 
यवषय समावेि रहेको लबवाद; वा 

)घ( अन्य कुनै कारणिे आधारभतू रूपमा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथय 
बाझिएको लबवाद । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको कुनै अवस्था देझखएमा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछय उि सदस्यिे लबवाद 
हेनय नहनुे कारण खिुाइय आदेि गनुयपनेछ । 

  )३( उपदफा )१( को प्रलतकुि हनु ेगरी कुनै सदस्यिे कुनै लबवादको कारवायह र यकनारामा सहभालग हनु िागेमा 
लबवादको कुनै पििे आवश्यक प्रमाण सयहत लबवादको कारवायह यकनारा नगनय लनवेदन ददन सक्नेछ  र सो सम्बन्धमा  
काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८)५( अनसुार हनुेछ । 

  )४( उपदफा )३( अनसुार लबवाद लनरुपण हनु नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ४८)६( र )७( को 
ब्यबस्था अनसुारको सभािे तोकेको सलमलतिे काम कारवायह र यकनारामा गनेछ । 

  )५( उपदफा )४( बमोझजम गदाय सभािे लबवादका पिहरूिाइय सोयह उपदफा बमोझजम गदठत सलमलतबाट लबवादको 
कारवायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइय उि सलमलत समि उपझस्थत हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेद-६ 

लनणयय र अन्य आदेि 

४१. लनणयय गनुयपनेाः )१( सलमलतिे सनुवाइयको िालग पेि भएको लबवाद हेदाय कुनै प्रमाण बझु्नपुने बाँयक नरयह लबवाद 
यकनारा गने अवस्था रहेको देझखएमा सोयह पेिीमा लबवादमा लनणयय गनुयपनेछ । 
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  )२( उपदफा )१( बमोझजम लनणयय गरेपलछ लनणययको व्यहोरा लनणयय यकताबमा िेझख सलमलतमा उपझस्थत सदस्यहरू 
सबैिे दस्तखत गनुयपनेछ । 

  )३( उपदफा )१( बमोझजम गरीएको लनणययको दफा ४२ र अन्य प्रचलित कानून बमोझजम खिुाउनपुने यववरण 
खिेुको पूणय पाठ लनणयय भएको लमलतिे बयढमा सात ददन लभत्र तयार गरी लमलसि सामेि राख्नपुछय ।   

)४( उपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन समयाभाव अथवा अन्य कुनै मनालसब कारणिे गदाय 
सोयह ददन लबवाद लनणयय गनय नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको कुनै ददनको िालग अको पेिी तारेख तोक्नपुनेछ । 

४२. लनणययमा खिुाउनपुनेाः )१( सलमलतिे दफा ४१ बमोझजम गरेको लनणययको पूणयपाठमा यस दफा बमोझजमका कुराहरू 
खिुाइय अनसूुची-७ बमोझजमको ढाँचामा तयार गनुयपनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम पूणयपाठ तयार गदाय बादी तथा प्रलतबादीको झजयकर, लनणयय गनुयपने देझखएको यवषय, दवैु 
पिबाट पेि भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको यवषय खिुाउनपुनेछ । 

  )३( उपदफा )२( मा उलिेख भए देझख बाहेक पूणयपाठमा देहायका कुराहरू समेत खिुाउनपुनेछाः- 
)क( तथ्यको ब्यहोरा; 
)ख( लबवादको कुनै पििे कानून व्यवसायी राखेको भएमा लनजिे पेि गरेको बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका 

मिु यवषयहरु; 

)ग( लनणयय गनयको िालग आधार लिइएको प्रमाणका साथै दवैु पिबाट पेि भएको प्रमाण तथा त्यसको यवश्लषेण; 

)घ( लनणयय कायायन्वयन गनयको िालग गनुयपने यवषयहरूको लसिलसिेवार उलिेखन सयहतको तपलसि खण्ि; तथा 
)ङ( लनणयय उपर पनुरावेदन िाग्न ेभएमा पनुरावेदन िाग्ने झजलिा अदाितको नाम र के कलत ददनलभत्र पनुरावेदन 

गनुयपने हो सो समेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उलिेख भएदेझख बाहेक देहायका कुराहरु समेत लनणययमा खिुाउन सक्नेछाः- 
)क( सािी वा सजयलमनको बकपत्रको सारांि; 

)ख( कुनै नजीरको व्याख्या वा अविम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरण र लबवादमा उि नजीरको लसध्दान्त 
के कुन आधारमा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुनभएको हो भने्न कारण सयहतको यवश्लषेण; 

)ग( लनणययबाट कसैिाइय कुनै कुरा ददन ुभराउन ुपने भएको भए कसिाइय के कलत भराइय ददनपुने हो सोको 
यववरण; तथा 

(घ) लबवादको क्रममा कुनै मािसामान वा प्रमाणको रुपमा केयह वस्त ु सलमलत समि पेि भएको भए सो 
मािसामान वा वस्तकुो हकमा के गने हो भने्न यवषय । 

४३. प्रारझम्भक सनुवाइयमा लनणयय हनुसक्नाेः )१( सलमलतिे पयहिो सनुवाइयको िालग पेि भएको अवस्थामा नै लबवादमा थप 
प्रमाण बझुिरहनपुने अवस्था नरहेको देखेमा अथवा हदम्याद वा हकदैया वा सलमलतको िेत्रालधकार नरहेको कारणिे लबवाद 
लनणयय गनय नलमलने देखेमा पयहिो सनुवाइयमा नै लनणयय गनय सक्नेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको लनणयय िेत्रालधकारको अभाव रहेको कारणिे भएको अवस्थामा िेत्रालधकार ग्रहण 
गने अदाित वा स्थानीय तह वा अन्य लनकायमा उजरुी गनय जान ुभलन सम्बझन्धत पििाइय  जानकारी ददन ुपनेछ । 

४४. लनणयय संिोधनाः (१) सलमलत समि लबवादको पि वा कुनै सरोकारवािािे लबवादको लनणययमा भएको कुनै िेखाइयको 
त्रटुी संिोधन गरी पाउन झजयकर लिइय लनणययको जानकारी भएको पैंलतस ददन लभत्र लनवेदन ददन सक्नेछ ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदन परी सलमलतिे हेदाय सामान्य त्रटुी भएको र संिोधनबाट लनणययको मूि आियमा 
कुनै हेरफेर नहनुे देखेमा छुिै पचाय खिा गरी लनवेदन बमोझजम लनणयय संिोधन गने आदेि ददनसक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोझजमको आदेि मूि लनणययको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनछे । 

४५. लनणययमा हेरफेर गनय नहनुाेः (१) सलमलतका सदस्य अथवा अरु कसैिे पलन सलमलतका सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेपलछ 
लनणययमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गनय हुँदैन । 

  (२) कसैिे उपदफा (१) बमोझजम को कसरु गने कमयचारीिाइय आवश्यक कारवाहीको िालग सम्बझन्धत लनकायमा 
िेझख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनणयय भएपलछ गनुयपने कारवायहाः (१) उजरुी प्रिासकिे सलमलतबाट लनणयय भएपश्चात लनणयय यकताबमा सलमलतका 
सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको ययकन गरी लनणयय यकताब र लमलसि झजम्मा लिनपुछय । 

  (२) यस ऐन बमोझजम लनणययको पूणयपाठ तयार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेपलछ उजरुी प्रिासकिे 
लनणययको कायायन्यवय गनयका िालग तत्काि गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लमलसि अलभिेखको िागी पठानपुछय। 

४७. लनणयय गनयपने अवलधाः (१) सलमलतिे प्रलतवाद दाझखि भएको वा बयान गनुयपनेमा प्रलतबादीको बयान भएको लमलतिे 
तथा प्रलतवाद दाझखि नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुने म्याद भिुान भएको लमलतिे नब्बे ददनलभत्र लबवादको अझन्तम 
लनणयय गनुयपनेछ ।  

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको समयावलध गणना गदाय मेिलमिापको िालग पठाइयएको लबवादको हकमा मेिलमिापको 
प्रयक्रयामा िागेको समय कटाइय अवलध गणना गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन लबवादमा बझु्नपुने प्रमाण तथा परुा गनुयपने प्रयक्रया बाँयक 
नरही लबवाद लनणयय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र ददनलभत्र अझन्तम लनणयय गनुयपनेछ । 

  

 

४८. अन्तररम संरिणात्मक आदेि जारी गनय सयकनाेः  
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ि (क )देझख (ङ )सम्म उझलिझखत यवषयमा तत्काि अन्तररम 

ि गरेको कागजातयस्तो आदेि जारी गदाय लनवेदकिे पेसंरिणात्मक आदेि जारी गनय सयकनेछ । , लनजको 
अवस्था र वस्तगुत पररझस्थलतको प्रारझम्भक छानयवन गरी तत्काि आदेि नगरे लनवेदकिाई पनय सक्ने नकारात्मक 
प्रभावको मलुयांकन गनुय पदयछ । न्याययक सलमलतिे जारी गने अन्तररम संरिणात्मक आदेि अनसूुची ८ मा 
उलिेख गरे बमोझजम हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-७ 
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सलमलतको सझचवािय 

४९. सलमलतको सझचवाियाः  )१(सलमलतको काययसम्पादनिाइय सहझजकरणा गनय एक सझचवािय रहने छ । 

  )२( उपदफा )१( वमोझजमको सझचवाियमा काययपालिकािे आवश्यता अनसुार उजरुी प्रिासक, अलभिेख प्रिासक 
तथा अन्य कमयचारीहरुको व्यवस्था गनय सक्नेछ । सझचवाियको काययसम्पादनिाइय व्यवझस्थत गनय सझचवािय अन्तगयत 
उजरुी िाखा/ फाँट तथा अलभिेख िाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रिासकको काम, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए देझख बाहेक उजरुी प्रिासकको काम, 
कतयव्य र अलधकार देहाय बमोझजम हनुेछाः 

(क) पेि भएका उजरुी, प्रलतवाद र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पगेुको भए कानून बमोझजम िाग्ने दस्तरु 
लिइय दताय गने र दताय गनय नलमलने भए कारण जनाइय दरपीठ गने; 

