
न्याययक सयमयतले ईजरुीको कारवाही ककनारा गदाा ऄपनाईनपुने कायायवयधका सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनकेो 

यवधयेक 

प्रस्तावनाः न्याययक सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम ईजुरीको कारवाही र ककनारा गदाा ऄपनाईनुपने 

कायायवयध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एव ं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको िासन तथा न्याय प्रयतको 

जनयवश्वास कायम राखीरहनको लायग प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देयख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था 

गना वाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको संयवधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) बमोयजम ऄरूण गाईँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारयम्भक 

१. सयंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ऄरूण गाईँपायलका न्याययक सयमयत (कायायवयध 

सम्बन्धी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः यवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथा नलागमेा यस ऐनमा; 

(क)   “ईजुरी” भन्नाले सयमयत समि परेको ईजुरीबाट िुरु भएको प्रचयलत कानून बमोयजम 

 सयमयतले कारवाही र ककनारा गने ईजुरी सम्झनुपछा ।  

(ख) “खामे्न”  भन्नाले तोककएको सम्पयिको मूलयांकन गररदा भ्याईने हदलाइ सम्झनु पदाछ ।  

  (ग) “चलन चलाइकदने”  भन्नाले यनणाय पश्चात हक ऄयधकार प्राप्त भएको व्ययिलाइ कुनै 

वस्तु वा सम्पयि भोग गना कदने कायालाइ सम्झनुपदाछ । 

(घ) “जमानत”  भन्नाले कुनै व्ययि वा सम्पयिलाइ न्याययक सयमयतले चाहेको वखतमा 

ईपयस्थत वा हायजर गराईन यलएको यजम्मा वा ईिरदाययत्वलाइ सम्झनुपदाछ ।   

  (ङ) “तामेली”  भन्नाले न्याययक सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रका यववादहरुमा सम्वयन्धत 

पिलाइ वुझाइने म्याद,  सुचना,  अदेि,  पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवाक वुझाईने कायालाइ सम्झनुपछा ।  

(च) “तायदात”  भन्नाले सम्पयिको यववरण वा गन्ती गरेको संख्या जयनने व्यहोरा वा 

सम्पयिको फाँटवारी वा लगतलाइ सम्झनुपदाछ ।  

(छ) “तोककएको” वा “तोककए बमोयजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगात बनेको यनयममा तोककए 

बमोयजम सम्झनुपछा । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नाले न्याययक सयमयत समि पेि हुन अएका कुनै कागजपत्रको 

 सम्बन्धमा ररत नपुगे वा कानूनले दताा नहुने वा नलागे्न भएमा त्यसको पछायड 

परि सोको कारण र ऄवस्था जनाआ ऄयधकारप्राप्त ऄयधकारीले लेयखकदने यनदेिन वा 

व्यहोरालाइ सम्झनुपदाछ ।  

(झ) “नामेसी”  भन्नाले कुनै व्ययिको नाम, थर र वतन समेतको यवस्तृत यववरण खुलाआएको 

व्यहोरालाइ सम्झनुपदाछ ।  

(ञ) “नायलि”  भन्नाले कुनै यववादको यवषयमा दफा ८ बमोयजम कदएको ईजुरी, यनवेदन 

वा कफराद सम्झनुपछा  



(ट)   “यनणाय ककताब”  भन्नाले सयमयतले ईजुरीमा गरेको यनणायको ऄयभलेख राख्नको लायग 

खडा गरेको ईजुरीमा यनणाय गरेको व्यहोरा र त्यसको अधार तथा कारणको संयिप्त 

ईललेख भएको ककताब सम्झनुपछा । 

  (ठ)  “पन्चकृयत मोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पयिको स्थलगत तथा स्थानीय ऄवलोकन 

मूलयांकन गरी यवक्री यवतरण हुनसके्न ईयचत ठहराएर यनयश्चत गरेको मुलयलाइ सम्झनुपदाछ ।    

  (ड) “पेिी”  भन्नाले न्याययक सयमयत समि यनणायाथा पेि हुने यववादहरुमा पिहरुलाइ  

   ईपयस्थत गराआ सुनुवाआ गने कामलाइ सम्झनुपदाछ ।  

(ढ) “प्रयतबादी” भन्नाले बादीले जसका ईपर ईजुरी दताा गदाछ सो व्ययि वा संस्था 

सम्झनुपछा । 

  (ण) “वकपत्र”  भन्नाले यववाद सम्बन्धमा जानकार भइ सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा 

    लेयखने वा लेयखएको कागजलाइ सम्झनुपछा ।  

  (त) “बन्द इजलास”  भन्नाले न्याययक सयमयत ऄन्तगात यनरुपण हुने यववादहरु मध्य े

   गोप्य प्रकुयतको यववाद भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपयनयता कायम गना 

 अवश्यक देयखएमा सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सुनुवाइ किलाइ सम्झनुपछा ।  

(थ) “बादी” भन्नाले कसै ईपर सयमयत समि ईजुरी दताा गने व्ययि वा संस्था सम्झनुपछा । 

  (द) “मूलतवी”  भन्नाले न्याययक सयमयत ऄन्तगात यवचाराधीन मुद्धा ऄन्य ऄड्डा ऄदालतमा 

समेत यवचारायधन भइरहेको ऄवस्थामा न्याययक सयमयतले यनणाय गदाा ऄन्य यवचारायधन मदु्धामा प्रभायवत हुने 

देयखएमा प्रभाव पाने मुद्धाको फैसला नभएसम्म प्रभायवत हुने मुद्दा स्थयगत    गने 

कायालाइ सम्झनुपछा ।  

(ध) “लगापात”  भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग ऄन्तर यनयहत टहरा,  बोट यवरुवा,  खुलला 

जयमन र त्यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा,  छेईछाई,  सेरोफेरो र 

 सम्पूणा ऄवयवलाइ सम्झनुपदाछ ।  

  (न) “सदरस्याहा”  भन्नाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत किा गरी अम्दानीमा वाधे्न  

   कायालाइ सम्झनुपछा ।     

  (प) “सभा” भन्नाले गाईँसभा सम्झनुपछा । 

  (फ) “सयमयत” भन्नाले न्याययक सयमयत सम्झनुपछा र सो िव्दले स्थानीय ऐनको दफा ४८ 

    को ईपदफा (६) बमोयजमको सयमयतलाआा समेत जनाईनेछ । 

(ब) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषाको लायग छुिा छुिै हुने गरी प्रयतवषाको यनयमि 

स्थायी रुपमा तय गररएको िता सम्झनुपछा । 

    (भ)   “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५” सम्झनुपछा । 

  (म)  "संयवधान" भन्नाले नेपालको संयवधान सम्झनुपछा । 

 

  



पररच्छेद-२ 

सयमयतको ऄयधकार  

३. ईजरुीमा यनणाय सम्बन्धी कामः सयमयतमा दताा भएका ईजुरी वा ईजुरीको यनणाय गने वा दताा भएको 

नायलि वा ईजुरीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने ऄयधकार सयमयतलाआा मात्र हुनेछ । 

४. यनणाय सम्बन्धी बाहेक ऄन्य कामः (१) दफा ३ मा ईललेख भएको वा प्रचयलत कानूनले सयमयत वा 

सयमयतको सदस्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृयतले सयमयत वा सयमयतको सदस्यले नै 

गनुापने स्पष्ट भैरहेको देयख बाहकेको ऄन्य कायाहरू यस ऐनमा तोककएको कमाचारी र त्यसरी 

नतोककएकोमा सयमयतले यनणाय गरी तोकेको वा ऄयधकार प्रदान गरेको कमाचारीले गनुापनेछ । 

  (२) तोककएको िाखा प्रमुख वा तोककएका ऄन्य कमाचारीले यस ऐन र प्रचयलत कानून 

बमोयजम तोककएको काम गदाा सयमयतको संयोजक वा सयमयतले तोकेको सदस्यको प्रत्यि यनदेिन, 

देखदेख र यनयन्त्रणमा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बमोयजम कायायवयध ऄवलम्बन गनुापनेः सयमयतले ईजुरी वा ईजुरीको कारवाही र ककनारा गदाा 

प्रचयलत र सम्बयन्धत संघीय कानूनमा स्पष्ट ईललेख भए देयख बाहके यस ऐन बमोयजमको कायायवयध 

ऄवलम्बन गनुापनेछ । 

६. सयमयतल ेहेनःे सयमयतलाआा देहाय बमोयजमको ईजुरीहरूमा कारवाही र ककनारा गने ऄयधकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ ऄन्तगातको ईजुरी, 

(ख) मेलयमलाप ऐन, २०६८ ऄनुसार मेलयमलापको लायग गाईँपायलका प्रयेषत ईजुरी, 

(ग) संयवधानको ऄनुसचूी-८ ऄन्तगातको एकल ऄयधकार ऄन्तगात सभाले बनाएको कानून 

बमोयजम यनरूपण हुने गरी यसर्शजत ईजुरी, तथा 

(घ) प्रचयलत कानूनले गाईँपायलकाले हेने भयन तोकेका ईजुरीहरू । 

७. सयमयतको िते्रायधकारः सयमयतले दफा ६ ऄन्तगातका मध्ये देहाय बमोयजमका ईजुरीहरूमा मात्र 

िेत्रायधकार ग्रहण गने तथा कारवाही ककनारा गनेछः 

(क) व्ययिको हकमा ईजुरीका सब ैपि गाईँपायलकाको भैगोयलक िेत्रायधकार यभत्र बसोबास 

गरीरहकेो, 

(ख) प्रचयलत कानून र संयवधानको भाग ११ ऄन्तगातको कुनै ऄदालत वा न्यायाधीकरण वा 

यनकायको िेत्रायधकार यभत्र नरहेको, 

(ग) गाईँपायलकाको िेत्रायधकार यभत्र परेका कुनै ऄदालत वा यनकायबाट मेलयमलाप वा 

यमलापत्रको लायग प्रेयषत गरीएको, 

(घ) ऄचल सम्पयि समाविे रहकेो यवषयमा सो ऄचल सम्पयि गाईँपायलकाको भैगोयलक 

िेत्रायधकार यभत्र रयहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासगँ सम्बयन्धत यवषयवस्तु रहेकोमा सो घटना गाईँपायलकाको भैगोयलक िेत्र 

यभत्र घटेको । 

  



पररच्छेद-३ 

ईजरुी तथा प्रयतवाद दताा 

८. यबवाद दताा गनःे (१) कसै ईपर यबवाद दताा गदाा वा ईजुरी चलाईँदा प्रचयलत कानून बमोयजम 

हकदैया पुगेको व्ययिले सयमयतको तोककएको िाखा समि ईजुरी दताा गनासके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम ईजुरी दददा यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम खुलाईनुपने 

कुरा सबै खुलाआा तथा पुयााईनुपने प्रकक्रया सब ैपुरागरी ऄनुसूची-१ बमोयजमको ढाचँामा कदनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा लेयखए देयख बाहेक ईजुरीमा देहाय बमोयजमको व्यहोरा समते 

खुलाईनुपनेछः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र यनजको बाबू र अमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र 

बज्यै को नाम; 

(ख) प्रयतबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म यनजको बाबु र अमाको नाम, थर र स्थान 

पिा लागे्नगरी स्पष्ट खुलेको वतन; 

(ग) गाईँपायलकाको नाम सयहत सयमयतको नाम; 

(घ) ईजुरी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूणा यववरण; 

(ङ) गाईँपायलकाले तोके ऄनुसारको दस्तुर बुझाएको रयसद वा यनस्सा; 

(च) सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रको ईजुरी रहकेो व्यहोरा र सम्बयन्धत कानून; 

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

(ज) हदम्याद लागे्न भएमा हदम्याद रहकेो तथा हकदैया पुगेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पयिसँग सम्बयन्धत यवषय भएकोमा सो सम्पयि चल भए रहेको स्थान, 

ऄवस्था तथा ऄचल भए चारककलला सयहतको सबै यववरण । 

  (४)  प्रचयलत कानूनमा कुनै यविेष प्रकक्रया वा ढाँचा वा ऄन्य केयह ईललेख भएको रहेछ भन े

सो सन्दभामा अवश्यक यववरण समेत खुलेको हुनुपनेछ । 

  (५) कुनै ककयसमको ियतपूर्शत भराईनुपने ऄथवा बण्डा लगाईनुपने ऄवस्थाको ईजुरीको हकमा 

त्यस्तो ियतपूर्शत वा बण्डा वा चलनको लायग सम्बयन्धत ऄचल सम्पयिको यववरण खुलेको हुनुपनेछ । 

९. यबवाद दताा गरी यनस्सा कदनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोयजम प्राप्त ईजुरी दताा गरी बादीलाआा 

तारेख तोकक ऄनुसचूी-२ बमोयजमको ढाँचामा यबवाद दतााको यनस्सा कदनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम तारेख कदनु पने ऄवस्थामा तारेख तोक्दा ऄनुसूची-३ बमोयजमको 

ढाँचामा तारेख भपााआा खडा गरी सम्बयन्धत पिको दस्तखत गराआा यमयसल सामेल राखु्नपछा । 

 (३) ईपदफा (२) बमोयजम तारेख भपााआामा तोककएको तारेख तथा ईि यमयतमा हुने काया 

समेत ईललेख गरी सम्बयन्धत पिलाआा ऄनुसूची-४ बमोयजमको ढाँचामा तारेख पचाा कदनुपनेछ । 

१०. ईजरुी दरपीठ गनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोयजम पिे भएको ईजुरीमा प्रकक्रया नपुगेको 

देयखए पुरा गनुापने देहायको प्रकक्रया पुरा गरी ऄथवा खुलाईनुपने देहायको व्यहोरा खुलाआ लयाईनु भन्न े

व्यहोरा लेयख पाच कदनको समय तोकक तथा यबवाद दताा गना नयमलने भए सो को कारण सयहतको 

व्यहोरा जनाआा दरपीठ गरेमा बादीलाआा ईजुरी कफताा कदनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम प्रकक्रया नपुगकेो भयन दरपीठ गरी कफताा गरेको ईजुरीमा 

दरपीठमा ईललेख भए बमोयजमको प्रकक्रया पुरा गरी पाच कदनयभत्र लयाएमा दताा गररकदनुपछा । 



  (३) ईपदफा (१) बमोयजमको दरपीठ अदेि ईपर यचि नबुझ्ने पिले सो अदेि भएको 

यमयतले यतन कदन यभत्र ईि अदेिको यवरूध्दमा सयमयत समि यनवेदन कदन सके्नछ । 

  (४) ईपदफा (३) बमोयजम कदएको यनवेदन व्यहोरा मनायसब देयखए सयमयतले ईपदफा (१) 

बमोयजमको दरपीठ बदर गरी यबवाद दताा गना अदेि कदनसके्नछ । 

  (५) ईपदफा (४) बमोयजम अदेि भएमा ईजुरी प्रिासकले त्यस्तो यबवाद दताा गरी ऄरू 

प्रकक्रया पुरा गनुापनेछ । 

११. दताा गना नहुनःे ईजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोयजम पेि भएको ईजुरीमा देहाय बमोयजमको व्यहोरा 

रठक भएनभएको जाँच गरी दताा गना नयमलने देयखएमा दफा १० बमोयजमको प्रकक्रया पुरा गरी दरपीठ 

गनुापनेछः 

(क) प्रचयलत कानूनमा हदम्याद तोककएकोमा हदम्याद वा म्याद यभत्र ईजुरी परे नपरेको; 

(ख) प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतको िते्रायधकार यभत्रको ईजुरी रहे नरहकेो; 

(ग) कानुन बमोयजम लागे्न दस्तुर दायखल भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पयि वा ऄयधकारसँग सम्बयन्धत यवषयमा यववाद यनरूपण गनुापने यवषय 

ईजुरीमा समावेि रहकेोमा त्यस्तो सम्पयि वा ऄयधकार यवषयमा ईजुरी गना बादीको 

हक स्थायपत भएको प्रमाण अवश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको; 

(ङ) ईि यवषयमा ईजुरी गने हकदैया बादीलाआा रह ेनरहेको; 

(च) यलखतमा पुरागनुापने ऄन्य ररत पुगे नपुगेको; तथा 

१२. दोहोरो दताा गना नहुनःे (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन प्रचयलत कानून बमोयजम 

सयमयत वा ऄन्य कुनै ऄदालत वा यनकायमा कुनै पिले ईजुरी गरी सयमयत वा ईि ऄदालत वा 

यनकायबाट ईजुरीमा ईललेख भएको यवषयमा प्रमाण बयुझ वा नबुयझ यववाद यनरोपण भसैकेको यवषय 

रहेको छ भन ेसो ईजुरीमा रहेका पि यवपिको बीचमा सोयह यवषयमा सयमयतले ईजुरी दताा गना र 

