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अनुसूची-२ 

(दफा ४ तथा अनुसूची - १ को भाग १ संग सम्बन्धित) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

                                                 आज्ञाले, 

                                                लक्ष्मी प्रसाद शमाा  

                                                                     न्न. प्रमुख प्रशासकीय अन्िकृत                         

 

 

सााँफेबगर नगरपान्लका  

 

स्थानीय राजपत्र 

 खण्ड -०२      संख्या -०६     न्मन्त :२०७५/०३/२७  

 भाग -०१  

धयान्यक सन्मन्तल ेउजरुीको कारवाही ककनारा गदाा अपनाउनपुन े

कायान्वन्िका सम्बधिमा व्यवस्था गना बनकेो ऐन- २०७५  
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धयान्यक सन्मन्तल ेउजरुीको कारवाही ककनारा गदाा अपनाउनपुन े

कायान्वन्िका सम्बधिमा व्यवस्था गना बनकेो ऐन- २०७५  
                                                                                                                                                                  

प्रमाणीकरण  न्मन्त: २०७५/ ०३ /२७  

 

प्रस्तावनााः धयान्यक सन्मन्तल ेप्रचन्लत काननू बमोन्जम उजुरीको कारवाही र ककनारा 

गदाा अपनाउनुपने कायान्वन्ि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शाता कायम गरी 

कानूनको शासन तथा धयाय प्रन्तको जनन्वश्वास कायम राखीरहनको लान्ग प्रचलनमा 

रहकेो संघीय कानूनमा भए देन्ख बाहके थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोल,े 

 नेपालको संन्विानको िारा २२१ को उपिारा (१) बमोन्जम नगरसभाले यो 

ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारन्म्भक 

१. सनं्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम सााँफेबगर नगरपान्लका धयान्यक 

सन्मन्त (कायान्वन्ि सम्बधिी) ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन तुरूधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषााः न्वषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा; 

(क) “उजुरी” भन्नाले सन्मन्त समि परेको उजुरीबाट शुरु भएको प्रचन्लत 

कानून बमोन्जम  सन्मन्तले कारवाही र ककनारा गने उजुरी सम्झनुपछा ।  

(ख) “खामे्न”  भन्नाले तोककएको सम्पन्िको मूलयांकन गररदा भ्याउने हदलाई 

सम्झन ुपदाछ ।  

(ग)  “चलन चलाईकदने”  भन्नाले न्नणाय पश्चात हक अन्िकार प्राप्त भएको 

व्यन्िलाई कुनै वस्त ुवा सम्पन्ि भोग गना कदने कायालाई सम्झनुपदाछ । 
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(घ) “जमानत”  भन्नाल े कुन ैव्यन्ि वा सम्पन्िलाई धयान्यक सन्मन्तले चाहकेो 

वखतमा उपन्स्थत वा हान्जर गराउन न्लएको न्जम्मा वा उिरदान्यत्वलाई 

सम्झनुपदाछ ।   

(ङ)  “तामेली”  भन्नाले धयान्यक सन्मन्तको िेत्रान्िकार न्भत्रका न्ववादहरुमा 

सम्वन्धित पिलाई वुझाईने म्याद,  सुचना,  आदेश,  पूजी वा जानकारी पत्र 

ररतपूवाक वुझाउने कायालाई सम्झनुपछा ।  

(च)  “तायदात”  भन्नाले सम्पन्िको न्ववरण वा गधती गरेको संख्या जन्नन े

व्यहोरा वा सम्पन्िको फााँटवारी वा लगतलाई सम्झनुपदाछ ।  

(छ) “तोककएको” वा “तोककए बमोन्जम” भन्नाल े यस ऐन अधतगात बनेको 

न्नयममा तोककए बमोन्जम सम्झनपुछा । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नाले धयान्यक सन्मन्त समि पेश हुन आएका कुन ै

कागजपत्रको सम्बधिमा ररत नपुगे वा कानूनले दताा नहुने वा नलाग्ने भएमा 

त्यसको पछान्ड परि सोको कारण र अवस्था जनाइ अन्िकारप्राप्त 

अन्िकारीले लेन्खकदने न्नदेशन वा व्यहोरालाई सम्झनुपदाछ ।  

(झ)  “नामेसी”  भन्नाल े कुन ै व्यन्िको नाम, थर र वतन समेतको न्वस्तृत 

न्ववरण खुलाइएको व्यहोरालाई सम्झनुपदाछ ।  

(ञ)  “नान्लश”  भन्नाल े कुन ै न्ववादको न्वषयमा दफा ८ बमोन्जम कदएको 

उजुरी, न्नवेदन वा कफराद सम्झनपुछा  

(ट)  “न्नणाय ककताब”  भन्नाले सन्मन्तले उजुरीमा गरेको न्नणायको अन्भलेख 

राख्नको लान्ग खडा गरेको उजुरीमा न्नणाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार 

तथा कारणको संन्िप्त उललेख भएको ककताब सम्झनुपछा । 

 (ठ)  “पधचकृन्त मोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पन्िको स्थलगत तथा 

स्थानीय अवलोकन मूलयांकन गरी न्वक्री न्वतरण हुनसके्न उन्चत ठहराएर 

न्नन्श्चत गरेको मुलयलाई सम्झनुपदाछ ।    
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(ड) “पेशी”  भन्नाले धयान्यक सन्मन्त समि न्नणायाथा पेश हुने न्ववादहरुमा 

पिहरुलाई उपन्स्थत गराइ सुनुवाइ गने कामलाई सम्झनुपदाछ ।  

(ढ)  “प्रन्तबादी” भन्नाले बादीले जसका उपर उजुरी दताा गदाछ सो व्यन्ि वा 

संस्था सम्झनुपछा । 

(ण) “वकपत्र”  भन्नाले न्ववाद सम्बधिमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि 

गरेका कुरा लेन्खने वा लेन्खएको कागजलाई सम्झनुपछा ।  

(त) “बधद ईजलास”  भन्नाले धयान्यक सन्मन्त अधतगात न्नरुपण हुने न्ववादहरु 

मध्ये गोप्य प्रकुन्तको न्ववाद भएको र सम्वद्ध पिहरुन्वच गोपन्नयता कायम 

गना आवश्यक देन्खएमा सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवधि 

गरीएको सुनुवाई किलाई सम्झनपुछा ।  

(थ) “बादी” भन्नाले कसै उपर सन्मन्त समि उजुरी दताा गने व्यन्ि वा संस्था 

सम्झनुपछा । 

(द) “मूलतवी”  भन्नाले धयान्यक सन्मन्त अधतगात न्वचारािीन मुद्धा अधय अड्डा 

अदालतमा समेत न्वचारान्िन भईरहकेो अवस्थामा धयान्यक सन्मन्तले न्नणाय 

गदाा अधय न्वचारान्िन मुद्धामा प्रभान्वत हुने देन्खएमा प्रभाव पाने मुद्धाको 

फैसला नभएसम्म प्रभान्वत हुन ेमदु्दा स्थन्गत गने कायालाई सम्झनुपछा ।  

(ि) “लगापात”  भन्नाले घरजग्गा र त्यससाँग अधतर न्नन्हत टहरा,  बोट न्वरुवा,  

खुलला जन्मन र त्यसमा रहकेा सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  

सेरोफेरो सम्झनुपदाछ ।  

 (न)“सदरस्याहा”  भन्नाले िरौटीमा रहकेो रकमको लगत किा गरी आम्दानीमा 

वाध्ने     कायालाई सम्झनुपछा ।     

 (प)“सभा” भन्नाल ेनगरसभा सम्झनुपछा । 

 (फ) “सन्मन्त” भन्नाले धयान्यक सन्मन्त सम्झनुपछा र सो शव्दले स्थानीय ऐनको 

दफा ४८  को उपदफा (६) बमोन्जमको सन्मन्तलाइा समेत जनाउनेछ । 
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(ब) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषाको लान्ग छुिा छुिै हुने गरी प्रन्तवषाको 

न्नन्मि स्थायी रुपमा तय गररएको शता सम्झनुपछा । 

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

सम्झनुपछा । 

 (म) "संन्विान" भन्नाले नेपालको संन्विान सम्झनुपछा । 

पररच्छेद-२ 

सन्मन्तको अन्िकार  

३. उजरुीमा न्नणाय सम्बधिी कामाः सन्मन्तमा दताा भएका उजुरी वा उजुरीको 

न्नणाय गने वा दताा भएको नान्लश वा उजुरीको कुन ैव्यहोराले लगत किा गने 

अन्िकार सन्मन्तलाइा मात्र हुनेछ । 

४. न्नणाय सम्बधिी बाहके अधय कामाः (१) दफा ३ मा उललेख भएको वा प्रचन्लत 

कानूनले सन्मन्त वा सन्मन्तको सदस्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको 

प्रकृन्तले सन्मन्त वा सन्मन्तको सदस्यले न ैगनुापने स्पष्ट भैरहकेो देन्ख बाहकेको 

अधय कायाहरू यस ऐनमा तोककएको कमाचारी र त्यसरी नतोककएकोमा सन्मन्तले 

न्नणाय गरी तोकेको वा अन्िकार प्रदान गरेको कमाचारीले गनुापनेछ । 

  (२) तोककएको शाखा प्रमुख वा तोककएका अधय कमाचारीले यस ऐन र 

प्रचन्लत कानून बमोन्जम तोककएको काम गदाा सन्मन्तको संयोजक वा सन्मन्तल े

तोकेको सदस्यको प्रत्यि न्नदेशन, देखदेख र न्नयधत्रणमा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बमोन्जम कायान्वन्ि अवलम्बन गनुापनाेः सन्मन्तले उजुरी वा उजुरीको 

कारवाही र ककनारा गदाा प्रचन्लत र सम्बन्धित संघीय कानूनमा स्पष्ट उललेख 

भए देन्ख बाहके यस ऐन बमोन्जमको कायान्वन्ि अवलम्बन गनुापनेछ । 

६. सन्मन्तल ेहनेाेः सन्मन्तलाइा देहाय बमोन्जमको उजुरीहरूमा कारवाही र ककनारा 

गने अन्िकार रहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अधतगातको उजुरी, 
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(ख) मेलन्मलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेलन्मलापको लान्ग 

नगरपान्लकामा प्रेन्षत उजुरी, 

(ग) संन्विानको अनुसूची-८ अधतगातको एकल अन्िकार अधतगात सभाले 

बनाएको कानून बमोन्जम न्नरूपण हुने गरी न्सर्जात उजुरी, तथा 

(घ) प्रचन्लत कानूनले नगरपान्लकाले हनेे भन्न तोकेका उजुरीहरू । 

७. सन्मन्तको िते्रान्िकाराः सन्मन्तल ेदफा ६ अधतगातका मध्य े देहाय बमोन्जमका 

उजुरीहरूमा मात्र िेत्रान्िकार ग्रहण गने तथा कारवाही ककनारा गनेछाः 

(क) व्यन्िको हकमा उजुरीका सबै पि नगरपान्लकाको भैगोन्लक 

िेत्रान्िकार न्भत्र बसोबास गरीरहकेो, 

(ख) प्रचन्लत कानून र संन्विानको भाग ११ अधतगातको कुनै अदालत वा 

धयायािीकरण वा न्नकायको िेत्रान्िकार न्भत्र नरहकेो, 

(ग) नगरपान्लकाको िेत्रान्िकार न्भत्र परेका कुन ै अदालत वा 

न्नकायबाट मेलन्मलाप वा न्मलापत्रको लान्ग प्रेन्षत गरीएको, 

(घ) अचल सम्पन्ि समावेश रहकेो न्वषयमा सो अचल सम्पन्ि 

नगरपान्लकाको भैगोन्लक िेत्रान्िकार न्भत्र रन्हरहकेो, तथा 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बन्धित न्वषयवस्तु रहकेोमा सो घटना 

नगरपान्लकाको भैगोन्लक िेत्र न्भत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजरुी तथा प्रन्तवाद दताा 

८. न्बवाद दताा गनाेः (१) कसै उपर न्बवाद दताा गदाा वा उजुरी चलाउाँ दा प्रचन्लत 

कानून बमोन्जम हकदैया पुगेको व्यन्िले सन्मन्तको तोककएको शाखा समि 

उजुरी दताा गना सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम उजुरी ददंदा यस ऐन तथा प्रचन्लत कानून 

बमोन्जम खुलाउनुपने कुरा सबै खुलाइा तथा पुयााउनुपने प्रकक्रया सबै पुरागरी 

अनसुचूी-१ बमोन्जमको ढााँचामा कदनुपनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) मा लेन्खए देन्ख बाहके उजुरीमा देहाय बमोन्जमको 

व्यहोरा समेत खुलाउनुपनेछाः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र न्नजको बाबू र आमा, तथा थाहा 

भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम; 

(ख) प्रन्तबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म न्नजको बाबु र आमाको 

नाम, थर र स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको वतन; 

(ग) नगरपान्लकाको नाम सन्हत सन्मन्तको नाम; 

(घ) उजुरी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूणा न्ववरण; 

(ङ) नगरपान्लकाले तोके अनुसारको दस्तुर बुझाएको रन्सद वा न्नस्सा; 

(च) सन्मन्तको िेत्रान्िकार न्भत्रको उजुरी रहकेो व्यहोरा र सम्बन्धित 

कानून; 

(छ) बादीले दावी गरेको न्वषय र सोसाँग सम्बधिीत प्रमाणहरू; 

(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहकेो तथा हकदैया पुगेको  सम्बधिी 

व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पन्िसाँग सम्बन्धित न्वषय भएकोमा सो सम्पन्ि चल भए 

रहकेो स्थान, अवस्था तथा अचल भए चारककलला सन्हतको सबै 

न्ववरण । 

  (४)  प्रचन्लत कानूनमा कुन ैन्वशेष प्रकक्रया वा ढााँचा वा अधय केन्ह उललेख 

भएको रहछे भने सो सधदभामा आवश्यक न्ववरण समेत खुलेको हुनुपनेछ । 

  (५) कुनै ककन्समको िन्तपूर्ता भराउनुपने अथवा बण्डा लगाउनुपने 

अवस्थाको उजुरीको हकमा त्यस्तो िन्तपूर्ता वा बण्डा वा चलनको लान्ग 

सम्बन्धित अचल सम्पन्िको न्ववरण खुलेको हुनुपनेछ । 

९. न्बवाद दताा गरी न्नस्सा कदनाेः (१) उजुरी प्रशासकले दफा ८ बमोन्जम प्राप्त 

उजुरी दताा गरी बादीलाइा तारेख तोकक अनसुचूी-२ बमोन्जमको ढााँचामा न्बवाद 

दतााको न्नस्सा कदनुपनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जम तारेख कदनु पने अवस्थामा तारेख तोक्दा 

अनसुचूी-३ बमोन्जमको ढााँचामा तारेख भपााइा खडा गरी सम्बन्धित पिको 

दस्तखत गराइा न्मन्सल सामेल राख्नुपछा । 

 (३) उपदफा (२) बमोन्जम तारेख भपााइामा तोककएको तारेख तथा उि 

न्मन्तमा हुन े काया समेत उललेख गरी सम्बन्धित पिलाइा अनसुचूी-४ 

बमोन्जमको ढााँचामा तारेख पचाा कदनुपनेछ । 

१०. उजरुी दरपीठ गनाेः (१) उजुरी प्रशासकले दफा ८ बमोन्जम पेश भएको 

उजुरीमा प्रकक्रया नपुगेको देन्खए पुरा गनुापने देहायको प्रकक्रया पुरा गरी अथवा 

खुलाउनुपने देहायको व्यहोरा खुलाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा लेन्ख पाच कदनको 

समय तोकक तथा न्बवाद दताा गना नन्मलन ेभए सो को कारण सन्हतको व्यहोरा 

जनाइा दरपीठ गरेमा बादीलाइा उजुरी कफताा कदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रकक्रया नपुगेको भन्न दरपीठ गरी कफताा गरेको 

उजुरीमा दरपीठमा उललेख भए बमोन्जमको प्रकक्रया पुरा गरी पाच कदनन्भत्र 

लयाएमा दताा गररकदनुपछा । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको दरपीठ आदेश उपर न्चि नबुझ्ने पिले सो 

आदेश भएको न्मन्तले न्तन कदन न्भत्र उि आदेशको न्वरूध्दमा सन्मन्त समि 

न्नवेदन कदन सके्नछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम कदएको न्नवेदन व्यहोरा मनान्सब देन्खए 

सन्मन्तले उपदफा (१) बमोन्जमको दरपीठ बदर गरी न्बवाद दताा गना आदेश 

कदनसके्नछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम आदेश भएमा उजुरी प्रशासकले त्यस्तो न्बवाद 

दताा गरी अरू प्रकक्रया पुरा गनुापनछे । 

११. दताा गना नहुनाेः उजुरी प्रशासकल ेदफा ८ बमोन्जम पेश भएको उजुरीमा 

देहाय बमोन्जमको व्यहोरा रठक भएनभएको जााँच गरी दताा गना नन्मलन े

देन्खएमा दफा १० बमोन्जमको प्रकक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुापनेछाः 
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(क) प्रचन्लत कानूनमा हदम्याद तोककएकोमा हदम्याद वा म्याद न्भत्र 

उजुरी परे नपरेको; 

(ख) प्रचन्लत कानून बमोन्जम सन्मन्तको िेत्रान्िकार न्भत्रको उजुरी रह े

नरहकेो; 

(ग) कानुन बमोन्जम लाग्न ेदस्तुर दान्खल भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पन्ि वा अन्िकारसाँग सम्बन्धित न्वषयमा न्ववाद न्नरूपण 

गनुापने न्वषय उजुरीमा समावेश रहकेोमा त्यस्तो सम्पन्ि वा 

अन्िकार न्वषयमा उजुरी गना बादीको हक स्थान्पत भएको प्रमाण 

आवश्यक पनेमा सो प्रमाण रह ेनरहकेो; 