(ख) यववादमा प्रमाणको िालग पेि भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसँग लभिाइय दठक देझखएमा प्रमाझणत गने र 
लमलसि सामेि राख्न ेतथा सक्किमा केयह कैयफयत देझखएमा सो जनाइय सम्बझन्धत पिको सयहछाप गराइय 
राख्न;े 

(ग) पेि भएका लिखत साथ संिग्न हनुपुने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन जाँच्ने; 
(घ) सलमलतको आदेििे झिकाउनपुने प्रलतबादी, सािी वा अन्य व्यझिको नाममा म्याद जारी गने; 

(ङ) यववादका पििाइय तारेख वा पेिी तारेख तोक्ने; 
(च) सलमलत समि पेि हनुपुने लनवेदन दताय गरी आदेिको िालग सलमलत समि पेि गने; 

(छ) कानून बमोझजम वारेस लिने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्न ेलनवेदन लिइय आवश्यक कारवाही गने; 

(ज) सलमलतबाट भएको आदेि कायायन्वयन गने गराउने; 
(ि) सलमलतमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपायइय गने िगायतका काययहरु गने; 

(ञ) आवश्यकतानसुार सलमलतको तफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलमलतको आदेििे तामेि गनुयपने म्याद तामेि गनेगराउन,े तामेि भएको म्यादको तामेिी जाँची रीतपूवयकको 
नभए पनुाः जारी गने तथा अन्य अदाित वा लनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकािे तामेि गररददनपुने म्याद 
तामेि गने गराउने; 

(ठ) लनणयय यकताब र उजरुीको लमलसि झजम्मा लिने; 
(ि) सलमलतमा दताय भएका यववाद तथा लनवेदन िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र मालसक वा वायषयक 

प्रलतवेदन पेि गनुयपने लनकाय समि प्रलतवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमाझणत गराइय सम्बझन्धत लनकायमा 
पठाउने; 

(ढ) आफ्नो झजम्मा रहेका उजरुीका लमलसिमा रहेका कागजातको रीतपूवयक नक्कि ददने; 
(ण) झजलिा अदाितमा पनुरावेदन िाग्ने गरी लनणयय भएका यववादमा पनुरावेदन म्याद जारी गरी तामेि 

गनेगराउने; 
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(त) अदाित वा अन्य कुनै लनकायमा यववादको लमलसि वा कुनै कागजात पठाउनपुने भएमा सलमलतिाइय जानकारी 
गराइय लमलसि वा कागजात पठाउन े तथा यफताय प्राप्त भएपलछ कानून बमोझजम सरुझित राख्न े व्यवस्था 
लमिाउने; 

(त) लनणयय यकताब झजम्मा लिने; तथा 
(थ) पेि भएका लनवेदन िगायतका कागजातमा सलमलतबाट आदेि हनुपुने वा लनकासा लिनपुनेमा सलमलत समि 

पेि गने । 

 

५१. अलभिेख प्रिासकको काम, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रिासकको काम, 
कतयव्य र अलधकार देहाय बमोझजम हनुेछाः 
 (क) लनणयय कायायन्वयन सम्बन्धीाः 

(२) लनणयय बमोझजम चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा ददिाइयभराइय ददनपुने िगायतका लनणयय कायायन्वयनका 
िालग गनुयपने काययहरु गने तथा लनणयय कायायन्वयनको अलभिेख राखी कानून बमोझजम यववरण 
पठाउनपुने लनकायहरुमा यववरण पठाउने; 

(३) लनणयय कायायन्वयनको क्रममा लनवेदन ददएका पिहरुको वारेस लिने, सकार गराउने, गजु्रकेो तारेख 
थमाउने िगायतका काययहरु गने; 

(४) सलमलतको आदेििे रोक्का भएको वा अरु कुनै अदाित वा लनकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा 
अन्य अड्डा अदाितमा दाझखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

(५) लनणयय बमोझजम लििाम गने िगायतका अन्य कुनै काम गनुयपने भए सो समेत गने; तथा 
(६) िेझखए देझख बाहेकको कुनै कायय लनणयय कायायन्वयनको क्रममा गनुयपने भएमा सलमलत समि पेि 

गरी आदेि बमोझजम गने । 

 (ख) अलभिेख संरिण सम्बन्धीाः 
(१) अलभिेख िाखाको रेखदेख गरी लनणयय भएका लमलसि सरुझित राख्न ेर कानून बमोझजम सिाउनेपने 

कागजहरु सिाउने; 
(२) लनणयय भएका लमलसिहरुमा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहेनरहेको हेने र लमलसि कानून बमोझजम 

गरी दरुुस्त अवस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोझजम सिाउने कागजको यववरण तयार गरी सो यववरण सरुझित रहने व्यवस्था गने; 

(४) अलभिेख िाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न ेर आवश्यकतानसुार यववरण 
तयार गने; तथा 

(५) कुनै अदाित वा लनकायबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि वा कुनै कागजात माग भै आएमा रीतपूवयक 
पठाउने र यफताय प्राप्त भएपलछ रीतपूवयक गरी सरुझित राख्न े। 

५२. उजरुी प्रिासक वा अलभिेख प्रिासकको आदेि उपरको लनवेदनाः (१) यस ऐन बमोझजम उजरुी प्रिासक वा अलभिेख 
प्रिासकिे गरेको आदेि वा कारवाही उपर झचि नबझु्न ेपििे सो आदेि वा कारवाही भएको पाँच ददनलभत्र सलमलत समि 
लनवेदन ददन सक्नेछ । 
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  (२) सलमलतिे उपदफा (१) बमोझजम पेि भएको लनवेदन उपर सनुवुाइय गरी लनवेदन पेि भएको बयढमा सात ददन 
लभत्र लनवेदन उपरको कारवायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदन उपर आदेि वा लनणयय 
गनुयपूवय केयह बझु्नपुने भए सो बिेुर मात्र लनणयय वा आदेि गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

मेिलमिाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. लमिापत्र गराउनाेः )१( सलमलतिे प्रचलित कानून बमोझजम लमिापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीमा लमिापत्र गराउन 
सक्नेछ । 

  )२( यववादका पिहरूिे लमिापत्रको िालग अनसूुची-९ बमोझजमको ढाँचामा लनवेदन ददएमा सलमलतिे उजरुीमा 
लमिापत्र गराउन उपयिु देखेमा लमिापत्र गराइददनछे । 

  )३( उपदफा )२( बमोझजम पिहरूिे ददएको लनवेदनको व्यहोरा सलमलतिे दवैु पििाइय सनुाइय त्यसको पररणाम 
सम्िाइय पिहरूको लमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमलत रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  )४( उपदफा )३( बमोझजम सनुाउँदा पिहरूिे लमिापत्र गनय मञु्जर गरेमा सलमलतिे पिहरूको लनवेदनमा उलिेख 
भएको व्यहोरा बमोझजमको लमिापत्र तीन प्रलत तयार गराउनपुनेछ । 

  )५( उपदफा )४( बमोझजमको लमिापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबाँची सनुाइय लमिापत्र गनय मञु्जर भएमा 
पिहरूको सयहछाप गराइय सलमलतका सदस्यहरूिे लमिापत्र कागज अनसूुची-१० बमोझजमको ढाँचामा प्रमाझणत गरी एक प्रलत 
सलमलतिे अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीिाइय ददनपुनेछ । 

   

५४. मेिलमिाप गराउन सक्नाेः )१( सलमलतिे प्रचलित कानून बमोझजम लमिापत्र गनय लमलने उजरुीमा पिहरूबीच 
मेिलमिाप गराउन सक्नछे । 

  )२( पिहरूिे जनुसकैु तहमा यवचाराधीन रहेको प्रचलित कानूनिे मेिलमिापको माध्यमबाट समाधान गनय सयकने 
यववादमा यववादका पििे संयिु रूपमा सलमलत समि लनवेदन ददन सक्नेछन ्। 

  )३( उपदफा )२( बमोझजम लनवेदन ददएकोमा मेिलमिापबाट उजरुीको लनरोपण हनु उपयिु देझखएमा सलमलतिे 
त्यस्तो उजरुी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपण गनय िेझख पठाउन ुपनेछ । 

  )४( उपदफा )३( बमोझजमको आदेिपलछ मेिलमिाप सम्बन्धी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच मेिलमिाप 
गराइयददनपुनेछ । 

  )५( मेिलमिाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोयकए बमोझजम हनुेछ । 

५५. उजरुी लनणयय गनेाः )१( सलमलतिे यस ऐन बमोझजम मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपण गनय प्रयक्रया 
बढाएकोमा मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपण हनु नसकेमा पिहरूिाइय उजरुीको पेिी तारेख तोयक कानून 
बमोझजम कारवाही गरी सनुवाइय तथा लनणयय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 
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  )२( उपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा )२( बमोझजमको 
उजरुीमा मेिलमिाप वा लमिापत्र हनु नसकेमा सलमलतिे अलधकार िेत्र रहेको अदाितमा जान ेभलन सनुाइयददनपुनेछ । 

५६. मेिलमिाप वा लमिापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन कुनै उजरुीमा लमिापत्र 
गराउँदा उजरुीको प्रकृलत वा लमिापत्रको व्यहोराबाट नपेाि सरकार बादी भइय चिेको कुनै यववाद वा सावयजलनक तथा 
सरकारी सम्पझि वा यहतमा असर पने देझखएमा सलमलतिे त्यस्तो यववादमा लमिापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गनय चाहेमा भन ेलमिापत्र गराइयददनपुनेछ । 

५७. मेिलमिापको िालग प्रोत्साहन गनेाः )१( सलमलतिे सलमलत समि सनुवाइयको िालग पेि भएको उजरुीमा मेिलमिाप 
हनुसक्ने सम्भावना रहेको देखेमा पिहरूिाइय मेिलमिापको िालग तारेख तोक्न सक्नछे । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजमको तारेखको ददन सलमलतिे यववादका पि तथा यवपि, उपझस्थत भएसम्म पििे पत्याइय 
साथै लिइआएका अन्य व्यझि समेत उपझस्थत गराइय मेिलमिापको िालग छिफि गराइय पिहरूको बीचमा सहमलत भएमा 
सहमलत भए बमोझजम लमिापत्र कागज तयार गनय िगाइय लमिापत्र गराइयददनपुनेछ । 