कारवाही गना हुँदैन । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम दताा गना नयमलने ईजुरी भुलवि दताा भएकोमा सो व्यहोरा 

जानकारी भएपयछ ईजुरी जुनसकैु ऄवस्थामा रहकेो भए पयन सयमयतले ईजुरी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. ईजरुीसाथ यलखत प्रमाणको सक्कल पिे गनुापनःे ईजुरीसाथ पेि गनुा पने प्रत्येक यलखत प्रमाणको सक्कल 

र कयम्तमा एक प्रयत नक्कल ईजुरीसाथै पेि गनुापनेछ र ईजुरी प्रिासकले त्यस्तो यलखतमा कुनै कैकफयत 

जनाईनुपने भए सो जनाआ सो प्रमाण सम्बयन्धत यमयसलमा राखे्नछ । 

१४. ईजरुी तथा प्रयतवाद दताा दस्तरुः (१) प्रचयलत कानूनमा यबवाद दताा दस्तुर तोककएकोमा सोयह 

बमोयजम तथा दस्तुर नतोककएकोमा एक सय रूपैयाँ बुझाईनुपनेछ । 

  (२) प्रचयलत कानूनमा प्रयतवाद दताा दस्तुर नलागे्न भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रयतवाद 

दताा दस्तुर लागे्नछ । 

१५. प्रयतवाद पिे गनुापनःे (१) प्रयतबादीले दफा २० बमोयजम म्याद वा सूचना प्राप्त भएपयछ म्याद वा 

सूचनामा तोककएको समयावयध यभत्र ईजुरी प्रिासक समि अफै वा वारेस माफा त यलयखत प्रयतवाद 

दताा गनुापनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम प्रयतवाद पेि गदाा प्रयतबादीले भएको प्रमाण तथा कागजातका 

प्रयतयलयप साथै संलग्न गरी पिे गनुापनेछ । 



  (३) प्रयतवादीले यलयखत ब्यहोरा दददा ऄनुसूची-५ बमोयजमको ढाँचामा कदनुपनेछ । 

१६. प्रयतवाद  जाचँ गनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा १५ बमोयजम पिे भएको प्रयतवाद जाँच गरी कानून 

बमोयजमको ररत पुगेको तथा म्याद यभत्र पेि भएको देयखए दताा गरी सयमयत समि पेि हुने गरी 

यमयसल सामेल गनुापनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम प्रयतवाद दताा हुने भएमा ईजुरी प्रिासकले प्रयतबादीलाआा बादी 

यमलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

१७. यलखतमा परुागनुापने सामान्य ररतः (१) प्रचयलत कानून तथा यस ऐनमा ऄन्यत्र लेयखए देयख बाहेक 

सयमयत समि दताा गना लयाएका ईजुरी तथा प्रयतवादमा देहाय बमोयजमको ररत समेत पुरा गनुापनेछः 

(क) एफोर साआज को नेपाली कागजमा बायाँ तफा पाँच सयेन्टयमटर, पयहलो पृष्ठमा िीरतफा 

दि सेयन्टयमटर र त्यसपयछको पृष्ठमा पाँच सेयन्टयमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा 

बयिस हरफमा नबढाआा कागजको एकातफा मात्र लेयखएको;  

 (ख) यलखत दताा गना लयाईने प्रत्येक व्ययिले यलखतको प्रत्येक पृष्ठको िीर पुछारमा 

छोटकरी दस्तखत गरी ऄयन्तम पृष्ठको ऄन्त्यमा लेखात्मक तथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले यलखत तयार गरेको भए यनजले पयहलो पृष्ठको बायाँ तफा 

यनजको कानून व्यवसायी दताा प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको ककयसम 

खुलाआा दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) यलखतको ऄयन्तम प्रकरणमा यस यलखतमा लेयखएको व्यहोरा रठक साचँो छ, झुट्ठा 

ठहरे कानून बमोयजम सहुँला बुझाईँला भन्न ेईललेख गरी सो मुयन यलखत दताा गना 

लयाएको वषा, मयहना र गते तथा वार खुलाआा यलखत दताा गना लयाईने व्ययिले 

दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा परुाआ पेि भएको यलखत यलनलाआ यो ईपदफाले बाधा पारेको मायनने छैन ।  

 

  (२) यलखतमा यवषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याआा संययमत र मयााकदत भाषामा 

लेयखएको हुनुपनेछ ।  

  (३) यलखतमा पेटबोयलमा परेको स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरण र व्ययिको नाम, थर 

, ठेगाना तथा ऄन्य यववरण स्पष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 

  (४) यलखत दताा गना लयाईने वा सयमयतमा कुनै कागज गना अईनेले यनजको नाम, थर र 

वतन खुलेको नागररकता वा ऄन्य कुनै प्रमाण पेि गनुापछा । 

१८. नक्कल पिे गनुापनःे ईजुरी वा प्रयतवाद दताा गना लयाईनेले यवपिीको लायग ईजुरी तथा प्रयतवादको 

नक्कल तथा संलग्न यलखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेि गनुापछा । 

१९. ईजरुी वा प्रयतवाद सिंोधनः (१) यलखत दताा गना लयाईने पिले सयमयतमा दताा भआसकेको यलखतमा 

लेखाआ वा टाआप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटी सच्याईन यनवेदन कदन सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदनमा माग बमोयजम सच्याईँदा दावी तथा प्रयतवादमा 

गरीएको माग वा दावीमा मुलभुत पिमा फरक नपने र यनकै सामान्य प्रकारको संिोधन माग गरेको 

देखेमा ईजुरी प्रिासकले सो बमोयजम सच्याईन कदन सके्नछ । 



  (३) ईपदफा (२) बमोयजम संिोधन भएमा  सो को जानकारी ईजुरीको ऄको पिलाआा 

कदनुपनेछ । 

  



पररच्छेद-४ 

म्याद तामलेी तथा तारेख  

२०. म्याद सचूना तामले गनेः (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोयजम यबवाद दताा भएपयछ बकढमा दआुा 

कदन यभत्र प्रयतबादीका नाममा प्रचयलत कानूनमा म्याद तोककएको भए सोयह बमोयजम र नतोककएको 

भए पन्र कदनको म्याद कदआा सम्बयन्धत वडा कायाालय माफा त ईि म्याद वा सूचना तामेल गना सके्नछ 

। 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम म्याद वा सूचना तामेल गदाा दफा ९ बमोयजमको ईजुरी तथा 

ईि ईजुरी साथ पेि भएको प्रमाण कागजको प्रयतयलपी समेत संलग्न गरी पठाईनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन एक भन्दा बकढ प्रयतबादीलाआा 

म्याद कदनुपदाा प्रमाण कागजको नक्कल कुनै एकजना मुल प्रयतबादीलाआा पठाआा बाकँकको म्यादमा प्रमाण 

कागजको नक्कल फलानाको म्याद साथ पठाआएको छ भन्ने व्यहोरा लेयख पठाईनुपनेछ । 

  (४) ईपदफा (१) बमोयजम प्राप्त भएको म्याद वडा कायाालयले बकढमा यतन कदन यभत्र 

तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खुलाआा सयमयतमा पठाईनु पनेछ । 

  (५) ईपदफा (१) बमोयजम म्याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमोयजमको यवद्युतीय माध्यम 

वा पयत्रकामा सचूना प्रकािन गरेर म्याद तामले गनुापनेछः  

(क) म्याद तामेल गररनुपने व्ययिको कुनै फ्याक्स वा आामेल वा ऄन्य कुनै ऄयभलेख हुन 

सके्न यवद्युतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रयतबादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाईन सके्न मनायसब अधार छ भन्ने 

देयखएमा सयमयतको यनणायबाट कुनै स्थानीय दैयनक पयत्रकामा सूचना प्रकािन गरेर वा 

स्थानीय एफ.एम. रेयडयो वा स्थानीय टेयलयभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; वा 

(ग) ऄन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्याद तामेल गराईँदा म्याद तामेल हुन सके्न मनायसब 

कारण देयखएमा सयमयतको अदेिबाट त्यस्तो सरकारी यनकाय माफा त । 

  (६) यस ऐन बमोयजम म्याद जारी गनुापदाा ऄनुसूची-६ बमोयजमको ढाँचामा जारी गनुापनेछ । 

२१. रोहवरमा राख्नपुनःे यस ऐन बमोयजम वडा कायाालय माफा त तामेल गररएको म्यादमा सम्बयन्धत वडाको 

ऄध्यि वा सदस्य तथा कयम्तमा दआुाजना स्थानीय भलादयम रोहवरमा राखु्नपनेछ । 

२२. रीत बरेीत जाचँ गनःे (१) ईजुरी प्रिासकले म्याद तामेलीको प्रयतवेदन प्राप्त भएपयछ रीतपूवाकको 

तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी अवश्यक भए सम्बयन्धत वडा सयचवको प्रयतवेदन समेत यलआा 

रीतपूवाकको देयखए यमयसल सामेल रायख तथा बेरीतको देयखए बदर गरी पुनः म्याद तामेल गना लगाआा 

तामेली प्रयत यमयसल सामेल राखु्नपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम जाँच गदाा सम्बयन्धत कमाचारीले बदयनयत रायख काया गरेको देयखए 

ईजुरी प्रिासकले सो व्यहोरा खुलाआा सयमयत समि प्रयतवेदन पेि गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजमको प्रयतवेदनको व्यहोरा ईपयुि देयखए सयमयतले सम्बयन्धत कमाचारी 

ईपर  कारवाहीको लायग कायापायलका समि लेयख पठाईनसके्नछ । 

२३. तारेखमा राख्नपूनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोयजम यबवाद दताा गरेपयछ ईजुरीकताालाआा र दफा 

१६ बमोयजम प्रयतवाद दताा गरेपयछ प्रयतबादीलाआा तारेख तोकक तारेखमा राखु्नपछा । 



  (२) ईजुरीका पिहरूलाआा तारेख तोक्दा तारेख तोककएको कदन गररने कामको व्यहोरा तारेख 

भपााआा तथा तारेख पचाामा खुलाआा ईजुरीका सबै पिलाआा एकै यमलानको यमयत तथा समय ईललेख गरी 

एकै यमलानको तारेख तोकु्नपछा । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम तारेख तोककएको समयमा कुनै पि हायजर नभए पयन तोककएको 

काया सम्पन्न गरी ऄको तारेख तोकु्नपने भएमा हायजर भएको पिलाआा तारेख तोकक समयमा हायजर 

नभआा पयछ हायजर हुने पिलाआा ऄयघ हायजर भआा तारेख लाने पिसँग एकै यमलान हुनेगरी तारेख 

तोकु्नपछा । 

  (४) यस दफा बमोयजम तोककएको तारेखमा ईपयस्थत भएका पिहरूलाआा साथै रायख सयमयतले 

ईजुरीको कारवायह गनुापछा । 

  (५) ईपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन तोककएको तारेखमा कुनै पि 

ईपयस्थत नभए पयन सयमयतले यबवादको यवषयमा कारवाही गना बाधा पनेछैन । 

२४. सयमयतको यनणाय बमोयजम हुनेः सयमयतले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचयलत कानून तथा यस ऐनमा 

लेयखए देयख बाहेकको यवषयमा अवश्यक प्रकक्रया यनधाारण गना सके्नछ । 

  



पररच्छेद-५ 

सनुवाआा तथा प्रमाण बझु्ने सम्बन्धमा 

२५. प्रारयम्भक सनुवाआाः (१) मेलयमलापबाट यबवाद यनरुपण हुन नसकी सयमयतमा अएका यबवाद प्रयतवाद 

दताा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपयछ सुनवाआाको लायग पिे भएको यबवादमा ईपलब्ध 

प्रमाणका अधारमा तत्काल यनणाय गना सककने भएमा सयमयतले यबवाद पेि भएको पयहलो सनुवाआामा नै 

यनणाय गना सके्नछ । 

  (२) सयमयत समि पेि भएको यबवादमा ईपदफा (१) बमोयजम तत्काल यनणाय गना सककने 

नदेयखएमा सयमयतले देहाय बमोयजमको अदेि गना सके्नछः- 

(क) यबवादमा मुख नयमलेको कुरामा यकीन गना प्रमाण बुझ्ने वा ऄन्य कुनै काया गने; 

(ख) यबवादमा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरी पिबाट पेि गना लगाईने वा सम्बयन्धत 

यनकायबाट माग गने अदेि गने;  

(ग) मेलयमलापका सम्बन्धमा यबवादका पिहरूसगँ छलफल गने; तथा 

(घ) यबवादका पि ईपयस्थत भएमा सुनुवाआको लायग तारेख तथा पेयिको समय तायलका 

यनधाारण गने । 

  (३) ईपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले स्थानीय ऐनको 

दफा ४७ को ईपदफा (२) बमोयजमको ईजुरीमा मेलयमलापको लायग पठाईने अदेि गनुापनेछ । 

२६. प्रमाण दायखल गनःे बादी वा प्रयतबादीले कुनै नयाँ प्रमाण पेि गना ऄनुमयत माग गरी यनवेदन पेि 

गरेमा ईजुरी प्रिासकले सोयह कदन यलन सके्नछ । 

२७. यलखत जाचँ गनःे (१) सयमयतले ईजुरीमा पिे भएको कुनै यलखतको सत्यता परीिण गना रेखा वा 

हस्तािर यविेषज्ञलाआा जाँच गराईन जरूरी देखेमा सो यलखतलाआा ऄसत्य भन्ने पिबाट परीिण दस्तुर 

दायखल गना लगाआा रेखा वा हस्तािर यविेषज्ञबाट यलखत जाँच गराईन सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम जाँच गदाा मनायसब माकफकको समय तोकक अदेि गनुापनेछ र 

समय यभत्र जाँच सम्पन्न हुनको लायग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  

  (३) ईपदफा (१) बमोयजम जाँच गदाा यलखत ऄसत्य ठहरीएमा यलखत सत्य रहेको भन्न े

पिबाट लागेको दस्तुर ऄसुल गरी ईपदफा (१) बमोयजम दस्तुर दायखल गने पिलाआा भराआाकदनुपछा । 

२८. सािी बझु्नःे (१) सयमयतबाट सािी बुझ्ने अदेि गदाा सािी बुझ्ने कदन तोकक अदेि गनुापनेछ । साछी 

राख्दा बढीमा ५ जना राखु्न पने ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम अदेि भएपयछ ईजुरी प्रिासकले ईजुरीको पिलाआा अदेिमा 

ईललेख भएको यमयतमा सािी बुझ्ने तारेख तोकु्नपनेछ । 

  (३) सािी बुझ्ने तारेख तोककएको कदनमा अफ्नो सािी सयमयत समि ईपयस्थत गराईनु 

सम्बयन्धत पिको दाययत्व हुनेछ । 

२९. सयमयतको तफा बाट बकपत्र गराईनःे (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन 

नाबालक वा ऄिि वा वृध्दवृध्दा पि रहेको ईजुरीमा सायि बकपत्रको लायग तोककएको तारेखको कदन 

ईपयस्थत नभएको वा ईपयस्थत नगराआएको सािीलाआा सयमयतले म्याद तोकक सयमयतको तफा बाट यझकाआा 

बकपत्र गराईन सके्नछ । 



  (२) ईपदफा (१) बमोयजम सािी यझकाईँदा बकपत्र हुने तारेख तोकक म्याद जारी गनुापनेछ 

र ईजुरीका पिहरूलाआा समेत सोयह यमलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराईनःे (१) ईजुरी प्रिासकले सािी बकपत्रको लायग तोककएको कदन पिहरूसँग 

यनजहरूले ईपयस्थत गराईन लयाएका सायिको नामावली यलआा सयमयत समि पिे गनुापनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लायग तोककएको तारेखको कदन ईजुरीका सब ै पिले सािी ईपयस्थत 

गराईन लयाएको भए कायाालय खुलनासाथ तथा कुनै पिले सािी ईपयस्थत गराईन नलयाएको भए 

कदनको बाह्र बजेपयछ सयमयतले ईपलब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराईनुपनेछ । 

३१. बन्देज गना सके्नः (१) सािीको बकपत्र गराईँदा ईजुरीको यवषयवस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा सािी 

वा ईजुरीको पिलाआा ऄपमायनत गने वा यझझ्याईने वा ऄनुयचत प्रकारको प्रश्न सोयधएमा सयमयतले 

त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाआा बन्देज गना सके्नछ । 

  (२) नाबालक वा वृध्द वा ऄसि वा यबरामीले सािी बकु्नपने भआा त्यस्तो ईजुरीमा कुनै 

पिको ईपयस्थयत वा ऄन्य कुनै मनायसब कारणले सािीलाआा बकपत्र गना ऄनुयचत दबाव परेको वा पने 

प्रबल सम्भावना रहकेो छ भन्ने सयमयतलाआा लागेमा सयमयतले त्यस्तो पिको प्रत्यि ईपयस्थयतलाआा बन्देज 

