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न्र्ालर्क सलमलतले उजुरीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउनुपनन कार्यलवलधका 

सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको लवधेर्क 

कमल गाउँपाललका 

 

प्रस्तावनाः न्यालयक सलिलति े प्रचलित काननू बिोलजि उजरुीको कारवाही र लकनारा गदाष 

अपनाउनपुन ेकायषलवलध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एव ंपारदलिषता कायि गरी काननूको िासन तथा 

न्याय प्रलतको जनलवश्वास कायि राखीरहनको िालग प्रचिनिा रहकेो संघीय काननूिा भए दलेख 

बाहके थप काननूी व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२१ को उपधारा 

(१) बिोलजि किि गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्िक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

(१) यस ऐनको नाि “किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत (कायषलवलध सम्बन्धी) ऐन, २०७४”    

 रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिार्ाः लबर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागेिा यस ऐनिा; 

(१) “उजरुी” भन्नािे सलिलत सिक्ष परेको उजरुीबाट िरुु भएको प्रचलित काननू बिोलजि 

  सलिलति ेकारवाही र लकनारा गन ेउजरुी सम्झनपुछष । 

(ख) “खाम्ने” भन्नािे तोलकएको सम्पलत्तको िलू्यांकन गररदा भ्याउने हदिाई सम्झन ुपदषछ । 

(ग) “चिन चिाईलदने” भन्नािे लनणषय पिात हक अलधकार प्राि भएको व्यलििाई कुनै वस्त ु

  वा सम्पलत्त भोग गनष लदने कायषिाई सम्झनपुदषछ । 

(घ) “जिानत” भन्नािे कुनै व्यलि वा सम्पलत्तिाई न्यालयक सलिलति ेचाहकेो वखतिा उपलस्थत 

 वा हालजर गराउन लिएको लजम्िा वा उत्तरदालयत्विाई सम्झनुपदषछ । 
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(ङ) “ताििेी” भन्नािे न्यालयक सलिलतको क्षेत्रालधकार लभत्रका लववादहरुिा सम्वलन्धत पक्षिाई 

  वझुाईन ेम्याद, सचुना, आदिे, पजूी वा जानकारी पत्र ररतपवूषक वझुाउने कायषिाई सम्झनपुछष । 

(च) “तायदात” भन्नािे सम्पलत्तको लववरण वा गन्ती गरेको संख्या जलनन ेव्यहोरा वा सम्पलत्तको 

  फाँटवारी वा िगतिाई सम्झनुपदषछ । 

(छ) “तोलकएको” वा “तोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगषत बनेको लनयििा तोलकए  

  बिोलजि सम्झनपुछष । 

(ज) “दरपीठ” भन्नािे न्यालयक सलिलत सिक्ष पेि हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धिा ररत 

नपगु ेवा काननूिे दताष नहुने वा निाग्ने भएिा त्यसको पछालड परि सोको कारण र  अवस्था 

जनाइ अलधकारप्राि अलधकारीिे िेलखलदने लनदिेन वा व्यहोरािाई सम्झनपुदषछ । 

(झ) “नािसेी” भन्नािे कुनै व्यलिको नाि, थर र वतन सितेको लवस्ततृ लववरण खिुाइएको 

 व्यहोरािाई सम्झनपुदषछ । 

(ञ) “नालिि” भन्नािे कुनै लववादको लवर्यिा दफा ८ बिोलजि लदएको उजरुी, लनवदेन वा लफराद 

    सम्झनपुछष 

(ट) “लनणषय लकताब” भन्नािे सलिलति ेउजरुीिा गरेको लनणषयको अलभिेख राख्नको िालग खडा 

  गरेको उजरुीिा लनणषय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संलक्षि उल्िेख भएको 

  लकताब सम्झनपुछष । 

(ठ) “पन्चकृलत िोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पलत्तको स्थिगत तथा स्थानीय अविोकन ि ू