  )३( उजरुीमा तोयकएको म्यादमा सलमलत समि उपझस्थत नभएको वा उपझस्थत भएर पलन तारेख गजुारी यववादमा 
तारेखमा नरहेको पि अथवा यववादमा पि कायम नभएको भए तापलन यववादको पेटबोिीबाट उजरुीको पि कायम हनु े
देझखएको व्यझि समेत मेिलमिापको िालग उपझस्थत भएमा सलमलतिे मेिलमिाप गराइय लमिापत्रको कागज गराइयददनपुनेछ 
। 

५८. प्रारझम्भक सनुवाइय पूवय मेिलमिापाः )१( उजरुी प्रिासकिे प्रारझम्भक सनुवाइयको िालग सलमलत समि उजरुी पेि 
हनुपूुवय उजरुीमा मेिलमिाप हनुसक्ने अवस्था देझखएमा वा पिहरूिे सो व्यहोराको लनवेदन लिइय आएमा लमिापत्रको व्यहोरा 
खिेुको कागज तयार गरी सलमलत समि पेि गनयसक्नछे । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम गदाय लमिापत्रमा अझन्तम सहमलत नजटेुको भए तापलन पिहरू मेिलमिापको िालग 
प्रयक्रयामा जान सहमत भएमा उजरुी प्रिासकिे पिहरूको लनवेदन लिइय उजरुीमा मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताय समि 
पठाउने आदेिको िालग सलमलत समि पेि गनयसक्नेछ । 

५९. मेिलमिापकतायको सूची तयार गनेाः )१( सलमलतिे मेिलमिापको कायय गराउनको िालग देहाय बमोझजमको योग्यता 
पगेुको व्यझिहरूको यववरण खिुाइय सम्भायवत मेिलमिापकतायको सूची तयार गनेछाः 

 )क( कझम्तमा स्नातक उझिणय गरेको;  
 )ख( कुनै राजनीलतक दि प्रलत आस्था राखी राजनीलतमा सयक्रय नरहेको; तथा 
 )ग( स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

 )घ(  मेिलमिापकतायको ४८ घण्टा तालिम लिइ मेिलमिापकतायको कायय गदै आएको  

 )ङ(  २५ बषय उमेर परुा भएको । 

 )च(  माथी योग्यतामा जनु सकैु कुरा िेझखएको भएता पलन तालिम लिइ हाि काम 
 गरररहेकाको हकमा लनजिाइ लनरन्तरता ददन सयकने । 

  )२( मेिलमिापकतायको सूची तयार गरेपलछ सलमलतिे सूची सभा समि पेि गरी अनमुोदन गराउनपुनेछ । 
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  )३( उपदफा )२( बमोझजम सूची अनमुोदन भएपलछ सलमलतिे सावयजलनक जानकारीको िालग सूचना प्रकािन 
गनुयपनेछ तथा मेिलमिापको िालग पठाउँदा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

६०. मेिलमिापकतायको सूची अद्यावलधक गनेाः )१( सलमलतिे दफा ५९ बमोझजम तयार भएको सूची प्रत्येक वषय अद्यावलधक 
गनुयपनेछ । 

  )२( प्रत्येक वषय अद्यावलधक गरेको मेिलमिापकतायको सूची सलमलतिे सभाबाट अनमुोदन गराउनपुनेछ । 

  )३( यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोझजम मेिलमिापकतायको सूचीमा सूचीकृत हनु योग्यता पगेुको व्यझििे सलमलत 
समि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बमोझजमको ढाँचामा लनवेदन ददनसक्नेछ । 

६१. मेिलमिापकतायको सूचीबाट हटाउनाेः )१( सलमलतिे दफा ६० बमोझजम मेिलमिापकतायको सूची अद्यावलधक गदाय 
देहायको अवस्थाका मेिलमिापकतायको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः- 

)क( लनजको मतृ्य ुभएमा; 
)ख( लनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनवेदन ददएमा; 
)ग( लनजिे नैलतक पतन देझखने फौजदारी अलभयोगमा सजाय पाएमा; 
)घ( लनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएमा; र 

)ङ( सलमलतिे दफा ६७ को उपदफा (२) बमोझजम लनजिाइय सूचीबाट हटाउने लनणयय गरेमा । 

)च(  बसइ सराइ गरेमा । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकतायहरूको नामाविी सलमलतिे सावयजलनक सूचनाको 
िालग प्रकािन गनुयपनेछ । 

६२. मेिलमिापको िालग समयावलध तोक्नाेः )१( सलमलतिे यस ऐन बमोझजम मेिलमिाको िालग मेिलमिापकताय पठाउँदा 
बयढमा लतन मयहना सम्मको समय तोयक पठाउनेछ । 

  )२( मेिलमिापको िालग पठाउँदा सामान्यतयााः वयढमा तीनजना बाट मेिलमिाप गराउने गरी तोक्नपुनेछ । 
  

६३. मेिलमिापकतायको छनौटाः )१( सलमलतिे मेिलमिाप गराउने काययको िालग यववादका पिहरूिाइय एक जना 
मेिलमिापकतायको छनौट गनेछ । 

  )२( उपदफा )१( बमोझजम गदाय पिहरूबीचमा एकजना मेिलमिापकतायको िालग सहमलत नभएमा सलमलतिे 
पिहरूको सहमलतमा लतन जना मेिलमिापकतायको छनौट गनुयपनेछ । 

  )३( पिहरूको बीचमा मेिलमिापकतायको नाममा सहमलत हनु नसकेमा सलमलतिे मेिलमिापकतायको सूचीमा रहेका 
मेिलमिापकतायहरू मध्येबाट दवैु पिबाट एक-एक जना मेिलमिापकताय छनौट गनय िगाइय तेस्रो मेिलमिापकताय छनौट 
गररददनपुनेछ । 

  )४( उजरुीका सबै पिको सहमलतमा मेिलमिापकतायको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोझजम मेिलमिापकताय हनु 
अयोग्य नभएको कुनै व्यझि वा संस्थाबाट मेिलमिाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहमत भै लिझखत लनवेदन ददएमा सलमलतिे 
त्यस्तो व्यझि वा संस्थािाइय मेिलमिापकताय तोयकददनपुनेछ । 
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६४. मेिलमिापकतायको पररवतयनाः )१( सलमलतिे देहायको अवस्था परर पिहरूिे लनवेदन ददएको अवस्थामा मेिलमिापकताय 
पररवतयन गररददनपुनेछाः- 

)क( दफा ६१ बमोझजम मेिलमिापकतायको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा; 
)ख( पिहरूिे पारस्पररक सहमलतमा मेिलमिापकताय हेरफेर गनय मञु्जर भएमा;  

)ग( यववादको कुनै पििे मेिलमिापकताय प्रलत अयवश्वास रहेको लिझखत जानकारी गराएमा; 
)घ( कुनै कारणिे मेिलमिापकतायिे मेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा; 
)ङ( यववादको यवषयवस्तमुा मेिलमिापकतायको कुनै स्वाथय रहेको मेिलमिापकतायिे जानकारी गराएमा 

वा कुनै स्रोतबाट सलमलत समि जानकारी भएमा; तथा 
)च( मेिलमिापकतायिे मेिलमिापकतायको हैलसयतिे काययगदाय दफा ६६ तथा अन्य प्रचलित कानून 

बमोझजम पािन गनुयपने आचरण पािन नगरेमा । 

  )२( मेिलमिापकताय पररवतयनको कारणिे तोयकएको समयमा मेिलमिापको कायय सम्पन्न हनु नसक्ने भएमा सलमलतिे 
बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गनय सक्नेछ । 

६५. मेिलमिापको िालग पठाउँदा गने प्रयक्रयााः )१( सलमलतिे कुनै उजरुी मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताय समि 
पठाउँदा पिहरूिाइय मेिलमिापकतायको सम्पकय  उपिब्ध गराइय मेिलमिापकताय समि उपझस्थत हनुे तारेख तोयक देहाय 
बमोझजमको कागज साथै राझख िेझखपठाउनपुनेछाः 

)क( उजरुीको सारसंिेप वा मखु्य मखु्य कागजातको प्रलतलिपी; 
)ख( उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपिब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर, 

इयमेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय  यववरण; तथा 
)ग( मेिलमिाप सम्बन्धी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र समय । 

  )२( मेिलमिापकतायिे सलमलत समि माग गरेमा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  )३( मेिलमिापको िालग तोयकएको समय सम्पन्न भएको सात ददन लभत्र उजरुीको पिहरू सलमलत समि उपझस्थत 
हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

  )४( उपदफा )३( मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन मेिलमिापकतायिे तोयकएको समय अगावै उजरुी सलमलत 
समि यफताय पठाउन ेलनणयय गरेमा सो लनणययको जानकारी भएको सात ददन लभत्र पिहरूिाइय सलमलत समि उपझस्थत हनुेगरी 
पठाउनपुनेछ । 

६६. मेिलमिापमा अविम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः )१( सलमलतिे पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापको िालग छिफि गने तथा 
अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेिलमिापकतायिाइय सोको जानकारी उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  तर पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकतायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बाधा पनेछैन । 

  )२( पिहरूिाइय उपदफा )१( बमोझजम मेिलमिापकतायिे तोकेको स्थानमा तोयकएको समयमा उपझस्थत हनुे 
दाययत्व रहनछे । 

  )३( उपदफा )२( बमोझजमको दाययत्व पिहरूिे परुा नगरेमा मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको प्रयक्रया बन्द गरी 
सलमलतिाइय सोको लिझखत जानकारी गराइय उजरुीको कागजात यफताय पठाउनसक्नेछ । 
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  )४( मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापकतायिे पिहरूबीचमा सहजकतायको भलूमका गनेछ र उि भलूमका लनवायह गने 
क्रममा लनजिे पिहरू बाहेक देहायका व्यझिहरूसँग समेत एकि वा सामूयहक वाताय गनयसक्नेछाः 

)क( यववादको यवषयमा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यझि; तथा 
)ख( यववादको यवषयवस्तकुो बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादमी । 

  )५( मेिलमिापकतायिे पिहरूको सहमलतमा पिहरूसँग देहाय बमोझजम वाताय गनयसक्नेछाः 
)क( पिहरूसँग एकि एकान्तवाताय; तथा 
)ख( टेलिफोन वाताय, लभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वातायिाप । 