गरी यनजले सािीले नदेखे्न गरी मात्र ईपयस्थत हुन अदेि गना सके्नछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम अदेि गरेमा सािीले नदेखे्न गरी पि ईपयस्थत हुने व्यवस्था 

यमलाईने दाययत्व सयमयतको हुनेछ । 

  (४) ईपदफा (१) वा (२) बमोयजम गदाा सयमयतले ईजुरीसँग सम्बयन्धत अवश्यक प्रश्न 

तयार गरी सयमयतको तफा बाट बकपत्र गराईन  सके्नछ । 

३२. पिेी सचूी प्रकािन गनुापनःे (१) ईजुरी प्रिासकले प्रत्येक हप्ता िुक्रवार ऄगामी हप्ताको लायग पेिी 

तोककएको यबवादहरूको साप्तायहक पेिी सचूी तथा तोककएको कदन ईि कदनको लायग पेिी तोककएका 

यबवादहरूको पिेी सचूी प्रकािन गनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको सूची संयोजकले र यनजको ऄनुपयस्थयतमा यनजले यजम्मवेारी 

तोकेको सयमयतको सदस्यले प्रमायणत गनुापनेछ । 

३३. दैयनक पिेी सचूीः (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ३२ बमोयजमको साप्तायहक पेिी सूचीमा चढेका यबवाद 

हरूको  तोककएको कदनको पेिी सचूी तयार गरी एक प्रयत सूचना पाटीमा टाँस्न लगाईनुपनेछ तथा एक 

प्रयत सयमयतका सदस्यहरूलाआा ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको सूचीमा यबवादहरू ईललेख गदाा यबवाद दतााको अधारमा 

देहायको क्रममा तयार गरी प्रकािन गराईनुपनेछः- 

  (क) नाबालक पि भएको यबवाद; 

  (ख) िारररीक ऄसिता वा ऄपाङ्गता भएको व्ययि पि भएको यबवाद; 

  (ग) सिरी वषा ईमेर पुरा भएको वृध्द वा वृध्दा पि भएको यबवाद; तथा 

  (घ) यबवाद दतााको क्रमानुसार पयहले दताा भएको यबवाद । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम पेिी सूची तयार गदाा मुलतवीबाट जागेका तथा सवोच्च ऄदालत, 

ईच्च ऄदालत तथा यजलला ऄदालतबाट पुनः आन्साफको लायग प्राप्त भआा दताा भएको यबवादको हकमा 

िुरूमा सयमयतमा दताा भएको यमयतलाआा नै दताा यमयत मायन क्रम यनधाारण गनुापनेछ । 



  (४) ईपदफा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै सयमयतले यबवादको सुनवाआा र कारवाही 

तथा ककनारा गनुापनेछ । 

३४. ईजरुी प्रिासकको यजम्मवेारी हुनःे पेिी सूचीमा चढेका यबवादहरू कायाालय खुलेको एक घण्टा यभत्र 

सयमयत समि सुनवाआाको लायग पेि गने तथा ईि कदनको तोककएको काया सककए पयछ सयमयतबाट 

कफताा बुयझयलआा सुरयित राखे्न यजम्मवेारी ईजुरी प्रिासकको हुनेछ । 

३५. प्रमाण सनुाईन सके्नः सयमयतले दफा २५ बमोयजम तोककएको तारेखको कदन ईपयस्थत सब ैपिलाआा ऄको 

पिले पेि गरेको प्रमाण एवम् कागजात देखाआा पकढ बाँची सुनाआा सो बारेमा ऄको पिको कुनै कथन 

रहेको भए यलयखत बयान गराआा यमयसल सामेल गराईन सके्नछ । 

३६. यबवादको सनुवाआा गनःे (१) सयमयतले दवुै पिको कुरा सुनी यनजहरूको यबवादको सुनवाआा तथा यनणाय 

गनुापनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको सुनवाआा तथा यनणाय गदाा पिहरूको रोहवरमा गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोयजम यबवादको सनुवाआा गदाा आजलास कायम गरी सुनवाआा गना 

मनायसव देयखएमा सोही ऄनुसार गना सके्नछ । 

तर दबुै पिको भनाआ तथा यजककर सनु्नलाआ ईपदफा ३ ऄनुसारको आजलास कायम गना बाधा हुने छैन । 

३७. बन्द आजलासको गठन गनासके्न (१) सयमयतले मयहला तथा बालबायलका समाविे रहेको तथा अवश्यक 

देखेको ऄन्य यबवादको सुनवाआाको लायग बन्द आजलास कायम गरी सुनवाआा गना सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको बन्द आजलासमा यबवादका पि तथा ऄन्य सरोकारवाला बाहके 

ऄन्य व्ययिलाआा आजलासमा प्रविे गना नपाईने गरी बन्द आजलासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्द आजलासबाट हेररने यबवादको काम कारवाही, यपडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 

यवषय गोप्य राखु्नपनेछ । 

३८. बन्द आजलास सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्थाः (१) बन्द आजलासबाट हेररएका यबवादहरूको कागजातको 

प्रयतयलयप बादी, प्रयतवाकद र यनजको यहतमा ऄसर परेको कुनै सरोकारवाला बाहके ऄरू कसैलाआा 

ईपलब्ध गराईनुहुँदैन । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको यबवादको तथ्य खुलाआा कुनै समाचार कुनै पत्रपयत्रकामा संप्रेषण 

हुन कदनु हुँदैन । 

  (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले पिको गोपयनयता तथा 

यहतमा प्रयतकुल प्रभाव नपने गरी समाचार संप्रषेण गना भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बझु्नःे यबवादको सुनवाआाको क्रममा यबवादको कुनै पिको ऄनुरोधमा वा यबवाद सुनवाआाको 

क्रममा सयमयत अफैले थप प्रमाण बुझ्नुपने देखेमा ईजुरीका पिहरूलाआा थप प्रमाण पेि गना पेि गने 

तारेख तोकक अदेि गना सके्नछ । 

४०. स्वाथा बायझएको यबवाद हेना नहुनःे सयमयतको सदस्यले देहायका यबवादको कारवाही र ककनारामा संलग्न 

हुनुहुँदैनः- 

(क) अफ्नो वा नयजकको नातेदारको हक यहत वा सरोकार रहकेो यबवाद; 

 स्पष्टीकरणः यस ईपदफाको प्रयोजनको लायग "नयजकको नातेदार" भन्नाले ऄपुताली पदाा 

कानून बमोयजम ऄपुताली प्राप्त गना सके्न प्राथयमकता क्रममा रहेको व्ययि, मामा, 

माआजु, सानीअमा, ठूलीअमा, सानोबाबु, ठूलोबाबू, पयत वा पत्नी तफा का सासू, 

ससुरा, फूप,ु फूपाजु, साला, जेठान, साली, कददी, बयहनी, यभनाजु, बयहनी 



ज्वाआा,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाआा,ँ भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्ययिको 

एकासगोलमा रहेको पररवारको सदस्य सम्झनुपछा । 

(ख) यनजले ऄन्य कुनै हैयसयतमा गरेको कुनै काया वा यनज संलग्न रहेको कुनै यवषय 

समावेि रहेको कुनै यबवाद; 

(ग) कुनै यवषयमा यनजले यबवाद चलने वा नचलने यवषयको छलफलमा सहभायग भआा 

कुनैराय कदएको भए सो यवषय समाविे रहेको यबवाद; वा 

(घ) ऄन्य कुनै कारणले अधारभूत रूपमा यनज र यनजको एकाघरसगंोलका पररवारका 

सदस्यको कुनै स्वाथा बायझएको यबवाद । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको कुनै ऄवस्था देयखएमा जुन सदस्यको त्यस्तो ऄवस्था पछा ईि 

सदस्यले यबवाद हेना नहुने कारण खुलाआा अदेि गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) को प्रयतकुल हुने गरी कुनै सदस्यले कुनै यबवादको कारवायह र ककनारामा 

सहभायग हुन लागमेा यबवादको कुनै पिले अवश्यक प्रमाण सयहत यबवादको कारवायह ककनारा नगना 

यनवेदन कदन सके्नछ  र सो सम्बन्धमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) ऄनुसार हुनेछ । 

  (४) ईपदफा (३) ऄनुसार यबवाद यनरुपण हुन नसके्न ऄवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा 

४८(६) र (७) को ब्यबस्था ऄनुसारको सभाले तोकेको सयमयतले काम कारवायह र ककनारामा गनेछ 

। 

  (५) ईपदफा (४) बमोयजम गदाा सभाले यबवादका पिहरूलाआा सोयह ईपदफा बमोयजम गरठत 

सयमयतबाट यबवादको कारवायह ककनारा हुने कुराको जानकारी गराआा ईि सयमयत समि ईपयस्थत हुन 

पठाईनुपनेछ । 

  



पररच्छेद-६ 

यनणाय र ऄन्य अदेि 

४१. यनणाय गनुापनःे (१) सयमयतले सुनवाआाको लायग पेि भएको यबवाद हेदाा कुनै प्रमाण बुझ्नुपने बाँकक 

नरयह यबवाद ककनारा गने ऄवस्था रहेको देयखएमा सोयह पिेीमा यबवादमा यनणाय गनुापनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम यनणाय गरेपयछ यनणायको व्यहोरा यनणाय ककताबमा लेयख 

सयमयतमा ईपयस्थत सदस्यहरू सबैले दस्तखत गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोयजम गरीएको यनणायको दफा ४२ र ऄन्य प्रचयलत कानून बमोयजम 

खुलाईनुपने यववरण खुलेको पूणा पाठ यनणाय भएको यमयतले बकढमा सात कदन यभत्र तयार गरी यमयसल 

सामेल राखु्नपछा ।   

(४) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन समयाभाव ऄथवा ऄन्य कुनै 

मनायसब कारणले गदाा सोयह कदन यबवाद यनणाय गना नसके्न भएमा अगायम हप्ताको कुनै कदनको लायग 

ऄको पेिी तारेख तोकु्नपनेछ । 

४२. यनणायमा खलुाईनपुनःे (१) सयमयतले दफा ४१ बमोयजम गरेको यनणायको पूणापाठमा यस दफा 

बमोयजमका कुराहरू खुलाआा ऄनुसूची-७ बमोयजमको ढाँचामा तयार गनुापनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम पूणापाठ तयार गदाा बादी तथा प्रयतबादीको यजककर, यनणाय 

गनुापने देयखएको यवषय, दवुै पिबाट पेि भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको यवषय खुलाईनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा ईललेख भए देयख बाहेक पूणापाठमा देहायका कुराहरू समेत 

खुलाईनुपनेछः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) यबवादको कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएमा यनजले पेि गरेको बहस नोट 

तथा बहसमा ईठाआएका मुल यवषयहरु; 

(ग) यनणाय गनाको लायग अधार यलआएको प्रमाणका साथ ैदवुै पिबाट पेि भएको प्रमाण 

तथा त्यसको यवश्लेषण; 

(घ) यनणाय कायाान्वयन गनाको लायग गनुापने यवषयहरूको यसलयसलेवार ईललेखन सयहतको 

तपयसल खण्ड; तथा 

(ङ) यनणाय ईपर पुनरावेदन लागे्न भएमा पुनरावेदन लागे्न यजलला ऄदालतको नाम र के 

कयत कदनयभत्र पुनरावेदन गनुापने हो सो समेत ।  

 (४) ईपदफा २ तथा ३ मा ईललेख भएदेयख बाहेक देहायका कुराहरु समेत यनणायमा खुलाईन 

सके्नछः- 

(क) सािी वा सजायमनको बकपत्रको सारािं; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा ऄवलम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरण र यबवादमा ईि 

नजीरको यसध्दान्त के कुन अधारमा लाग ुभएको हो ऄथवा लागु नभएको हो भन्न े

कारण सयहतको यवश्लेषण; 

(ग) यनणायबाट कसैलाआा कुनै कुरा कदनु भराईनु पने भएको भए कसलाआा के कयत भराआा 

कदनुपने हो सोको यववरण; तथा 

(घ) यबवादको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा केयह वस्तु सयमयत समि पिे 

भएको भए सो मालसामान वा वस्तुको हकमा के गने हो भन्ने यवषय । 



४३. प्रारयम्भक सनुवाआामा यनणाय हुनसके्नः (१) सयमयतले पयहलो सुनवाआाको लायग पेि भएको ऄवस्थामा नै 

यबवादमा थप प्रमाण बयुझरहनुपने ऄवस्था नरहेको देखेमा ऄथवा हदम्याद वा हकदैया वा सयमयतको 

िेत्रायधकार नरहेको कारणले यबवाद यनणाय गना नयमलने देखेमा पयहलो सुनवाआामा नै यनणाय गना सके्नछ 

। 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको यनणाय िेत्रायधकारको ऄभाव रहेको कारणले भएको ऄवस्थामा 

िेत्रायधकार ग्रहण गने ऄदालत वा स्थानीय तह वा ऄन्य यनकायमा ईजुरी गना जानु भयन सम्बयन्धत 

पिलाआा  जानकारी कदनु पनेछ । 

४४. यनणाय सिंोधनः (१) सयमयत समि यबवादको पि वा कुनै सरोकारवालाले यबवादको यनणायमा भएको 

कुनै लेखाआाको त्रुटी संिोधन गरी पाईन यजककर यलआा यनणायको जानकारी भएको पैंयतस कदन यभत्र 

यनवेदन कदन सके्नछ ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन परी सयमयतले हेदाा सामान्य त्रुटी भएको र संिोधनबाट 

यनणायको मूल अियमा कुनै हेरफेर नहुने देखेमा छुिै पचाा खडा गरी यनवेदन बमोयजम यनणाय संिोधन 

गने अदेि कदनसके्नछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजमको अदेि मूल यनणायको ऄयभन्न ऄङ्गको रुपमा यलआनेछ । 

४५. यनणायमा हेरफेर गना नहुनेः (१) सयमयतका सदस्य ऄथवा ऄरु कसैले पयन सयमयतका सदस्यहरुको 

दस्तखत भैसकेपयछ यनणायमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुँदैन । 

  (२) कसैले ईपदफा (१) बमोयजम को कसुर गने कमाचारीलाआा अवश्यक कारवाहीको लायग 

सम्बयन्धत यनकायमा लेयख पठाईनुपनेछ ।  

४६. यनणाय भएपयछ गनुापने कारवायहः (१) ईजुरी प्रिासकले सयमयतबाट यनणाय भएपश्चात यनणाय ककताबमा 

सयमयतका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको यककन गरी यनणाय ककताब र यमयसल यजम्मा यलनुपछा । 

  (२) यस ऐन बमोयजम यनणायको पूणापाठ तयार भएपयछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेपयछ 

ईजुरी प्रिासकले यनणायको कायाान्यवय गनाका लायग तत्काल गनुापने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी 

यमयसल ऄयभलेखको लागी पठानुपछा । 

४७. यनणाय गनापन ेऄवयधः (१) सयमयतले प्रयतवाद दायखल भएको वा बयान गनुापनेमा प्रयतबादीको बयान 

भएको यमयतले तथा प्रयतवाद दायखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याद भुिान भएको 

यमयतले नब्बे कदनयभत्र यबवादको ऄयन्तम यनणाय गनुापनेछ ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको समयावयध गणना गदाा मेलयमलापको लायग पठाआाएको 

यबवादको हकमा मेलयमलापको प्रकक्रयामा लागेको समय कटाआा ऄवयध गणना गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन यबवादमा बुझ्नुपने प्रमाण तथा पुरा 

गनुापने प्रकक्रया बाँकक नरही यबवाद यनणाय गना ऄङ्ग पुयगसकेको भए सो पुगेको पन्र कदनयभत्र ऄयन्तम 

यनणाय गनुापनेछ । 

  

४८. ऄन्तररम सरंिणात्मक अदेि जारी गना सककनःे  

स्थानीय ऐनको दफा ४९ को ईपदफा ८ को खण्ड )क (देयख )ङ (सम्म ईयललयखत यवषयमा 

तत्काल ऄन्तररम संरिणात्मक अदेि जारी गना सककनेछ । यस्तो अदेि जारी गदाा यनवेदकले 



पेि गरेको कागजात , यनजको ऄवस्था र वस्तुगत पररयस्थयतको प्रारयम्भक छानयवन गरी तत्काल 

अदेि नगरे यनवेदकलाइ पना सके्न नकारात्मक प्रभावको मुलयांकन गनुा पदाछ । न्याययक 

सयमयतले जारी गन ेऄन्तररम संरिणात्मक अदेि ऄनुसूची ८ मा ईललेख गरे बमोयजम हुनेछ । 

 

 

 

  