  ल्यांकन गरी लविी लवतरण हुनसक्ने उलचत ठहराएर लनलित गरेको िलु्यिाई सम्झनपुदषछ । 

(ड) “पेिी” भन्नािे न्यालयक सलिलत सिक्ष लनणषयाथष पेि हुने लववादहरुिा पक्षहरुिाई 

   उपलस्थत गराइ सनुवुाइ गन ेकाििाई सम्झनपुदषछ । 

(ढ) “प्रलतबादी” भन्नािे बादीि ेजसका उपर उजरुी दताष गदषछ सो व्यलि वा संस्था सम्झनपुछष । 

(ण) “वकपत्र” भन्नािे लववाद सम्बन्धिा जानकार भई साक्षीको रुपिा व्यि गरेका कुरा 

  िेलखने वा िेलखएको कागजिाई सम्झनपुछष । 

(त) “बन्द ईजिास” भन्नािे न्यालयक सलिलत अन्तगषत लनरुपण हुने लववादहरु िध्ये 

 गोप्य प्रकुलतको लववाद भएको र सम्वद्ध पक्षहरुलवच गोपलनयता कायि गनष आवश्यक दलेखएिा 

सम्वद्ध पक्षहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सनुवुाई कक्षिाई 

 सम्झनपुछष । 

(थ) “बादी” भन्नािे कसै उपर सलिलत सिक्ष उजरुी दताष गन ेव्यलि वा संस्था सम्झनपुछष । 
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(द) “िलू्तवी” भन्नािे न्यालयक सलिलत अन्तगषत लवचाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा अदाितिा सिेत  

 लवचारालधन भईरहकेो अवस्थािा न्यालयक सलिलति े लनणषय गदाष अन्य लवचारालधन िदु्धािा 

प्रभालवत हुने दलेखएिा प्रभाव पाने िदु्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभालवत हुने िदु्दा स्थलगत गने 

 कायषिाई सम्झनपुछष । 

(ध) “िगापात” भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्तर लनलहत टहरा, बोट लवरुवा, खलु्िा जलिन र 

 त्यसिा रहकेा सबैखािे संरचना वा चचेको जग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पणूष अवयविाई 

सम्झनपुदषछ । 

(न) “सदरस्याहा” भन्नािे धरौटीिा रहकेो रकिको िगत किा गरी आम्दानीिा वाध्ने कायषिाई 

 सम्झनपुछष । 

(प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा/नगरसभा सम्झनपुछष । 

(फ) “सलिलत” भन्नािे न्यालयक सलिलत सम्झनपुछष र सो िव्दि े स्थानीय ऐनको दफा ४८ को 

 उपदफा (६) बिोलजिको सलिलतिाइष सिते जनाउनेछ । 

(ब) “साि वसािी” भन्नािे हरेक वर्षको िालग छुिा छुिै हुने गरी प्रलतवर्षको लनलित्त स्थायी रुपिा 

  तय गररएको ितष सम्झनपुछष । 

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

(ि)  संलवधान भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनपुछष । 

पररच्छेद-२ 

सलमलतको अलधकार  

३. उजुरीमा लनणयर् सम्बन्धी कामः  

सलिलतिा दताष भएका उजरुी वा उजरुीको लनणषय गने वा दताष भएको नालिि वा उजरुीको कुन ै

व्यहोरािे िगत किा गने अलधकार सलिलतिाइष िात्र हुनेछ । 

 

४. लनणयर् सम्बन्धी बाहेक अन्र् कामः 

(१) दफा ३ िा उल्िेख भएको वा प्रचलित काननूिे सलिलत वा सलिलतको सदस्यिे नै गने भन्न े

 व्यवस्था गरेको वा कायषको प्रकृलतिे सलिलत वा सलिलतको सदस्यिे नै गनुषपन े स्पष्ट भरैहकेो 

 दलेख बाहकेको अन्य कायषहरू यस ऐनिा तोलकएको किषचारी र त्यसरी नतोलकएकोिा 

 सलिलति ेलनणषय गरी तोकेको वा अलधकार प्रदान गरेको किषचारीिे गनुषपनेछ  
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(२) तोलकएको िाखा प्रिखु वा तोलकएका अन्य किषचारीिे यस ऐन र प्रचलित काननू बिोलजि 

 तोलकएको काि गदाष सलिलतको संयोजक वा सलिलति े तोकेको सदस्यको प्रत्यक्ष लनदिेन, 

 दखेदखे र लनयन्त्रणिा रही गनुषपनेछ । 

 