(ङ) उि न्वषयमा उजुरी गने हकदैया बादीलाइा रह ेनरहकेो; 

(च) न्लखतमा पुरागनुापने अधय ररत पगेु नपुगेको 

१२. दोहोरो दताा गना नहुनाेः (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए 

तापन्न प्रचन्लत कानून बमोन्जम सन्मन्त वा अधय कुन ैअदालत वा न्नकायमा 

कुनै पिल ेउजुरी गरी सन्मन्त वा उि अदालत वा न्नकायबाट उजुरीमा उललेख 

भएको न्वषयमा प्रमाण बुन्झ वा नबुन्झ न्ववाद न्नरोपण भैसकेको न्वषय रहकेो 

छ भने सो उजुरीमा रहकेा पि न्वपिको बीचमा सोन्ह न्वषयमा सन्मन्तल े

उजुरी दताा गना र कारवाही गना हुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम दताा गना नन्मलन ेउजुरी भुलवश दताा भएकोमा 

सो व्यहोरा जानकारी भएपन्छ उजुरी जुनसुकै अवस्थामा रहकेो भए पन्न 

सन्मन्तले उजुरी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. उजरुीसाथ न्लखत प्रमाणको सक्कल पशे गनुापनाेः उजुरीसाथ पेश गनुा पने 

प्रत्येक न्लखत प्रमाणको सक्कल र कन्म्तमा एक प्रन्त नक्कल उजुरीसाथै पेश 

गनुापनेछ र उजुरी प्रशासकले त्यस्तो न्लखतमा कुनै कैकफयत जनाउनुपने भए सो 

जनाइ सो प्रमाण सम्बन्धित न्मन्सलमा राख्नेछ । 
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१४. उजरुी तथा प्रन्तवाद दताा दस्तरुाः (१) प्रचन्लत कानूनमा न्बवाद दताा 

दस्तुर तोककएकोमा सोन्ह बमोन्जम तथा दस्तुर नतोककएकोमा एक सय रूपैयााँ 

बुझाउनुपनेछ । 

  (२) प्रचन्लत कानूनमा प्रन्तवाद दताा दस्तुर नलाग्न ेभनेकोमा बाहके एक 

सय रूपैयााँ प्रन्तवाद दताा दस्तुर लाग्नेछ । 

१५. प्रन्तवाद पशे गनुापनाेः (१) प्रन्तबादीले दफा २० बमोन्जम म्याद वा सूचना 

प्राप्त भएपन्छ म्याद वा सूचनामा तोककएको समयावन्ि न्भत्र उजुरी प्रशासक 

समि आफै वा वारेस माफा त न्लन्खत प्रन्तवाद दताा गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रन्तवाद पेश गदाा प्रन्तबादीले भएको प्रमाण 

तथा कागजातका प्रन्तन्लन्प साथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रन्तवादीले न्लन्खत ब्यहोरा ददाँदा अनसुचूी-५ बमोन्जमको ढााँचामा 

कदनुपनेछ । 

१६. प्रन्तवाद  जााँच गनाेः (१) उजुरी प्रशासकले दफा १५ बमोन्जम पेश भएको 

प्रन्तवाद जााँच गरी कानून बमोन्जमको ररत पुगेको तथा म्याद न्भत्र पेश भएको 

देन्खए दताा गरी सन्मन्त समि पशे हुने गरी न्मन्सल सामेल गनुापनछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रन्तवाद दताा हुने भएमा उजुरी प्रशासकल े

प्रन्तबादीलाइा बादी न्मलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

१७. न्लखतमा पुरागनुापन ेसामाधय ररताः (१) प्रचन्लत कानून तथा यस ऐनमा 

अधयत्र लेन्खए देन्ख बाहके सन्मन्त समि दताा गना लयाएका उजुरी तथा 

प्रन्तवादमा देहाय बमोन्जमको ररत समेत पुरा गनुापनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायााँ तफा  पााँच सेन्धटन्मटर, 

पन्हलो पृष्ठमा शीरतफा  दश सेन्धटन्मटर र त्यसपन्छको पषृ्ठमा पााँच 

सेन्धटन्मटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बन्िस हरफमा नबढाइा 

कागजको एकातफा  मात्र लेन्खएको;  
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 (ख) न्लखत दताा गना लयाउने प्रत्येक व्यन्िले न्लखतको प्रत्येक पृष्ठको 

शीर पुछारमा छोटकरी दस्तखत गरी अन्धतम पृष्ठको अधत्यमा 

लेखात्मक तथा लयाप्चे सन्हछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले न्लखत तयार गरेको भए न्नजले पन्हलो 

पृष्ठको बायााँ तफा  न्नजको कानून व्यवसायी दताा प्रमाणपत्र नंबर, 

नाम र कानून व्यवसायीको ककन्सम खुलाइा दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) न्लखतको अन्धतम प्रकरणमा यस न्लखतमा लेन्खएको व्यहोरा रठक 

सााँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून बमोन्जम सहुाँला बुझाउाँला भन्न ेउललेख 

गरी सो मुन्न न्लखत दताा गना लयाएको वषा, मन्हना र गते तथा वार 

खुलाइा न्लखत दताा गना लयाउने व्यन्िले दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको न्लखत न्लनलाइ यो उपदफाले बािा 

पारेको मान्नने छैन ।  

  (२) न्लखतमा न्वषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइा सयंन्मत 

र मयााकदत भाषामा लेन्खएको हुनपुनेछ ।  

  (३) न्लखतमा पेटबोन्लमा परेको स्थानको पन्हचान हुने स्पष्ट न्ववरण र 

व्यन्िको नाम, थर , ठेगाना तथा अधय न्ववरण स्पष्ट खुलेको हुनुपनछे । 

  (४) न्लखत दताा गना लयाउने वा सन्मन्तमा कुन ै कागज गना आउनेले 

न्नजको नाम, थर र वतन खुलेको नागररकता वा अधय कुनै प्रमाण पशे गनुापछा । 

१८. नक्कल पशे गनुापनाेः उजुरी वा प्रन्तवाद दताा गना लयाउनेले न्वपिीको लान्ग 

उजुरी तथा प्रन्तवादको नक्कल तथा संलग्न न्लखत प्रमाणहरूको नक्कल साथ ैपेश 

गनुापछा । 

१९. उजरुी वा प्रन्तवाद सशंोिनाः (१) न्लखत दताा गना लयाउने पिले 

सन्मन्तमा दताा भइसकेको न्लखतमा लेखाइ वा टाइप वा मुद्रणको सामाधय त्रुटी 

सच्याउन न्नवेदन कदन सके्नछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्नवेदनमा माग बमोन्जम सच्याउाँदा दावी 

तथा प्रन्तवादमा गरीएको माग वा दावीमा मुलभुत पिमा फरक नपने र न्नकै 

सामाधय प्रकारको संशोिन माग गरेको देखेमा उजुरी प्रशासकले सो बमोन्जम 

सच्याउन कदन सके्नछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम संशोिन भएमा  सो को जानकारी उजुरीको 

अको पिलाइा कदनुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद-४ 

म्याद तामलेी तथा तारेख  

२०. म्याद सचूना तामले गनाेः (१) उजुरी प्रशासकले दफा ९ बमोन्जम न्बवाद 

दताा भएपन्छ बकढमा दइुा कदन न्भत्र प्रन्तबादीका नाममा प्रचन्लत कानूनमा 

म्याद तोककएको भए सोन्ह बमोन्जम र नतोककएको भए पधर कदनको म्याद कदइा 

सम्बन्धित वडा कायाालय माफा त उि म्याद वा सूचना तामेल गना सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम म्याद वा सूचना तामेल गदाा दफा ९ 

बमोन्जमको उजुरी तथा उि उजुरी साथ पेश भएको प्रमाण कागजको प्रन्तन्लपी 

समेत संलग्न गरी पठाउनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न एक भधदा बकढ 

प्रन्तबादीलाइा म्याद कदनुपदाा प्रमाण कागजको नक्कल कुन ै एकजना मुल 

प्रन्तबादीलाइा पठाइा बााँककको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कल फलानाको म्याद 

साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेन्ख पठाउनुपनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम प्राप्त भएको म्याद वडा कायाालयल े बकढमा 

न्तन कदन न्भत्र तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खुलाइा सन्मन्तमा पठाउनु पनेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोन्जम म्याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमोन्जमको 

न्वद्युतीय माध्यम वा पन्त्रकामा सचूना प्रकाशन गरेर म्याद तामेल गनुापनेछाः  
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(क) म्याद तामेल गररनुपने व्यन्िको कुनै फ्याक्स वा इामेल वा अधय कुनै 

अन्भलेख हुन सके्न न्वद्युतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रन्तबादीले म्याद तामलेी भएको जानकारी पाउन सके्न मनान्सब 

आिार छ भन्ने देन्खएमा सन्मन्तको न्नणायबाट कुन ैस्थानीय दैन्नक 

पन्त्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रेन्डयो वा 

स्थानीय टेन्लन्भजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; वा 

(ग) अधय कुनै सरकारी न्नकायबाट म्याद तामेल गराउाँदा म्याद तामले 

हुन सके्न मनान्सब कारण देन्खएमा सन्मन्तको आदेशबाट त्यस्तो 

सरकारी न्नकाय माफा त । 

  (६) यस ऐन बमोन्जम म्याद जारी गनुापदाा अनसुचूी-६ बमोन्जमको 

ढााँचामा जारी गनुापनेछ । 

२१. रोहवरमा राख्नपुनाेः यस ऐन बमोन्जम वडा कायाालय माफा त तामेल 

गररएको म्यादमा सम्बन्धित वडाको अध्यि वा सदस्य तथा कन्म्तमा दइुाजना 

स्थानीय भलादन्म रोहवरमा राख्नुपनेछ । 

२२. रीत बरेीत जााँच गनाेः (१) उजुरी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रन्तवेदन 

प्राप्त भएपन्छ रीतपूवाकको तामेल भएको छ वा छैन जााँच गरी आवश्यक भए 

सम्बन्धित वडा सन्चवको प्रन्तवदेन समेत न्लइा रीतपूवाकको देन्खए न्मन्सल 

सामेल रान्ख तथा बेरीतको देन्खए बदर गरी पुनाः म्याद तामेल गना लगाइा 

तामेली प्रन्त न्मन्सल सामेल राख्नुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम जााँच गदाा सम्बन्धित कमाचारीले बदन्नयत 

रान्ख काया गरेको देन्खए उजुरी प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइा सन्मन्त समि 

प्रन्तवेदन पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको प्रन्तवेदनको व्यहोरा उपयुि देन्खए 

सन्मन्तले सम्बन्धित कमाचारी उपर  कारवाहीको लान्ग कायापान्लका समि 

लेन्ख पठाउनसके्नछ । 
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२३. तारेखमा राख्नपूनाेः (१) उजुरी प्रशासकले दफा ९ बमोन्जम न्बवाद दताा 

गरेपन्छ उजुरीकताालाइा र दफा १६ बमोन्जम प्रन्तवाद दताा गरेपन्छ 

प्रन्तबादीलाइा तारेख तोकक तारेखमा राख्नुपछा । 

  (२) उजुरीका पिहरूलाइा तारेख तोक्दा तारेख तोककएको कदन गररने 

कामको व्यहोरा तारेख भपााइा तथा तारेख पचाामा खुलाइा उजुरीका सबै पिलाइा 

एकै न्मलानको न्मन्त तथा समय उललेख गरी एकै न्मलानको तारेख तोकु्नपछा । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम तारेख तोककएको समयमा कुन ै पि हान्जर 

नभए पन्न तोककएको काया सम्पन्न गरी अको तारेख तोकु्नपने भएमा हान्जर 

भएको पिलाइा तारेख तोकक समयमा हान्जर नभइा पन्छ हान्जर हुने पिलाइा 

अन्घ हान्जर भइा तारेख लाने पिसाँग एकै न्मलान हुनेगरी तारेख तोकु्नपछा । 

  (४) यस दफा बमोन्जम तोककएको तारेखमा उपन्स्थत भएका पिहरूलाइा 

साथै रान्ख सन्मन्तले उजुरीको कारवान्ह गनुापछा । 

  (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न तोककएको 

तारेखमा कुनै पि उपन्स्थत नभए पन्न सन्मन्तल ेन्बवादको न्वषयमा कारवाही 

गना बािा पनेछैन । 

२४. सन्मन्तको न्नणाय बमोन्जम हुनाेः सन्मन्तले म्याद तामेली सम्बधिमा 

प्रचन्लत कानून तथा यस ऐनमा लेन्खए देन्ख बाहकेको न्वषयमा आवश्यक 

प्रकक्रया न्निाारण गना सके्नछ । 

 

पररच्छेद-५ 

सनुवाइा तथा प्रमाण बझु्न ेसम्बधिमा 

२५. प्रारन्म्भक सनुवाइााः (१) मेलन्मलापबाट न्बवाद न्नरुपण हुन नसकी 

सन्मन्तमा आएका न्बवाद प्रन्तवाद दताा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया 
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भएपन्छ सुनवाइाको लान्ग पेश भएको न्बवादमा उपलब्ि प्रमाणका आिारमा 

तत्काल न्नणाय गना सककने भएमा सन्मन्तले न्बवाद पेश भएको पन्हलो 

सुनवाइामा नै न्नणाय गना सके्नछ । 

  (२) सन्मन्त समि पेश भएको न्बवादमा उपदफा (१) बमोन्जम तत्काल 

न्नणाय गना सककन ेनदेन्खएमा सन्मन्तले देहाय बमोन्जमको आदेश गना सके्नछाः- 

(क) न्बवादमा मुख नन्मलेको कुरामा यकीन गना प्रमाण बुझ्ने वा अधय कुन ै

काया गने; 

(ख) न्बवादमा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा 

सम्बन्धित न्नकायबाट माग गने आदेश गने;  

(ग) मेलन्मलापका सम्बधिमा न्बवादका पिहरूसाँग छलफल गने; तथा 

(घ) न्बवादका पि उपन्स्थत भएमा सुनुवाइको लान्ग तारेख तथा पेन्शको 

समय तान्लका न्निाारण गने । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न सन्मन्तल े

स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोन्जमको उजुरीमा मेलन्मलापको 

लान्ग पठाउने आदेश गनुापनेछ । 

२६. प्रमाण दान्खल गनाेः बादी वा प्रन्तबादीले कुनै नयााँ प्रमाण पशे गना 

अनुमन्त माग गरी न्नवेदन पेश गरेमा उजुरी प्रशासकले सोन्ह कदन न्लन सके्नछ । 

२७. न्लखत जााँच गनाेः (१) सन्मन्तले उजुरीमा पेश भएको कुनै न्लखतको 

सत्यता परीिण गना रेखा वा हस्तािर न्वशेषज्ञलाइा जााँच गराउन जरूरी देखेमा 

सो न्लखतलाइा असत्य भन्न ेपिबाट परीिण दस्तुर दान्खल गना लगाइा रेखा वा 

हस्तािर न्वशेषज्ञबाट न्लखत जााँच गराउन सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम जााँच गदाा मनान्सब माकफकको समय तोकक 

आदेश गनुापनेछ र समय न्भत्र जााँच सम्पन्न हुनको लान्ग यथासम्भव व्यवस्था 

गनुापनेछ ।  
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  (३) उपदफा (१) बमोन्जम जााँच गदाा न्लखत असत्य ठहरीएमा न्लखत 

सत्य रहकेो भन्ने पिबाट लागेको दस्तुर असुल गरी उपदफा (१) बमोन्जम दस्तुर 

दान्खल गने पिलाइा भराइाकदनुपछा । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) सन्मन्तबाट सािी बुझ्ने आदेश गदाा सािी बुझ्ने कदन 

तोकक आदेश गनुापनेछ । साछी राख्दा बढीमा ५ जना राख्नु पने ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम आदेश भएपन्छ उजुरी प्रशासकले उजुरीको 

पिलाइा आदेशमा उललेख भएको न्मन्तमा सािी बुझ्ने तारेख तोकु्नपनेछ । 

  (३) सािी बुझ्ने तारेख तोककएको कदनमा आफ्नो सािी सन्मन्त समि 

उपन्स्थत गराउनु सम्बन्धित पिको दान्यत्व हुनेछ । 

२९. सन्मन्तको तफा बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनमा अधयत्र जुनसकैु कुरा 

लेन्खएको भए तापन्न नाबालक वा अशि वा वृध्दवृध्दा पि रहकेो उजुरीमा 

सान्ि बकपत्रको लान्ग तोककएको तारेखको कदन उपन्स्थत नभएको वा उपन्स्थत 

नगराइएको सािीलाइा सन्मन्तले म्याद तोकक सन्मन्तको तफा बाट न्झकाइा बकपत्र 

गराउन सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम सािी न्झकाउाँदा बकपत्र हुने तारेख तोकक 

म्याद जारी गनुापनेछ र उजुरीका पिहरूलाइा समेत सोन्ह न्मलानको तारेख 

तोकु्नपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लान्ग 

तोककएको कदन पिहरूसाँग न्नजहरूले उपन्स्थत गराउन लयाएका सान्िको 

नामावली न्लइा सन्मन्त समि पेश गनुापनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लान्ग तोककएको तारेखको कदन उजुरीका सब ैपिले 

सािी उपन्स्थत गराउन लयाएको भए कायाालय खुलनासाथ तथा कुनै पिल े

सािी उपन्स्थत गराउन नलयाएको भए कदनको बाह्र बजेपन्छ सन्मन्तले उपलब्ि 

भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 
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३१. बधदेज गना सके्नाः (१) सािीको बकपत्र गराउाँदा उजुरीको न्वषयवस्तु भधदा 