पररच्छेद-७ 

सयमयतको सयचवालय 

४९. सयमयतको सयचवालयः  (१)सयमयतको कायासम्पादनलाआा सहयजकरणा गना एक सयचवालय रहने छ  

  (२) ईपदफा (१) वमोयजमको सयचवालयमा कायापायलकाले अवश्यता ऄनुसार ईजरुी 

प्रिासक, ऄयभलेख प्रिासक तथा ऄन्य कमाचारीहरुको व्यवस्था गना सके्नछ । सयचवालयको 

कायासम्पादनलाआा व्यवयस्थत गना सयचवालय ऄन्तगात ईजुरी िाखा/ फाँट तथा ऄयभलेख िाखा /फाँट 

रहन सके्नछ । 

 

५०. ईजरुी प्रिासकको काम, कताव्य र ऄयधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र ईललेख भए देयख बाहके ईजुरी 

प्रिासकको काम, कताव्य र ऄयधकार देहाय बमोयजम हुनेछः 

(क) पेि भएका ईजुरी, प्रयतवाद र ऄन्य यलखतहरु जाँच गरी रीत पुगेको भए कानून 

बमोयजम लागे्न दस्तुर यलआा दताा गने र दताा गना नयमलने भए कारण जनाआा दरपीठ 

गने; 

(ख) यववादमा प्रमाणको लायग पेि भएका नक्कल कागजलाआा सक्कलसँग यभडाआा रठक देयखएमा 

प्रमायणत गने र यमयसल सामेल राखे्न तथा सक्कलमा केयह कैकफयत देयखएमा सो जनाआा 

सम्बयन्धत पिको सयहछाप गराआा राखे्न; 

(ग) पेि भएका यलखत साथ संलग्न हुनुपने प्रमाण तथा ऄन्य कागजात छ वा छैन भए 

ठीक छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) सयमयतको अदेिले यझकाईनुपने प्रयतबादी, सािी वा ऄन्य व्ययिको नाममा म्याद जारी 

गने; 

(ङ) यववादका पिलाआा तारेख वा पेिी तारेख तोके्न; 

(च) सयमयत समि पेि हुनुपने यनवेदन दताा गरी अदेिको लायग सयमयत समि पेि गने; 

(छ) कानून बमोयजम वारेस यलने तथा गुज्रकेो तारेख थामे्न यनवेदन यलआा अवश्यक कारवाही 

गने; 

(ज) सयमयतबाट भएको अदेि कायाान्वयन गने गराईने; 

(झ) सयमयतमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााआा गने लगायतका कायाहरु गने; 

(ञ) अवश्यकतानुसार सयमयतको तफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सयमयतको अदेिले तामेल गनुापने म्याद तामेल गनेगराईने, तामेल भएको म्यादको 

तामेली जाँची रीतपूवाकको नभए पुनः जारी गने तथा ऄन्य ऄदालत वा यनकायबाट 

प्राप्त भएको गाईँपायलका/नगरपायलकाले तामेल गररकदनुपने म्याद तामेल गने गराईने; 

(ठ) यनणाय ककताब र ईजुरीको यमयसल यजम्मा यलने; 

(ड) सयमयतमा दताा भएका यववाद तथा यनवेदन लगायतका कागजातको ऄयभलेख तयार गने 

र मायसक वा वार्शषक प्रयतवेदन पेि गनुापने यनकाय समि प्रयतवेदन तयार गरी 

संयोजकबाट प्रमायणत गराआा सम्बयन्धत यनकायमा पठाईने; 

(ढ) अफ्नो यजम्मा रहेका ईजुरीका यमयसलमा रहेका कागजातको रीतपूवाक नक्कल कदने; 

(ण) यजलला ऄदालतमा पुनरावेदन लागे्न गरी यनणाय भएका यववादमा पुनरावेदन म्याद जारी 

गरी तामेल गनेगराईने; 



(त) ऄदालत वा ऄन्य कुनै यनकायमा यववादको यमयसल वा कुनै कागजात पठाईनुपने भएमा 

सयमयतलाआा जानकारी गराआा यमयसल वा कागजात पठाईने तथा कफताा प्राप्त भएपयछ 

कानून बमोयजम सुरयित राखे्न व्यवस्था यमलाईने; 

(त) यनणाय ककताब यजम्मा यलने; तथा 

(थ) पेि भएका यनवेदन लगायतका कागजातमा सयमयतबाट अदेि हुनुपने वा यनकासा 

यलनुपनेमा सयमयत समि पिे गने । 

 

५१. ऄयभलखे प्रिासकको काम, कताव्य र ऄयधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र ईललेख भए बाहेक ऄयभलेख 

प्रिासकको काम, कताव्य र ऄयधकार देहाय बमोयजम हुनेछः 

 (क) यनणाय कायाान्वयन सम्बन्धीः 

(२) यनणाय बमोयजम चलन चलाईनुपने, कुनै कुरा कदलाआाभराआा कदनुपने लगायतका 

यनणाय कायाान्वयनका लायग गनुापने कायाहरु गने तथा यनणाय कायाान्वयनको 

ऄयभलेख राखी कानून बमोयजम यववरण पठाईनुपने यनकायहरुमा यववरण 

पठाईने; 

(३) यनणाय कायाान्वयनको क्रममा यनवेदन कदएका पिहरुको वारेस यलने, सकार 

गराईने, गुज्रेको तारेख थमाईने लगायतका कायाहरु गने; 

(४) सयमयतको अदेिले रोक्का भएको वा ऄरु कुनै ऄदालत वा यनकायबाट रोक्का भ ै

अएको जायजेथा ऄन्य ऄड्डा ऄदालतमा दायखल चलान गनुापने भए सो गने; 

(५) यनणाय बमोयजम यललाम गने लगायतका ऄन्य कुनै काम गनुापने भए सो समेत 

गने; तथा 

(६) लेयखए देयख बाहेकको कुनै काया यनणाय कायाान्वयनको क्रममा गनुापने भएमा 

सयमयत समि पेि गरी अदेि बमोयजम गने । 

 (ख) ऄयभलेख संरिण सम्बन्धीः 

(१) ऄयभलेख िाखाको रेखदेख गरी यनणाय भएका यमयसल सुरयित राखे्न र कानून 

बमोयजम सडाईनेपने कागजहरु सडाईने; 

(२) यनणाय भएका यमयसलहरुमा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहेनरहेको हेने र 

यमयसल कानून बमोयजम गरी दरुुस्त ऄवस्थामा राखे्न; 

(३) कानून बमोयजम सडाईने कागजको यववरण तयार गरी सो यववरण सुरयित 

रहने व्यवस्था गने; 

(४) ऄयभलेख िाखामा प्राप्त भएको यमयसलहरुको सालबसाली ऄयभलेख राखे्न र 

अवश्यकतानुसार यववरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै ऄदालत वा यनकायबाट ऄयभलेखमा रहकेो यमयसल वा कुनै कागजात माग 

भ ैअएमा रीतपूवाक पठाईने र कफताा प्राप्त भएपयछ रीतपवूाक गरी सरुयित 

राखे्न । 

५२. ईजरुी प्रिासक वा ऄयभलखे प्रिासकको अदेि ईपरको यनवदेनः (१) यस ऐन बमोयजम ईजुरी प्रिासक 

वा ऄयभलेख प्रिासकले गरेको अदेि वा कारवाही ईपर यचि नबुझ्ने पिले सो अदेि वा कारवाही 

भएको पाँच कदनयभत्र सयमयत समि यनवेदन कदन सके्नछ । 

  (२) सयमयतले ईपदफा (१) बमोयजम पेि भएको यनवेदन ईपर सुनुवाआा गरी यनवेदन पेि 

भएको बकढमा सात कदन यभत्र यनवेदन ईपरको कारवायह टुङ्ग्याईनुपनेछ । 



  (३) ईपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन 

ईपर अदेि वा यनणाय गनुापूवा केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र यनणाय वा अदेि गनुापनेछ । 

 

  



पररच्छेद-८ 

मलेयमलाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. यमलापत्र गराईनःे (१) सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम यमलापत्र हुन सके्न जुनसुकै ईजुरीमा 

यमलापत्र गराईन सके्नछ । 

  (२) यववादका पिहरूले यमलापत्रको लायग ऄनुसूची-९ बमोयजमको ढाचँामा यनवेदन कदएमा 

सयमयतले ईजुरीमा यमलापत्र गराईन ईपयुि देखेमा यमलापत्र गराआकदनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम पिहरूले कदएको यनवेदनको व्यहोरा सयमयतले दवुै पिलाआा सुनाआा 

त्यसको पररणाम सम्झाआा पिहरूको यमलापत्र गने सम्बन्धमा सहमयत रहेनरहेको सोधु्नपनेछ । 

  (४) ईपदफा (३) बमोयजम सुनाईँदा पिहरूले यमलापत्र गना मञ्जुर गरेमा सयमयतले 

पिहरूको यनवेदनमा ईललेख भएको व्यहोरा बमोयजमको यमलापत्र तीन प्रयत तयार गराईनुपनेछ । 

  (५) ईपदफा (४) बमोयजमको यमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाआा पढीबाँची सुनाआा यमलापत्र गना 

मञ्जुर भएमा पिहरूको सयहछाप गराआा सयमयतका सदस्यहरूले यमलापत्र कागज ऄनुसूची-१० 

बमोयजमको ढाँचामा प्रमायणत गरी एक प्रयत सयमयतले ऄयभलेखको लायग यमयसलमा राखु्नपनेछ तथा 

एक-एक प्रयत बादी तथा प्रयतबादीलाआा कदनुपनेछ । 

   

५४. मलेयमलाप गराईन सके्नः (१) सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम यमलापत्र गना यमलने ईजुरीमा 

पिहरूबीच मेलयमलाप गराईन सके्नछ । 

  (२) पिहरूले जुनसुकै तहमा यवचाराधीन रहेको प्रचयलत कानूनले मेलयमलापको माध्यमबाट 

समाधान गना सककने यववादमा यववादका पिले संयुि रूपमा सयमयत समि यनवेदन कदन सके्नछन् । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम यनवेदन कदएकोमा मेलयमलापबाट ईजुरीको यनरोपण हुन ईपयुि 

देयखएमा सयमयतले त्यस्तो ईजुरी मेलयमलापको माध्यमबाट यनरोपण गना लेयख पठाईनु पनेछ । 

  (४) ईपदफा (३) बमोयजमको अदेिपयछ मेलयमलाप सम्बन्धी कारवायह प्रारम्भ गरी 

पिहरूबीच मेलयमलाप गराआाकदनुपनेछ । 

  (५) मेलयमलाप सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोयजम हुनेछ । 

५५. ईजरुी यनणाय गनःे (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलापको माध्यमबाट ईजुरीको यनरोपण गना 

प्रकक्रया बढाएकोमा मेलयमलापको माध्यमबाट ईजुरीको यनरोपण हुन नसकेमा पिहरूलाआा ईजुरीको पेिी 

तारेख तोकक कानून बमोयजम कारवाही गरी सनुवाआा तथा यनणाय गने प्रकक्रया बढाईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को 

ईपदफा (२) बमोयजमको ईजुरीमा मेलयमलाप वा यमलापत्र हुन नसकेमा सयमयतले ऄयधकार िेत्र रहेको 

ऄदालतमा जाने भयन सुनाआाकदनुपनेछ । 

५६. मलेयमलाप वा यमलापत्र हुन नसके्नः यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन कुनै 

ईजुरीमा यमलापत्र गराईँदा ईजुरीको प्रकृयत वा यमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भआा चलेको 

कुनै यववाद वा सावाजयनक तथा सरकारी सम्पयि वा यहतमा ऄसर पने देयखएमा सयमयतले त्यस्तो 

यववादमा यमलापत्र गराईनेछैन । 



  तर त्यस्तो ऄसर पने व्यहोरा हटाआा ऄन्य व्यहोराबाट मात्र यमलापत्र गना चाहेमा भन ेयमलापत्र 

गराआाकदनुपनेछ । 

५७. मलेयमलापको लायग प्रोत्साहन गनःे (१) सयमयतले सयमयत समि सुनवाआाको लायग पेि भएको ईजुरीमा 

मेलयमलाप हुनसके्न सम्भावना रहेको देखेमा पिहरूलाआा मेलयमलापको लायग तारेख तोक्न सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको तारेखको कदन सयमयतले यववादका पि तथा यवपि, ईपयस्थत 

भएसम्म पिले पत्याआा साथ ैयलआअएका ऄन्य व्ययि समेत ईपयस्थत गराआा मेलयमलापको लायग छलफल 

गराआा पिहरूको बीचमा सहमयत भएमा सहमयत भए बमोयजम यमलापत्र कागज तयार गना लगाआा 

यमलापत्र गराआाकदनुपनेछ । 

  (३) ईजुरीमा तोककएको म्यादमा सयमयत समि ईपयस्थत नभएको वा ईपयस्थत भएर पयन 

तारेख गुजारी यववादमा तारेखमा नरहेको पि ऄथवा यववादमा पि कायम नभएको भए तापयन 

यववादको पटेबोलीबाट ईजुरीको पि कायम हुने देयखएको व्ययि समेत मेलयमलापको लायग ईपयस्थत 

भएमा सयमयतले मेलयमलाप गराआा यमलापत्रको कागज गराआाकदनुपनेछ । 

५८. प्रारयम्भक सनुवाआा पवूा मलेयमलापः (१) ईजुरी प्रिासकले प्रारयम्भक सुनवाआाको लायग सयमयत समि 

ईजुरी पेि हुनुपूवा ईजुरीमा मेलयमलाप हुनसके्न ऄवस्था देयखएमा वा पिहरूले सो व्यहोराको यनवेदन 

यलआा अएमा यमलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागज तयार गरी सयमयत समि पेि गनासके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम गदाा यमलापत्रमा ऄयन्तम सहमयत नजुटेको भए तापयन पिहरू 

मेलयमलापको लायग प्रकक्रयामा जान सहमत भएमा ईजुरी प्रिासकले पिहरूको यनवेदन यलआा ईजुरीमा 

मेलयमलापको लायग मेलयमलापकताा समि पठाईने अदेिको लायग सयमयत समि पेि गनासके्नछ । 

५९. मलेयमलापकतााको सचूी तयार गनःे (१) सयमयतले मेलयमलापको काया गराईनको लायग देहाय 

बमोयजमको योग्यता पगुेको व्ययिहरूको यववरण खुलाआा सम्भायवत मेलयमलापकतााको सूची तयार गनेछः 

 (क) कयम्तमा स्नातक ईयिणा गरेको;  

 (ख) कुनै राजनीयतक दल प्रयत अस्था राखी राजनीयतमा सकक्रय नरहेको; तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  मेलयमलापकतााको ४८ घण्टा तायलम यलआ मेलयमलापकतााको काया गदै अएको  

 (ङ)  २५ बषा ईमेर पुरा भएको । 

 (च)  माथी योग्यतामा जुन सुकै कुरा लेयखएको भएता पयन तायलम यलआ हाल काम 

 गरररहकेाको हकमा यनजलाआ यनरन्तरता कदन सककने । 

  (२) मेलयमलापकतााको सूची तयार गरेपयछ सयमयतले सूची सभा समि पेि गरी ऄनुमोदन 

गराईनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम सूची ऄनुमोदन भएपयछ सयमयतले सावाजयनक जानकारीको लायग 

सूचना प्रकािन गनुापनेछ तथा मेलयमलापको लायग पठाईँदा प्रत्येक पिलाआा सो सूची ईपलब्ध 

गराईनुपनेछ । 

६०. मलेयमलापकतााको सचूी ऄद्यावयधक गनःे (१) सयमयतले दफा ५९ बमोयजम तयार भएको सूची प्रत्येक 

वषा ऄद्यावयधक गनुापनेछ । 



  (२) प्रत्येक वषा ऄद्यावयधक गरेको मेलयमलापकतााको सूची सयमयतले सभाबाट ऄनुमोदन 

गराईनुपनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम मेलयमलापकतााको सूचीमा सूचीकृत हुन योग्यता 

पुगेको व्ययिले सयमयत समि सूचीकृत गररपाईनको लायग ऄनुसचूी-११ बमोयजमको ढाँचामा यनवेदन 

कदनसके्नछ । 

६१. मलेयमलापकतााको सचूीबाट हटाईनःे (१) सयमयतले दफा ६० बमोयजम मेलयमलापकतााको सचूी 

ऄद्यावयधक गदाा देहायको ऄवस्थाका मेलयमलापकतााको नाम सूचीबाट हटाईनेछः- 

(क) यनजको मतृ्यु भएमा; 

(ख) यनजले अफ्नो नाम सूचीबाट हटाआापाईँ भन्न ेयनवेदन कदएमा; 

(ग) यनजले नैयतक पतन देयखने फौजदारी ऄयभयोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) यनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएमा; र 

(ङ) सयमयतले दफा ६७ को ईपदफा (२) बमोयजम यनजलाआा सूचीबाट हटाईने 

यनणाय गरेमा । 

(च)  बसआ सराआ गरेमा । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम सूचीबाट नाम हटाआएका मेलयमलापकतााहरूको नामावली 