  )६( प्रचलित कानून तथा यस ऐनको मान्यता यवपरीत नहनुगेरी पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको 
कायययवलध लनधायरण गनयसक्नछे । 

६७. मेिलमिापकतायको आचरणाः (१) मेिलमिापकतायिे देहाय बमोझजमको आचरण पािन गनुयपनेछाः- 

(क) मेिलमिाप सम्बन्धी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलत िकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख्न ेवा राखेको देझखने कुनै आचरण वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पििाइय िर, त्रास, िकु्यान वा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन नहनुे; 
(घ) यववाद कायम रहेको अवस्थामा यववादको कुनै पिसँग आलथयक कारोबारमा सिँग्न नहनुे; 
(ङ) मेिलमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलित कानून तथा अन्य स्थायपत मान्यता यवपरीत आचरण गनय 

नहनु;े 

(च) मेिलमिापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूणय र सबै पिप्रलत समान व्यवहार कायम 
गने; 

(छ) मेिलमिापको क्रममा पिहरुिे व्यि गरेको यवषयवस्तकुो गोपनीयता कायम राख्न;े तथा 
(ज) मेिलमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्त ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ वा 

लनज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बझन्धत पििाइय सरुझित यफताय गने । 

  (२) सलमलतिे कुनै मेिलमिापकतायिे उपदफा (१) बमोझजमको आचरण पािना नगरेको उजरुी परी वा सो यवषयमा 
स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गदाय व्यहोरा दठक देझखए त्यस्तो मेिलमिापकतायिाइय मेिलमिापकतायको सूचीबाट हटाउनेछ 
। 

६८. लिखत तयारी र लमिापत्राः (१) मेिलमिापकतायिे पिहरुसगँको छिफि पश्चात मेिलमिापको िालग दवैु पि सहमत 
भएकोमा लमिापत्र गराइय सहमलत भएको यवषयवस्त ुबमोझजमको लमिापत्रको लिखत तयार गरर सलमलत समि पठाउनपुनेछ 
। 

   

६९. मेिलमिाप नभएको उजरुीमा गनुयपने कारवाहीाः (१) मेिलमिापकतायिे पिहरु बीचमा मेिलमिाप हनु नसकेमा सो 
व्यहोरा खिुाइय प्रलतवेदन तयार गरी यववादका सबै कागजात सयहत सलमलतमा यफताय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोझजम गदाय मेिलमिापकतायिे पिहरुिाइय सलमलत समि हाजीर हनु जाने बयढमा सात ददनको 
म्याद तोयक पठाउन ुपनेछ । 
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७०. मेिलमिाप नभएको उजरुीमा लनणयय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ )१( को यवबादमा सलमलतिे मेिलमिापको 
िालग पठाएको उजरुीमा पिहरुबीच मेिलमिाप हनु नसयक मेिलमिापकतायको प्रलतवेदन सयहत प्राप्त हनु आएमा कानून 
बमोझजम कारवाही गरी लनणयय गनुयपछय ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन देहाय बमोझजमको उजरुीमा अलधकारिेत्र ग्रहण गने 
सम्बझन्धत अदाित वा लनकायमा उजरुी गनय जान ुभलन सनुाइय पठाइयददनपुछयाः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोझजमको यववादमा; तथा 
(ख) कुनै अदाित वा लनकायबाट मेिलमिापको िालग प्रयेषत भएको यववादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोझजमको यववादमा सम्बझन्धत अदाित वा लनकायमा पठाउँदा हाझजर हनु जान े
तारेख तोकी पठाउने तथा लमलसि समेत नक्कि खिा गरी अलभिेख राझख सक्कि लमलसि सम्बझन्धत अदाित वा लनकायमा 
पठाउनपुनेछ । 

७१.  मेिलमिाप दस्तरुाः मेिलमिापमा जाने यववादको हकमा मेिलमिापकतायिे पिहरुिे सहमलतमा ददन मञु्जर 
भएदेझख बाहेक कुनै प्रकारको दस्तरु िाग्नेछैन । तर पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकतायिे पिहरुबाट बढीमा रु 
५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।  

७२.  समदुाय स्तरमा हनु ेसामदुाययक मेिलमिाप प्रवधयन गनय कमयचारी तोक्न सक्नाेः )१(सलमलतिे स्थानीय स्तरमा 
मेिलमिाप प्रवध्दयन गनयको िालग काययपालिकामा अनरुोध गरेमा कमयचारी खटाइय समदुाय स्तरमा मेिलमिापको प्रवध्दयनात्मक 
काययक्रम गनय सयकनेछ । 

)२( समदुाय स्तरमा हनुे सामदुाययक मेिलमिापको हकमा दफा ५९ )१( अनसुारको योग्यता तथा अनभुव नभएका 
मेिलमिापकतायवाट मेिलमिाप गराउन वाधा पने छैन । 

)२( सलमलतिे समदुायस्तरमा हनुे सामदुाययक मेिलमिापको कायययवलध तोके वमोझजम हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-९ 

लनणयय कायायन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था  

७३. सझचवाियको झजम्मेवारीाः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदेिनमा रयह सलमलतको लनणयय कायायन्वयन गने 
गराउने सम्बन्धी सम्पूणय काययको रेखदेख गने झजम्मेवारी वहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेाः )१(गाउँपालिका कायायिय तथा सो अन्तगयतका सबै विा कायायिय तथा अन्य कायायियिे यस ऐन 
तथा प्रचलित कानून बमोझजम सलमलतिे गरेको लनणयय बमोझजम व्यझि वा संस्था वा अन्य कसैसँग असिु गनुयपने जरीवाना 
वा अन्य रकम असिुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोझजम सलमलतिे असूि गनयपने जरीवाना, लबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकम 
असिुउपर नभइय उपदफा (१) मा उलिेख भए बमोझजमका कायायियहरुिे कुनै लसफाररि वा कुनै कायय गररददनेछैनन । 
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७५. असिु उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलमलतको लनणयय बमोझजम कुनै पिसँग जरीवाना वा लबगो वा अन्य कुनै 
प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएमा सो पििे जरीवाना लतनय बिुाउन लयाएमा बझुि सदरस्याहा गरी जरीवानाको िगत किा 
गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोझजम असिुउपर नभएमा िगत राखी सम्बझन्धत पिको नाम नामेसी तथा जरीवाना रकम 
समेतको यववरण गाउँपालिकाको कायायियका साथै सबै विा कायायियमा समेत अलभिेखको िालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बझन्धत कायायियहरुिे उपदफा (२) बमोझजम िेझख आएमा त्यस्तो पिसँग जरीवाना रकम असिुउपर गरी 
अलभिेख िाखामा सदरस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलमलतिे यस ऐन बमोझजम गरेको कुनै लनणयय बमोझजम कुनै पििे राखेको दस्तरु, वा अन्य 
कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइय पाउन ेभएमा भराइय पाउने पििे भरी ददनपुने पिको त्यस्तो रकम भराइय ददनपुने 
स्रोत खिुाइय अनसूुची-१२ बमोझजमको ढाँचामा लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन ददँदा यथासम्भव नगद रहेको बैँक खाता वा कुनै सहकारी वा बचत संस्थामा 
रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी असिु उपर गनुयपने अवस्था भएमा कुनै अचि सम्पझिको व्यहोरा खिुाइय 
लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोझजमको लनवेदनमा दफा ७८ बमोझजमको यववरण खिुाइय लनवेदन ददनपुनेछ  

७७. चिन चिाइयददनाेः (१) सलमलतिे यस ऐन बमोझजम गरेको कुनै लनणयय बमोझजम कुनै सम्पझि वा अलधकार वा कुनै 
यवषयवस्त ुवा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्यस्तो चिन पाउने यवषयको यववरण खिुाइय 
अलभिेख प्रिासक समि अनसूुची-१३ को ढाँचामा लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन परेमा अलभिेख प्रिासकिे लनणयय बमोझजमको यवषयको चिन चिाइयददनपुनेछ 
। 

  (३) उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदन ददँदा चिन चिाउन ु पने सम्पझिको दफा ७८ बमोझजमको यववरण 
खिुाउनपुनेछ। 

७८. सम्पझिको यववरण खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय वा चिन चिाइ पाउनको िालग लनवेदन ददन े यववादको पििे 
लनवेदनमा सम्पझिको यववरण उलिेख गदाय देहाय बमोझजमको यववरण खिुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि सम्पझिको यववरण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार यकलिा; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर तथा िेत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्म वगययफट; 

(४) घर जग्गाको अवझस्थती आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पदक्क सिकसँग जोलिएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वालमत्व रहेको व्यझिको नाम थर साथै स्वालमत्व भन्दा फरक व्यझिको भोगचिन 

रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य यववरण; तथा 
(७) घरमा भएको िगापात तथा खररदलबयक्र हनु सक्ने न्यूनतम मूलय । 

  (ख) चि सम्पझिको यववरणाः 
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(१) चि सम्पझि रहेको ठाउँ तथा भोग वा लनयन्त्रण राख्नकेो नाम थर; 

(२) बैँक खातामा रहेको नगद भए खातावािको साथै बैँक तथा िाखाको नाम; 

(३) चि सम्पझिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भायवत लबयक्र मूलय; तथा 
(४) नगद बाहेकको चि सम्पझि भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र सँख्या 

। 

७९. सम्पझि रोक्का राख्नाेः (१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७५ वा ७६ बमोझजम लनणयय कायायन्वयनको िालग लनवेदन परेपलछ 
देखाइएको सम्पझिको हकमा आवश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धमा लनणययको िालग कायायपालिका समि पेि गने 
र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न ेलनणयय गरेपछी लनणयय बमोझजम जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा दताय रहेको कायायिय वा 
रझजषे्ट्रिन गने कायायियमा िेझख पठाउनपुनेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायतको सम्पझिको हकमा लनवेदन परेको बयढमा दइुय ददन लभत्र सम्पझि तायदात गनय 
िगाइय तायदात गदायको समयमा नै आवश्यक पने जलत सम्पझि वा सोबाट प्राप्त हनु ेबािी, बहाि, ब्याज, मनुाफा आदद आय 
लनयन्त्रण गनुय वा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बझन्धत पििाइय ददनपुछय । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोझजमको सम्पझिको हकमा भररभराउको िालग आवश्यक पने जलत सम्पझि रोक्का 
राखी रोक्काको सूचना आवश्यकताअनसुार िेखा िाखा वा सम्बझन्धत बैँक वा सम्बझन्धत लनकायमा तरुुन्त िेझख पठाउनपुनेछ 
। 