फरक प्रकारको तथा सािी वा उजुरीको पिलाइा अपमान्नत गने वा न्झझ्याउने 

वा अनुन्चत प्रकारको प्रश्न सोन्िएमा सन्मन्तल े त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइा 

बधदेज गना सके्नछ । 

  (२) नाबालक वा वृध्द वा असि वा न्बरामीले सािी बकु्नपने भइा त्यस्तो 

उजुरीमा कुनै पिको उपन्स्थन्त वा अधय कुन ै मनान्सब कारणले सािीलाइा 

बकपत्र गना अनुन्चत दबाव परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहकेो छ भन्न े

सन्मन्तलाइा लागेमा सन्मन्तले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपन्स्थन्तलाइा बधदेज गरी 

न्नजले सािीले नदेख्ने गरी मात्र उपन्स्थत हुन आदेश गना सके्नछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम आदेश गरेमा सािीले नदेख्ने गरी पि उपन्स्थत 

हुने व्यवस्था न्मलाउने दान्यत्व सन्मन्तको हुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम गदाा सन्मन्तले उजुरीसाँग सम्बन्धित 

आवश्यक प्रश्न तयार गरी सन्मन्तको तफा बाट बकपत्र गराउन  सके्नछ । 

३२. पशेी सचूी प्रकाशन गनुापनाेः (१) उजुरी प्रशासकल े प्रत्येक हप्ता शुक्रवार 

अगामी हप्ताको लान्ग पेशी तोककएको न्बवादहरूको साप्तान्हक पेशी सूची तथा 

तोककएको कदन उि कदनको लान्ग पेशी तोककएका न्बवादहरूको पेशी सूची 

प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको सूची संयोजकले र न्नजको अनुपन्स्थन्तमा 

न्नजले न्जम्मेवारी तोकेको सन्मन्तको सदस्यले प्रमान्णत गनुापनेछ । 

३३. दैन्नक पशेी सचूीाः (१) उजुरी प्रशासकले दफा ३२ बमोन्जमको साप्तान्हक 

पेशी सूचीमा चढेका न्बवाद हरूको  तोककएको कदनको पेशी सूची तयार गरी 

एक प्रन्त सूचना पाटीमा टााँस्न लगाउनुपनेछ तथा एक प्रन्त सन्मन्तका 

सदस्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको सूचीमा न्बवादहरू उललेख गदाा न्बवाद 

दतााको आिारमा देहायको क्रममा तयार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः- 
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  (क) नाबालक पि भएको न्बवाद; 

  (ख) शारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यन्ि पि भएको न्बवाद; 

  (ग) सिरी वषा उमेर पुरा भएको वृध्द वा वृध्दा पि भएको न्बवाद; तथा 

  (घ) न्बवाद दतााको क्रमानुसार पन्हले दताा भएको न्बवाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम पेशी सूची तयार गदाा मुलतवीबाट जागेका 

तथा सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा न्जलला अदालतबाट पुनाः इधसाफको 

लान्ग प्राप्त भइा दताा भएको न्बवादको हकमा शुरूमा सन्मन्तमा दताा भएको 

न्मन्तलाइा नै दताा न्मन्त मान्न क्रम न्निाारण गनुापनेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहकेो क्रमानुसार नै सन्मन्तले न्बवादको 

सुनवाइा र कारवाही तथा ककनारा गनुापनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको न्जम्मवेारी हुनाेः पेशी सूचीमा चढेका न्बवादहरू 

कायाालय खुलेको एक घण्टा न्भत्र सन्मन्त समि सुनवाइाको लान्ग पशे गने तथा 

उि कदनको तोककएको काया सककए पन्छ सन्मन्तबाट कफताा बुन्झन्लइा सुरन्ित 

राख्ने न्जम्मेवारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रमाण सनुाउन सके्नाः सन्मन्तल े दफा २५ बमोन्जम तोककएको तारेखको 

कदन उपन्स्थत सबै पिलाइा अको पिले पेश गरेको प्रमाण एवम ्कागजात देखाइा 

पकढ बााँची सुनाइा सो बारेमा अको पिको कुनै कथन रहकेो भए न्लन्खत बयान 

गराइा न्मन्सल सामेल गराउन सके्नछ । 

३६. न्बवादको सनुवाइा गनाेः (१) सन्मन्तले दवैु पिको कुरा सुनी न्नजहरूको 

न्बवादको सुनवाइा तथा न्नणाय गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको सुनवाइा तथा न्नणाय गदाा पिहरूको 

रोहवरमा गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम न्बवादको सुनवाइा गदाा इजलास कायम गरी 

सुनवाइा गना मनान्सव देन्खएमा सोही अनुसार गना सके्नछ । 
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तर दबैु पिको भनाइ तथा न्जककर सुन्नलाइ उपदफा ३ अनुसारको इजलास कायम गना 

बािा हुने छैन । 

३७. बधद इजलासको गठन गनासके्न (१) सन्मन्तल े मन्हला तथा बालबान्लका 

समावेश रहकेो तथा आवश्यक देखेको अधय न्बवादको सुनवाइाको लान्ग बधद 

इजलास कायम गरी सुनवाइा गना सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको बधद इजलासमा न्बवादका पि तथा अधय 

सरोकारवाला बाहके अधय व्यन्िलाइा इजलासमा प्रवेश गना नपाउने गरी बधद 

इजलासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बधद इजलासबाट हरेरने न्बवादको काम कारवाही, न्पडीतको नाम 

थर ठेगाना लगायतका न्वषय गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बधद इजलास सम्बधिी अधय व्यवस्थााः (१) बधद इजलासबाट हेररएका 

न्बवादहरूको कागजातको प्रन्तन्लन्प बादी, प्रन्तवाकद र न्नजको न्हतमा असर 

परेको कुनै सरोकारवाला बाहके अरू कसैलाइा उपलब्ि गराउनुहुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्बवादको तथ्य खुलाइा कुनै समाचार कुन ै

पत्रपन्त्रकामा संप्रेषण हुन कदनु हुाँदैन । 

  (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न सन्मन्तले पिको 

गोपन्नयता तथा न्हतमा प्रन्तकुल प्रभाव नपन ेगरी समाचार संप्रषेण गना भन े

कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बझु्नाेः न्बवादको सुनवाइाको क्रममा न्बवादको कुन ै पिको 

अनुरोिमा वा न्बवाद सुनवाइाको क्रममा सन्मन्त आफैले थप प्रमाण बुझ्नुपने 

देखेमा उजुरीका पिहरूलाइा थप प्रमाण पेश गना पेश गन ेतारेख तोकक आदेश 

गना सके्नछ । 

४०. स्वाथा बान्झएको न्बवाद हनेा नहुनाेः सन्मन्तको सदस्यल ेदेहायका न्बवादको 

कारवाही र ककनारामा संलग्न हुनहुुाँदैनाः- 
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(क) आफ्नो वा नन्जकको नातेदारको हक न्हत वा सरोकार रहकेो 

न्बवाद; 

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लान्ग "नन्जकको नातेदार" 

भन्नाले अपुताली पदाा कानून बमोन्जम अपुताली प्राप्त गना सके्न 

प्राथन्मकता क्रममा रहकेो व्यन्ि, मामा, माइजु, सानीआमा, 

ठूलीआमा, सानोबाबु, ठूलोबाबू, पन्त वा पत्नी तफा का सासू, ससुरा, 

फूपु, फूपाजु, साला, जेठान, साली, कददी, बन्हनी, न्भनाजु, बन्हनी 

ज्वाइा ाँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइा ाँ, भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो 

नाताका व्यन्िको एकासगोलमा रहकेो पररवारको सदस्य 

सम्झनुपछा । 

(ख) न्नजले अधय कुन ैहनै्सयतमा गरेको कुन ैकाया वा न्नज संलग्न रहकेो 

कुनै न्वषय समावेश रहकेो कुनै न्बवाद; 

(ग) कुनै न्वषयमा न्नजल े न्बवाद चलने वा नचलने न्वषयको छलफलमा 

सहभान्ग भइा कुनैराय कदएको भए सो न्वषय समावेश रहकेो 

न्बवाद; वा 

(घ) अधय कुनै कारणले आिारभूत रूपमा न्नज र न्नजको 

एकाघरसंगोलका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथा बान्झएको न्बवाद 

। 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको कुन ैअवस्था देन्खएमा जुन सदस्यको त्यस्तो 

अवस्था पछा उि सदस्यल ेन्बवाद हनेा नहुने कारण खुलाइा आदेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रन्तकुल हुने गरी कुन ै सदस्यले कुन ै न्बवादको 

कारवान्ह र ककनारामा सहभान्ग हुन लागेमा न्बवादको कुनै पिले आवश्यक 

प्रमाण सन्हत न्बवादको कारवान्ह ककनारा नगना न्नवेदन कदन सके्नछ  र सो 

सम्बधिमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनुसार हुनेछ । 
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  (४) उपदफा (३) अनुसार न्बवाद न्नरुपण हुन नसके्न अवस्थामा स्थानीय 

ऐनको दफा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले तोकेको सन्मन्तल े

काम कारवान्ह र ककनारामा गनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम गदाा सभाले न्बवादका पिहरूलाइा सोन्ह 

उपदफा बमोन्जम गरठत सन्मन्तबाट न्बवादको कारवान्ह ककनारा हुने कुराको 

जानकारी गराइा उि सन्मन्त समि उपन्स्थत हुन पठाउनुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद-६ 

न्नणाय र अधय आदेश 

४१. न्नणाय गनुापनाेः (१) सन्मन्तले सनुवाइाको लान्ग पेश भएको न्बवाद हदेाा 

कुनै प्रमाण बुझ्नुपन ेबााँकक नरन्ह न्बवाद ककनारा गन ेअवस्था रहकेो देन्खएमा 

सोन्ह पेशीमा न्बवादमा न्नणाय गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम न्नणाय गरेपन्छ न्नणायको व्यहोरा न्नणाय 

ककताबमा लेन्ख सन्मन्तमा उपन्स्थत सदस्यहरू सबैले दस्तखत गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम गरीएको न्नणायको दफा ४२ र अधय प्रचन्लत 

कानून बमोन्जम खुलाउनुपने न्ववरण खुलेको पूणा पाठ न्नणाय भएको न्मन्तल े

बकढमा सात कदन न्भत्र तयार गरी न्मन्सल सामेल राख्नुपछा ।  (४) उपदफा 

(१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न समयाभाव अथवा अधय कुन ै

मनान्सब कारणले गदाा सोन्ह कदन न्बवाद न्नणाय गना नसके्न भएमा आगान्म 

हप्ताको कुनै कदनको लान्ग अको पशेी तारेख तोकु्नपनेछ । 
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४२. न्नणायमा खलुाउनपुनाेः (१) सन्मन्तले दफा ४१ बमोन्जम गरेको न्नणायको 

पूणापाठमा यस दफा बमोन्जमका कुराहरू खुलाइा अनसुचूी-७ बमोन्जमको 

ढााँचामा तयार गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम पूणापाठ तयार गदाा बादी तथा प्रन्तबादीको 

न्जककर, न्नणाय गनुापने देन्खएको न्वषय, दवैु पिबाट पेश भएको प्रमाणका 

कुराहरू समेतको न्वषय खुलाउनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उललेख भए देन्ख बाहके पूणापाठमा देहायका कुराहरू 

समेत खुलाउनुपनेछाः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) न्बवादको कुनै पिल े कानून व्यवसायी राखेको भएमा न्नजले पेश 

गरेको बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका मुल न्वषयहरु; 

(ग) न्नणाय गनाको लान्ग आिार न्लइएको प्रमाणका साथै दवैु पिबाट 

पेश भएको प्रमाण तथा त्यसको न्वश्लेषण; 

(घ) न्नणाय कायााधवयन गनाको लान्ग गनुापने न्वषयहरूको न्सलन्सलेवार 

उललेखन सन्हतको तपन्सल खण्ड; तथा 

(ङ) न्नणाय उपर पुनरावेदन लाग्ने भएमा पुनरावेदन लाग्न े न्जलला 

अदालतको नाम र के कन्त कदनन्भत्र पुनरावेदन गनुापने हो सो समेत 

।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उललेख भएदेन्ख बाहके देहायका कुराहरु समेत 

न्नणायमा खुलाउन सके्नछाः- 

(क) सािी वा सजान्मनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको 

न्ववरण र न्बवादमा उि नजीरको न्सध्दाधत के कुन आिारमा लागु 

भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारण सन्हतको न्वश्लेषण; 
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(ग) न्नणायबाट कसैलाइा कुनै कुरा कदन ुभराउनु पने भएको भए कसलाइा 

के कन्त भराइा कदनुपने हो सोको न्ववरण; तथा 

(घ) न्बवादको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा केन्ह वस्तु 

सन्मन्त समि पेश भएको भए सो मालसामान वा वस्तुको हकमा के 

गने हो भन्ने न्वषय । 

४३. प्रारन्म्भक सनुवाइामा न्नणाय हुनसके्नाः (१) सन्मन्तले पन्हलो सुनवाइाको 

लान्ग पेश भएको अवस्थामा न ै न्बवादमा थप प्रमाण बुन्झरहनुपने अवस्था 

नरहकेो देखेमा अथवा हदम्याद वा हकदैया वा सन्मन्तको िेत्रान्िकार नरहकेो 

कारणले न्बवाद न्नणाय गना नन्मलने देखेमा पन्हलो सुनवाइामा नै न्नणाय गना 

सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्नणाय िेत्रान्िकारको अभाव रहकेो 

कारणले भएको अवस्थामा िेत्रान्िकार ग्रहण गने अदालत वा स्थानीय तह वा 

अधय न्नकायमा उजुरी गना जान ुभन्न सम्बन्धित पिलाइा  जानकारी कदनु पनेछ 

। 

४४. न्नणाय सशंोिनाः (१) सन्मन्त समि न्बवादको पि वा कुन ै

सरोकारवालाले न्बवादको न्नणायमा भएको कुनै लेखाइाको त्रुटी संशोिन गरी 

पाउन न्जककर न्लइा न्नणायको जानकारी भएको पैंन्तस कदन न्भत्र न्नवेदन कदन 

सके्नछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्नवेदन परी सन्मन्तले हदेाा सामाधय त्रुटी 

भएको र संशोिनबाट न्नणायको मलू आशयमा कुन ैहरेफेर नहुने देखेमा छुिै पचाा 

खडा गरी न्नवेदन बमोन्जम न्नणाय संशोिन गने आदेश कदनसके्नछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको आदेश मूल न्नणायको अन्भन्न अङ्गको 

रुपमा न्लइनेछ । 
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४५. न्नणायमा हरेफेर गना नहुनाेः (१) सन्मन्तका सदस्य अथवा अरु कसलैे पन्न 

सन्मन्तका सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेपन्छ न्नणायमा कुन ैप्रकारको थपघट वा 

केरमेट गना हुाँदैन । 

  (२) कसैले उपदफा (१) बमोन्जम को कसुर गने कमाचारीलाइा आवश्यक 

कारवाहीको लान्ग सम्बन्धित न्नकायमा लेन्ख पठाउनुपनेछ ।  

४६. न्नणाय भएपन्छ गनुापन े कारवान्हाः (१) उजुरी प्रशासकले सन्मन्तबाट 

न्नणाय भएपश्चात न्नणाय ककताबमा सन्मन्तका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको 

यककन गरी न्नणाय ककताब र न्मन्सल न्जम्मा न्लनुपछा । 

  (२) यस ऐन बमोन्जम न्नणायको पूणापाठ तयार भएपन्छ सब ै सदस्यको 

दस्तखत भैसकेपन्छ उजुरी प्रशासकले न्नणायको कायााधयवय गनाका लान्ग 

तत्काल गनुापने केन्ह काया भए सो सम्पन्न गरी न्मन्सल अन्भलेखको लागी 

पठानुपछा । 

४७. न्नणाय गनापन ेअवन्िाः (१) सन्मन्तले प्रन्तवाद दान्खल भएको वा बयान 

गनुापनेमा प्रन्तबादीको बयान भएको न्मन्तले तथा प्रन्तवाद दान्खल नभएको वा 

बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याद भुिान भएको न्मन्तले नब्बे कदनन्भत्र 

न्बवादको अन्धतम न्नणाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको समयावन्ि गणना गदाा मेलन्मलापको लान्ग 

पठाइाएको न्बवादको हकमा मेलन्मलापको प्रकक्रयामा लागेको समय कटाइा 

अवन्ि गणना गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न न्बवादमा 

बुझ्नुपने प्रमाण तथा पुरा गनुापने प्रकक्रया बााँकक नरही न्बवाद न्नणाय गना अङ्ग 

पुन्गसकेको भए सो पुगेको पधर कदनन्भत्र अन्धतम न्नणाय गनुापनेछ । 

  

४८. अधतररम सरंिणात्मक आदेश जारी गना सककनाेः  
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स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (देन्ख )ङ (सम्म 

उन्ललन्खत न्वषयमा तत्काल अधतररम संरिणात्मक आदेश जारी गना सककनछे । 

यस्तो आदेश जारी गदाा न्नवेदकले पेश गरेको कागजात, न्नजको अवस्था र 

वस्तुगत पररन्स्थन्तको प्रारन्म्भक छानन्वन गरी तत्काल आदेश नगरे 

न्नवेदकलाई पना सके्न नकारात्मक प्रभावको मुलयांकन गनुा पदाछ । धयान्यक 

सन्मन्तले जारी गने अधतररम संरिणात्मक आदेश अनसुचूी ८ मा उललेख गरे 

बमोन्जम हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद-७ 

सन्मन्तको सन्चवालय 

४९. सन्मन्तको सन्चवालयाः  (१)सन्मन्तको कायासम्पादनलाइा सहन्जकरणा गना 

एक सन्चवालय रहने छ  

  (२) उपदफा (१) वमोन्जमको सन्चवालयमा कायापान्लकाले आवश्यता 

अनुसार उजुरी प्रशासक, अन्भलखे प्रशासक तथा अधय कमाचारीहरुको व्यवस्था 

गना सके्नछ । सन्चवालयको कायासम्पादनलाइा व्यवन्स्थत गना सन्चवालय अधतगात 

उजुरी शाखा/ फााँट तथा अन्भलेख शाखा /फााँट रहन सके्नछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काम, कताव्य र अन्िकाराः यस ऐनमा अधयत्र उललेख 