सयमयतले सावाजयनक सचूनाको लायग प्रकािन गनुापनेछ । 

६२. मलेयमलापको लायग समयावयध तोके्नः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलाको लायग 

मेलयमलापकताा पठाईँदा बकढमा यतन मयहना सम्मको समय तोकक पठाईनेछ । 

  (२) मेलयमलापको लायग पठाईँदा सामान्यतयाः वकढमा तीनजना बाट मेलयमलाप गराईने गरी 

तोकु्नपनेछ ।   

६३. मलेयमलापकतााको छनौटः (१) सयमयतले मेलयमलाप गराईने कायाको लायग यववादका पिहरूलाआा एक 

जना मेलयमलापकतााको छनौट गनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम गदाा पिहरूबीचमा एकजना मेलयमलापकतााको लायग सहमयत 

नभएमा सयमयतले पिहरूको सहमयतमा यतन जना मेलयमलापकतााको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेलयमलापकतााको नाममा सहमयत हुन नसकेमा सयमयतले 

मेलयमलापकतााको सूचीमा रहकेा मेलयमलापकतााहरू मध्येबाट दवु ैपिबाट एक-एक जना मेलयमलापकताा 

छनौट गना लगाआा तेस्रो मेलयमलापकताा छनौट गररकदनुपनेछ । 

  (४) ईजुरीका सबै पिको सहमयतमा मेलयमलापकतााको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोयजम 

मेलयमलापकताा हुन ऄयोग्य नभएको कुनै व्ययि वा संस्थाबाट मेलयमलाप प्रकक्रया ऄगाडी बढाईन 

सहमत भ ैयलयखत यनवेदन कदएमा सयमयतले त्यस्तो व्ययि वा संस्थालाआा मेलयमलापकताा तोकककदनुपनेछ 

। 

६४. मलेयमलापकतााको पररवतानः (१) सयमयतले देहायको ऄवस्था परर पिहरूले यनवेदन कदएको ऄवस्थामा 

मेलयमलापकताा पररवतान गररकदनुपनेछः- 

(क) दफा ६१ बमोयजम मेलयमलापकतााको सचूीबाट हटाईने ऄवस्था भएमा; 

(ख) पिहरूले पारस्पररक सहमयतमा मेलयमलापकताा हेरफेर गना मञ्जुर भएमा;  



(ग) यववादको कुनै पिले मेलयमलापकताा प्रयत ऄयवश्वास रहेको यलयखत जानकारी 

गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेलयमलापकतााले मेलयमलापमा सहभागी भरैहन नसके्न जनाएमा; 

(ङ) यववादको यवषयवस्तुमा मेलयमलापकतााको कुनै स्वाथा रहेको मेलयमलापकतााले 

जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट सयमयत समि जानकारी भएमा; तथा 

(च) मेलयमलापकतााले मेलयमलापकतााको हैयसयतले कायागदाा दफा ६६ तथा ऄन्य 

प्रचयलत कानून बमोयजम पालन गनुापने अचरण पालन नगरेमा । 

  (२) मेलयमलापकताा पररवतानको कारणले तोककएको समयमा मेलयमलापको काया सम्पन्न हुन 

नसके्न भएमा सयमयतले बकढमा एक मयहना सम्मको समय थप गना सके्नछ । 

६५. मलेयमलापको लायग पठाईँदा गने प्रकक्रयाः (१) सयमयतले कुनै ईजुरी मेलयमलापको लायग 

मेलयमलापकताा समि पठाईँदा पिहरूलाआा मेलयमलापकतााको सम्पका ईपलब्ध गराआा मेलयमलापकताा समि 

ईपयस्थत हुने तारेख तोकक देहाय बमोयजमको कागज साथै रायख लेयखपठाईनुपनेछः 

(क) ईजुरीको सारसंिेप वा मुख्य मुख्य कागजातको प्रयतयलपी; 

(ख) ईजुरीको पि वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र ईपलब्ध भएसम्म 

टेयलफोन नम्बर, आामेल, फ्याक्स तथा ऄन्य सम्पका यववरण; तथा 

(ग) मेलयमलाप सम्बन्धी प्रकक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र समय । 

  (२) मेलयमलापकतााले सयमयत समि माग गरेमा ईजुरीका कागजातहरूको नक्कल ईपलब्ध 

गराईनुपनेछ । 

  (३) मेलयमलापको लायग तोककएको समय सम्पन्न भएको सात कदन यभत्र ईजुरीको पिहरू 

सयमयत समि ईपयस्थत हुने गरी तारेख तोकु्नपनेछ । 

  (४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन मेलयमलापकतााले तोककएको समय 

ऄगावै ईजुरी सयमयत समि कफताा पठाईने यनणाय गरेमा सो यनणायको जानकारी भएको सात कदन यभत्र 

पिहरूलाआा सयमयत समि ईपयस्थत हुनेगरी पठाईनुपनेछ । 

६६. मलेयमलापमा ऄवलम्बन गनुापने प्रकक्रयाः (१) सयमयतले पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापको लायग 

छलफल गने तथा ऄन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेलयमलापकताालाआा सोको जानकारी 

ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

  तर पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापकतााले ऄन्य कुनै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाआा ईपदफा (१) बमोयजम मेलयमलापकतााले तोकेको स्थानमा तोककएको समयमा 

ईपयस्थत हुने दाययत्व रहनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजमको दाययत्व पिहरूले पुरा नगरेमा मेलयमलापकतााले मेलयमलापको 

प्रकक्रया बन्द गरी सयमयतलाआा सोको यलयखत जानकारी गराआा ईजुरीको कागजात कफताा पठाईनसके्नछ । 

  (४) मेलयमलापको क्रममा मेलयमलापकतााले पिहरूबीचमा सहजकतााको भयूमका गनेछ र ईि 

भूयमका यनवााह गने क्रममा यनजले पिहरू बाहके देहायका व्ययिहरूसँग समेत एकल वा सामयूहक वाताा 

गनासके्नछः 

(क) यववादको यवषयमा जानकारी रहकेो ईजुरीका पिले रोजेको व्ययि; तथा 

(ख) यववादको यवषयवस्तुको बारेमा जानकारी रहकेो स्थानीय भद्रभलादमी । 

  (५) मेलयमलापकतााले पिहरूको सहमयतमा पिहरूसँग देहाय बमोयजम वाताा गनासके्नछः 



(क) पिहरूसँग एकल एकान्तवाताा; तथा 

(ख) टेयलफोन वाताा, यभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको ऄन्य माध्यमबाट वाताालाप । 

  (६) प्रचयलत कानून तथा यस ऐनको मान्यता यवपरीत नहुनेगरी पिहरूको सहमयतमा 

मेलयमलापकतााले मेलयमलापको कायायवयध यनधाारण गनासके्नछ । 

६७. मलेयमलापकतााको अचरणः (१) मेलयमलापकतााले देहाय बमोयजमको अचरण पालन गनुापनेछः- 

(क) मेलयमलाप सम्बन्धी कारवाही यनष्पि ढङ्गले सम्पादन गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रयत झुकाव, अग्रह, पूवााग्रह नराखे्न वा राखेको देयखने कुनै अचरण वा 

व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाआा डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलयमलाप गराईन 

नहुने; 

(घ) यववाद कायम रहेको ऄवस्थामा यववादको कुनै पिसँग अर्शथक कारोबारमा 

सँलग्न नहुने; 

(ङ) मेलयमलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचयलत कानून तथा ऄन्य स्थायपत मान्यता 

यवपरीत अचरण गना नहुने; 

(च) मेलयमलापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूणा र सबै पिप्रयत समान 

व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेलयमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरेको यवषयवस्तुको गोपनीयता कायम 

राखे्न; तथा 

(ज) मेलयमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रकक्रया 

सम्पन्न भएपयछ वा यनज प्रकक्रयाबाट ऄलग भएपयछ सम्बयन्धत पिलाआा 

सुरयित कफताा गने । 

  (२) सयमयतले कुनै मेलयमलापकतााले ईपदफा (१) बमोयजमको अचरण पालना नगरेको ईजुरी 

परी वा सो यवषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गदाा व्यहोरा रठक देयखए त्यस्तो 

मेलयमलापकताालाआा मेलयमलापकतााको सूचीबाट हटाईनेछ । 

६८. यलखत तयारी र यमलापत्रः (१) मेलयमलापकतााले पिहरुसँगको छलफल पश्चात मेलयमलापको लायग दवु ै

पि सहमत भएकोमा यमलापत्र गराआा सहमयत भएको यवषयवस्तु बमोयजमको यमलापत्रको यलखत तयार 

गरर सयमयत समि पठाईनुपनेछ । 

   

६९. मलेयमलाप नभएको ईजरुीमा गनुापने कारवाहीः (१) मेलयमलापकतााले पिहरु बीचमा मेलयमलाप हुन 

नसकेमा सो व्यहोरा खुलाआा प्रयतवेदन तयार गरी यववादका सब ै कागजात सयहत सयमयतमा कफताा 

पठाईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम गदाा मेलयमलापकतााले पिहरुलाआा सयमयत समि हाजीर हुन जाने 

बकढमा सात कदनको म्याद तोकक पठाईनु पनेछ । 

७०. मलेयमलाप नभएको ईजरुीमा यनणाय गनुापनःे (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को यवबादमा 

सयमयतले मेलयमलापको लायग पठाएको ईजुरीमा पिहरुबीच मेलयमलाप हुन नसकक मेलयमलापकतााको 

प्रयतवेदन सयहत प्राप्त हुन अएमा कानून बमोयजम कारवाही गरी यनणाय गनुापछा ।  



  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन देहाय बमोयजमको ईजुरीमा 

ऄयधकारिते्र ग्रहण गने सम्बयन्धत ऄदालत वा यनकायमा ईजुरी गना जानु भयन सुनाआा पठाआाकदनुपछाः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) बमोयजमको यववादमा; 

तथा 

(ख) कुनै ऄदालत वा यनकायबाट मेलयमलापको लायग प्रेयषत भएको 

यववादमा । 

  (३) ईपदफा (२) को देहाय (ख) बमोयजमको यववादमा सम्बयन्धत ऄदालत वा यनकायमा 

पठाईँदा हायजर हुन जाने तारेख तोकी पठाईने तथा यमयसल समेत नक्कल खडा गरी ऄयभलेख रायख 

सक्कल यमयसल सम्बयन्धत ऄदालत वा यनकायमा पठाईनुपनेछ । 

७१.  मलेयमलाप दस्तरुः मेलयमलापमा जाने यववादको हकमा मेलयमलापकतााले पिहरुले सहमयतमा 

कदन मञ्जुर भएदेयख बाहेक कुनै प्रकारको दस्तुर लागे्नछैन । तर पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापकतााले 

पिहरुबाट बढीमा रु ५००।-/५००।- यलन पाईनेछन ।  

७२.  समदुाय स्तरमा हुने सामदुाययक मलेयमलाप प्रवधान गना कमाचारी तोक्न सके्नः (१)सयमयतले 

स्थानीय स्तरमा मेलयमलाप प्रवध्दान गनाको लायग कायापायलकामा ऄनुरोध गरेमा कमाचारी खटाआा 

समुदाय स्तरमा मेलयमलापको प्रवध्दानात्मक कायाक्रम गना सककनेछ । 

(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदाययक मेलयमलापको हकमा दफा ५९ (१) ऄनुसारको योग्यता तथा 

ऄनुभव नभएका मेलयमलापकताावाट मेलयमलाप गराईन वाधा पने छैन । 

(२) सयमयतले समुदायस्तरमा हुने सामुदाययक मेलयमलापको कायायवयध तोके वमोयजम हुनेछ । 

 

  



पररच्छेद-९ 

यनणाय कायाान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था  

७३. सयचवालयको यजम्मवेारीः कायापायलकाको प्रत्यि यनयन्त्रण र यनदेिनमा रयह सयमयतको यनणाय 

कायाान्वयन गने गराईने सम्बन्धी सम्पूणा कायाको रेखदेख गने यजम्मेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनःे (१)गाईँपायलका/नगरपायलका कायाालय तथा सो ऄन्तगातका सब ैवडा कायाालय तथा 

ऄन्य कायाालयले यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतले गरेको यनणाय बमोयजम व्ययि वा 

संस्था वा ऄन्य कसैसगँ ऄसुल गनुापने जरीवाना वा ऄन्य रकम ऄसुलईपर गना सहयोग गनुापनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतले ऄसूल गनापने जरीवाना, यबगो वा 

ऄन्य कुनै प्रकारको रकम ऄसुलईपर नभआा ईपदफा (१) मा ईललेख भए बमोयजमका कायाालयहरुले कुनै 

यसफाररि वा कुनै काया गररकदनेछैनन । 

७५. ऄसलु ईपर गनःे (१) ऄयभलेख प्रिासकले सयमयतको यनणाय बमोयजम कुनै पिसगँ जरीवाना वा यबगो 

वा ऄन्य कुनै प्रकारको ऄसुल ईपर गनुापने भएमा सो पिले जरीवाना यतना बुझाईन लयाएमा बुयझ 

सदरस्याहा गरी जरीवानाको लगत किा गनुापनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम ऄसुलईपर नभएमा लगत राखी सम्बयन्धत पिको नाम नामेसी तथा 

जरीवाना रकम समेतको यववरण गाईँपायलका/नगरपायलकाको कायाालयका साथै सबै वडा कायाालयमा 

समेत ऄयभलेखको लायग पठाईनुपनेछ । 

  (३) सम्बयन्धत कायाालयहरुले ईपदफा (२) बमोयजम लेयख अएमा त्यस्तो पिसँग जरीवाना 

रकम ऄसुलईपर गरी ऄयभलेख िाखामा सदरस्याहा गना पठाईनुपनेछ । 

   

७६. भरीभराई गनःे (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरेको कुनै यनणाय बमोयजम कुनै पिले राखेको दस्तुर, 

वा ऄन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराआा पाईने भएमा भराआा पाईने पिले भरी कदनुपने पिको 

त्यस्तो रकम भराआा कदनुपने स्रोत खुलाआा ऄनुसूची-१२ बमोयजमको ढाचँामा यनवेदन कदनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम यनवेदन दददा यथासम्भव नगद रहकेो बैकँ खाता वा कुनै सहकारी 

वा बचत संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा यललाम यबक्री गरी ऄसुल ईपर गनुापने ऄवस्था भएमा 

कुनै ऄचल सम्पयिको व्यहोरा खुलाआा यनवेदन कदनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजमको यनवेदनमा दफा ७८ बमोयजमको यववरण खुलाआा यनवेदन 

कदनुपनेछ  

७७. चलन चलाआाकदनःे (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरेको कुनै यनणाय बमोयजम कुनै सम्पयि वा 

ऄयधकार वा कुनै यवषयवस्तु वा सेवा वा ऄन्य कुनै यवषयको चलन पाईने ठहरेको पिले त्यस्तो चलन 

पाईने यवषयको यववरण खुलाआा ऄयभलेख प्रिासक समि ऄनुसूची-१३ को ढाँचामा यनवेदन कदनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम यनवेदन परेमा ऄयभलेख प्रिासकले यनणाय बमोयजमको यवषयको 

चलन चलाआाकदनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन दददा चलन चलाईनु पने सम्पयिको दफा ७८ 

बमोयजमको यववरण खुलाईनुपनेछ । 

७८. सम्पयिको यववरण खुलाईनपुनःे भररभराई गना वा चलन चलाआ पाईनको लायग यनवेदन कदने यववादको 

पिले यनवेदनमा सम्पयिको यववरण ईललेख गदाा देहाय बमोयजमको यववरण खुलाईनु पनेछः- 



  (क) ऄचल सम्पयिको यववरण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार ककलला; 

(२) घर जग्गाको ककिा नम्बर तथा िते्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगाकफट; 

(४) घर जग्गाको ऄवयस्थती अवास वा  औद्योयगक वा व्यापाररक िते्रमा रहेको 

व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पकक्क सडकसँग जोयडएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वायमत्व रहेको व्ययिको नाम थर साथै स्वायमत्व भन्दा फरक 

व्ययिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै ऄन्य 

यववरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खररदयबकक्र हुन सके्न न्यूनतम मूलय । 

  (ख) चल सम्पयिको यववरणः 

(१) चल सम्पयि रहेको ठाईँ तथा भोग वा यनयन्त्रण राखे्नको नाम थर; 

(२) बैकँ खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथ ैबैकँ तथा िाखाको नाम; 

(३) चल सम्पयिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भायवत यबकक्र मूलय; तथा 

(४) नगद बाहेकको चल सम्पयि भए ऄवस्था, प्रकृयत तथा बनोटका साथ ैप्रत्येकको 

साआज र सखँ्या । 

७९. सम्पयि रोक्का राख्नःे (१) ऄयभलेख प्रिासकले दफा ७५ वा ७६ बमोयजम यनणाय कायाान्वयनको लायग 