  )४( सम्पलत रोक्का सम्वझन्ध  आदेि अनसूुची १४ बमोझजम हनुेछ । 

 
८०. सम्पझि लििाम गदाय अपनाउनपुने कायययवलधाः (१) काययपालिकािे यस ऐन बमोझजम भरीभराउ गनुयपने लबगो वा कोटय 

फी वा त्यस्तै कुनै रकम असिुउपर गनय दफा ७८ को देहाय (क) बमोझजम सम्पझिको यववरण खिुाइय दखायस्त परेमा 
त्यस्तो रकम भरी ददनपुने व्यझििाइय बिुाउनपुने रकम बिुाउन सात ददनको म्याद ददइय सूचना जारी गनुयपछय । 

  (२) उपदफा (२) बमोझजमको म्यादमा रकम बिुाउन नलयाएमा त्यस्तो भरीददनपुने व्यझिको भरीपाउन ेव्यझििे 
देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोझजमको सम्पझि तायदात गरीलयाउनपुछय ।   

  (३) दण्ि, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अदाित वा लनकाय वा गाउँपालिका वा सलमलतको लनणययिे असिु उपर 
गनुयपने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असिुउपर हनुपुने व्यझििे बिुाउन नलयाएमा लनजको जनुसकैु अचि सम्पझि फेिा 
परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद धरौट दाझखि गरेको 
हकमा सो सम्पझिबाट खाम्न ेजलत रकमको िालग उपदफा (३) बमोझजम गरररहनपुदैन ।   

  (५) उपदफा (४) बमोझजम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पझिको लििामको सूचना सम्बझन्धत पििाइय ददइय 
सवयसाधारणको जानकारीको िालग लििाम हनुे लमलत र सम्पझिको यववरण सयहतको सावयजलनक सूचना गाउँपालिका, झजलिा 
प्रिासन कायायिय, झजलिा अदाित, झजलिा समन्वय सलमलतको कायायिय तथा कोष तथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियमा 
टाँस्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोझजमको सूचनामा तोयकएको ददनमा उि सूचनामा तोयकएको सम्पझि पञ्चयकते मोिबाट मालथ 
बढाबढ प्रयक्रया बमोझजम लििाम गनुयपनेछ । 

  (७) लििाम प्रयक्रयामा सम्भव भएसम्म झजलिा अदाित, झजलिा प्रिासन कायायिय वा स्थानीय प्रिासन कायायिय, 
स्थानीय प्रहरी कायायिय तथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका प्रलतलनलधिाइय रोहवरमा राख्नपुनेछ 
।   
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  (८) उपदफा (६) बमोझजम गदाय उि सम्पझि कसैिे पलन लििाम सकार नगरेमा सोयह प्रयक्रयाबाट पनुाः दोस्रोपटक 
लििाम गनुयपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाय पलन कसैिे लििाम सकार नगरेमा भराइयपाउने पि लनवेदकिाइय नै उि सम्पझि 
पञ्चयकते मोिमा सकार गनय िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोझजम गदाय लनवेदकिे सम्पझि सकार गनय नचाहेमा पलछ अको जेथा खलुन आएका बखत कानून 
बमोझजम गनेगरी लनजको लनवेदन तामेिीमा राखी लििाममा चढाइयएको सम्पझि फुकुवा गरीददनपुछय ।      

  (१०) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै रकम असिु उपर गने क्रममा 
लििाम गदाय कसैिे सकार नगरेमा जलतमा सकार हनु्छ त्यलतमा नै सो सम्पझि लििाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी 
नपगु रकमको हकमा कानून बमोझजम अन्य सम्पझि वा प्रयक्रयाबाट असिुउपर गनुयपनेछ ।  

८१. तायदात गने प्रयक्रयााः (१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७९ बमोझजम सम्पझि तायदात गनुयपदाय कझम्तमा विा सझचव 
स्तरको कमयचारी खटाइय त्यस्तो अचि सम्पझिको चिनचलतीको मूलय स्पष्ट खलुने गरी तायदात गनयिगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोझजम तायदात गने कमयचारीिे तायदात गनुयपने सम्पझिको चिनचलतीको मूलय कायम गने 
प्रयोजनिे पञ्चयकते मोि कायम गरी मचुलुका खिा गरी अलभिेख प्रिासक समि प्रलतवेदन सयहत पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोझजम पञ्चयकते मोि कायम गदाय देहाय बमोझजमक कुरािाइय आधार लिइय कायम गनुयपनेछाः 
(क)  लनवेदकिे लनवेदनमा खिुाएको मूलय; 

(ख) लनणययमा उलिेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पििे जमानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका समि लनवेदन ददँदा खिुाएको मूलय; 

(घ) तायदात गदाय भै आएको स्थानीय मूलयाँकन अनसुारको मूलय; 

(ङ) मािपोत कायायियिे कायम गरेको न्यूनतम मूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै मूलय कायम गरेको भए सो मूलय; 

(छ) पञ्चयकते मोि कायम गनुयभन्दा तत्काि अगावै कुनै खररदलबयक्र भएको भए सो मूलय । 

स्पयष्टकरणाः “पञ्चयकते मोि” भन्नािे अचि सम्पझि लबयक्र गनुयपदाय लबयक्रहनुे न्यनुतम मूलयिाइय सम्िनपुछय 
। 

  (४) उपदफा (३) बमोझजम गदाय देहाय बमोझजमको कुरािाइय समेत ध्यानमा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगायत सिक सञ्जािसँग  जोलिएको छ वा छैन; तथा 
(ख) गाँउिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको वतयमान अवस्था सम्बन्धमा प्रायवलधक मलुयाँकन प्रलतवेदन 

। 

८२. खाम्नजेलत मात्र लििाम गनुयपनेाः (१) काययपालिकािे दफा ८० बमोझजम लििाम गदाय असिुगनुयपने बाँयक खाम्न े
जलत सम्पझिमात्र लििाम गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पझि लििाम गदाय सकार भएको रकम असिुउपर गनुयपने भन्दा बयढ भएमा सो बयढ भएको जलत रकम 
सम्पझिवाि पििाइय यफताय गरीददनपुछय । 

  (३) उपदफा (२) बमोझजम रकम यफताय पाउन ेपि लििाम गदायको बखत उपझस्थत नभएको भए रकम यफताय लिन 
आउनभुनी लनजको नाममा सात ददनको सूचना जारी गरीझिकाइय रकम यफताय गनुयपछय । 

  (४) उपदफा (३) बमोझजम गदाय सम्बझन्धत पि रकम यफतायलिन नआएमा उि रकम सझञ्चतकोषमा दाझखि गरी 
आम्दानीबाँलध सदरस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रिासकिे दफा ८० बमोझजम लििाम गरेको सम्पझि सकार गने पिको नाममा सम्पझि दताय 
नामसारीको िालग सम्बझन्धत कायायिय वा लनकायमा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पझिको चिनपूजी उपिब्ध गराइय आवश्यक 
परे सो सम्पझिको चिन चिाइयददनपुछय ।  
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  (६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन दफा ८० बमोझजमको लििाम प्रयक्रया अगािी बयढसकेपलछ 
भराउनपुने रकम बिुाउन लयाए पलन सो रकम नबझुि सम्पझि लििाम गनुयपनेछ । 

८३. लििाम उपरको उजरुीाः यस ऐन बमोझजम भएको लििामको प्रयक्रयामा झचि नबझु्न ेपििे जनु प्रयक्रया उपर झचि 
नबिेुको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र सलमलत समि उजरुी पेि गरी भएको आदेि बमोझजम गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागेको खचयाः यस ऐन बमोझजम लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागेको खचय लबगो 
भरीददनपुने वा चिनददनपुने सम्बझन्धत पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाझस्थलतमा राख्नाेः काययपालिकािे यस ऐन बमोझजम चिनचिाइय माग्न वा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पझि देखाइय 
लनवेदन परेपलछ लबगो भराउन ेवा चिनचिाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पझि हकहस्तान्तरण गनय, भत्काउन, 
लबगानय तथा कुनै प्रकारको लनमायण कायय गरी उि सम्पझिको स्वरुप पररवतयन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बझन्धत पिको 
नाममा आदेि जारी गरी उि सम्पझि यथाझस्थलतमा राख्नपुनेछ ।     

८६. लनवेदनबाट कारवाही गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे कुनै पििे दफा ८५ बमोझजम भएको आदेि यवपररत कुनै 
सम्पझिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतयन आदद गरेको लनवेदन परेमा उि लनवेदन दताय गरी त्यस्तो गने पिको 
नाममा लतन ददनको म्याद  जारी गरी लनजिाइय हाझजर गराइय सो लनवेदन सलमलत समि पेि गनुयपनेछ ।     

  (२) सलमलतिे उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदन पेि हनु आएमा पििाइय नयाँ उजरुी दताय गनय निगाइय उि 
लनवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनणयय गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदनको व्यहोराबाट लनवेदन 
सलमलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने यवषयमा परेको देझखएमा सलमलतिे उि यवषयमा िेत्रालधकार ग्रहण गने अदाित वा लनकाय 
समि जान सनुाइय ददनपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन ेसूचनााः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलमलतको लनणयय बमोझजम चिन चिाइय पाउन लनवेदन परेमा चिन 
चिाउने लमलत खिुाइय फिानो लमलतमा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कमयचारी खयटइय आउने हुदँा सो लमलत अगावै 
घर जग्गा खालि गरीददन ुभलन चिन ददनपुने पिको नाममा सूचना जारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनददनपुने सम्पझि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा अलभिेख प्रिासकिे सोयह 
पिको नाममा उपदफा (१) बमोझजमको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोझजम तोयकएको लमलतमा खयटइयजाँदा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बझन्धत कमयचारीिे चिन 
चिाइय ददएको मचुलुका खिागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन चिाएको मचुलुका खिा 
गरी प्रलतवेदन साथ अलभिेख िाखामा पेि गनुयपनेछ ।       