भए देन्ख बाहके उजुरी प्रशासकको काम, कताव्य र अन्िकार देहाय बमोन्जम 

हुनेछाः 

(क) पेश भएका उजुरी, प्रन्तवाद र अधय न्लखतहरु जााँच गरी रीत पुगेको 

भए कानून बमोन्जम लाग्न ेदस्तुर न्लइा दताा गने र दताा गना नन्मलने 

भए कारण जनाइा दरपीठ गने; 
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(ख) न्ववादमा प्रमाणको लान्ग पेश भएका नक्कल कागजलाइा सक्कलसाँग 

न्भडाइा रठक देन्खएमा प्रमान्णत गने र न्मन्सल सामेल राख्ने तथा 

सक्कलमा केन्ह कैकफयत देन्खएमा सो जनाइा सम्बन्धित पिको 

सन्हछाप गराइा राख्ने; 

(ग) पेश भएका न्लखत साथ संलग्न हुनपुने प्रमाण तथा अधय कागजात छ 

वा छैन भए ठीक छ वा छैन जााँच्ने; 

(घ) सन्मन्तको आदेशले न्झकाउनुपन ेप्रन्तबादी, सािी वा अधय व्यन्िको 

नाममा म्याद जारी गने; 

(ङ) न्ववादका पिलाइा तारेख वा पेशी तारेख तोके्न; 

(च) सन्मन्त समि पेश हुनुपन ेन्नवेदन दताा गरी आदेशको लान्ग सन्मन्त 

समि पेश गन;े 

(छ) कानून बमोन्जम वारेस न्लन ेतथा गुजे्रको तारेख थामे्न न्नवेदन न्लइा 

आवश्यक कारवाही गने; 

(ज) सन्मन्तबाट भएको आदेश कायााधवयन गने गराउने; 

(झ) सन्मन्तमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााइा गन े

लगायतका कायाहरु गने; 

(ञ) आवश्यकतानुसार सन्मन्तको तफाबाट पत्राचार गने; 

(ट) सन्मन्तको आदेशले तामले गनुापन े म्याद तामले गनेगराउने, तामेल 

भएको म्यादको तामेली जााँची रीतपूवाकको नभए पुनाः जारी गन े

तथा अधय अदालत वा न्नकायबाट प्राप्त भएको  नगरपान्लकाले 

तामेल गररकदनुपने म्याद तामेल गने गराउने; 

(ठ) न्नणाय ककताब र उजुरीको न्मन्सल न्जम्मा न्लने; 

(ड) सन्मन्तमा दताा भएका न्ववाद तथा न्नवेदन लगायतका कागजातको 

अन्भलेख तयार गने र मान्सक वा वार्षाक प्रन्तवेदन पेश गनुापने 
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न्नकाय समि प्रन्तवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमान्णत गराइा 

सम्बन्धित न्नकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो न्जम्मा रहकेा उजुरीका न्मन्सलमा रहकेा कागजातको 

रीतपूवाक नक्कल कदन;े 

(ण) न्जलला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी न्नणाय भएका न्ववादमा 

पुनरावेदन म्याद जारी गरी तामेल गनेगराउने; 

(त) अदालत वा अधय कुनै न्नकायमा न्ववादको न्मन्सल वा कुनै कागजात 

पठाउनुपने भएमा सन्मन्तलाइा जानकारी गराइा न्मन्सल वा 

कागजात पठाउने तथा कफताा प्राप्त भएपन्छ कानून बमोन्जम 

सुरन्ित राख्ने व्यवस्था न्मलाउने; 

(त) न्नणाय ककताब न्जम्मा न्लने; तथा 

(थ) पेश भएका न्नवेदन लगायतका कागजातमा सन्मन्तबाट आदेश 

हुनुपने वा न्नकासा न्लनुपनमेा सन्मन्त समि पेश गन े। 

 

५१. अन्भलखे प्रशासकको काम, कताव्य र अन्िकाराः यस ऐनमा अधयत्र उललेख 

भए बाहके अन्भलेख प्रशासकको काम, कताव्य र अन्िकार देहाय बमोन्जम 

हुनेछाः 

 (क) न्नणाय कायााधवयन सम्बधिीाः 

(२) न्नणाय बमोन्जम चलन चलाउनुपने, कुन ै कुरा कदलाइाभराइा 

कदनुपने लगायतका न्नणाय कायााधवयनका लान्ग गनुापने 

कायाहरु गने तथा न्नणाय कायााधवयनको अन्भलेख राखी कानून 

बमोन्जम न्ववरण पठाउनुपने न्नकायहरुमा न्ववरण पठाउने; 

(३) न्नणाय कायााधवयनको क्रममा न्नवदेन कदएका पिहरुको वारेस 

न्लने, सकार गराउने, गुजे्रको तारेख थमाउने लगायतका 

कायाहरु गने; 
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(४) सन्मन्तको आदेशले रोक्का भएको वा अरु कुन ै अदालत वा 

न्नकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा अधय अड्डा अदालतमा 

दान्खल चलान गनुापने भए सो गने; 

(५) न्नणाय बमोन्जम न्ललाम गने लगायतका अधय कुनै काम 

गनुापने भए सो समेत गने; तथा 

(६) लेन्खए देन्ख बाहकेको कुनै काया न्नणाय कायााधवयनको क्रममा 

गनुापने भएमा सन्मन्त समि पेश गरी आदेश बमोन्जम गने । 

 (ख) अन्भलेख संरिण सम्बधिीाः 

(१) अन्भलेख शाखाको रेखदेख गरी न्नणाय भएका न्मन्सल 

सुरन्ित राख्ने र कानून बमोन्जम सडाउनेपने कागजहरु 

सडाउने; 

(२) न्नणाय भएका न्मन्सलहरुमा कागजात जााँच गरी दरुुस्त 

रहनेरहकेो हनेे र न्मन्सल कानून बमोन्जम गरी दरुुस्त 

अवस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोन्जम सडाउने कागजको न्ववरण तयार गरी सो 

न्ववरण सुरन्ित रहने व्यवस्था गने; 

(४) अन्भलेख शाखामा प्राप्त भएको न्मन्सलहरुको सालबसाली 

अन्भलेख राख्ने र आवश्यकतानुसार न्ववरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै अदालत वा न्नकायबाट अन्भलेखमा रहकेो न्मन्सल वा 

कुनै कागजात माग भै आएमा रीतपूवाक पठाउने र कफताा प्राप्त 

भएपन्छ रीतपूवाक गरी सुरन्ित राख्ने । 

५२. उजरुी प्रशासक वा अन्भलखे प्रशासकको आदेश उपरको न्नवेदनाः (१) यस 

ऐन बमोन्जम उजुरी प्रशासक वा अन्भलेख प्रशासकले गरेको आदेश वा 

कारवाही उपर न्चि नबुझ्ने पिले सो आदेश वा कारवाही भएको पााँच कदनन्भत्र 

सन्मन्त समि न्नवेदन कदन सके्नछ । 
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  (२) सन्मन्तले उपदफा (१) बमोन्जम पेश भएको न्नवेदन उपर सुनुवाइा 

गरी न्नवेदन पेश भएको बकढमा सात कदन न्भत्र न्नवेदन उपरको कारवान्ह 

टुङ्ग्याउनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न उपदफा (१) 

बमोन्जमको न्नवेदन उपर आदेश वा न्नणाय गनुापूवा केन्ह बुझ्नुपन ेभए सो बुझेर 

मात्र न्नणाय वा आदेश गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

मलेन्मलाप सम्बधिी व्यवस्था 

५३. न्मलापत्र गराउनाेः (१) सन्मन्तले प्रचन्लत कानून बमोन्जम न्मलापत्र हुन 

सके्न जुनसुकै उजुरीमा न्मलापत्र गराउन सके्नछ । 

  (२) न्ववादका पिहरूले न्मलापत्रको लान्ग अनसुचूी-९ बमोन्जमको 

ढााँचामा न्नवेदन कदएमा सन्मन्तले उजुरीमा न्मलापत्र गराउन उपयुि देखेमा 

न्मलापत्र गराइकदनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम पिहरूले कदएको न्नवेदनको व्यहोरा सन्मन्तले 

दवैु पिलाइा सुनाइा त्यसको पररणाम सम्झाइा पिहरूको न्मलापत्र गन े

सम्बधिमा सहमन्त रहनेरहकेो सोध्नुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम सुनाउाँ दा पिहरूले न्मलापत्र गना मञ्जुर गरेमा 

सन्मन्तले पिहरूको न्नवेदनमा उललेख भएको व्यहोरा बमोन्जमको न्मलापत्र 

तीन प्रन्त तयार गराउनुपनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोन्जमको न्मलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबााँची 

सनुाइा न्मलापत्र गना मञ्जुर भएमा पिहरूको सन्हछाप गराइा सन्मन्तका 

सदस्यहरूले न्मलापत्र कागज अनसुचूी-१० बमोन्जमको ढााँचामा प्रमान्णत गरी 
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एक प्रन्त सन्मन्तले अन्भलेखको लान्ग न्मन्सलमा राख्नुपनेछ तथा एक-एक प्रन्त 

बादी तथा प्रन्तबादीलाइा कदनुपनेछ । 

   

५४. मलेन्मलाप गराउन सके्नाः (१) सन्मन्तले प्रचन्लत कानून बमोन्जम 

न्मलापत्र गना न्मलने उजुरीमा पिहरूबीच मेलन्मलाप गराउन सके्नछ । 

  (२) पिहरूले जुनसुकै तहमा न्वचारािीन रहकेो प्रचन्लत कानूनले 

मेलन्मलापको माध्यमबाट समािान गना सककने न्ववादमा न्ववादका पिले 

संयुि रूपमा सन्मन्त समि न्नवेदन कदन सके्नछन् । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम न्नवेदन कदएकोमा मेलन्मलापबाट उजुरीको 

न्नरोपण हुन उपयुि देन्खएमा सन्मन्तले त्यस्तो उजुरी मेलन्मलापको 

माध्यमबाट न्नरोपण गना लेन्ख पठाउनु पनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जमको आदेशपन्छ मेलन्मलाप सम्बधिी कारवान्ह 

प्रारम्भ गरी पिहरूबीच मेलन्मलाप गराइाकदनुपनेछ । 

  (५) मेलन्मलाप सम्बधिी अधय व्यवस्था तोककए बमोन्जम हुनेछ । 

५५. उजरुी न्नणाय गनाेः (१) सन्मन्तले यस ऐन बमोन्जम मेलन्मलापको 

माध्यमबाट उजुरीको न्नरोपण गना प्रकक्रया बढाएकोमा मेलन्मलापको 

माध्यमबाट उजुरीको न्नरोपण हुन नसकेमा पिहरूलाइा उजुरीको पेशी तारेख 

तोकक कानून बमोन्जम कारवाही गरी सुनवाइा तथा न्नणाय गने प्रकक्रया 

बढाउनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न स्थानीय ऐनको 

दफा ४७ को उपदफा (२) बमोन्जमको उजुरीमा मेलन्मलाप वा न्मलापत्र हुन 

नसकेमा सन्मन्तल ेअन्िकार िेत्र रहकेो अदालतमा जाने भन्न सनुाइाकदनुपनेछ । 

५६. मलेन्मलाप वा न्मलापत्र हुन नसके्नाः यस ऐनमा अधयत्र जुनसकैु कुरा 

लेन्खएको भए तापन्न कुनै उजुरीमा न्मलापत्र गराउाँदा उजुरीको प्रकृन्त वा 

न्मलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भइा चलेको कुनै न्ववाद वा 
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सावाजन्नक तथा सरकारी सम्पन्ि वा न्हतमा असर पने देन्खएमा सन्मन्तले 

त्यस्तो न्ववादमा न्मलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा अधय व्यहोराबाट मात्र न्मलापत्र गना 

चाहमेा भने न्मलापत्र गराइाकदनुपनेछ । 

५७. मलेन्मलापको लान्ग प्रोत्साहन गनाेः (१) सन्मन्तले सन्मन्त समि 

सुनवाइाको लान्ग पेश भएको उजुरीमा मेलन्मलाप हुनसके्न सम्भावना रहकेो 

देखेमा पिहरूलाइा मेलन्मलापको लान्ग तारेख तोक्न सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको तारेखको कदन सन्मन्तले न्ववादका पि तथा 

न्वपि, उपन्स्थत भएसम्म पिल े पत्याइा साथै न्लइआएका अधय व्यन्ि समेत 

उपन्स्थत गराइा मेलन्मलापको लान्ग छलफल गराइा पिहरूको बीचमा सहमन्त 

भएमा सहमन्त भए बमोन्जम न्मलापत्र कागज तयार गना लगाइा न्मलापत्र 

गराइाकदनुपनेछ । 

  (३) उजुरीमा तोककएको म्यादमा सन्मन्त समि उपन्स्थत नभएको वा 

उपन्स्थत भएर पन्न तारेख गुजारी न्ववादमा तारेखमा नरहकेो पि अथवा 

न्ववादमा पि कायम नभएको भए तापन्न न्ववादको पेटबोलीबाट उजुरीको पि 

कायम हुन े देन्खएको व्यन्ि समेत मलेन्मलापको लान्ग उपन्स्थत भएमा 

सन्मन्तले मेलन्मलाप गराइा न्मलापत्रको कागज गराइाकदनुपनेछ । 

५८. प्रारन्म्भक सनुवाइा पवूा मलेन्मलापाः (१) उजुरी प्रशासकल े प्रारन्म्भक 

सुनवाइाको लान्ग सन्मन्त समि उजुरी पेश हुनुपूवा उजुरीमा मेलन्मलाप हुनसके्न 

अवस्था देन्खएमा वा पिहरूले सो व्यहोराको न्नवेदन न्लइा आएमा न्मलापत्रको 

व्यहोरा खुलेको कागज तयार गरी सन्मन्त समि पेश गनासके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम गदाा न्मलापत्रमा अन्धतम सहमन्त नजुटेको भए 

तापन्न पिहरू मलेन्मलापको लान्ग प्रकक्रयामा जान सहमत भएमा उजुरी 

प्रशासकले पिहरूको न्नवेदन न्लइा उजुरीमा मेलन्मलापको लान्ग 

मेलन्मलापकताा समि पठाउने आदेशको लान्ग सन्मन्त समि पेश गनासके्नछ । 
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५९. मलेन्मलापकतााको सचूी तयार गनाेः (१) सन्मन्तले मेलन्मलापको काया 

गराउनको लान्ग देहाय बमोन्जमको योग्यता पुगेको व्यन्िहरूको न्ववरण खुलाइा 

सम्भान्वत मेलन्मलापकतााको सूची तयार गनेछाः 

 (क) कन्म्तमा १०+२  उन्िणा गरेको;  

 (ख) कुनै राजनीन्तक दल प्रन्त आस्था राखी राजनीन्तमा सकक्रय 

नरहकेो; तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पन्हचान बनाएको । 

 (घ)  मेलन्मलापकतााको ४८ घण्टा तान्लम न्लइ मेलन्मलापकतााको 

काया गदै आएको  

 (ङ)  २५ बषा उमेर पुरा भएको । 

 (च)  माथी योग्यतामा जुन सकैु कुरा लने्खएको भएता पन्न तान्लम 

न्लइ हाल काम  गरररहकेाको हकमा न्नजलाइ न्नरधतरता कदन 

सककने । 

  (२) मेलन्मलापकतााको सूची तयार गरेपन्छ सन्मन्तले सूची सभा समि 

पेश गरी अनुमोदन गराउनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम सूची अनुमोदन भएपन्छ सन्मन्तले सावाजन्नक 

जानकारीको लान्ग सूचना प्रकाशन गनुापनेछ तथा मेलन्मलापको लान्ग पठाउाँ दा 

प्रत्येक पिलाइा सो सूची उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

६०. मलेन्मलापकतााको सचूी अद्यावन्िक गनाेः (१) सन्मन्तले दफा ५९ 

बमोन्जम तयार भएको सूची प्रत्यके वषा अद्यावन्िक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषा अद्यावन्िक गरेको मेलन्मलापकतााको सूची सन्मन्तले 

सभाबाट अनुमोदन गराउनुपनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचन्लत कानून बमोन्जम मेलन्मलापकतााको सूचीमा 

सूचीकृत हुन योग्यता पुगेको व्यन्िले सन्मन्त समि सूचीकृत गररपाउनको लान्ग 

अनसुचूी-११ बमोन्जमको ढााँचामा न्नवेदन कदनसके्नछ । 
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६१. मलेन्मलापकतााको सचूीबाट हटाउनाेः (१) सन्मन्तले दफा ६० बमोन्जम 

मेलन्मलापकतााको सूची अद्यावन्िक गदाा देहायको अवस्थाका 

मेलन्मलापकतााको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) न्नजको मृत्यु भएमा; 

(ख) न्नजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइापाउाँ  भन्ने न्नवेदन कदएमा; 

(ग) न्नजले नैन्तक पतन देन्खने फौजदारी अन्भयोगमा सजाय 

पाएमा; 

(घ) न्नज कुनै संस्थासाँग सम्बध्द रहकेोमा सो संस्था खारेज वा 

न्वघटन भएमा; र 

(ङ) सन्मन्तले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोन्जम न्नजलाइा 

सूचीबाट हटाउने न्नणाय गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम सूचीबाट नाम हटाइएका 