यनवेदन परेपयछ देखाआएको सम्पयिको हकमा अवश्यक पने जयत जेथा रोक्का राखे्न सम्बन्धमा यनणायको 

लायग कायाापायलका समि पेि गने र कायापायलकाबाट रोक्का राखे्न यनणाय गरेपछी यनणाय बमोयजम जेथा 

रोक्का राख्नको लायग सो जेथा दताा रहकेो कायाालय वा रयजष्ट्रिेन गने कायाालयमा लेयख पठाईनुपनेछ । 

  (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पयिको हकमा यनवेदन परेको बकढमा दआुा कदन यभत्र 

सम्पयि तायदात गना लगाआा तायदात गदााको समयमा नै अवश्यक पने जयत सम्पयि वा सोबाट प्राप्त 

हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा अकद अय यनयन्त्रण गनुा वा रोक्का राखु्नपछा र त्यसको भपााआा 

सम्बयन्धत पिलाआा कदनुपछा । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोयजमको सम्पयिको हकमा भररभराईको लायग अवश्यक पने 

जयत सम्पयि रोक्का राखी रोक्काको सचूना अवश्यकताऄनुसार लेखा िाखा वा सम्बयन्धत बैकँ वा 

सम्बयन्धत यनकायमा तुरुन्त लेयख पठाईनुपनेछ । 

  (४) सम्पयत रोक्का सम्वयन्ध  अदेि ऄनुसूची १४ बमोयजम हुनेछ । 
 

८०. सम्पयि यललाम गदाा ऄपनाईनपुने कायायवयधः (१) कायापायलकाले यस ऐन बमोयजम भरीभराई गनुापने 

यबगो वा कोटा फी वा त्यस्तै कुनै रकम ऄसुलईपर गना दफा ७८ को देहाय (क) बमोयजम सम्पयिको 

यववरण खुलाआा दखाास्त परेमा त्यस्तो रकम भरी कदनुपने व्ययिलाआा बुझाईनुपने रकम बुझाईन सात 

कदनको म्याद कदआा सूचना जारी गनुापछा । 

  (२) ईपदफा (२) बमोयजमको म्यादमा रकम बुझाईन नलयाएमा त्यस्तो भरीकदनुपने व्ययिको 

भरीपाईने व्ययिले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोयजमको सम्पयि तायदात गरीलयाईनुपछा ।   

  (३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै ऄदालत वा यनकाय वा गाईँपायलका वा 

सयमयतको यनणायले ऄसुल ईपर गनुापने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो ऄसुलईपर हुनुपने व्ययिले बुझाईन 

नलयाएमा यनजको जुनसुकै ऄचल सम्पयि फेला परेमा तायदात गरी रोक्का राखु्नपछा । 

  (४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद 

धरौट दायखल गरेको हकमा सो सम्पयिबाट खामे्न जयत रकमको लायग ईपदफा (३) बमोयजम 

गरररहनुपदैन ।   



  (५) ईपदफा (४) बमोयजम मोल कायम भएपयछ ईि ऄचल सम्पयिको यललामको सचूना 

सम्बयन्धत पिलाआा कदआा सवासाधारणको जानकारीको लायग यललाम हुने यमयत र सम्पयिको यववरण 

सयहतको सावाजयनक सूचना गाईँपायलका/नगरपायलका, यजलला प्रिासन कायाालय, यजलला ऄदालत, 

यजलला समन्वय सयमयतको कायाालय तथा कोष तथा लेखा यनयन्त्रकको कायाालयमा टाँस्न लगाईनुपनेछ । 

  (६) ईपदफा (५) बमोयजमको सूचनामा तोककएको कदनमा ईि सूचनामा तोककएको सम्पयि 

पञ्चककते मोलबाट मायथ बढाबढ प्रकक्रया बमोयजम यललाम गनुापनेछ । 

  (७) यललाम प्रकक्रयामा सम्भव भएसम्म यजलला ऄदालत, यजलला प्रिासन कायाालय वा स्थानीय 

प्रिासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय तथा गाईँपायलका िते्र यभत्र रहेका ऄन्य सरकारी 

कायाालयका प्रयतयनयधलाआा रोहवरमा राखु्नपनेछ ।   

  (८) ईपदफा (६) बमोयजम गदाा ईि सम्पयि कसैले पयन यललाम सकार नगरेमा सोयह 

प्रकक्रयाबाट पुनः दोस्रोपटक यललाम गनुापनेछ तथा दोस्रोपटक गदाा पयन कसैले यललाम सकार नगरेमा 

भराआापाईने पि यनवेदकलाआा नै ईि सम्पयि पञ्चककते मोलमा सकार गना लगाईनुपनेछ । 

  (९) ईपदफा (८) बमोयजम गदाा यनवेदकले सम्पयि सकार गना नचाहेमा पयछ ऄको जेथा खुलन 

अएका बखत कानून बमोयजम गनेगरी यनजको यनवेदन तामेलीमा राखी यललाममा चढाआाएको सम्पयि 

फुकुवा गरीकदनुपछा ।      

  (१०) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन गाईँपायलका/नगरपायलकाको कुनै 

रकम ऄसुल ईपर गने क्रममा यललाम गदाा कसैले सकार नगरेमा जयतमा सकार हुन्छ त्ययतमा नै सो 

सम्पयि यललाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोयजम ऄन्य सम्पयि 

वा प्रकक्रयाबाट ऄसुलईपर गनुापनेछ ।  

८१. तायदात गन ेप्रकक्रयाः (१) ऄयभलेख प्रिासकले दफा ७९ बमोयजम सम्पयि तायदात गनुापदाा कयम्तमा 

वडा सयचव स्तरको कमाचारी खटाआा त्यस्तो ऄचल सम्पयिको चलनचलतीको मूलय स्पष्ट खुलने गरी 

तायदात गनालगाईनुपनेछ ।   

  (२) ईपदफा (१) बमोयजम तायदात गने कमाचारीले तायदात गनुापने सम्पयिको चलनचलतीको 

मूलय कायम गने प्रयोजनले पञ्चककते मोल कायम गरी मुचुलका खडा गरी ऄयभलेख प्रिासक समि 

प्रयतवेदन सयहत पेि गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम पञ्चककते मोल कायम गदाा देहाय बमोयजमक कुरालाआा अधार यलआा 

कायम गनुापनेछः 

(क)  यनवेदकले यनवेदनमा खुलाएको मूलय; 

(ख) यनणायमा ईललेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पिले जमानत वा कुनै ऄन्य प्रयोजनको लायग कायापायलका समि यनवेदन 

दददा खुलाएको मूलय; 

(घ) तायदात गदाा भै अएको स्थानीय मूलयाँकन ऄनुसारको मूलय; 

(ङ) मालपोत कायाालयले कायम गरेको न्यूनतम मूलय; 

(च)  ऄन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी यनकायले कुनै मूलय कायम गरेको भए सो 

मूलय; 

(छ) पञ्चककते मोल कायम गनुाभन्दा तत्काल ऄगावै कुनै खररदयबकक्र भएको भए सो 

मूलय । 

स्पयष्टकरणः “पञ्चककते मोल” भन्नाले ऄचल सम्पयि यबकक्र गनुापदाा यबकक्रहुने न्युनतम 

मूलयलाआा सम्झनुपछा । 

  (४) ईपदफा (३) बमोयजम गदाा देहाय बमोयजमको कुरालाआा समेत ध्यानमा राखु्नपनेछः 

(क)  औद्योयगक वा व्यापाररक वा अवास िेत्र लगायत सडक सञ्जालसँग  जोयडएको 

छ वा छैन; तथा 

(ख) नगरिेत्रयभत्र पने घरको हकमा घरको वतामान ऄवस्था सम्बन्धमा प्रायवयधक 

मुलयाँकन प्रयतवेदन । 



८२. खाम्नजेयत मात्र यललाम गनुापनःे (१) कायापायलकाले दफा ८० बमोयजम यललाम गदाा ऄसुलगनुापने बाँकक 

खामे्न जयत सम्पयिमात्र यललाम गनुापनेछ ।       

  (२) सम्पयि यललाम गदाा सकार भएको रकम ऄसुलईपर गनुापने भन्दा बकढ भएमा सो बकढ 

भएको जयत रकम सम्पयिवाल पिलाआा कफताा गरीकदनुपछा । 

  (३) ईपदफा (२) बमोयजम रकम कफताा पाईने पि यललाम गदााको बखत ईपयस्थत नभएको 

भए रकम कफताा यलन अईनुभनी यनजको नाममा सात कदनको सचूना जारी गरीयझकाआा रकम कफताा 

गनुापछा । 

  (४) ईपदफा (३) बमोयजम गदाा सम्बयन्धत पि रकम कफताायलन नअएमा ईि रकम 

सयञ्चतकोषमा दायखल गरी अम्दानीबायँध सदरस्याहा गनुापछा । 

  (५) ऄयभलेख प्रिासकले दफा ८० बमोयजम यललाम गरेको सम्पयि सकार गने पिको नाममा 

सम्पयि दताा नामसारीको लायग सम्बयन्धत कायाालय वा यनकायमा पत्राचार गरी यनजलाआा सम्पयिको 

चलनपूजी ईपलब्ध गराआा अवश्यक परे सो सम्पयिको चलन चलाआाकदनुपछा ।  

  (६) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन दफा ८० बमोयजमको यललाम 

प्रकक्रया ऄगाडी बकढसकेपयछ भराईनुपने रकम बुझाईन लयाए पयन सो रकम नबुयझ सम्पयि यललाम 

गनुापनेछ । 

८३. यललाम ईपरको ईजरुीः यस ऐन बमोयजम भएको यललामको प्रकक्रयामा यचि नबुझ्ने पिले जुन प्रकक्रया 

ईपर यचि नबुझेको हो सो भएको पन्र कदन यभत्र सयमयत समि ईजुरी पेि गरी भएको अदेि 

बमोयजम गनुापनेछ । 

८४. यबगो भराईँदा वा चलनचलाईँदा लागकेो खचाः यस ऐन बमोयजम यबगो भराईँदा वा चलनचलाईँदा 

लागेको खचा यबगो भरीकदनुपने वा चलनकदनुपने सम्बयन्धत पिले व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथायस्थयतमा राख्नःे कायापायलकाले यस ऐन बमोयजम चलनचलाआा माग्न वा यबगो भराआापाईन कुनै 

सम्पयि देखाआा यनवेदन परेपयछ यबगो भराईने वा चलनचलाईने काया सम्पन्न नभएसम्मको लायग ईि 

सम्पयि हकहस्तान्तरण गना, भत्काईन, यबगाना तथा कुनै प्रकारको यनमााण काया गरी ईि सम्पयिको 

स्वरुप पररवतान गना नपाईने गरी रोक्का राख्न सम्बयन्धत पिको नाममा अदेि जारी गरी ईि सम्पयि 

यथायस्थयतमा राखु्नपनेछ ।     

८६. यनवदेनबाट कारवाही गनःे (१) ऄयभलेख प्रिासकले कुनै पिले दफा ८५ बमोयजम भएको अदेि 

यवपररत कुनै सम्पयिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतान अकद गरेको यनवेदन परेमा ईि यनवेदन 

दताा गरी त्यस्तो गने पिको नाममा यतन कदनको म्याद  जारी गरी यनजलाआा हायजर गराआा सो यनवेदन 

सयमयत समि पेि गनुापनेछ ।     

  (२) सयमयतले ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन पेि हुन अएमा पिलाआा नया ँईजुरी दताा गना 

नलगाआा ईि यनवेदनबाट नै अवश्यक कारवाही गरी यनणाय गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदनको 

व्यहोराबाट यनवेदन सयमयतको िते्रायधकार यभत्र नपने यवषयमा परेको देयखएमा सयमयतले ईि यवषयमा 

िेत्रायधकार ग्रहण गने ऄदालत वा यनकाय समि जान सुनाआा कदनुपनेछ । 

८७. चलनचलाईने सचूनाः (१) ऄयभलेख प्रिासकले सयमयतको यनणाय बमोयजम चलन चलाआा पाईन यनवेदन 

परेमा चलन चलाईने यमयत खुलाआा फलानो यमयतमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाईन कमाचारी 

खरटआा अईने हुँदा सो यमयत ऄगावै घर जग्गा खायल गरीकदनु भयन चलन कदनुपने पिको नाममा 

सूचना जारी गनुापनेछ ।    

  (२) चलनकदनुपने सम्पयि ईजुरीको पिबाहके ऄन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा ऄयभलेख 

प्रिासकले सोयह पिको नाममा ईपदफा (१) बमोयजमको सूचना जारीगनुापनेछ । 



  (३) ईपदफा (१) बमोयजम तोककएको यमयतमा खरटआाजाँदा घरजग्गा खाली गरेको भए 

सम्बयन्धत कमाचारीले चलन चलाआा कदएको मचुुलका खडागरी तथा घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली 

गराआा चलन चलाआा चलन चलाएको मुचुलका खडा गरी प्रयतवेदन साथ ऄयभलेख िाखामा पिे गनुापनेछ 

।       

  



पररच्छेद-१० 

यवयवध 

८८. नक्कल यनवदेनः (१) सयमयत समि दताा रहेको ईजुरीको कुनै सरोकारवाला पिले यववादको यमयसलमा 

रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल यलनको लायग यनवेदन कदएमा सयमयतले ईि पिलाआा सो कागजको नक्कल 

ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन दददा सम्बयन्धत पिले ईजुरी िाखामा रहकेो यमयसलको 

नक्कल यलनुपदाा ईजुरी प्रिासक तथा ऄयभलेख िाखामा रहेको यमयसलको नक्कल यलनुपने भएमा ऄयभलेख 

प्रिासक समि यनवेदन पेि गनुापनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन कदनको एघार बजे ऄगावै पेि भएमा सम्बयन्धत 

कमाचारीले सोयह कदन र सो भन्दा पछी पिे भएमा सम्भव भएसम्म सोयह कदन नभए सोको भोयलपलट 

नक्कल ईपलब्ध गराईनेछ । 

  (४) ईपदफा (१) बमोयजम यनवेदन दददा फरक फरक ईजुरीको लायग फरक फरक यनवेदन 

कदनुपनेछ । 

  (५) यववादको कुनै पिले ईपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन दददा नक्कलको सिामा कागजपत्रको 

फोटो यखच्ने ऄनुमयत मागेमा सो कदनुपनेछ । 

  (६) नक्कल यनवेदन दददा ऄनुसूची-१५ बमोयजमको ढाचँामा कदनुपनेछ । 

८९. नक्कल दस्तरुः (१) सम्बयन्धत प्रिासकले दफा ८८ बमोयजम नक्कल वा फोटो यखच्नको लायग यनवेदन 

कदनेपिसँग देहाय बमोयजमको दस्तुर यलआा नक्कल ईपलब्ध गराईनुपनेछः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रयत पृष्ठको रू ५।– रुपैयाँको दरले; 

(ख) सयमयतको यनणाय कागजको हकमा प्रयत सक्कल पानाको प्रयत पृष्ठको रू ५।– रुपैयाँको 

दरले; तथा 

(ग) यलखत कागजपत्रको नक्कल नयलआा फोटो यखच्न चाहेमा प्रयत पानाको रू ५।–         

रुपैयाँको दरले । 

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन प्रचयलत कानून बमोयजम नक्कल दस्तुर 

नलागे्न पिलाआा यस दफा बमोयजमको दस्तुर लागे्नछैन । 

  (३) यस दफा बमोयजम नक्कल ईतार गरी लैजाने पिले नक्कल ईतार गदाा लागेको खचाको 

व्यवस्था अफै गनुापनेछ । 

९०. दस्तरु ईललखे गनःे (१) नक्कल प्रमायणत गने सम्बयन्धत प्रिासकले नक्कल प्रमायणत गदाा नक्कल लैजाने 

पिको नाम थर तथा ईजुरीमा हैयसयतका साथ ैनक्कल ईतार गरेवापत दायखल गरेको दस्तुर र नक्कल 

पाना समेत ईललेख गरी नक्कल कदएको व्यहोरा जनाआा नक्कल प्रमायणत गनुापनेछ । 

   

९१. दस्तरु चिुा नभआा नक्कल नकदआनेः सम्बयन्धत प्रिासकले यस ऐन बमोयजम नक्कल मागे्न पिले नक्कल 

ईतार गदाा दफा ८९ बमोयजम लागे्न दस्तुर दायखल नगदाासम्म नक्कल कदनेछैन र सो नक्कलको 

अयधकाररकता प्रमायणत गना पाईनेछैन ।  

९२. प्रचयलत काननू बमोयजम हुनःे यस ऐनमा जनुसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन ईजुरीसँग सम्बयन्धत 

प्रचयलत कानूनमा कुनै कुरा लेयखएको भए सोमा लेयखए जयतको हकमा सोयह बमोयजम हुनेछ । 



९३. यनयम बनाईने ऄयधकारः सयमयतले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लायग अवश्यक यनयम बनाईन 

सके्नछ । 

  



 

ऄनसुचूी-१ 

(दफा ८ को ईपदफा (२) सगँ सम्बयन्धत) 

ईजरुीको ढाँचा 

न्याययक सयमयत समि पेि गरेको 

यनवेदन-पत्र 

 

.............. यजलला ............. . 

गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, वडा नं .

 ............... .........वस्ने 

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

छोरा/छोरी/श्रीमयत 

वषा  ..................को 

............................................................. .............यनवेदक (प्रथम पि)  

यवरुद्ध 

.............. यजलला ............. . 

गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, वडा नं .

 ............... .........वस्ने वषा  ..................को 

..................................................................................यवपिी (दोस्रो 

पि)  

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद 

म यनम्न वँुदाहरुमा लेयखए वमोयजम यनवेदन गदाछु : 



१. म यनवेदक र यस यववादको दोस्रो पियवच संवत २०६९ सालमा 

सामायजक परम्परा ऄनुसार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वषासम्म 

ऄथाात २०७१ सालसम्म हामीयवच सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । 

हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक 

अपसमा लोग्ने स्वास्नीयवचको सहमयत र सहकायामा छोरा जन्मेपछी क्रमिः 

समस्या देखखदै जान थालयो । २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी ईनी घर 

अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरँे  । २ पटकसम्म यलन गएँ । 

तर यनजले यतमीसँग मेरो जीवन चलन सक्दैन, म घर जान सयिन, यतमी जे 

गनुापछा गर भयन ठाडो जवाफ कदन थायलन । के कारणले यस्तो हुन गयो भयन 

सोध्दा ऄव यतम्रो र मेरो सम्वन्ध छैन अफुखुसी गर र  मलाइ सम्पका  नगर,गरेमा 

राम्रो हुदैँन भयन धाक धम्की र त्रास मसेत कदआन । लामो समयसम्म मन फकेला र 

घर अईयलन भयन पखी वसेँ तर अइनन । कररव ३ वषापछी ऄथाात २०७४ साल 

भाद्र मयहनामा पुनः यलन गएँ तर यवपिी मसँग वोलदै नवोली घरयभत्र यछररन र 

साला जेठान पठाइिारीररक अक्रमण गने सम्मको काया गरी मलाइ तथानाम 

गायल गलौच गरे । मुयश्कलल ेज्यान जोगाइ यनराि भएर घर फर्ककएँ र ऄव दोस्रो 

पिश्रीमती मसँग पुनः फर्कक अईने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने सम्भावना 

नभएकोल ेपाररवाररक यववाद यनरुपणका लायग यो यनवेदन कदन अएको छु ।  

२. यस सयमयतबाट दोस्रो पि यझकाइ जे जो वुझ्नुपछा वुझी यववाद यनरुपण 

गराइपाईँ ।  

३. यस गाईँपायलका बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायवयधको दफा 

....वमोयजम यनवेदन दस्तुर रु  दोस्रो पि १ जनालाइ म्याद सूचना दस्तुर रु 

........., पाना २ को यनवेदनको प्रयतयलपी दस्तुर रु  .............समते गरी जम्मा 

रु ......यसै यनवेदनसाथ दायखल गरेको छु ।  

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

ऄनुसार यसै सयमयतको ऄयधकारिेत्रयभत्र पदाछ ।  



५. यो यनवेदन हदम्यादयभत्रै छ र म यनवेदकलाइ यस यवषयमा यनवेदन कदने 

हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयमा ऄन्यत्र कही ँकतै कुन ैयनकायमा कुनै प्रकारको यनवेदन कदएको 

छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पिको माआती तफा का र मेरो घर तफा का पररवारका सदस्यहरु 

यझकाइ थप व्यहोरा वुझ्न सककनछे ।  

८. यसमा लेयखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोयजम 

संजाय भोग्न तयार छु ।  

 

यनवेदक 

नामः  ............................. 

आयत संवत् ............. 

साल...................मयहना......................गते.................

....रोज िुभम् ।  



ऄनसुचूी-२ 

(दफा ९ को ईपदफा (१) सगँ सम्बयन्धत) 

ईजुरी दताा गरेको यनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषय:  ईजुरी दतााको यनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... बस्ने तपाआ  ........................ले  ....................

बस्ने  .......................यवरुद्धमा 

 .......................................भनी ईजुरी दताा गना लयाएकोमा अजको 

यमयतमा दताा गरी दताा नं ................ .कायम भएकोले यो यनस्सा जारी गररकदएको छ 

।  

 

ऄयधकृत कमाचारी 

दस्तखत:   ........  

यमयत:   ...........  

  



ऄनसुचूी-३ 

(दफा ९ को ईपदफा (२) सगँ सम्बयन्धत) 

ताररख भपााआा 

न्याययक सयमयत  

.......... गाईँपायलकामा खडा गररएको तारेख भरपाइ 

 

वादी           प्रयतवादी 

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

मुद्दा  .................... 

यमयत ........... मा ......................................... काम 

भएकोले सोही कदन ........... बजे यस न्याययक सयमयत/कायाालयमा ईपयस्थत हुनेछु भनी सही 

गन े...... 

 

वादी ................         प्रयतवादी 

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

 

आयत संवत् ............. 

साल...................मयहना......................गते.................

....रोज िुभम् ।  

 

  



ऄनसुचूी-४ 

(दफा ९ को ईपदफा (३) सगँ सम्बयन्धत) 

ताररख पचाा 

न्याययक सयमयत 

ऄरूण गाईँपायलका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाा 

 

वादी        प्रयतवादी 

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

मुद्दाः ...................... 

 

यमयत ............... मा .................... काम गना ........ बजे हायजर 

हुन अईनुहोला ।  

 

फाँटवालाको दस्तखत  

यमयत ................. 

 

  



ऄनसुचूी-५ 

(दफा १५ को ईपदफा (३) सँग सम्बयन्धत) 

प्रयतवादको ढाँचा 

यलयखत जवाफको नमूना 

न्याययक सयमयत समि पेि गरेको 

यलयखत जवाफ 

प्रथम पि 

................................यजलला ......................

गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका वडा 

नं  ...........................वस्ने   ..................को ....................... 

(नाता सम्बन्ध ईललेख गने ( वषा  .............

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

....यलयखत जवाफ प्रस्तुतकताा  

दोस्रो पि 

.............. यजलला ............. . गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, 

वडा नं  ............... .वस्ने 

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

.को छोरा वषा  .........को 

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

..................................यवपिी )यनवेदक(  

यवषय सम्वन्ध यवच्छेद । 

म यनम्न वुँदाहरुमा लेयखए वमोयजम यनवेदन गदाछु : 

१. म यलयखत जवाफ प्रस्तुतकताा र यवपिी यनवेदकयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा 

ऄनुसार यववाह भएको व्यहोरा रठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म 

भएको रठक हो । २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर अईन 

फोनबाट ऄनुरोध गरेको, २ पटकसम्म यलन अएको तर म घर नगएको,मैले यवपिी यनवेदकलाइ 

दाम्पत्य जीवन चलन नसके्न भनेको र मेरा दाइभाइले िारीररक अक्रमण गन ेसम्मको काया गरेकोभयन 

कपोलकयलपत झुठा र हुँदै नभएका यनराधार व्यहोरा ईललेख गरी यववाद गरेको कुरा ईललेख गना 

चाहान्छु ।  



२. मलाइ यवपिी यनवेदक समेत यमली गायल गलौच , डर, धाक, धम्की देखाइ हातपात गरी घरबाट 

यनकाला गरेपछी म माआतीमा अइ वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारण ममाथी 

यवयभन्न ककयसमका अरोप लगाइ ऄपमान गन,े गाली गलौच गन े लगायतका कामहरु हुँदैगए । 

पररवारका ऄन्य सदस्यहरुले म माथी घृणा गन,े वोलचाल नगने जस्ता काया गरेपयन यवपिीबाट केही 

समय मलाइ नै समथान र सहयोग गदै अएका यथए तर पछी यवपिी यनवेदक समेत ईयनहरुसँगै यमले 

र मलाइ जवरजस्त गरबाट यनकालन ेकायामा सहभागी भए  । के कुन कारणले वा मेरो के गलतीले 

यसो गरेका हुन भयन वुझ्दा वेलावेला दाआजो नलयाएको भयन माआती पिसमेतको  अलोचना गन े

गरेका यथए । सायद ईयनहरुलाइ दाआजोकै लोभका कारण मलाइ घरबाट यनकालीकदएका हुनुपदाछ । 

मैले कुन ैगलती नगरेको र यवपिी लोगे्नसँग पूवावत माया, सद्भाव र सम्मान यथावत रहेकोले लोगे्न 

स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरीपाईँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त यनकालेपछी ४ मयहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माआती अएको झण्ड ै

३ वषासम्म वेखवर, सम्पका यवयहन वसी ऄयहले एक्कासी सम्वन्ध यवच्छेदको माग गरी यनवेदन कदनु 

अफँैमा अश्चयाजनक लागेको छ, सत्य तथ्य वुयझ कानून वमोयजम गररपाईँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायवधीको दफा 

....वमोयजम यलयखत जवाफ वापत दस्तुर रु ......यसै यनवेदनसाथ दायखल गरेको छु ।  

५. यो यलयखत जवाफ म्यादयभत्रै यलइ म अफैं ईपयस्थत भएको छु ।  

६. यस यवषयमा ऄन्यत्र कही ँकत ैकुन ैयनकायमा कुन ैप्रकारको यनवेदन कदएको छैन ।  

७. यसमा लेयखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोयजम संजाय भोग्न तयार 

छु ।  

यनवेदक 

नामः ................................... 

आयत संवत  .................साल  .....................मयहना 

 ..............गते ....................रोज िुभम् ।  

 

 

  



ऄनसुचूी-६ 

(दफा २० को ईपदफा (६) सँग सम्बयन्धत) 

  न्याययक सयमयतबाट जारी भएको 

म्याद सचूना 

.............................................................वसे्न 

.....................................................को नाईँमा 

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

गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका कायाांलयबाट जारी भएको १५ )पन्र (कदने सूचना  

 

...............................................वसे्न 

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

तपााको यवरुद्ध ...................................यववाद परेको भयन यनवेदन दताा गरेको 

हुँदा सो को प्रयतयलपी यसै साथ पठाइएको छ । ऄतः तपाइले यो म्याद वुझेको वा ररत पूवाक तामेल भएको 

यमयतले १५) पन्र  (कदन यभत्रमा अफ्नो भनाआ सयहत अफैं वा कानून वमोयजमको वा रेि माफा त यस 

कायाालयमा हायजर हुन अईनुहोला । ऄन्यथा कानून वमोयजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 

आयत 

सम्बत

...................साल.......................मयहना......................गते 

रोज.............िुभम् .........।  

  



ऄनसुचूी-७ 

(दफा ४२ को ईपदफा (१) सँग सम्बयन्धत) 

यनणायको ढाँचा  

....................................... न्याययक सयमयत 

संयोजक 

श्री.................................................................

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

सदस्य 

श्री.................................................................

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

सदस्य 

श्री.................................................................

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

यनणाय 

संवत ............... सालको यनवदेन नं........ 

यवषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. यजलला ................ 

गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका वडा नं............ 

...............................वस्ने 

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

................प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. यजलला ................ 

गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका वडा नं............ 

...............................वस्ने 

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

................दोस्रो पि 



स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोयजम यनवेदन दताा भइ सोही ऐनको 

दफा ४६ वमोयजम गठन भएको न्याययक सयमयत समि प्रस्तुत हुन अएको मुद्दाको संयिप्त तथ्य र 

यनणाय यस प्रकार छः  

(१) .............. गाईँ/नगर/ईपमहानगर/महानगरपायलका वडा नं. 

....................... नक्सा यसट नं.... कक.नं........िे.फ...........को 

घरजग्गामा पयश्चम तफा का कक.नं..........का संयधयार यवपिी ...................ले 

घर वनाईँदा अफ्नो घरजग्गामा यसमानासम्म अइ जोयड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी 

अफ्नो घर कम्पाईण्डयभत्र झानेगरी वनाएको हुँदा सो वलेसी वन्द गराआपाईँ भन्न े यनवेदकको यनवेदन 

व्यहोरा ।  

(२) .............. गाईँ/नगर/महानगर पायलकाबाट प्रचयलत भवन यनमााण सम्वन्धी 

मापदण्ड वमोयजम आजाजत प्राप्त गरी भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराइ सो नक्सा वमोयजम भवन 

यनमााण गरेको हु ँ। यवपिी यनवेदकले भन ेवमोयजम अफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी यनजको 

घर कम्पाईण्डयभत्र झाने नगरेको अफ्नै घरजग्गामा झाने गरेको हुँदा झुठा यनवेदन खारेज गररपाईँ भन्ने 

प्रत्यथीको यलयखत जवाफ ।  

(३) .............. गाईँ/नगर/ईपमहानगर/महानगर पायलकाबाट स्थलगत यनररिण तथा 

सवेंिण गना गएका प्रायवयधक टोयलले स्थलगत यनररिण गरी यमयत.........मा पेि गरेको स्केच 

सयहतको प्रयतवेदनबाट प्रत्यथीको घरतफा बाट छत तथा वलेसीको पानी खस्दा यनवेदकको घर 

कम्पाईण्डयभत्र पने गरेको देयखन्छ भन्न ेव्यहोरा ईललेयखत भएको  ।  

(४) यववादका दवुै पिलाइ मेलयमलाप गराईने प्रयोजनका 

लायग.......................... गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगर/महानगरपायलक 

वडा नं........,................. मा रहेको मेलयमलाप केन्द्रमा पठाईँदा मेलयमलाप हुन नसकी फर्कक 

अएको ।  

यनणाय 

दवुै पिलाइ सुनुवाइको लायग अज पेिी तोककएकोमा यववादका सम्वयन्धत पिहरु स्वयमं तथा 

यनजहरुबाट यनयुि गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाइ सुनी पुनः यमलापत्र गनुाहोस भयन 

सम्झाईँदा वुझाईँदा पयन यमलापत्र गना मञ्जुर नगनुा भएकोले फाआलमा संलग्न प्रमाण कागजहरुको समेत 

मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोयजमयनणाय कदनुपने हुन 

अइ यनणायतफा यवचार गदाा यनवेदकको कक. नं....को पयश्चमतफा प्रत्यथीको कक.नं....को घरजग्गा 

जोयडएर रहेकोमा यववाद देयखएन । यनवेदकको भनाइ ऄनुसार अफ्नो घर कम्पाईण्डयभत्र प्रत्यथीको 

छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होआन भयन स्थलगत रुपमै जाँचवुझ गरी प्रायवयधक प्रयतवेदन पेि 

गना कायाालयबाट खरट गएका प्रायवयधक कमाचारीले यमयत.............मा पेि गरेको स्केच 

सयहतको प्रायवयधक प्रयतवेदन समेतबाट यनवेदकको माग दावी वमोयजम अफ्नो घर कम्पाईण्डयभत्र 

प्रत्यथीको छत तथा वलेसीबाट पानी झन ेगरेको भन्न ेपुयष्ट हुन ेदेयखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट 



पाररत गरेको नक्सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी अफ्नै घरजग्गामा झाने भयन देखाइएको र 

यनवेदकको घर कम्पाईण्डयभत्र पानी झाना पाईनुपछा भयन प्रत्यथील ेदावी यवरोध गना समेत नसकेको र 

प्रचयलत कानून र प्रचलनबाट समेत ऄकााको घर कम्पाईण्डयभत्र अफ्नो छत तथा वलसेीको पानी झाना 

पाईन े नदेयखएको हुँदा यनवेदकको माग वमोयजम प्रत्यथीले अफ्नो छत तथा वलेसीबाट अफ्नै घर 

जग्गामा पानी झाने प्रवन्ध गनुापन ेदेयखन्छ । यनवेदकको घर कम्पाईण्डमा पानी झाना नपाईन ेठहछा  । 

सो ठहनााले तपयिल बमोयजम गनुा ।  

तपयिल 

१. सरोकारवालाले नक्कल माग गना अएमा यनयमानुसार दस्तुर यलइ नक्कल कदनु ।  

२. यो यनणायमा यचि नवुझे ३५ कदनयभत्र ..............यजलला ऄदालतमा पुनरावेदन गना 

जानु भयन  प्रत्यथीलाइ सुनाइकदनु ।  

३. म्यादयभत्र पुनरावेदन नपरेमा कानून वमोयजम यनणाय कायाान्वयन गनुा/गराईनु ।  

आयत संवत् ............. 