पररच्छेद-१० 

यवयवध 

८८. नक्कि लनवेदनाः (१) सलमलत समि दताय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवािा पििे यववादको लमलसिमा रहेको कुनै 
कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनवेदन ददएमा सलमलतिे उि पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदन ददँदा सम्बझन्धत पििे उजरुी िाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुदाय उजरुी 
प्रिासक तथा अलभिेख िाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुने भएमा अलभिेख प्रिासक समि लनवेदन पेि गनुयपनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदन ददनको एघार बजे अगावै पेि भएमा सम्बझन्धत कमयचारीिे सोयह ददन र सो 
भन्दा पछी पेि भएमा सम्भव भएसम्म सोयह ददन नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोझजम लनवेदन ददँदा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनवेदन ददनपुनेछ । 

  (५) यववादको कुनै पििे उपदफा (१) बमोझजमको लनवेदन ददँदा नक्किको सिामा कागजपत्रको फोटो झखच्न ेअनमुलत 
मागेमा सो ददनपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनवेदन ददँदा अनसूुची-१५ बमोझजमको ढाँचामा ददनपुनेछ । 

८९. नक्कि दस्तरुाः (१) सम्बझन्धत प्रिासकिे दफा ८८ बमोझजम नक्कि वा फोटो झखच्नको िालग लनवेदन ददनेपिसगँ 
देहाय बमोझजमको दस्तरु लिइय नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछाः 

(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको दरिे; 
(ख) सलमलतको लनणयय कागजको हकमा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको दरिे; तथा 
(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो झखच्न चाहेमा प्रलत पानाको रू ५।–         रुपैयाँको दरिे । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोझजम नक्कि दस्तरु निाग्ने पििाइय 
यस दफा बमोझजमको दस्तरु िाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोझजम नक्कि उतार गरी िैजाने पििे नक्कि उतार गदाय िागेको खचयको व्यवस्था आफै गनुयपनेछ 
। 

९०. दस्तरु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रमाझणत गने सम्बझन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रमाझणत गदाय नक्कि िैजान ेपिको नाम थर तथा 
उजरुीमा हैलसयतका साथै नक्कि उतार गरेवापत दाझखि गरेको दस्तरु र नक्कि पाना समेत उलिेख गरी नक्कि ददएको 
व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रमाझणत गनुयपनेछ । 

   
९१. दस्तरु चिुा नभइय नक्कि नददइनाेः सम्बझन्धत प्रिासकिे यस ऐन बमोझजम नक्कि माग्न ेपििे नक्कि उतार गदाय 

दफा ८९ बमोझजम िाग्ने दस्तरु दाझखि नगदायसम्म नक्कि ददनछैेन र सो नक्किको आलधकाररकता प्रमाझणत गनय पाउनेछैन।  

९२. प्रचलित कानून बमोझजम हनुाेः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेझखएको भए तापलन उजरुीसँग सम्बझन्धत प्रचलित कानूनमा 
कुनै कुरा िेझखएको भए सोमा िेझखए जलतको हकमा सोयह बमोझजम हनुेछ । 

९३. लनयम बनाउन ेअलधकाराः सलमलतिे यस ऐनको प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग आवश्यक लनयम बनाउन सक्नछे। 
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अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

 

.............. यिल्ला यििरुक  गाउपँायलका , वडा िं  ............... ......... .वस्िे 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीियि 

वर्ष  ..................को .................................. ........................... .............यिवेदक (प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला  ............. .गाउपँायलका , वडा िं  ............... ......... .वस्िे वर्ष  ..................को 

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

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद 

ि यिम्ि वुदँाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदषछु : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिुसार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि 

२ वर्षसम्ि अथाषि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि 

िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायषिा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिदँै िाि थाल्यो । 

२०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिुरोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि गए ँ। िर 

यििले यििीसगँ िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिुषपछष  गर भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि 

गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि आफुिसुी गर र  िलाई सम्पकष  िगर,गरिेा राम्रो हुदँैि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि 

। लािो सियसम्ि िि फकेला र घर आउयलि भयि पिी वसे ँिर आईिि । कररव ३ वर्षपछी अथाषि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पिुः 

यलि गए ँिर यवपक्षी िसगँ वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष  गरी िलाई िथािाि 

गायल गलौच गरे । ियुककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकष ए ँर अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसगँ पिुः फयकष  आउिे र दाम्पत्य िीवि 

सिुधरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।  

२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझु्िुपछष  विुी यववाद यिरुपण गराईपाउँ ।  

३. यस गाउपँायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायषयवयधको दफा ....विोयिि यिवेदि दस्िरु रु ...... , दोस्रो पक्ष १ ििालाई 

म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु  .............सिेि गरी िम्िा रु ......यसै यिवेदिसाथ दायिल 

गरकेो छु ।  

४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ (२ )अिुसार यसै सयियिको अयधकारके्षत्रयभत्र पदषछ ।  
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५. यो यिवेदि हदम्यादयभतै्र छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफष का र िेरो घर िफष का पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझु्ि सयकिेछ ।  

८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो सत्य हुि्, िठुा ठहरे कािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।  

 

यिवेदक 

िािः  ............................. 

इलत संवत ्............. साि...................मयहना......................गते.....................रोज िभुम ्।  
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अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

उजरुी दताय गरेको लनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषय:  उजरुी दतायको लनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... बस्ने तपाइ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................यवरुद्धमा 
 .......................................दताय नंभनी उजरुी दताय गनय लयाएकोमा आजको लमलतमा दताय गरी  ................ .

कायम भएकोिे यो लनस्सा जारी गररददएको छ ।  

 

अलधकृत कमयचारी 

दस्तखत:   ........  

लमलत:   ...........  
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अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्याययक सलमलत  

झिमरुक  गाउँपालिकामा खिा गररएको तारेख भरपाई 

 

वादी           प्रलतवादी 

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

मदु्दा  .................... 

लमलत ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही ददन ........... बजे यस न्याययक 
सलमलत/कायायियमा उपझस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

वादी ................         प्रलतवादी ................ 

 

इलत संवत ्............. साि...................मयहना......................गते.....................रोज िभुम ्।  

 

  



३२ 

  

अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्याययक सलमलत 

झिमरुक  गाउँपालिका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाय 

 

वादी        प्रलतवादी 

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

मदु्दााः ...................... 

 

लमलत ............... मा .................... काम गनय ........ बजे हाझजर हनु आउनहुोिा ।  

 

फाँटवािाको दस्तखत  

लमलत ................. 
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अनुसूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

लिझखत जवाफको नमूना 

न्याययक सलमलत समि पेि गरेको 

लिझखत जवाफ 

प्रथम पि 

................................झजलिा झिमरुक  गाउँपालिका  विा नं  ...........................वस्ने   ..................को ....................... (नाता 
सम्बन्ध उलिेख गने ) वषय  .............को.....................................................................लिझखत जवाफ 
प्रस्ततुकताय 

दोस्रो पि 

.............. झजलिा झिमरुक गाउँपालिका, विा नं  ...........बस्ने ...................................................................को 
वषयछोरा    .........को ....................................................................................................यवपिी 
(लनवेदक)  

यवषय सम्वन्ध यवच्छेद । 

म लनम्न वुदँाहरुमा िेझखए वमोझजम लनवेदन गदयछु : 

१. म लिझखत जवाफ प्रस्ततुकताय र यवपिी लनवेदकयवच संवत २०६९ सािमा सामाझजक परम्परा अनसुार यववाह 
भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको दठक हो । २०७१ 
सािको लतहारमा माइत गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म लिन 
आएको तर म घर नगएको,मैिे यवपिी लनवेदकिाई दाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने भनेको र मेरा दाईभाईिे िारीररक 
आक्रमण गने सम्मको कायय गरेकोभलन कपोिकझलपत िठुा र हुँदै नभएका लनराधार व्यहोरा उलिेख गरी यववाद गरेको 
कुरा उलिेख गनय चाहान्छु ।  

२. मिाई यवपिी लनवेदक समेत लमिी गालि गिौच, िर, धाक, धम्की देखाई हातपात गरी घरबाट लनकािा गरेपछी 
म माइतीमा आई वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषयपछी यवना कारण ममाथी यवलभन्न यकलसमका आरोप िगाई अपमान 
गने, गािी गिौच गने िगायतका कामहरु हुँदैगए । पररवारका अन्य सदस्यहरुिे म माथी घृणा गने, वोिचाि नगने 
जस्ता कायय गरेपलन यवपिीबाट केही समय मिाई नै समथयन र सहयोग गदै आएका लथए तर पछी यवपिी लनवेदक समेत 
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उलनहरुसँगै लमिे र मिाई जवरजस्त गरबाट लनकालने काययमा सहभागी भए  । के कुन कारणिे वा मेरो के गलतीिे 
यसो गरेका हनु भलन वझु्दा वेिावेिा दाइजो नलयाएको भलन माइती पिसमेतको  आिोचना गने गरेका लथए । सायद 
उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण मिाई घरबाट लनकािीददएका हनुपुदयछ । मैिे कुनै गलती नगरेको र यवपिी 
िोग्नेसँग पूवयवत माया, सद्भाव र सम्मान यथावत रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त लनकािेपछी ४ मयहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको िण्िै ३ वषयसम्म 
वेखवर, सम्पकय  यवयहन वसी अयहिे एक्कासी सम्वन्ध यवच्छेदको माग गरी लनवेदन ददन ुआफैँ मा आश्चययजनक िागेको छ, 

सत्य तथ्य वझुि कानून वमोझजम गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायययवधीको दफा ....वमोझजम लिझखत जवाफ वापत 
दस्तरु रु ......यसै लनवेदनसाथ दाझखि गरेको छु ।  

५. यो लिझखत जवाफ म्यादलभतै्र लिई म आफैं  उपझस्थत भएको छु ।  

६. यस यवषयमा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनवेदन ददएको छैन ।  

७. यसमा िेझखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् िठुा ठहरे कानून वमोझजम संजाय भोग्न तयार छु ।  

लनवेदक 

नामाः ................................... 