मेलन्मलापकतााहरूको नामावली सन्मन्तले सावाजन्नक सूचनाको लान्ग प्रकाशन 

गनुापनेछ । 

६२. मलेन्मलापको लान्ग समयावन्ि तोके्नाः (१) सन्मन्तले यस ऐन बमोन्जम 

मेलन्मलाको लान्ग मेलन्मलापकताा पठाउाँ दा बकढमा न्तन मन्हना सम्मको समय 

तोकक पठाउनेछ । 

 (२) मेलन्मलापको लान्ग पठाउाँदा सामाधयतयााः वकढमा तीनजना बाट 

मेलन्मलाप गराउने गरी तोकु्नपनछे ।   

६३. मलेन्मलापकतााको छनौटाः (१) सन्मन्तले मेलन्मलाप गराउने कायाको 

लान्ग न्ववादका पिहरूलाइा एक जना मेलन्मलापकतााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम गदाा पिहरूबीचमा एकजना 

मेलन्मलापकतााको लान्ग सहमन्त नभएमा सन्मन्तले पिहरूको सहमन्तमा न्तन 

जना मेलन्मलापकतााको छनौट गनुापनेछ । 
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  (३) पिहरूको बीचमा मेलन्मलापकतााको नाममा सहमन्त हुन नसकेमा 

सन्मन्तले मेलन्मलापकतााको सूचीमा रहकेा मेलन्मलापकतााहरू मध्येबाट दवैु 

पिबाट एक-एक जना मेलन्मलापकताा छनौट गना लगाइा तेस्रो मलेन्मलापकताा 

छनौट गररकदनुपनेछ । 

  (४) उजुरीका सबै पिको सहमन्तमा मेलन्मलापकतााको सूचीमा नरहकेो 

यस ऐन बमोन्जम मेलन्मलापकताा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यन्ि वा संस्थाबाट 

मेलन्मलाप प्रकक्रया अगाडी बढाउन सहमत भै न्लन्खत न्नवेदन कदएमा सन्मन्तल े

त्यस्तो व्यन्ि वा संस्थालाइा मेलन्मलापकताा तोकककदनुपनछे । 

६४. मलेन्मलापकतााको पररवतानाः (१) सन्मन्तले देहायको अवस्था परर 

पिहरूले न्नवेदन कदएको अवस्थामा मेलन्मलापकताा पररवतान गररकदनुपनेछाः- 

(क) दफा ६१ बमोन्जम मेलन्मलापकतााको सूचीबाट हटाउने 

अवस्था भएमा; 

(ख) पिहरूले पारस्पररक सहमन्तमा मेलन्मलापकताा हरेफेर गना 

मञ्जुर भएमा;  

(ग) न्ववादको कुनै पिले मेलन्मलापकताा प्रन्त अन्वश्वास रहकेो 

न्लन्खत जानकारी गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मलेन्मलापकतााल े मेलन्मलापमा सहभागी 

भैरहन नसके्न जनाएमा; 

(ङ) न्ववादको न्वषयवस्तुमा मेलन्मलापकतााको कुन ै स्वाथा रहकेो 

मेलन्मलापकतााल े जानकारी गराएमा वा कुन ै स्रोतबाट 

सन्मन्त समि जानकारी भएमा; तथा 

(च) मेलन्मलापकतााल ेमेलन्मलापकतााको हनै्सयतल ेकायागदाा दफा 

६६ तथा अधय प्रचन्लत कानून बमोन्जम पालन गनुापने 

आचरण पालन नगरेमा । 
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  (२) मेलन्मलापकताा पररवतानको कारणले तोककएको समयमा 

मेलन्मलापको काया सम्पन्न हुन नसके्न भएमा सन्मन्तल े बकढमा एक मन्हना 

सम्मको समय थप गना सके्नछ । 

६५. मलेन्मलापको लान्ग पठाउाँ दा गन े प्रकक्रयााः (१) सन्मन्तले कुनै उजुरी 

मेलन्मलापको लान्ग मेलन्मलापकताा समि पठाउाँदा पिहरूलाइा 

मेलन्मलापकतााको सम्पका  उपलब्ि गराइा मेलन्मलापकताा समि उपन्स्थत हुन े

तारेख तोकक देहाय बमोन्जमको कागज साथै रान्ख लेन्खपठाउनुपनेछाः 

(क) उजुरीको सारसंिेप वा मुख्य मुख्य कागजातको प्रन्तन्लपी; 

(ख) उजुरीको पि वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र 

उपलब्ि भएसम्म टेन्लफोन नम्बर, इामेल, फ्याक्स तथा अधय 

सम्पका  न्ववरण; तथा 

(ग) मेलन्मलाप सम्बधिी प्रकक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र समय । 

  (२) मेलन्मलापकतााल ेसन्मन्त समि माग गरेमा उजुरीका कागजातहरूको 

नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

  (३) मेलन्मलापको लान्ग तोककएको समय सम्पन्न भएको सात कदन न्भत्र 

उजुरीको पिहरू सन्मन्त समि उपन्स्थत हुने गरी तारेख तोकु्नपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न मेलन्मलापकतााले 

तोककएको समय अगावै उजुरी सन्मन्त समि कफताा पठाउने न्नणाय गरेमा सो 

न्नणायको जानकारी भएको सात कदन न्भत्र पिहरूलाइा सन्मन्त समि उपन्स्थत 

हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. मलेन्मलापमा अवलम्बन गनुापन े प्रकक्रयााः (१) सन्मन्तले पिहरूको 

सहमन्तमा मेलन्मलापको लान्ग छलफल गने तथा अधय काया गने स्थानको 

छनौट गरी पि तथा मेलन्मलापकताालाइा सोको जानकारी उपलब्ि 

गराउनुपनेछ । 



37 
 

  तर पिहरूको सहमन्तमा मेलन्मलापकतााले अधय कुनै स्थानको छनौट गना 

बािा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाइा उपदफा (१) बमोन्जम मेलन्मलापकतााले तोकेको 

स्थानमा तोककएको समयमा उपन्स्थत हुने दान्यत्व रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको दान्यत्व पिहरूले पुरा नगरेमा 

मेलन्मलापकतााले मलेन्मलापको प्रकक्रया बधद गरी सन्मन्तलाइा सोको न्लन्खत 

जानकारी गराइा उजुरीको कागजात कफताा पठाउनसके्नछ । 

  (४) मेलन्मलापको क्रममा मेलन्मलापकतााले पिहरूबीचमा सहजकतााको 

भून्मका गनछे र उि भून्मका न्नवााह गने क्रममा न्नजल ेपिहरू बाहके देहायका 

व्यन्िहरूसाँग समेत एकल वा सामनू्हक वाताा गनासके्नछाः 

(क) न्ववादको न्वषयमा जानकारी रहेको उजुरीका पिले रोजेको 

व्यन्ि; तथा 

(ख) न्ववादको न्वषयवस्तुको बारेमा जानकारी रहकेो स्थानीय 

भद्रभलादमी । 

  (५) मेलन्मलापकतााले पिहरूको सहमन्तमा पिहरूसाँग देहाय बमोन्जम 

वाताा गनासके्नछाः 

(क) पिहरूसाँग एकल एकाधतवाताा; तथा 

(ख) टेन्लफोन वाताा, न्भडीयो कधरेधस वा सञ्चारको अधय 

माध्यमबाट वाताालाप । 

  (६) प्रचन्लत कानून तथा यस ऐनको माधयता न्वपरीत नहुनेगरी 

पिहरूको सहमन्तमा मेलन्मलापकतााले मेलन्मलापको कायान्वन्ि न्निाारण 

गनासके्नछ । 

६७. मलेन्मलापकतााको आचरणाः (१) मेलन्मलापकतााले देहाय बमोन्जमको 

आचरण पालन गनुापनेछाः- 

(क) मेलन्मलाप सम्बधिी कारवाही न्नष्पि ढङ्गले सम्पादन गनुापने; 
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(ख) कुनै पिप्रन्त झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको देन्खने कुनै 

आचरण वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइा डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलन्मलाप 

गराउन नहुने; 

(घ) न्ववाद कायम रहकेो अवस्थामा न्ववादको कुन ै पिसाँग आर्थाक 

कारोबारमा साँलग्न नहुने; 

(ङ) मेलन्मलाप सम्बधिमा बनेको प्रचन्लत कानून तथा अधय स्थान्पत 

माधयता न्वपरीत आचरण गना नहुने; 

(च) मेलन्मलापको क्रममा पिहरुसाँग सम्मानजनक, सदभावपूणा र सबै 

पिप्रन्त समान व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेलन्मलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरेको न्वषयवस्तुको 

गोपनीयता कायम राख्ने; तथा 

(ज) मेलन्मलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्तु 

प्रकक्रया सम्पन्न भएपन्छ वा न्नज प्रकक्रयाबाट अलग भएपन्छ 

सम्बन्धित पिलाइा सुरन्ित कफताा गने । 

  (२) सन्मन्तले कुन ै मेलन्मलापकतााले उपदफा (१) बमोन्जमको आचरण 

पालना नगरेको उजुरी परी वा सो न्वषयमा स्वय ंजानकारी प्राप्त गरी छानन्वन 

गदाा व्यहोरा रठक देन्खए त्यस्तो मेलन्मलापकताालाइा मेलन्मलापकतााको 

सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. न्लखत तयारी र न्मलापत्राः (१) मेलन्मलापकतााले पिहरुसाँगको छलफल 

पश्चात मेलन्मलापको लान्ग दवैु पि सहमत भएकोमा न्मलापत्र गराइा सहमन्त 

भएको न्वषयवस्तु बमोन्जमको न्मलापत्रको न्लखत तयार गरर सन्मन्त समि 

पठाउनुपनेछ । 

   



39 
 

६९. मलेन्मलाप नभएको उजरुीमा गनुापन ेकारवाहीाः (१) मेलन्मलापकतााले पिहरु 

बीचमा मेलन्मलाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाइा प्रन्तवेदन तयार गरी 

न्ववादका सबै कागजात सन्हत सन्मन्तमा कफताा पठाउनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम गदाा मेलन्मलापकतााले पिहरुलाइा सन्मन्त 

समि हाजीर हुन जाने बकढमा सात कदनको म्याद तोकक पठाउनु पनछे । 

७०. मलेन्मलाप नभएको उजरुीमा न्नणाय गनुापनाेः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) 

को न्वबादमा सन्मन्तले मेलन्मलापको लान्ग पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच 

मेलन्मलाप हुन नसकक मेलन्मलापकतााको प्रन्तवेदन सन्हत प्राप्त हुन आएमा 

कानून बमोन्जम कारवाही गरी न्नणाय गनुापछा ।  

  (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न देहाय 

बमोन्जमको उजुरीमा अन्िकारिेत्र ग्रहण गने सम्बन्धित अदालत वा न्नकायमा 

उजुरी गना जानु भन्न सुनाइा पठाइाकदनुपछााः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोन्जमको 

न्ववादमा; तथा 

(ख) कुनै अदालत वा न्नकायबाट मेलन्मलापको लान्ग प्रेन्षत 

भएको न्ववादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोन्जमको न्ववादमा सम्बन्धित 

अदालत वा न्नकायमा पठाउाँदा हान्जर हुन जाने तारेख तोकी पठाउने तथा 

न्मन्सल समेत नक्कल खडा गरी अन्भलेख रान्ख सक्कल न्मन्सल सम्बन्धित 

अदालत वा न्नकायमा पठाउनुपनछे । 

७१. मलेन्मलाप दस्तरुाः मलेन्मलापमा जाने न्ववादको हकमा मेलन्मलापकतााले 

पिहरुले सहमन्तमा कदन मञ्जुर भएदेन्ख बाहके कुनै प्रकारको दस्तुर लाग्नेछैन । 

तर पिहरूको सहमन्तमा मेलन्मलापकतााल े पिहरुबाट बढीमा रु ५००।-

/५००।- न्लन पाउनेछन ।  

७२. समदुाय स्तरमा हुन े सामदुान्यक मलेन्मलाप प्रविान गना कमाचारी तोक्न 

सके्नाः (१)सन्मन्तल े स्थानीय स्तरमा मेलन्मलाप प्रवध्दान गनाको लान्ग 
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कायापान्लकामा अनुरोि गरेमा कमाचारी खटाइा समुदाय स्तरमा मेलन्मलापको 

प्रवध्दानात्मक कायाक्रम गना सककनछे । 

(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदान्यक मेलन्मलापको हकमा दफा ५९ (१) 

अनुसारको योग्यता तथा अनुभव नभएका मेलन्मलापकताावाट मेलन्मलाप 

गराउन वािा पने छैन । 

(२) सन्मन्तले समुदायस्तरमा हुने सामुदान्यक मेलन्मलापको कायान्वन्ि तोके 

वमोन्जम हुनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

न्नणाय कायााधवयन सम्बधिी व्यवस्था  

७३. सन्चवालयको न्जम्मवेारीाः कायापान्लकाको प्रत्यि न्नयधत्रण र न्नदेशनमा 

रन्ह सन्मन्तको न्नणाय कायााधवयन गने गराउने सम्बधिी सम्पूणा कायाको रेखदेख 

गने न्जम्मेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनाेः (१) नगरपान्लका कायाालय तथा सो अधतगातका सबै वडा 

कायाालय तथा अधय कायाालयले यस ऐन तथा प्रचन्लत कानून बमोन्जम 

सन्मन्तले गरेको न्नणाय बमोन्जम व्यन्ि वा संस्था वा अधय कसैसाँग असुल 

गनुापने जरीवाना वा अधय रकम असुलउपर गना सहयोग गनुापनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचन्लत कानून बमोन्जम सन्मन्तले असूल गनापने 

जरीवाना, न्बगो वा अधय कुनै प्रकारको रकम असुलउपर नभइा उपदफा (१) मा 

उललेख भए बमोन्जमका कायाालयहरुले कुन ै न्सफाररश वा कुन ै काया 

गररकदनेछैनन । 

७५. असलु उपर गनाेः (१) अन्भलेख प्रशासकले सन्मन्तको न्नणाय बमोन्जम कुन ै

पिसाँग जरीवाना वा न्बगो वा अधय कुनै प्रकारको असुल उपर गनुापने भएमा सो 
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पिले जरीवाना न्तना बुझाउन लयाएमा बुन्झ सदरस्याहा गरी जरीवानाको लगत 

किा गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम असुलउपर नभएमा लगत राखी सम्बन्धित 

पिको नाम नामेसी तथा जरीवाना रकम समेतको न्ववरण नगरपान्लकाको 

कायाालयका साथै सबै वडा कायाालयमा समेत अन्भलेखको लान्ग पठाउनुपनेछ । 

  (३) सम्बन्धित कायाालयहरुले उपदफा (२) बमोन्जम लेन्ख आएमा त्यस्तो 

पिसाँग जरीवाना रकम असुलउपर गरी अन्भलेख शाखामा सदरस्याहा गना 

पठाउनुपनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनाेः (१) सन्मन्तले यस ऐन बमोन्जम गरेको कुन ै न्नणाय 

बमोन्जम कुनै पिले राखेको दस्तरु, वा अधय कुन ैप्रकारको रकम कुनै पिबाट 

भराइा पाउने भएमा भराइा पाउने पिले भरी कदनुपन ेपिको त्यस्तो रकम भराइा 

कदनुपने स्रोत खुलाइा अनसुचूी-१२ बमोन्जमको ढााँचामा न्नवेदन कदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम न्नवेदन ददाँदा यथासम्भव नगद रहकेो बै ाँक 

खाता वा कुनै सहकारी वा बचत संस्थामा रहकेो रकम र सो नभएमा न्ललाम 

न्बक्री गरी असुल उपर गनुापने अवस्था भएमा कुनै अचल सम्पन्िको व्यहोरा 

खुलाइा न्नवेदन कदनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जमको न्नवेदनमा दफा ७८ बमोन्जमको न्ववरण 

खुलाइा न्नवेदन कदनुपनेछ  

७७. चलन चलाइाकदनाेः (१) सन्मन्तले यस ऐन बमोन्जम गरेको कुनै न्नणाय 

बमोन्जम कुन ैसम्पन्ि वा अन्िकार वा कुन ै न्वषयवस्त ुवा सेवा वा अधय कुन ै

न्वषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्तो चलन पाउने न्वषयको न्ववरण 

खुलाइा अन्भलेख प्रशासक समि अनसुचूी-१३ को ढााँचामा न्नवेदन कदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम न्नवेदन परेमा अन्भलेख प्रशासकले न्नणाय 

बमोन्जमको न्वषयको चलन चलाइाकदनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको न्नवेदन ददाँदा चलन चलाउन ुपने सम्पन्िको 

दफा ७८ बमोन्जमको न्ववरण खुलाउनुपनेछ । 



42 
 

७८. सम्पन्िको न्ववरण खलुाउनपुनाेः भररभराउ गना वा चलन चलाइ पाउनको 

लान्ग न्नवेदन कदने न्ववादको पिले न्नवेदनमा सम्पन्िको न्ववरण उललेख गदाा 

देहाय बमोन्जमको न्ववरण खुलाउनु पनेछाः- 

  (क) अचल सम्पन्िको न्ववरण 

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

(२) घर जग्गाको ककिा नम्बर तथा िते्रफल;;    

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

वगाकफट; 

(४) घर जग्गाको अवन्स्थती आवास वा औद्योन्गक वा व्यापाररक 

िेत्रमा रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पकक्क सडकसाँग जोन्डएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वान्मत्व रहकेो व्यन्िको नाम थर साथ ै

स्वान्मत्व भधदा फरक व्यन्िको भोगचलन रहकेो भए 

भोगचलन गनेको नाम थरका साथै अधय न्ववरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खररदन्बकक्र हुन सके्न धयूनतम 