साल...................मयहना......................गते.................

....रोज िुभम् ।  

 

  



ऄनसुचूी-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बयन्धत) 

ऄन्तररम संरिणात्मक अदेिको नमनूा 
 

........................................................... न्याययक सयमयत 

संयोजक 

श्री.......................................................................

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

सदस्य 

श्री.......................................................................

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

सदस्य 

श्री.......................................................................

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

अदेि 

संवत ............................ सालको यनवेदन नं........ 

यवषयः  यपयडतलाइ ईपचार गराईन ेसम्वन्धमा । 

................. यजलला ................ गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका वडा 

नं............ ...............................वसे्न 

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

.........प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. यजलला ................ गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका वडा 

नं............ ...............................वसे्न 

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

.........दोस्रो पि 

यसमा यनवेदकको माग वमोयजम ..........................यजलला वडा 

नं................................ वसे्न ...............को नायत 

..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को 

................ले अफुलाइ ऄसाध्य रोग लायग यनययमत रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौला डायलोयसस गना 

यचककत्सकले यिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषा .................. को 

...........................ले यनययमत रुपमा डायलोयसस गना ऄटेर गरेको, घरर घरर रुपैयँा नभएको 

वहाना गने गरेको, कयहले कयहले कायाालयको कामको व्यस्तताले फुसाद नयमलेको अकद कारण जनाइ अफुले यनययमत प्राप्त 

गनुापने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हुँदा अफ्नो जीवन झनझन खतरायुि वन्दै गएको भयन ऄस्पतालको यचककत्सकको 

पुजाा र यिफाररस सयहत पेि हुन अएको यनवेदन ईपर प्रारयम्भक रुपमा जाँचवुझ गदाा व्यहोरा मनायसव देयखएको हुँदा 

हाललाइ यनवेदकको लायग यचककत्सकले यिफाररस गरे वमोयजम हरेक हप्ता २ पटक डायलोयसस गनुा गराईनु तथा यनजको 

स्वाथ्य लाभका लायग अवश्यक ऄन्य प्रवन्ध समेत यमलाईनु भयन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) 

वमोयजम यवपिी ........................को नाममा यो ऄन्तररम संरिणात्मक अदेि जारी गररकदएका छौं 



। यो अदेि यमयसल सामेल राखी यवपिीलाइ लेखी  पठाइकदनु । यो अदेि ऄनुसार ईपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी 

यमयसल सामेल राखु्न र यनयमानुसार पेि गनुा ।  

 

इयत संवत ................... साल ..........मयहना....गते रोज..िुभम् । 

 



ऄनसुचूी-९ 

(दफा ५३ को ईपदफा (२) सँग सम्बयन्धत) 

यमलापत्रको लायग यनवेदनको ढाचँा 

....................गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका न्याययक सयमयतसमि पेि गरेको 

यमलापत्रको संयुि यनवेदनपत्र 

.............. यजलला ............. . गाईँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, वडा 

नं  ............... ......... .वसे्न 

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

........................को छोरा /छोरी/श्रीमयत  

वषा  ..................को 

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

......यनवेदक )प्रथम पि(  

यवरुद्ध 

.............. यजलला ............. . गाईँपायलका, वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

वषा  ..................को ............................................यलयखत 

जवाफकतावृ )दोस्रो पि(  

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी यनवेदक  यनम्न यलयखत यनवेदन गदाछौः  

१. हामीयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनुसार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  

सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोयह 

वषा २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी घर नअएको, पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेको, यलन 

गएको तर ईलटै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेदकको यनवेदन परेको ।  

२. अफुलाइ दाआजो नलयाएको यनईँबाट घरमा हेला गरेको, ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट यनकाला गरेको 

हो । अफु खुिीले माआत गइ वसेको होआन ऄझपयन लोगे्नप्रयत अफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले 

लोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइपाईँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखत जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं, केहीवषा लोगे्न स्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म 

समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमुटाव भइ लोगे्न स्वास्नी ऄलग ऄलग वसेकोमा 

 ..................... गाईँपायलकाको न्याययक सयमयत माफा त वडा नं ................. .

ऄन्तगातको  ............................मेलयमलाप केन्द्रमा मेलयमलापकताा 

.................को पहलमा ए क अपसमा छलफल गरी यमली अएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे 

जस्ता यवषयमा ऄसमझदारी तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीयवच एक ऄकााप्रयत यवश्वास, सदभाव र प्रेम 



कायमै रहकेोले लोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाईँ भन्ने यनवेदन दावी छोयड पुनः सुमधुर सम्वन्धका साथ 

दाम्पत्य जीवनलाइ व्यवयस्थत ढंगले ऄगायड वढाईने छौं । यनवेदकको घरमा तत्काल लोगे्न स्वास्नी यमयल वसे्न 

वातावरण नहुने भएकोले छुिै ठाईमा डेरा यलइ वस्न हामी दवुै पि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (वमोयजम यो यमलापत्रको संयुि यनवेदन पेि गरेका  छौं , लेयखए वमोयजम 

यमलापत्र गरी पाईँ ।  

४. .................. गाईँपायलका स्थानीय न्याययक कायायवधी वमोयजम यो यमलापत्रको संयुि 

यनवेदन दस्तुर बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेयखएका व्यहोरा रठक साचँो  हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोयजम सहुँला वुझाईँला ।  

यनवेदकहरु 

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

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

 

आयत संवत् ............. 

साल...................मयहना......................गते.................

....रोज िुभम् ।  

 

  



ऄनसुचूी-१० 

(दफा ५३ को ईपदफा (५) सँग सम्बयन्धत) 

यमलापत्रको ढाँचा 

  

ऄरूण गाईँपायलका न्याययक सयमयतसमि पेि गरेको यमलापत्रको संयुि 

यनवेदनपत्र 

.............. यजलला ............. . गाईँपायलका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

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

छोरा/छोरी/श्रीमयत  

वषा  ..................को 

...............................................................................यनवेदक (प्रथम 

पि)  

यवरुद्ध 

.............. यजलला ............. . गाईँपायलका, वडा नं 

यलयखत जवाफकताा........................को .......................वस्न े

वषा........................ )दोस्रो पि( 

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी यनवेदक  यनम्न यलयखत यनवदेन गदाछौं : 

१. हामीयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनुसार यववाह 

गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहकेो यथयो । हामीबाट 

२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोयह वषा २०७१ 

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



ऄनुरोध गरेको, यलन गएको तर ईलटै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेदकको 

यनवेदन परेको ।  

२. अफुलाइ दाआजो नलयाएको यनईँबाट घरमा हलेा गरेको, ऄपमान गरी 

जवरजस्त घरबाट यनकाला गरेको हो । अफु खुिीले माआत गइ वसेको होआन 

ऄझपयन लोग्नेप्रयत अफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहकेोले लोग्ने 

स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइपाईँ भन्न े प्रत्यथीको यलयखत जवाफ 

रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं, केहीवषा लोग्ने स्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हामीबाट 

एक सन्तानको जायजन्म समेतभसैकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयल े

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

गाईँपायलकाको न्याययक सयमयत माफा त वडा नं  ................. .ऄन्तगातको 

 ............................मेलयमलाप केन्द्रमा मेलयमलापकताा .................को 

पहलमा एक अपसमा छलफल गरी यमली अएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे 

जस्ता यवषयमा ऄसमझदा री तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीयवच एक 

ऄकााप्रयत यवश्वास, सदभाव र पे्रम कायमै रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध 

यवच्छेद गरी पाईँ भन्ने यनवेदन दावी छोयड पनुः समुधुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य 

जीवनलाइ व्यवयस्थत ढंगले ऄगायड वढाईने छौं । यनवेदकको घरमा तत्काल लोग्न े

स्वास्नी यमयल वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छुिै ठाईमा डेरा यलइ वस्न हामी दवैु 

पि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )

वमोयजम यो यमलापत्रको संयुि यनवेदन पेि गरेका छौं , लेयखए वमोयजम 

यमलापत्र गरी पाईँ ।  

४. ..................गाईँपायलका स्थानीय न्याययक कायायवधी वमोयजम यो 

यमलापत्रको संयुि यनवेदन दस्तुर बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  



५. यसमा लेयखएका व्यहोरा रठक साँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोयजम 

सहुलँा वुझाईँला ।  

यनवेदकहरु 

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

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

 

आयत संवत् ............. 

साल...................मयहना......................गते.................

....रोज िुभम् । 

 

  



ऄनसुचूी-११ 

(दफा ६० को ईपदफा (३) सँग सम्बयन्धत) 

मलेयमलापकताामा सूचीकृत हुने यनवदेन ढाचँा 

न्याययक सयमयत 

 ........... गाईँपायलका समि पेि गरेको यनवेदन 

 

यवषयः मेलयमलापकताामा सूचीकृत हुन पाईँ ।  

 

प्रस्तुत यवषयमा तपयसलमा ईललेयखत कागजातहरुको प्रयतयलपी साथै राखी ............  

गाईँपायलकाको न्याययक सयमयत ऄन्तगातका ............ मेलयमलाप केन्द्रमा सूचीकृत भइ 

मेलयमलाप गराईन ऄनुमती पाईँ भनी यनवेदन गदाछु ।  

तपयसल  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म ईयतणा गरेको िैयिक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी, 

३) मेलयमलापकतााको तायलम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायाँकपी, 

४) मेलयमलाप सम्बन्धी ऄनुभव र 

५) व्ययिगत यववरण (Bio- data) 

                                                         यनवेदक 

नाम थरः .......... 

दस्तखतः ........... 

यमयतः ............. 

 

ऄनसुचूी-१२ 

(दफा ७६ को ईपदफा (१) सँग सम्बयन्धत) 

 

फोटो 

    



............ गाईँपायलकाको न्याययक सयमयत समि पेि गरेको  

भररभराईको यनवेदन पत्र 

 

यवषयः भररभराइ पाईँ भन्न ेवारे । 

......वस्ने................................यनवेदक ÷वादी÷प्रयतवादी 

यवरुद्ध 

.......वस्ने.............यवपिी ÷वादी÷प्रयतवादी 

मुद्धा 

म यनवेदक यनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गदाछु । 

१  .ईपरोि यवप िी संगको ईललेयखत मुद्धा यस गाईँपायलकाको न्याययक सयमयतको 

यमयत ..............को यनणाय बमोयजम मैले यस कायाालयमा राखेको दस्तुर ÷रकम 

यमयत ..............को श्री...................यजलला ऄदालतको फैसला बमोयजम 

मैले भरी भराइ पाईने ठहर भएको हुँदा ईि रकम  भरी भराइ पाईन यो यनवेदन पेि गरेको छु 

। 

२  .मैले यस कायाालयमा जम्मा गरेको दस्तुर ÷रकमको भरपाइ÷रयसद÷भौचरको सक्कलै प्रयत र 

सम्मानीत श्री .......................यजलला ऄदालतको ऄयन्तम फैसलाको छायाकपी 

यसै साथ संलग्न छ ।  

३  .यसमा लेयखएको व्यहोरा रठक हो , झुठा ठहरे सहुँला बुझाईला । 

यनवेदक 

यनज

...........

... 

इयत 

संवत

..................साल...................मयहना.............गते........

रोज िुभम् ।  



ऄनसुचूी-१३ 

(दफा ७७ को ईपदफा (१) सँग सम्बयन्धत) 

चलन चलाईने यनवेदन 

.........गाईँपायलका मा पेि गरेको 

यनवेदन पत्र 

यवषयः चलन चलाइ पाईँ भन्ने वारे । 

.......वस्ने.....................यनवेदक ÷वादी÷प्रयतवादी 

यवरुद्ध 

.......वस्ने..................यवपिी ÷वादी÷प्रयतवादी 

मुद्धा 

म यनवेदक यनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गदाछु । 

१  .ईपरोि यवपिीसंगको ईललेख यवत मुद्धा यस गाईँपायलकाको न्याययक सयमयतबाट 

यमयत ........मा यनणाय भइ ईि घर जग्गा )वा जुन सम्पयि भोग गना पाईने गरी यनणाय 

भएको छ सो सम्पयि वा वस्तु ईललेख गने (मेरो हक भोग र स्वायमत्वको हुने ठहर भएकोमा 

श्री ......यजलला ऄदालतमा यवपिीले प वुनरावलोकन गरेकोमा सम्मानीत ऄदालतबाट समेत 

यमयत  ..............मा यनणाय हुँदा न्याययक सयमयतकै यनणायलाइ सदर गरी मेरै हक भोग 

कायम गरेको हुँदा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पयि रहेको हुँदा यिशायतयिश मलाइ 

ईि सम्पयि चलन चलाइ पाईन यो यनवेदन पेि गरेको छु  । 

२  .यसै यनवेदन साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सयमयतले यमयत............मा गरेको यनणायको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........यजलला ऄदालतले गरेको यमयत.............को सदर फैसलाको 

छाँयाँकपी 

 ग  .यस यववाद सम्वद्ध यमयसल यसै कायाालयमा रहेको छ ।  

 घ  .लेयखएको व्यहोरा रठक साँचो छ , झुठा ठहरे कानून बमोयजम सहुँला बुझाईँला । 

यनवेदक 

यनज

...........

.... 

इयत 

संवत

..................साल...................मयहना.............गते........

रोज िुभम् ।  

 

 



ऄनसुचूी-१४ 

(दफा ७९ को ईपदफा (४) सगँ सम्बयन्धत) 

सम्पयत रोक्काको ऄदेि 

.............................................. न्याययक सयमयत 

संयोजक 

श्री......................................................................................... 

सदस्य 

श्री........................................................................................... 

सदस्य 

श्री ...........................................................................................  

अदेि 

संवत  .................सालको यनवदेन नं........  

यवषयः सम्पयत हस्तान्तरण रोक्का 

.............. यजलला ............. . गाईँपायलका, वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

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

........................को छोरा /छोरी/श्रीमयतवषा  ..................

को .........................................................यनवदेक )प्रथम पि(  

यवरुद्ध 

......यजलला...........गाईँपायलका, वडा नं....यवपिी (दोश्रो पि)..........वसे्न....वषा.....को 

यसमा यनवेदकको माग बमोयजम......यजलला........ ......गाईँपायलका, वडा नं.... 

ि.ेफ.........कक.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको 

ऄवण्डाको..................वगाकफटको चार तलले घर र यलग लगापात समेत यवपिी....सम्पयि 

यनज यवपिीबाट ऄन्य ऄंयियारहरुको मन्जुरी यवना हक हस्तान्तरण हुन सके्न अिंका गरी यनवेदकले कदएको 

यनवेदन ईपर प्रारयम्भक रुपमा जाँचवुझ गदाा व्यहोरा मनायसव देयखएको हुँदा हाललाइ प्रत्यिी को नाममा रहेको 

ईयललयखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गना यसफाररस नकदन वडालाइ र ऄको अदेि नभएसम्मका लायग ईि 

घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुा/गना नकदनु भनी मालपोत कायाालयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोयजम यो रोक्काको अदेि जारी गररकदएका छौं । यो अदेि यमयसल सामेल 

राखी सम्वयन्धत कायाालयहरुमा पठाइकदनु । यो अदेि ऄनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी यमयसल सामेल 

राखु्न र यनयमानुसार पेि गनुा । 

इयत संवत................साल.............मायहना...........गते„..........रोज िुभम् । 

  



ऄनसुचूी-१५ 

(दफा ८८ को ईपदफा (६) सँग सम्बयन्धत) 

नक्कलको लायग यनवेदन 

न्याययक सयमयत  

ऄरूण गाईँपायलकामा पेि गरेको 

यनवेदन पत्र 

यवषयः नक्कल पाईँ भन्ने बारे । 

................... बसे्न 

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

.. यनवेदक/वादी/प्रयतवादी 

यवरुद्ध 

............... बसे्न 

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

....... यवपिी/वादी/प्रयतवादी 

मुद्दाः .................................. 

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

म यनवेदक यनवेदन दस्तुर वापत रु. १०।– साथ ैराखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गदाछुः 

(१) ईपरोि यवपिीसगँको ईललेयखत मुद्दामा ऄध्ययनको लायग देहायका कागजातहरु अवश्यक परेको हुँदा 

प्रमायणत प्रयतयलपी पाईँ भनी यो यनवेदन साथ ईपयस्थत भएको छु । ऄतः नक्कलको प्रमायणत प्रयतयलपी पाईँ ।  

देहाय  

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

........... 

ख)......................................................................

........... 

ग).......................................................................

.......... 

घ) 

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

....... 

ङ) 

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

....... 



२) लेयखएको व्यहोरा रठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोयजम सहुँला बुझाईँला ।  

यनवेदक 

यनज 

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

........ 

 आयत सम्वत्  ......... साल .... मयहना .... गते रोज् ... िुभम् ................ 