इलत संवत  .................साि  .....................मयहना  .............. गते ....................रोज िभुम ्।  
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्याययक सलमलतबाट जारी भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँमा झिमरुक  गाउँपालिका  कायाांियबाट 
जारी भएको १५ (पन्र )ददने सूचना  

 

...............................................वस्ने ....................................................................ईंको यवरुद्धिे तपा 
...................................यववाद परेको भलन लनवेदन दताय गरेको हुँदा सो को प्रलतलिपी यसै साथ पठाईएको छ । अताः तपाईिे 

१५ यो म्याद विेुको वा ररत पूवयक तामेि भएको लमलतिे( पन्र  )ददन लभत्रमा आफ्नो भनाइ सयहत आफैं  वा कानून वमोझजमको 
वारेि माफय त यस कायायियमा हाझजर हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून वमोझजम हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।  

 

इलत सम्बत ...................साि.......................मयहना......................गते रोज.............िभुम् .........।  
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अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

....................................... न्याययक सलमलत 

संयोजक श्री......................................................................................... 

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

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

लनणयय 

संवत ............... सािको लनवेदन नं........ 

यवषय: विेसीबाट पानी िारेको । 

 

................. झजलिा झिमरुक गाउँपालिका विा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. झजलिा झिमरुक  गाउँपालिका विा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७)१(ञ वमोझजम लनवेदन दताय भई सोही ऐनको दफा ४६ वमोझजम 
गठन भएको न्याययक सलमलत समि प्रस्ततु हनु आएको मदु्दाको संझिप्त तथ्य र लनणयय यस प्रकार छाः  

(१( झिमरुक गाउँपालिका विा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा 
पझश्चम तफय का यक.नं..........का संलधयार यवपिी ...................िे घर वनाउँदा आफ्नो घरजग्गामा लसमानासम्म आई 
जोलि वनाएको तर छत तथा विेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र िानेगरी वनाएको हुँदा सो विेसी वन्द गराइपाउँ 
भने्न लनवेदकको लनवेदन व्यहोरा ।  

(२( झिमरुक  गाउँपालिकाबाट प्रचलित भवन लनमायण सम्वन्धी मापदण्ि वमोझजम इजाजत प्राप्त गरी भवनको नक्सा 
समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा वमोझजम भवन लनमायण गरेको हुँ । यवपिी लनवेदकिे भन ेवमोझजम आफ्नो घरको छत 
तथा विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्िलभत्र िाने नगरेको आफ्नै घरजग्गामा िाने गरेको हुँदा िठुा लनवेदन खारेज 
गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिझखत जवाफ ।  
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(३( झिमरुक गाउँपालिकाबाट स्थिगत लनररिण तथा सवेंिण गनय गएका प्रायवलधक टोलििे स्थिगत लनररिण गरी 
लमलत.........मा पेि गरेको स्केच सयहतको प्रलतवेदनबाट प्रत्यथीको घरतफय बाट छत तथा विेसीको पानी खस्दा लनवेदकको 
घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको देझखन्छ भने्न व्यहोरा उलिेझखत भएको  ।  

(४( यववादका दवैु पििाई मेिलमिाप गराउने प्रयोजनका िालग झिमरुक गाउँपालिका विा नं........,................. मा 
रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउँदा मेिलमिाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

लनणयय 

दवैु पििाई सनुवुाईको िालग आज पेिी तोयकएकोमा यववादका सम्वझन्धत पिहरु स्वयमं तथा लनजहरुबाट लनयिु गरेका 
कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाई सनुी पनुाः लमिापत्र गनुयहोस भलन सम्िाउँदा विुाउँदा पलन लमिापत्र गनय मञ्जुर नगनुय 
भएकोिे फाइिमा संिग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा 
४९)२( वमोझजमलनणयय ददनपुने हनु आई लनणययतफय  यवचार गदाय लनवेदकको यक. नं....को पझश्चमतफय  प्रत्यथीको यक.नं....को 
घरजग्गा जोलिएर रहेकोमा यववाद देझखएन । लनवेदकको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छत तथा 
विेसीको पानी िारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपमै जाँचविु गरी प्रायवलधक प्रलतवेदन पेि गनय कायायियबाट खयट 
गएका प्रायवलधक कमयचारीिे लमलत.............मा पेि गरेको स्केच सयहतको प्रायवलधक प्रलतवेदन समेतबाट लनवेदकको माग 
दावी वमोझजम आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीबाट पानी िने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे देझखन्छ । 
प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पाररत गरेको नक्सामा समेत छत तथा विेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा िाने भलन देखाईएको 
र लनवेदकको घर कम्पाउण्िलभत्र पानी िानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे दावी यवरोध गनय समेत नसकेको र प्रचलित कानून 
र प्रचिनबाट समेत अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छत तथा विेसीको पानी िानय पाउने नदेझखएको हुँदा लनवेदकको 
माग वमोझजम प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा विेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी िाने प्रवन्ध गनुयपने देझखन्छ । लनवेदकको 
घर कम्पाउण्िमा पानी िानय नपाउने ठहछय  । सो ठहनायिे तपझिि बमोझजम गनुय ।  

तपझिि 

१. सरोकारवािािे नक्कि माग गनय आएमा लनयमानसुार दस्तरु लिई नक्कि ददन ु।  

२. यो लनणययमा झचि नविेु ३५ ददनलभत्र ..............झजलिा अदाितमा पनुरावेदन गनय जान ुभलन  प्रत्यथीिाई 
सनुाईददन ु।  

३. म्यादलभत्र पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोझजम लनणयय कायायन्वयन गनुय/गराउन ु।  

इलत संवत ्............. साि...................मयहना......................गते.....................रोज िभुम ्।  
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अनसूुची-८ 

(दफा ४८ को सँग सम्बझन्धत) 

अन्तररम संरिणात्मक आदेिको नमूना 
 

........................................................... न्याययक सलमलत 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेि 

संवत ............................ सािको लनवेदन नं........ 
यवषयाः  यपलितिाई उपचार गराउन ेसम्वन्धमा । 

................. झजलिा झिमरुक  गाउँपालिका विा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. झजलिा झिमरुक  गाउँपालिका विा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो पि 

यसमा लनवेदकको माग वमोझजम ..........................झजलिा विा नं................................ वस्ने ...............को नालत 
..........................को छोरा/छोरी वषय ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग िालग लनयलमत रुपमा हप्ताको २ 
पटक मगृौिा िायिोलसस गनय झचयकत्सकिे झिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषय .................. को ...........................िे 
लनयलमत रुपमा िायिोलसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको वहाना गने गरेको, कयहिे कयहिे कायायियको कामको 
व्यस्ततािे फुसयद नलमिेको आदद कारण जनाई आफुिे लनयलमत प्राप्त गनुयपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनय नसकेको हुँदा आफ्नो जीवन 
िनिन खतरायिु वन्दै गएको भलन अस्पतािको झचयकत्सकको पजुाय र झिफाररस सयहत पेि हनु आएको लनवेदन उपर प्रारझम्भक 
रुपमा जाँचविु गदाय व्यहोरा मनालसव देझखएको हुँदा हाििाई लनवेदकको िालग झचयकत्सकिे झिफाररस गरे वमोझजम हरेक हप्ता २ 
पटक िायिोलसस गनुय गराउन ुतथा लनजको स्वाथ्य िाभका िालग आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत लमिाउन ुभलन स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९)८( वमोझजम यवपिी ........................को नाममा यो अन्तररम संरिणात्मक आदेि जारी 
गररददएका छौं । यो आदेि लमलसि सामेि राखी यवपिीिाई िेखी  पठाईददन ु। यो आदेि अनसुार उपचार भएको जानकारी प्राप्त 
गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार पेि गनुय ।  

 

ईलत संवत ................... साि ..........मयहना....गते रोज..िभुम ्। 
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अनसूुची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बझन्धत) 

लमिापत्रको िालग लनवेदनको ढाचँा 
झिमरुक  गाउँपालिका न्याययक सलमलतसमि पेि गरेको लमिापत्रको संयिु लनवेदनपत्र 

झिमरुक झजलिा झिमरुक  गाउँपालिका , विा नं  ............... ......... .वस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमलत  

वषय  ..................को ...............................................................................लनवेदक (प्रथम पि)  

यवरुद्ध 

.............. झजलिा झिमरुक   गाउँपालिका, विा नं  ............... ......... .वस्ने वषय  ..................को 
............................................लिझखत जवाफकताृृ (दोस्रो पि)  

यवषय: सम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लिझखत लनवेदन गदयछौ । 

१. हामी यवच संवत २०६९ सािमा सामाझजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषयसम्म  समुधरु दाम्पत्य 
जीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोयह वषय २०७१ सािको लतहारमा 
माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन 
लनवेदकको लनवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नलयाएको लनउँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु 
खिुीिे माइत गई वसेको होइन अिपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध 
यथावत कायम गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिझखत जवाफ रहेको  ।  

३. हामी िगिा गरर आयौं, केही वषय िोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको छ । 
घरमा सामान्य घरायसी यवषयिे मनमटुाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग वसेकोमा झिमरुक  गाउँपालिका  न्याययक सलमलत 
माफय त विा नं  ................. .अन्तगयतको  ............................िलमिाप केन्द्रमा मेिलमिापकतायमे .................को 
पहिमा एक आपसमा छिफि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे जस्ता यवषयमा असमिदारी तथा वेमेि भएको 
भएतापनी हामीयवच एक अकायप्रलत यवश्वास, सदभाव र प्रमे कायमै रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउँ भने्न लनवेदन 
दावी छोलि पनुाः समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवझस्थत ढंगिे अगालि वढाउने छौं । लनवेदकको घरमा तत्काि 
िोग्ने स्वास्नी लमलि वस्ने वातावरण नहनुे भएकोिे छुिै ठाउमा िेरा लिई वस्न हामी दवैु पि सहमत भएकािे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )न पेि गरेकावमोझजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेद  छौं , िेझखए वमोझजम लमिापत्र गरी 
पाउँ ।  
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४. झिमरुक गाउँपालिका स्थानीय न्याययक कायययवधी वमोझजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेदन दस्तरु बापत रु 
...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेझखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् िठुा ठहरे कानून वमोझजम सहुँिा विुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पि 