मूलय । 

  (ख) चल सम्पन्िको न्ववरणाः 

(१) चल सम्पन्ि रहकेो ठाउाँ  तथा भोग वा न्नयधत्रण राख्नेको नाम 

थर; 

(२) बै ाँक खातामा रहकेो नगद भए खातावालको साथै बै ाँक तथा 

शाखाको नाम; 

(३) चल सम्पन्िको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए सम्भान्वत 

न्बकक्र मूलय; तथा 

(४) नगद बाहकेको चल सम्पन्ि भए अवस्था, प्रकृन्त तथा 

बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र साँख्या । 

७९. सम्पन्ि रोक्का राख्नाेः (१) अन्भलेख प्रशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोन्जम 

न्नणाय कायााधवयनको लान्ग न्नवेदन परेपन्छ देखाइएको सम्पन्िको हकमा 

आवश्यक पने जन्त जेथा रोक्का राख्ने सम्बधिमा न्नणायको लान्ग कायाापान्लका 



43 
 

समि पेश गने र कायापान्लकाबाट रोक्का राख्ने न्नणाय गरेपछी न्नणाय बमोन्जम 

जेथा रोक्का राख्नको लान्ग सो जेथा दताा रहकेो कायाालय वा रन्जष्ट्रशेन गने 

कायाालयमा लेन्ख पठाउनुपनेछ । 

  (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पन्िको हकमा न्नवेदन परेको 

बकढमा दइुा कदन न्भत्र सम्पन्ि तायदात गना लगाइा तायदात गदााको समयमा नै 

आवश्यक पने जन्त सम्पन्ि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा 

आकद आय न्नयधत्रण गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सम्बन्धित पिलाइा 

कदनुपछा । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोन्जमको सम्पन्िको हकमा भररभराउको 

लान्ग आवश्यक पने जन्त सम्पन्ि रोक्का राखी रोक्काको सूचना 

आवश्यकताअनुसार लेखा शाखा वा सम्बन्धित बै ाँक वा सम्बन्धित न्नकायमा 

तुरुधत लेन्ख पठाउनुपनेछ । 

  (४) सम्पन्त रोक्का सम्वन्धि  आदेश अनसुचूी १४ बमोन्जम हुनेछ । 

 

८०. सम्पन्ि न्ललाम गदाा अपनाउनपुन े कायान्वन्िाः (१) कायापान्लकाले यस 

ऐन बमोन्जम भरीभराउ गनुापने न्बगो वा कोटा फी वा त्यस्तै कुन ै रकम 

असुलउपर गना दफा ७८ को देहाय (क) बमोन्जम सम्पन्िको न्ववरण खुलाइा 

दखाास्त परेमा त्यस्तो रकम भरी कदनुपने व्यन्िलाइा बुझाउनुपन ेरकम बुझाउन 

सात कदनको म्याद कदइा सूचना जारी गनुापछा । 

  (२) उपदफा (२) बमोन्जमको म्यादमा रकम बुझाउन नलयाएमा त्यस्तो 

भरीकदनुपने व्यन्िको भरीपाउन े व्यन्िल े देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) 

बमोन्जमको सम्पन्ि तायदात गरीलयाउनुपछा ।   

  (३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी न्बगो वा कुन ै अदालत वा न्नकाय वा 

नगरपान्लका वा सन्मन्तको न्नणायले असुल उपर गनुापने कुन ै रकमको हकमा 

त्यस्तो असुलउपर हुनुपने व्यन्िले बुझाउन नलयाएमा न्नजको जुनसुकै अचल 

सम्पन्ि फेला परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नुपछा । 
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  (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न जेथा जमानत वा 

कुनै प्रकारको नगद िरौट दान्खल गरेको हकमा सो सम्पन्िबाट खामे्न जन्त 

रकमको लान्ग उपदफा (३) बमोन्जम गरररहनुपदैन ।   

  (५) उपदफा (४) बमोन्जम मोल कायम भएपन्छ उि अचल सम्पन्िको 

न्ललामको सूचना सम्बन्धित पिलाइा कदइा सवासािारणको जानकारीको लान्ग 

न्ललाम हुने न्मन्त र सम्पन्िको न्ववरण सन्हतको सावाजन्नक सूचना  

नगरपान्लका, न्जलला प्रशासन कायाालय, न्जलला अदालत, न्जलला समधवय 

सन्मन्तको कायाालय तथा कोष तथा लेखा न्नयधत्रकको कायाालयमा टााँस्न 

लगाउनुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोन्जमको सूचनामा तोककएको कदनमा उि सचूनामा 

तोककएको सम्पन्ि पञ्चककत ेमोलबाट मान्थ बढाबढ प्रकक्रया बमोन्जम न्ललाम 

गनुापनेछ । 

  (७) न्ललाम प्रकक्रयामा सम्भव भएसम्म न्जलला अदालत, न्जलला प्रशासन 

कायाालय वा स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय तथा 

नगरपान्लका िेत्र न्भत्र रहकेा अधय सरकारी कायाालयका प्रन्तन्नन्िलाइा 

रोहवरमा राख्नुपनेछ ।   

  (८) उपदफा (६) बमोन्जम गदाा उि सम्पन्ि कसलैे पन्न न्ललाम सकार 

नगरेमा सोन्ह प्रकक्रयाबाट पुनाः दोस्रोपटक न्ललाम गनुापनछे तथा दोस्रोपटक 

गदाा पन्न कसैले न्ललाम सकार नगरेमा भराइापाउने पि न्नवेदकलाइा नै उि 

सम्पन्ि पञ्चककते मोलमा सकार गना लगाउनुपनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोन्जम गदाा न्नवेदकले सम्पन्ि सकार गना नचाहमेा 

पन्छ अको जेथा खुलन आएका बखत कानून बमोन्जम गनेगरी न्नजको न्नवेदन 

तामेलीमा राखी न्ललाममा चढाइाएको सम्पन्ि फुकुवा गरीकदनुपछा ।      

  (१०) यस दफामा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न 

नगरपान्लकाको कुनै रकम असुल उपर गने क्रममा न्ललाम गदाा कसैले सकार 

नगरेमा जन्तमा सकार हुधछ त्यन्तमा न ै सो सम्पन्ि न्ललाम गरी प्राप्त रकम 

सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोन्जम अधय सम्पन्ि वा 

प्रकक्रयाबाट असुलउपर गनुापनेछ ।  
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८१. तायदात गन े प्रकक्रयााः (१) अन्भलेख प्रशासकले दफा ७९ बमोन्जम 

सम्पन्ि तायदात गनुापदाा कन्म्तमा वडा सन्चव स्तरको कमाचारी खटाइा त्यस्तो 

अचल सम्पन्िको चलनचलतीको मूलय स्पष्ट खुलने गरी तायदात गनालगाउनुपनेछ 

।   

  (२) उपदफा (१) बमोन्जम तायदात गने कमाचारीले तायदात गनुापने 

सम्पन्िको चलनचलतीको मूलय कायम गने प्रयोजनले पञ्चककत ेमोल कायम गरी 

मुचुलका खडा गरी अन्भलेख प्रशासक समि प्रन्तवेदन सन्हत पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम पञ्चककते मोल कायम गदाा देहाय बमोन्जमक 

कुरालाइा आिार न्लइा कायम गनुापनेछाः 

(क)  न्नवेदकले न्नवेदनमा खुलाएको मलूय; 

(ख) न्नणायमा उललेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पिले जमानत वा कुनै अधय प्रयोजनको लान्ग कायापान्लका 

समि न्नवेदन ददाँदा खुलाएको मूलय; 

(घ) तायदात गदाा भै आएको स्थानीय मूलयााँकन अनुसारको मूलय; 

(ङ) मालपोत कायाालयल ेकायम गरेको धयूनतम मूलय; 

(च)  अधय कुनै प्रयोजनले कुन ैसरकारी न्नकायले कुनै मूलय कायम 

गरेको भए सो मूलय; 

(छ) पञ्चककते मोल कायम गनुाभधदा तत्काल अगावै कुनै 

खररदन्बकक्र भएको भए सो मूलय । 

स्पन्ष्टकरणाः “पञ्चककते मोल” भन्नाल े अचल सम्पन्ि न्बकक्र गनुापदाा न्बकक्रहुने धयुनतम 

मूलयलाइा सम्झनुपछा । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम गदाा देहाय बमोन्जमको कुरालाइा समेत 

ध्यानमा राख्नुपनेछाः 

(क) औद्योन्गक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायत सडक 

सञ्जालसाँग  जोन्डएको छ वा छैन; तथा 

(ख) नगरिेत्रन्भत्र पने घरको हकमा घरको वतामान अवस्था 

सम्बधिमा प्रान्वन्िक मुलयााँकन प्रन्तवेदन । 
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८२. खाम्नजेन्त मात्र न्ललाम गनुापनाेः (१) कायापान्लकाले दफा ८० बमोन्जम 

न्ललाम गदाा असुलगनुापने बााँकक खामे्न जन्त सम्पन्िमात्र न्ललाम गनुापनेछ ।       

  (२) सम्पन्ि न्ललाम गदाा सकार भएको रकम असुलउपर गनुापन े भधदा 

बकढ भएमा सो बकढ भएको जन्त रकम सम्पन्िवाल पिलाइा कफताा गरीकदनुपछा 

। 

  (३) उपदफा (२) बमोन्जम रकम कफताा पाउने पि न्ललाम गदााको बखत 

उपन्स्थत नभएको भए रकम कफताा न्लन आउनुभनी न्नजको नाममा सात 

कदनको सूचना जारी गरीन्झकाइा रकम कफताा गनुापछा । 

  (४) उपदफा (३) बमोन्जम गदाा सम्बन्धित पि रकम कफताान्लन नआएमा 

उि रकम सन्ञ्चतकोषमा दान्खल गरी आम्दानीबााँन्ि सदरस्याहा गनुापछा । 

  (५) अन्भलेख प्रशासकले दफा ८० बमोन्जम न्ललाम गरेको सम्पन्ि सकार 

गने पिको नाममा सम्पन्ि दताा नामसारीको लान्ग सम्बन्धित कायाालय वा 

न्नकायमा पत्राचार गरी न्नजलाइा सम्पन्िको चलनपूजी उपलब्ि गराइा 

आवश्यक परे सो सम्पन्िको चलन चलाइाकदनुपछा ।  

  (६) यस ऐनमा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न दफा ८० 

बमोन्जमको न्ललाम प्रकक्रया अगाडी बकढसकेपन्छ भराउनुपने रकम बुझाउन 

लयाए पन्न सो रकम नबुन्झ सम्पन्ि न्ललाम गनुापनेछ । 

८३. न्ललाम उपरको उजुरीाः यस ऐन बमोन्जम भएको न्ललामको प्रकक्रयामा 

न्चि नबुझ्ने पिले जुन प्रकक्रया उपर न्चि नबुझेको हो सो भएको पधर कदन 

न्भत्र सन्मन्त समि उजुरी पेश गरी भएको आदेश बमोन्जम गनुापनछे । 

८४. न्बगो भराउाँदा वा चलनचलाउाँदा लागकेो खचााः यस ऐन बमोन्जम न्बगो 

भराउाँदा वा चलनचलाउाँदा लागेको खचा न्बगो भरीकदनुपने वा चलनकदनुपने 

सम्बन्धित पिले व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथान्स्थन्तमा राख्नाेः कायापान्लकाले यस ऐन बमोन्जम चलनचलाइा माग्न 

वा न्बगो भराइापाउन कुनै सम्पन्ि देखाइा न्नवेदन परेपन्छ न्बगो भराउने वा 

चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्मको लान्ग उि सम्पन्ि हकहस्ताधतरण गना, 

भत्काउन, न्बगाना तथा कुन ैप्रकारको न्नमााण काया गरी उि सम्पन्िको स्वरुप 
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पररवतान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित पिको नाममा आदेश जारी 

गरी उि सम्पन्ि यथान्स्थन्तमा राख्नुपनेछ ।     

८६. न्नवेदनबाट कारवाही गनाेः (१) अन्भलेख प्रशासकले कुनै पिले दफा ८५ 

बमोन्जम भएको आदेश न्वपररत कुनै सम्पन्िको हक हस्ताधतरण वा स्वरुप 

पररवतान आकद गरेको न्नवेदन परेमा उि न्नवेदन दताा गरी त्यस्तो गने पिको 

नाममा न्तन कदनको म्याद  जारी गरी न्नजलाइा हान्जर गराइा सो न्नवेदन 

सन्मन्त समि पेश गनुापनछे ।     

  (२) सन्मन्तले उपदफा (१) बमोन्जमको न्नवेदन पेश हुन आएमा पिलाइा 

नयााँ उजुरी दताा गना नलगाइा उि न्नवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी 

न्नणाय गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न उपदफा (१) 

बमोन्जमको न्नवेदनको व्यहोराबाट न्नवेदन सन्मन्तको िेत्रान्िकार न्भत्र नपने 

न्वषयमा परेको देन्खएमा सन्मन्तले उि न्वषयमा िेत्रान्िकार ग्रहण गने 

अदालत वा न्नकाय समि जान सनुाइा कदनुपनेछ । 

८७. चलनचलाउन े सचूनााः (१) अन्भलेख प्रशासकले सन्मन्तको न्नणाय 

बमोन्जम चलन चलाइा पाउन न्नवेदन परेमा चलन चलाउने न्मन्त खुलाइा 

फलानो न्मन्तमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमाचारी खरटइा आउने 

हुाँदा सो न्मन्त अगावै घर जग्गा खान्ल गरीकदनु भन्न चलन कदनुपने पिको 

नाममा सूचना जारी गनुापनेछ ।    

  (२) चलनकदनुपने सम्पन्ि उजुरीको पिबाहके अधय कसकैो भोगचलनमा 

रहकेो भएमा अन्भलेख प्रशासकले सोन्ह पिको नाममा उपदफा (१) 

बमोन्जमको सूचना जारीगनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जम तोककएको न्मन्तमा खरटइाजााँदा घरजग्गा 

खाली गरेको भए सम्बन्धित कमाचारीले चलन चलाइा कदएको मुचुलका खडागरी 

तथा घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको 

मुचुलका खडा गरी प्रन्तवेदन साथ अन्भलेख शाखामा पेश गनुापनेछ ।       
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पररच्छेद-१० 

न्वन्वि 

८८. नक्कल न्नवदेनाः (१) सन्मन्त समि दताा रहकेो उजुरीको कुन ैसरोकारवाला 

पिले न्ववादको न्मन्सलमा रहकेो कुनै कागजपत्रको नक्कल न्लनको लान्ग 

न्नवेदन कदएमा सन्मन्तल े उि पिलाइा सो कागजको नक्कल उपलब्ि 

गराउनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्नवेदन ददाँदा सम्बन्धित पिले उजुरी 

शाखामा रहकेो न्मन्सलको नक्कल न्लनुपदाा उजुरी प्रशासक तथा अन्भलेख 

शाखामा रहकेो न्मन्सलको नक्कल न्लनुपन े भएमा अन्भलेख प्रशासक समि 

न्नवेदन पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोन्जमको न्नवेदन कदनको एघार बजे अगावै पेश 

भएमा सम्बन्धित कमाचारीले सोन्ह कदन र सो भधदा पछी पेश भएमा सम्भव 

भएसम्म सोन्ह कदन नभए सोको भोन्लपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोन्जम न्नवेदन ददाँदा फरक फरक उजुरीको लान्ग 

फरक फरक न्नवेदन कदनुपनेछ । 

  (५) न्ववादको कुनै पिल ेउपदफा (१) बमोन्जमको न्नवेदन ददाँदा नक्कलको 

सिामा कागजपत्रको फोटो न्खच्ने अनुमन्त मागेमा सो कदनुपनछे । 

  (६) नक्कल न्नवेदन ददाँदा अनसुचूी-१५ बमोन्जमको ढााँचामा कदनुपनेछ । 

८९. नक्कल दस्तरुाः (१) सम्बन्धित प्रशासकले दफा ८८ बमोन्जम नक्कल वा 

फोटो न्खच्नको लान्ग न्नवेदन कदनेपिसाँग देहाय बमोन्जमको दस्तरु न्लइा नक्कल 

उपलब्ि गराउनुपनेछाः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रन्त पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको 

दरले; 

(ख) सन्मन्तको न्नणाय कागजको हकमा प्रन्त सक्कल पानाको प्रन्त 

पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको दरले; तथा 
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(ग) न्लखत कागजपत्रको नक्कल नन्लइा फोटो न्खच्न चाहमेा प्रन्त पानाको 

रू ५।–         रुपैयााँको दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न प्रचन्लत कानून 

बमोन्जम नक्कल दस्तुर नलाग्ने पिलाइा यस दफा बमोन्जमको दस्तुर लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोन्जम नक्कल उतार गरी लैजाने पिले नक्कल उतार गदाा 

लागेको खचाको व्यवस्था आफै गनुापनेछ । 

९०. दस्तरु उललखे गनाेः (१) नक्कल प्रमान्णत गने सम्बन्धित प्रशासकल ेनक्कल 

प्रमान्णत गदाा नक्कल लैजान े पिको नाम थर तथा उजुरीमा हनै्सयतका साथै 

नक्कल उतार गरेवापत दान्खल गरेको दस्तुर र नक्कल पाना समेत उललेख गरी 

नक्कल कदएको व्यहोरा जनाइा नक्कल प्रमान्णत गनुापनछे । 

   

९१. दस्तरु चिुा नभइा नक्कल नकदइनाेः सम्बन्धित प्रशासकले यस ऐन बमोन्जम 

नक्कल माग्न े पिले नक्कल उतार गदाा दफा ८९ बमोन्जम लाग्ने दस्तुर दान्खल 

नगदाासम्म नक्कल कदनेछैन र सो नक्कलको आन्िकाररकता प्रमान्णत गना 

पाउनेछैन ।  

९२. प्रचन्लत काननू बमोन्जम हुनाेः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए 

तापन्न उजुरीसाँग सम्बन्धित प्रचन्लत कानूनमा कुन ै कुरा लेन्खएको भए सोमा 

लेन्खए जन्तको हकमा सोन्ह बमोन्जम हुनेछ । 

९३. न्नयम बनाउन ेअन्िकाराः सन्मन्तले यस ऐनको प्रभावकारी कायााधवयनको 

लान्ग आवश्यक न्नयम बनाउन सके्नछ । 
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अनसुचूी-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) साँग सम्बन्धित) 

उजरुीको ढााँचा 

धयान्यक सन्मन्त समि पेश गरेको 

न्नवेदन-पत्र 

 

.............. न्जलला ....... ..........  नगरपान्लका, वडा नं  ............... .....वस्ने 

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

.......................................................... .............न्नवेदक )प्रथम पि(  

न्वरुद्ध 

.............. न्जलला ............. . नगरपान्लका/उपमहानगरपान्लका/महानगरपान्लका, 

वडा नं  ............... ......... .वस्ने वषा  ..................को 

..................................................................................न्वपिी )दोस्रो पि(  

न्वषयाः सम्वधि न्वच्छेद 

म न्नम्न वुाँदाहरुमा लेन्खए वमोन्जम न्नवेदन गदाछु : 

१. म न्नवेदक र यस न्ववादको दोस्रो पिन्वच संवत २०६९ सालमा सामान्जक 

परम्परा अनुसार न्ववाह गररएको हो । न्ववाह भएपश्चात २ वषासम्म अथाात 

२०७१ सालसम्म हामीन्वच सुमिुर दाम्पत्य जीवन रहकेो न्थयो । हामीबाट 

२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको छ । एक आपसमा लोग्न े

स्वास्नीन्वचको सहमन्त र सहकायामा छोरा जधमेपछी क्रमशाः समस्या देखखाँदै जान 

थालयो । २०७१ सालको न्तहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक 

घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेाँ  । २ पटकसम्म न्लन गएाँ । तर न्नजले न्तमीसाँग 

मेरो जीवन चलन सक्दैन, म घर जान सन्िन, न्तमी जे गनुापछा गर भन्न ठाडो 

जवाफ कदन थान्लन । के कारणले यस्तो हुन गयो भन्न सोध्दा अव न्तम्रो र मेरो 
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सम्वधि छैन आफुखुसी गर र  मलाई सम्पका  नगर,गरेमा राम्रो हुाँदैन भन्न िाक 

िम्की र त्रास मसेत कदइन । लामो समयसम्म मन फकेला र घर आउन्लन भन्न 

पखी वसेाँ तर आईनन । कररव ३ वषापछी अथाात २०७४ साल भाद्र मन्हनामा पुनाः 

न्लन गएाँ तर न्वपिी मसाँग वोलदै नवोली घरन्भत्र न्छररन र साला जेठान 

पठाईशारीररक आक्रमण गने सम्मको काया गरी मलाई तथानाम गान्ल गलौच गरे । 

मुन्श्कलल ेज्यान जोगाई न्नराश भएर घर फर्का एाँ र अव दोस्रो पिश्रीमती मसाँग 

पुनाः फर्का  आउन ेर दाम्पत्य जीवन सुमिुर हुन ेसम्भावना नभएकोले पाररवाररक 

न्ववाद न्नरुपणका लान्ग यो न्नवेदन कदन आएको छु ।  

२. यस सन्मन्तबाट दोस्रो पि न्झकाई जे जो वुझ्नुपछा वुझी न्ववाद न्नरुपण गराईपाउाँ  

।  

३. यस  नगरपान्लकाबाट जारी भएको स्थानीय धयान्यक कायान्वन्िको दफा 

....वमोन्जम न्नवेदन दस्तुर रु ...... , दोस्रो पि १ जनालाई म्याद सूचना दस्तुर रु 

........., पाना २ को न्नवेदनको प्रन्तन्लपी दस्तुर रु  .............समेत गरी जम्मा 

रु ......यसै न्नवेदनसाथ दान्खल गरेको छु ।  

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

यसै सन्मन्तको अन्िकारिेत्रन्भत्र पदाछ ।  

५. यो न्नवेदन हदम्यादन्भत्र ै छ र म न्नवेदकलाई यस न्वषयमा न्नवेदन कदने 

हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस न्वषयमा अधयत्र कही ाँ कत ैकुनै न्नकायमा कुन ैप्रकारको न्नवेदन कदएको छैन 

।  

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

न्झकाई थप व्यहोरा वुझ्न सककनेछ ।  

८. यसमा लेन्खएका व्यहोरा रठक सााँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोन्जम 

संजाय भोग्न तयार छु ।  
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न्नवेदक 

नामाः  ............................. 

इन्त संवत् ............. 

साल...................मन्हना......................गते.....................रोज शुभम् ।  
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अनसुचूी-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) साँग सम्बन्धित) 

उजुरी दताा गरेको न्नस्साको ढााँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

न्वषय:  उजुरी दतााको न्नस्सापत्र सम्बधिमा । 

 

सााँफेबगर नगरपान्लका वडा न ं .................... बस्न े तपाइ  .......................ले 

 ....................बस्ने  .......................न्वरुद्धमा  .......................................

भनी उजुरी दताा गना लयाएकोमा आजको न्मन्तमा दताा गरी दताा नं.  ...............

कायम भएकोले यो न्नस्सा जारी गररकदएको छ ।  

 

अन्िकृत कमाचारी 

दस्तखत:   ........  

न्मन्त:   ...........  
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अनसुचूी-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) साँग सम्बन्धित) 

ताररख भपााइा 

धयान्यक सन्मन्त  

सााँफेबगर  नगरपान्लकामा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

वादी           प्रन्तवादी 

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

मुद्दा  .................... 

न्मन्त ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही कदन 

........... बजे यस धयान्यक सन्मन्त/कायाालयमा उपन्स्थत हुनछुे भनी सही गने ...... 

 

वादी ................         प्रन्तवादी 

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

 

इन्त संवत् ............. 

साल...................मन्हना......................गते.....................रोज शुभम् ।  
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अनसुचूी-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) साँग सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

धयान्यक सन्मन्त 

सााँफेबगर  नगरपान्लका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाा 

 

वादी        प्रन्तवादी 

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

मुद्दााः ...................... 

 

न्मन्त ............... मा .................... काम गना ........ बजे हान्जर हुन आउनुहोला ।  

 

फााँटवालाको दस्तखत  

न्मन्त ................. 
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अनसुचूी-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) साँग सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढााँचा 

न्लन्खत जवाफको नमूना 

धयान्यक सन्मन्त समि पेश गरेको 

न्लन्खत जवाफ 

प्रथम पि 

अछाम न्जलला सााँफेबगर  नगरपान्लका वडा न ं...........  ...........................वस्ने   

..................को  ....................... (नाता सम्बधि उललेख गने ( वषा  .............

को.....................................................................न्लन्खत जवाफ प्रस्तुतकताा  

दोस्रो पि 

अछाम न्जलला .सााँफेबगर   नगरपान्लका, वडा नं  ............... .वस्ने 

...................................................................छोरा वषा को  .........को 

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

न्वपिी )न्नवेदक(  

न्वषय सम्वधि न्वच्छेद । 

म न्नम्न वुाँदाहरुमा लेन्खए वमोन्जम न्नवेदन गदाछु : 

१. म न्लन्खत जवाफ प्रस्तुतकताा र न्वपिी न्नवेदकन्वच संवत २०६९ सालमा 

सामान्जक परम्परा अनुसार न्ववाह भएको व्यहोरा रठक हो । हामीबाट २०७१ साल 

जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको रठक हो । २०७१ सालको न्तहारमा माइत 

गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, २ पटकसम्म 

न्लन आएको तर म घर नगएको,मैले न्वपिी न्नवेदकलाई दाम्पत्य जीवन चलन नसके्न 

भनेको र मेरा दाईभाईले शारीररक आक्रमण गन े सम्मको काया गरेकोभन्न 

कपोलकन्लपत झुठा र हुाँदै नभएका न्नरािार व्यहोरा उललेख गरी न्ववाद गरेको कुरा 

उललेख गना चाहाधछु ।  
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२. मलाई न्वपिी न्नवेदक समेत न्मली गान्ल गलौच, डर, िाक, िम्की देखाई 

हातपात गरी घरबाट न्नकाला गरेपछी म माइतीमा आई वसेकी हुाँ । न्ववाह भएको 

केही वषापछी न्वना कारण ममाथी न्वन्भन्न ककन्समका आरोप लगाई अपमान गने, 

गाली गलौच गने लगायतका कामहरु हुाँदैगए । पररवारका अधय सदस्यहरुले म माथी 

घृणा गने, वोलचाल नगने जस्ता काया गरेपन्न न्वपिीबाट केही समय मलाई न ै

समथान र सहयोग गदै आएका न्थए तर पछी न्वपिी न्नवेदक समेत उन्नहरुसाँगै न्मले 

र मलाई जवरजस्त गरबाट न्नकालने कायामा सहभागी भए  । के कुन कारणले वा मेरो 

के गलतीले यसो गरेका हुन भन्न वुझ्दा वेलावेला दाइजो नलयाएको भन्न माइती 

पिसमेतको  आलोचना गने गरेका न्थए । सायद उन्नहरुलाई दाइजोकै लोभका कारण 

मलाई घरबाट न्नकालीकदएका हुनुपदाछ । मैले कुनै गलती नगरेको र न्वपिी लोग्नेसाँग 

पूवावत माया, सद्भाव र सम्मान यथावत रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वधि यथावत 

कायम गरीपाउाँ  ।  

३. घरबाट जवरजस्त न्नकालेपछी ४ मन्हनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर 

माइती आएको झण्डै ३ वषासम्म वेखवर, सम्पका न्वन्हन वसी अन्हले एक्कासी सम्वधि 

न्वच्छेदको माग गरी न्नवेदन कदनु आफैाँमा आश्चयाजनक लागेको छ, सत्य तथ्य वुन्झ 

कानून वमोन्जम गररपाउाँ  ।  

४. .........................एको स्थानीय धयान्यक कायान्विीको दफाबाट जारी भ 

....वमोन्जम न्लन्खत जवाफ वापत दस्तुर रु ......यसै न्नवेदनसाथ दान्खल गरेको छु ।  

५. यो न्लन्खत जवाफ म्यादन्भत्रै न्लई म आफैं  उपन्स्थत भएको छु ।  

६. यस न्वषयमा अधयत्र कही ाँ कत ैकुनै न्नकायमा कुन ैप्रकारको न्नवेदन कदएको छैन 

।  

७. यसमा लेन्खएका व्यहोरा रठक सााँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोन्जम 

संजाय भोग्न तयार छु ।  

न्नवेदक 

नामाः ................................... 
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इन्त संवत  .................साल  .....................मन्हना  ..............

गते ....................रोज शुभम् ।  
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अनसुचूी-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) साँग सम्बन्धित) 

  धयान्यक सन्मन्तबाट जारी भएको 

म्याद सचूना 

.............................................................वस्ने 

.....................................................को नाउाँमा  ........................................  

नगरपान्लका कायाांलयबाट जारी भएको १५ )पधर (कदने सूचना  

 

...............................................वस्ने 

....................................................................ले तपाईंको न्वरुद्ध 

...................................ताा गरेको हुाँदा सो को न्ववाद परेको भन्न न्नवेदन द

प्रन्तन्लपी यसै साथ पठाईएको छ । अताः तपाईले यो म्याद वुझेको वा ररत पूवाक 

१५ तामेल भएको न्मन्तले) पधर  (कदन न्भत्रमा आफ्नो भनाइ सन्हत आफैं  वा कानून 

वमोन्जमको वारेश माफा त यस कायाालयमा हान्जर हुन आउनुहोला । अधयथा कानून 

वमोन्जम हुने व्यहोरा जानकारी गराईधछ ।  

 

इन्त सम्बत ...................साल.......................मन्हना......................गत े

रोज.............शुभम् .........।  
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अनसुचूी-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) साँग सम्बन्धित) 

न्नणायको ढााँचा  

....................................... धयान्यक सन्मन्त 

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

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

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

न्नणाय 

संवत ............... सालको न्नवेदन नं........ 

न्वषयःाः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. न्जलला ................  नगरपान्लका  वडा न.ं........... 

...............................वस्ने 

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

न्वरुद्ध 

................. न्जलला ................  नगरपान्लका  वडा न.ं........... 

...............................वस्ने 

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

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोन्जम न्नवेदन दताा भई 

सोही ऐनको दफा ४६ वमोन्जम गठन भएको धयान्यक सन्मन्त समि प्रस्तुत हुन 

आएको मुद्दाको संन्िप्त तथ्य र न्नणाय यस प्रकार छाः  

(१) ..............नगरपान्लका वडा नं. ....................... नक्सा न्सट नं.... 

कक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा पन्श्चम तफा का कक.न.ं.........का संन्ियार 

न्वपिी ...................ले घर वनाउाँदा आफ्नो घरजग्गामा न्समानासम्म आई जोन्ड 
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वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डन्भत्र झानेगरी वनाएको 

हुाँदा सो वलेसी वधद गराइपाउाँ  भन्ने न्नवेदकको न्नवेदन व्यहोरा ।  

(२) .............. नगरपान्लकाबाट प्रचन्लत भवन न्नमााण सम्वधिी मापदण्ड 

वमोन्जम इजाजत प्राप्त गरी भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा वमोन्जम 

भवन न्नमााण गरेको हुाँ । न्वपिी न्नवेदकले भने वमोन्जम आफ्नो घरको छत तथा 

वलेसीको पानी न्नजको घर कम्पाउण्डन्भत्र झान े नगरेको आफ्न ै घरजग्गामा झान े

गरेको हुाँदा झुठा न्नवेदन खारेज गररपाउाँ  भन्ने प्रत्यथीको न्लन्खत जवाफ ।  

(३) .............. नगरपान्लकाबाट स्थलगत न्नररिण तथा सवेंिण गना गएका 

प्रान्वन्िक टोन्लले स्थलगत न्नररिण गरी न्मन्त.........मा पेश गरेको स्केच सन्हतको 

प्रन्तवेदनबाट प्रत्यथीको घरतफा बाट छत तथा वलेसीको पानी खस्दा न्नवेदकको घर 

कम्पाउण्डन्भत्र पने गरेको देन्खधछ भन्ने व्यहोरा उललेन्खत भएको  ।  

(४) न्ववादका दवैु पिलाई मेलन्मलाप गराउने प्रयोजनका 

लान्ग..........................  नगरपान्लकापान्लका वडा नं........,................. मा 

रहकेो मेलन्मलाप केधद्रमा पठाउाँ दा मेलन्मलाप हुन नसकी फर्का  आएको ।  

न्नणाय 

दवैु पिलाई सुनुवाईको लान्ग आज पेशी तोककएकोमा न्ववादका सम्वन्धित पिहरु 

स्वयमं तथा न्नजहरुबाट न्नयुि गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाई सुनी पुनाः 

न्मलापत्र गनुाहोस भन्न सम्झाउाँदा वुझाउाँदा पन्न न्मलापत्र गना मञ्जुर नगनुा भएकोले 

फाइलमा संलग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोन्जमन्नणाय कदनुपने हुन आई न्नणायतफा  न्वचार गदाा 

न्नवेदकको कक. नं....को पन्श्चमतफा  प्रत्यथीको कक.नं....को घरजग्गा जोन्डएर रहकेोमा 

न्ववाद देन्खएन । न्नवेदकको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डन्भत्र प्रत्यथीको छत 

तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भन्न स्थलगत रुपम ैजााँचवुझ गरी प्रान्वन्िक 

प्रन्तवेदन पेश गना कायाालयबाट खरट गएका प्रान्वन्िक कमाचारीले न्मन्त.............मा 

पेश गरेको स्केच सन्हतको प्रान्वन्िक प्रन्तवेदन समेतबाट न्नवदेकको माग दावी 
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वमोन्जम आफ्नो घर कम्पाउण्डन्भत्र प्रत्यथीको छत तथा वलेसीबाट पानी झने गरेको 

भन्ने पुन्ष्ट हुने देन्खधछ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररत गरेको नक्सामा समेत छत 

तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झाने भन्न देखाईएको र न्नवेदकको घर 

कम्पाउण्डन्भत्र पानी झाना पाउनपुछा भन्न प्रत्यथीले दावी न्वरोि गना समेत नसकेको 

र प्रचन्लत कानून र प्रचलनबाट समेत अकााको घर कम्पाउण्डन्भत्र आफ्नो छत तथा 

वलेसीको पानी झाना पाउने नदेन्खएको हुाँदा न्नवेदकको माग वमोन्जम प्रत्यथील े

आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रवधि गनुापने देन्खधछ । 

न्नवेदकको घर कम्पाउण्डमा पानी झाना नपाउने ठहछा  । सो ठहनााले तपन्शल 

बमोन्जम गनुा ।  

तपन्शल 

१. सरोकारवालाले नक्कल माग गना आएमा न्नयमानुसार दस्तुर न्लई नक्कल कदनु ।  

२. यो न्नणायमा न्चि नवुझ े३५ कदनन्भत्र ..............न्जलला अदालतमा पुनरावेदन 

गना जानु भन्न  प्रत्यथीलाई सुनाईकदनु ।  

३. म्यादन्भत्र पुनरावेदन नपरेमा कानून वमोन्जम न्नणाय कायााधवयन गनुा/गराउनु ।  

इन्त संवत् ............. 