.................................... दोस्रो पि 

 

इलत संवत ्............. साि...................मयहना......................गते.....................रोज िभुम ्।  
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अनसूुची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बझन्धत) 

लमिापत्रको ढाचँा 
झिमरुक गाउँपालिका न्याययक सलमलतसमि पेि गरेको लमिापत्रको संयिु लनवेदनपत्र 

.............. झजलिा झिमरुक गाउँपालिका, विा नं  ............... ......... .वस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमलत  

वषय  ..................को ...............................................................................लनवेदक (प्रथम पि)  

यवरुद्ध 

.............. झजलिा झिमरुक गाउँपालिका, विृा नं 

लिझखत जवाफकताय........................को .......................वस्ने वषय........................ )दोस्रो पि( 

यवषय: सम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लिझखत लनवेदन गदयछौं : 

१. हामी यवच संवत २०६९ सािमा सामाझजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषयसम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन 
रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोयह वषय २०७१ सािको लतहारमा माइत 
गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको 
लनवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नलयाएको लनउँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु खिुीिे 
माइत गई वसेको होइन अिपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोग्न ेस्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम 
गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिझखत जवाफ रहेको  ।  

३. हामी िगिा गरर आयौं, केहीवषय िोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा 
सामान्य घरायसी यवषयिे मनमटुाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग वसेकोमा झिमरुक  गाउँपालिका को न्याययक सलमलत माफय त 
विा नं  ................. .अन्तगयतको  ............................मेिलमिाप केन्द्रमा मेिलमिापकताय .................को पहिमा एक 

जस्ता यवषयमा असमिदा िी आएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जेआपसमा छिफि गरी लम री तथा वेमेि भएको भएतापनी 
हामीयवच एक अकायप्रलत यवश्वास, सदभाव र प्रमे कायमै रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउँ भने्न लनवेदन दावी छोलि 
पनुाः समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवझस्थत ढंगिे अगालि वढाउने छौं । लनवेदकको घरमा तत्काि िोग्ने स्वास्नी 
लमलि वस्ने वातावरण नहनुे भएकोिे छुिै ठाउमा िेरा लिई वस्न हामी दवैु पि सहमत भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
२०७४ को दफा ४७ (२ )वमोझजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेदन पेि गरेका छौं , िेझखए वमोझजम लमिापत्र गरी पाउँ ।  

४. झिमरुक गाउँपालिका स्थानीय न्याययक कायययवधी वमोझजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेदन दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ 
संिग्न छ ।  
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५. यसमा िेझखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् िठुा ठहरे कानून वमोझजम सहुँिा विुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पि 

.................................... दोस्रो पि 

 

इलत संवत ्............. साि...................मयहना......................गते.....................रोज िभुम ्। 
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अनसूुची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बझन्धत) 

मेिलमिापकतायमा सूचीकृत हनु ेलनवेदन ढाचँा 

न्याययक सलमलत 

झिमरुक  गाउँपालिका समि पेि गरेको लनवेदन 

 

यवषय: मेिलमिापकतायमा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ततु यवषयमा तपलसिमा उलिेझखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी ............  गाउँपालिकाको न्याययक सलमलत अन्तगयतका 
............ मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृत भई मेिलमिाप गराउन अनमुती पाउँ भनी लनवेदन गदयछु ।  

तपलसि  

१( नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,  

२( स्नातक तहसम्म उलतणय गरेको िैझिक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी, 

३( मेिलमिापकतायको तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायाँकपी, 

४( मेिलमिाप सम्बन्धी अनभुव र 

५( व्यझिगत यववरण (Bio- data) 

                                                         लनवेदक 

नाम थर : .......... 

दस्तखताः ........... 

लमलत: ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

फोटो 

    



४४ 

  

अनसूुची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बझन्धत) 

झिमरुक गाउँपालिकाको न्याययक सलमलत समि पेि गरेको  

भररभराउको लनवेदन पत्र 

 

यवषयाः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वस्ने................................लनवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 

यवरुद्ध 

.......वस्ने.............यवपिी ÷वादी÷प्रलतवादी 

मदु्धा 

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदयछु । 

१ . उपरोि यवपिी संगको उलिेझखत मदु्धा यस गाउँपालिका न्याययक सलमलतको लमलत ..............को लनणयय बमोझजम 
मैिे यस कायायियमा राखेको दस्तरु÷रकम लमलत ..............को श्री...................झजलिा अदाितको फैसिा बमोझजम 
मैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँदा उि रकम भरी भराई पाउन यो लनवेदन पेि गरेको छु । 

२  .मैिे यस कायायियमा जम्मा गरेको दस्तरु ÷रकमको भरपाई÷रलसद÷भौचरको सक्किै प्रलत र सम्मानीत 
श्री .......................झजलिा अदाितको अझन्तम फैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न छ ।  

३  .यसमा िेझखएको व्यहोरा दठक हो , िठुा ठहरे सहुँिा बिुाउिा । 

लनवेदक 

लनज.............. 

ईलत संवत ..................साि...................मयहना.............गते........रोज िभुम ्।  



४५ 

  

अनसूुची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बझन्धत) 

चिन चिाउने लनवेदन 
झिमरुक गाउँपालिकामा पेि गरेको 

लनवेदन पत्र 

यवषयाः चिन चिाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वस्ने.....................लनवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 
यवरुद्ध 

.......वस्ने..................यवपिी ÷वादी÷प्रलतवादी 
मदु्धा 

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदयछु । 

१  .उपरोि यवपिीसंगको उलिेख लत मदु्धा यस गाउँपालिका न्याययक सलमलतबाट लमलत ........मा लनणयय भई उि घर 
जग्गा (भोग गनय पाउने गरी लनणयय भएको छ सो सम्पझि वा वस्त ुउलिेख गनेवा जनु सम्पझि  )मेरो हक भोग र 

स्वालमत्वको हनुे ठहर भएकोमा श्री ......झजलिा अदाितमा यवपिीिे प  पनुराविोकन गरेकोमा सम्मानीत अदाितबाट 
समेत लमलत  ..............गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुँदा मा लनणयय हुँदा न्याययक सलमलतकै लनणययिाई सदर 
सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पझि रहेको हुँदा झिघ्रालतझिघ्र मिाई उि सम्पझि चिन चिाई पाउन यो 
लनवेदन पेि गरेको छु । 

२  .यसै लनवेदन साथ देहायका कागजातहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सलमलतिे लमलत............यको छाँयाँकपीमा गरेको लनणय  

 ख  .श्री...........झजलिा अदाितिे गरेको लमलत.............को सदर फैसिाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यववाद सम्वद्ध लमलसि यसै कायायियमा रहेको छ ।  

 घ  .िेझखएको व्यहोरा दठक साँचो छ , िठुा ठहरे कानून बमोझजम सहुँिा बिुाउँिा । 

लनवेदक 

लनज............... 
ईलत संवत ..................साि...................मयहना.............गते........रोज िभुम ्।  

 

 

 

 

 

 



४६ 

  

अनसूुची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बझन्धत) 

सम्पलत रोक्काको अदेि 
.............................................. न्याययक सलमलत 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री ...........................................................................................  

आदेि 

संवत  .................सािको लनवेदन नं........  

यवषयाः सम्पलत हस्तान्तरण रोक्का 
.............. झजलिा झिमरुक  गाउँपालिक , विा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमलतवषय  ..................
को .........................................................लनवेदक (प्रथम पि)  

यवरुद्ध 

......झजलिा...........गाउँपालिका  विा नं....यवपिी )दोश्रो पि(..........वस्ने....वषय.....को यसमा लनवेदकको माग 
बमोझजम......झजलिा........ ......गाउँपालिका विा नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको 
अवण्िाको..................वगययफटको चार तलिे घर र लिग िगापात समेत यवपिी....सम्पझि लनज यवपिीबाट अन्य अंझियारहरुको 
मन्जरुी यवना हक हस्तान्तरण हनु सक्न ेआिंका गरी लनवेदकिे ददएको लनवेदन उपर प्रारझम्भक रुपमा जाँचविु गदाय व्यहोरा 
मनालसव देझखएको हुदँा हाििाई प्रत्यिी को नाममा रहेको उझलिझखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनय लसफाररस नददन विािाई र 
अको आदेि नभएसम्मका िालग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुय/गनय नददन ुभनी मािपोत कायायियको नाममा समेत 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ )६( बमोझजम यो रोक्काको आदेि जारी गररददएका छौं । यो आदेि लमलसि 
सामेि राखी सम्वझन्धत कायायियहरुमा पठाईददन ु। यो आदेि अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्न ुर 
लनयमानसुार पेि गनुय । 

ईलत संवत................साि.............मायहना...........गते‘..........रोज िभुम ्। 

 
 

 
 

 

 



४७ 

  

अनसूुची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बझन्धत) 

नक्किको िालग लनवेदन 

न्याययक सलमलत  

झिमरुक  गाउँपालिकामा पेि गरेको 

लनवेदन पत्र 

यवषय: नक्कि पाउँ भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनवेदक/वादी/प्रलतवादी 
यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वादी/प्रलतवादी 
मदु्दा: .................................. 

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

म लनवेदक लनवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गछुय: 
(१( उपरोि यवपिीसँगको उलिेझखत मदु्दामा अध्ययनको िालग देहायका कागजातहरु आवश्यक परेको हुँदा प्रमाझणत प्रलतलिपी 
पाउँ भनी यो लनवेदन साथ उपझस्थत भएको छु । अताः नक्किको प्रमाझणत प्रलतलिपी पाउँ ।  

देहाय  

क(................................................................................. 
ख(................................................................................. 
ग(................................................................................. 
घ( ................................................................................ 
ङ( ................................................................................ 
२( िेझखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, ििुा ठहरे कानून बमोझजम सहुिँा बिुाउँिा ।  

लनवेदक 

लनज .......................... 
 इलत सम्वत ्......... साि .... मयहना .... गते रोज ्... िभुम ्................ 

 

     आज्ञािे, 

     तारायकरण के.सी. 
                प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