साल...................मन्हना......................गते.....................रोज शुभम् ।  
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अनसुचूी-८ 

(दफा ४८ को साँग सम्बन्धित) 

अधतररम सरंिणात्मक आदेशको नमनूा 

........................................................... धयान्यक सन्मन्त 

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

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

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

आदेश 

संवत ............................ सालको न्नवेदन नं........ 

न्वषयाः  न्पन्डतलाई उपचार गराउन ेसम्वधिमा । 

................. न्जलला ................  नगरपान्लका वडा नं............ 

...............................वस्ने 

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

न्वरुद्ध 

................. न्जलला ................  नगरपान्लका वडा नं............ 

...............................वस्ने 

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

यसमा न्नवेदकको माग वमोन्जम ..........................न्जलला वडा 

नं................................ वस्न े ...............को नान्त ..........................को 

छोरा/छोरी वषा ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लान्ग 

न्नयन्मत रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौला डायलोन्सस गना न्चककत्सकले न्शफाररस 

गरेकोमा एकाघरका छोरा वषा .................. को ...........................ले न्नयन्मत 

रुपमा डायलोन्सस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपै ाँया नभएको वहाना गने गरेको, 

कन्हले कन्हले कायाालयको कामको व्यस्तताले फुसाद नन्मलकेो आकद कारण जनाई 

आफुले न्नयन्मत प्राप्त गनुापन े स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हुाँदा आफ्नो जीवन 
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झनझन खतरायुि वधदै गएको भन्न अस्पतालको न्चककत्सकको पुजाा र न्शफाररस 

सन्हत पेश हुन आएको न्नवेदन उपर प्रारन्म्भक रुपमा जााँचवुझ गदाा व्यहोरा मनान्सव 

देन्खएको हुाँदा हाललाई न्नवेदकको लान्ग न्चककत्सकले न्शफाररस गरे वमोन्जम हरेक 

हप्ता २ पटक डायलोन्सस गनुा गराउनु तथा न्नजको स्वाथ्य लाभका लान्ग आवश्यक 

अधय प्रवधि समेत न्मलाउनु भन्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 

४९(८) वमोन्जम न्वपिी ........................को नाममा यो अधतररम संरिणात्मक 

आदेश जारी गररकदएका छौं । यो आदेश न्मन्सल सामले राखी न्वपिीलाई लेखी  

पठाईकदनु । यो आदेश अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी न्मन्सल सामेल 

राख्नु र न्नयमानुसार पेश गनुा ।  

ईन्त संवत ................... साल ..........मन्हना....गत ेरोज..शुभम् । 
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अनसुचूी-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) साँग सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढााँचा 

.................... नगरपान्लका धयान्यक सन्मन्त समि पेश गरेको न्मलापत्रको संयुि 

न्नवेदनपत्र 

.............. न्जलला ............. . नगरपान्लका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

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

छोरा/छोरी/श्रीमन्त  

वषा  ..................को 

...............................................................................न्नवेदक )प्रथम पि(  

न्वरुद्ध 

.............. न्जलला ............. . नगरपान्लका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने वषा 

 ..................को ............................................न्लन्खत जवाफकताःृ )दोस्रो 

पि(  

न्वषयःाः सम्वधि न्वच्छेद । 

हामी न्नवेदक  न्नम्न न्लन्खत न्नवदेन गदाछौःाः  

१. हामीन्वच संवत २०६९ सालमा सामान्जक परम्परा अनुसार न्ववाह 

गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  समुिुर दाम्पत्य जीवन रहकेो न्थयो । हामीबाट 

२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको,   सोन्ह वषा २०७१ सालको 

न्तहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि 

गरेको, न्लन गएको तर उलटै कुटन्पट गरी पठाएको भन्न न्नवेदकको न्नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नलयाएको न्नउाँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी 

जवरजस्त घरबाट न्नकाला गरेको हो । आफु खुशीले माइत गई वसेको होइन अझपन्न 

लोग्नेप्रन्त आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वधि 

यथावत कायम गराईपाउाँ  भन्ने प्रत्यथीको न्लन्खत जवाफ रहकेो  ।  



66 
 

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

सधतानको जायजधम समेतभैसकेको छ । घरमा सामाधय घरायसी न्वषयले मनमुटाव 

भई लोग्न ेस्वास्नी अलग अलग वसकेोमा  .....................नगरपान्लकाको धयान्यक 

सन्मन्त माफा त वडा नं  ................. .अधतगातको  ............................मेलन्मलाप 

केधद्रमा मेलन्मलापकताा .................को पहलमा ए क आपसमा छलफल गरी न्मली 

आएको व्यहोरा यो छ की न्वगतमा जे जस्ता न्वषयमा असमझदारी तथा वेमेल भएको 

भएतापनी हामीन्वच एक अकााप्रन्त न्वश्वास, सदभाव र प्रेम कायमै रहकेोले लोग्ने 

स्वास्नीको सम्वधि न्वच्छेद गरी पाउाँ  भन्ने न्नवेदन दावी छोन्ड पुनाः समुिुर सम्वधिका 

साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यवन्स्थत ढंगले अगान्ड वढाउने छौं । न्नवेदकको घरमा 

तत्काल लोग्न ेस्वास्नी न्मन्ल वस्ने वातावरण नहुने भएकोल ेछुिै ठाउमा डेरा न्लई वस्न 

हामी दवैु पि सहमत भएकाल ेस्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ 

)२ (वमोन्जम यो न्मलापत्रको संयुि न्नवेदन पेश गरेका  छौं , लेन्खए वमोन्जम 

न्मलापत्र गरी पाउाँ  ।  

४. .................. नगरपान्लका स्थानीय धयान्यक कायान्विी वमोन्जम यो 

न्मलापत्रको संयुि न्नवेदन दस्तुर बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेन्खएका व्यहोरा रठक सााँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोन्जम सहुाँला 

वुझाउाँला ।  

न्नवेदकहरु 

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

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

 

इन्त संवत् ............. 

साल...................मन्हना......................गते.....................रोज शुभम् ।  
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अनसुचूी-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) साँग सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढााँचा 

  

.................... नगरपान्लका धयान्यक सन्मन्तसमि पेश गरेको न्मलापत्रको संयुि 

न्नवेदनपत्र 

.............. न्जलला ............. . नगरपान्लका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

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

छोरा/छोरी/श्रीमन्त  

वषा  ..................को 

...............................................................................न्नवेदक )प्रथम पि(  

न्वरुद्ध 

.............. न्जलला ............. . नगरपान्लका, वडःा न ं

न्लन्खत जवाफकताा........................को .......................वस्न े

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

न्वषयःाः सम्वधि न्वच्छेद । 

हामी न्नवेदक  न्नम्न न्लन्खत न्नवदेन गदाछौं : 

१. हामीन्वच संवत २०६९ सालमा सामान्जक परम्परा अनसुार न्ववाह 

गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  सुमिुर दाम्पत्य जीवन रहकेो न्थयो । हामीबाट 

२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको,   सोन्ह वषा २०७१ सालको 

न्तहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि 

गरेको, न्लन गएको तर उलटै कुटन्पट गरी पठाएको भन्न न्नवेदकको न्नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नलयाएको न्नउाँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी 

जवरजस्त घरबाट न्नकाला गरेको हो । आफु खुशीले माइत गई वसकेो होइन अझपन्न 
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लोग्नेप्रन्त आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वधि 

यथावत कायम गराईपाउाँ  भन्ने प्रत्यथीको न्लन्खत जवाफ रहकेो  ।  

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

सधतानको जायजधम समेतभैसकेको छ । घरमा सामाधय घरायसी न्वषयले मनमुटाव 

भई लोग्न े स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा  ..................... नगरपान्लकाको धयान्यक 

सन्मन्त माफा त वडा नं  ................. .अधतगातको  ............................मेलन्मलाप 

केधद्रमा मेलन्मलापकताा .................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी न्मली 

न्वगतमा जे जस्ता न्वषयमा असमझदाआएको व्यहोरा यो छ की री तथा वेमेल भएको 

भएतापनी हामीन्वच एक अकााप्रन्त न्वश्वास, सदभाव र प्रेम कायमै रहकेोले लोग्ने 

स्वास्नीको सम्वधि न्वच्छेद गरी पाउाँ  भन्ने न्नवेदन दावी छोन्ड पनुाः सुमिुर सम्वधिका 

साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यवन्स्थत ढंगले अगान्ड वढाउने छौं । न्नवेदकको घरमा 

तत्काल लोग्ने स्वास्नी न्मन्ल वस्ने वातावरण नहुने भएकोल ेछुिै ठाउमा डेरा न्लई वस्न 

हामी दवैु पि सहमत भएकाल ेस्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ 

)२ (वमोन्जम यो न्मलापत्रको संयुि न्नवेदन पेश गरेका छौं , लेन्खए वमोन्जम 

न्मलापत्र गरी पाउाँ  ।  

४. .................. नगरपान्लका स्थानीय धयान्यक कायान्विी वमोन्जम यो 

न्मलापत्रको संयुि न्नवेदन दस्तुर बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेन्खएका व्यहोरा रठक सााँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोन्जम सहुाँला 

वुझाउाँला ।  

न्नवेदकहरु 

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

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

 

इन्त संवत् ............. 

साल...................मन्हना......................गते.....................रोज शुभम् । 
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अनसुचूी-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) साँग सम्बन्धित) 

मलेन्मलापकताामा सचूीकृत हुन ेन्नवदेन ढााँचा 

धयान्यक सन्मन्त 

............  नगरपान्लका समि पशे गरेको न्नवेदन 

 

न्वषयःाः मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुन पाउाँ  ।  

 

प्रस्तुत न्वषयमा तपन्सलमा उललेन्खत कागजातहरुको प्रन्तन्लपी साथै राखी ............   

नगरपान्लकाको धयान्यक सन्मन्त अधतगातका ............ मेलन्मलाप केधद्रमा सूचीकृत 

भई मेलन्मलाप गराउन अनमुती पाउाँ  भनी न्नवेदन गदाछु ।  

तपन्सल  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छााँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म उन्तणा गरेको शैन्िक प्रमाणपत्रको छााँयाकपी, 

३) मेलन्मलापकतााको तान्लम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायााँकपी, 

४) मेलन्मलाप सम्बधिी अनुभव र 

५) व्यन्िगत न्ववरण (Bio- data) 

                                                  

                                                                न्नवेदक 

                                                     नाम थरःाः .......... 

                                                        दस्तखताः ........... 

                                                         न्मन्तःाः ............. 

 

 

 

 

 

फोटो 
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अनसुचूी-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) साँग सम्बन्धित) 

सााँफेबगर नगरपान्लकाको धयान्यक सन्मन्त समि पेश गरेको  

भररभराउको न्नवेदन पत्र 

 

न्वषयाः भररभराई पाउाँ  भन्ने वारे । 

......वस्ने................................न्नवेदक ÷वादी÷प्रन्तवादी 

न्वरुद्ध 

.......वस्ने.............न्वपिी ÷वादी÷प्रन्तवादी 

मुद्धा 

म न्नवेदक न्नवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी न्नम्न व्यहोरा न्नवेदन गदाछु । 

१  .उपरोि न्वप िी संगको उललेन्खत मुद्धा यस गाउाँपान्लका÷नगरपान्लकाको 

धयान्यक सन्मन्तको न्मन्त ..............को न्नणाय बमोन्जम मैल े यस कायाालयमा 

राखेको दस्तुर÷रकम न्मन्त ..............को श्री...................न्जलला 

लतको फैसला बमोन्जम मैल ेभरी भराई पाउन ेठहर भएको हुाँदा उि रकमअदा  

भरी भराई पाउन यो न्नवेदन पेश गरेको छु । 

२  .मैले यस कायाालयमा जम्मा गरेको दस्तुर ÷रकमको भरपाई÷रन्सद÷भौचरको 

सक्कलै प्रन्त र सम्मानीत श्री .......................न्जलला अदालतको अन्धतम 

सै साथ सलंग्न छ ।फैसलाको छायाकपी य  

३  .यसमा लेन्खएको व्यहोरा रठक हो , झुठा ठहरे सहुाँला बुझाउला । 
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न्नवेदक 

न्नज.............. 

ईन्त संवत ..................साल...................मन्हना.............गते........रोज शुभम् ।  
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अनसुचूी-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) साँग सम्बन्धित) 

चलन चलाउने न्नवेदन 

सााँफेबगर नगरपान्लकामा  पेश गरेको 

न्नवेदन पत्र 

न्वषयाः चलन चलाई पाउाँ  भन्ने वारे । 

.......वस्ने.....................न्नवेदक ÷वादी÷प्रन्तवादी 

न्वरुद्ध 

.......वस्ने..................न्वपिी ÷वादी÷प्रन्तवादी 

मुद्धा 

म न्नवेदक न्नवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी न्नम्न व्यहोरा न्नवेदन गदाछु । 

१  .उपरोि न्वपिीसंगको उललेख न्ःत मुद्धा यस नगरपान्लकाको धयान्यक सन्मन्तबाट 

न्मन्त ........मा न्नणाय भई उि घर जग्गा )वा जुन सम्पन्ि भोग गना पाउने गरी 

न्नणाय भएको छ सो सम्पन्ि वा वस्तु उललेख गने (मेरो हक भोग र स्वान्मत्वको 

एकोमा श्रीहुने ठहर भ ......न्जलला अदालतमा न्वपिीले प ःुनरावलोकन गरेकोमा 

सम्मानीत अदालतबाट समेत न्मन्त  ..............मा न्नणाय हुाँदा धयान्यक सन्मन्तकै 

न्नणायलाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुाँदा सो मेरो हक भोगको कायम 

न्ि चलन चलाई पाउन भएको सम्पन्ि रहकेो हुाँदा न्शघ्रान्तन्शघ्र मलाई उि सम्प

यो न्नवेदन पेश गरेको छु । 

२  .यसै न्नवेदन साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .धयान्यक सन्मन्तल ेन्मन्त............मा गरेको न्नणायको छााँयााँकपी  

 ख  .श्री...........न्जलला अदालतल ेगरेको न्मन्त.............को सदर फैसलाको 

छााँयााँकपी 

 ग  .द सम्वद्ध न्मन्सल यसै कायाालयमा रहकेो छ ।यस न्ववा  
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 घ  .लेन्खएको व्यहोरा रठक सााँचो छ , झुठा ठहरे कानून बमोन्जम सहुाँला 

बुझाउाँला । 

न्नवेदक 

न्नज............... 

ईन्त संवत ..................साल...................मन्हना.............गते........रोज शुभम् ।  

 

 

 

 

अनसुचूी-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) साँग सम्बन्धित) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

.............................................. धयान्यक सन्मन्त 

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

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

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

आदेश 

संवत  .................सालको न्नवदेन नं........  

न्वषयाः सम्पन्त हस्ताधतरण रोक्का 

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

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

छोरा/छोरी/श्रीमन्तवषा  ..................

को .........................................................न्नवेदक )प्रथम पि(  

न्वरुद्ध 
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......न्जलला........... नगरपान्लका, वडा न.ं...न्वपिी (दोश्रो 

पि)..........वस्न.े...वषा.....को यसमा न्नवेदकको माग बमोन्जम......न्जलला........ 

...... नगरपान्लका, वडा न.ं... िे.फ.........कक.न.ं....... जग्गामा बनेको.........को 

नाममा रहकेो अवण्डाको..................वगाकफटको चार तलले घर र न्लग लगापात 

समेत न्वपिी....सम्पन्ि न्नज न्वपिीबाट अधय अंन्शयारहरुको मधजुरी न्वना हक 

हस्ताधतरण हुन सके्न आशंका गरी न्नवेदकले कदएको न्नवेदन उपर प्रारन्म्भक रुपमा 

जााँचवुझ गदाा व्यहोरा मनान्सव देन्खएको हुाँदा हाललाई प्रत्यिी को नाममा रहकेो 

उन्ललन्खत घरजग्गाको हक हस्ताधतरण गना न्सफाररस नकदन वडालाई र अको आदेश 

नभएसम्मका लान्ग उि घरजग्गाको हक हस्ताधतरण नगनुा/गना नकदनु भनी मालपोत 

कायाालयको नाममा समते स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) 

बमोन्जम यो रोक्काको आदेश जारी गररकदएका छौं । यो आदेश न्मन्सल सामेल राखी 

सम्वन्धित कायाालयहरुमा पठाईकदनु । यो आदेश अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त 

गरी न्मन्सल सामेल राख्नु र न्नयमानुसार पेश गनुा । 

ईन्त संवत................साल.............मान्हना...........गते‘..........रोज शुभम् । 
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अनसुचूी-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) साँग सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवदेन 

धयान्यक सन्मन्त  

..........  नगरपान्लकामा पेश गरेको 

न्नवेदन पत्र 

न्वषयःाः नक्कल पाउाँ  भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 

न्नवेदक/वादी/प्रन्तवादी 

न्वरुद्ध 

............... बस्न े................................................................................ 

न्वपिी/वादी/प्रन्तवादी 

मुद्दाःाः .................................. 

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

म न्नवेदक न्नवेदन दस्तुर वापत रु. १०।– साथै रःाखी न्नम्न व्यहोरा न्नवेदन गदाछुःाः 

(१) उपरोि न्वपिीसाँगको उललेन्खत मुद्दामा अध्ययनको लान्ग देहायका 

कागजातहरु आवश्यक परेको हुाँदा प्रमान्णत प्रन्तन्लपी पाउाँ  भनी यो न्नवेदन साथ 

उपन्स्थत भएको छु । अताः नक्कलको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी पाउाँ  ।  

देहाय  

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

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

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

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

२) लेन्खएको व्यहोरा रठक सााँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोन्जम सहुाँला बुझाउाँला ।  
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न्नवेदक 

न्नज 

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

 इन्त सम्वत् ......... साल .... मन्हना .... गते रोज् ... शभुम् ............... 