५. र्स ऐन बमोलजम कार्यलवलध अवलम्बन गनुयपननः  

सलिलतिे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र लकनारा गदाष प्रचलित र सम्बलन्धत संघीय काननूिा 

स्पष्ट उल्िेख भए दलेख बाहके यस ऐन बिोलजिको कायषलवलध अविम्बन गनुषपनेछ । 

 

६. सलमलतले हेननः  

सलिलतिाइष दहेाय बिोलजिको उजरुीहरूिा कारवाही र लकनारा गने अलधकार रहनेछः 

)क(  स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगषतको उजरुी, 

)ख(  ििेलििाप ऐन  ,अनसुार ििेलििापको २०६८ िागी गाउँपालिकािा प्रेलर्त उजरुी, 

)ग(  संलवधानको अनसुचूी-८ अन्तगषतको एकि अलधकार अन्तगषत सभािे बनाएको काननू  

  बिोलजि लनरूपण हुने गरी लसलजषत उजरुी  ,तथा  

)घ(  प्रचलित काननूिे गाउँपालिकािे हनेे भलन तोकेका उजरुीहरू । 

 

७. सलमलतको के्षत्रालधकारः  

सलिलतिे दफा ६ अन्तगषतका िध्ये दहेाय बिोलजिका उजरुीहरूिा िात्र के्षत्रालधकार ग्रहण गने 

तथा कारवाही लकनारा गनेछः 

(क) व्यलिको हकिा उजरुीका सबै पक्ष गाउँपालिकाको भगैोलिक क्षेत्रालधकार लभत्र बसोबास 

  गरीरहकेो, 

 (ख)  प्रचलित काननू र संलवधानको भाग ११ अन्तगषतको कुन ैअदाित वा न्यायाधीकरण वा 

  लनकायको क्षेत्रालधकार लभत्र नरहकेो, 

 (ग)  गाउँपालिकाको क्षेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अदाित वा लनकायबाट ििेलििाप वा 

   लििापत्रको िालग प्रेलर्त गरीएको, 

 (घ)  अचि सम्पलत्त सिावेि रहकेो लवर्यिा सो अचि सम्पलत्त गाउँपालिकाको भैगोलिक  

  क्षेत्रालधकार लभत्र रलहरहकेो, तथा 
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 (ङ)  कुनै घटनासँग सम्बलन्धत लवर्यवस्त ुरहकेोिा सो घटना गाउँपालिकाको भगैोलिक क्षेत्र  

  लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजुरी तथा प्रलतवाद दताय 

८. लबवाद दताय गननः  

(१)  कसै उपर लबवाद दताष गदाष वा उजरुी चिाउँदा प्रचलित कानून बिोलजि हकदयैा पगुकेो  

  व्यलििे सलिलतको तोलकएको िाखा सिक्ष उजरुी दताष गनषसक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोलजि उजरुी लददंा यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि खिुाउनपुने  

  कुरा सबै खिुाइष तथा पयुाषउनपुने प्रलिया सबै परुागरी अनसुचूी-१ बिोलजिको ढाँचािा  

  लदनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा िेलखए दलेख बाहके उजरुीिा दहेाय बिोलजिको व्यहोरा सिते   

  खिुाउनपुनेछः 

(क) बादीको नाि, थर, वतन र लनजको बाब ूर आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाज ेर बज्यै को  

  नाि; र फोन नं खिुाउने 

(ख) प्रलतबादीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर वाज ेर स्थान  

  पत्ता िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको वतन; तथा फोन नं  

(ग) गाउँपालिकािे नाि सलहत सलिलतको नाि; 

(घ) उजरुी गनुषपरेको व्यहोरा र सम्पणूष लववरण; 

(ङ) गाउँपालिकािे तोके अनसुारकोदस्तरु बझुाएको रलसद वा लनस्सा; 

(च) सलिलतको के्षत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहकेो व्यहोरा र सम्बलन्धत काननू; 

(छ) बादीिे दावी गरेको लबर्य र सोसँग सम्बन्धीत प्रिाणहरू; 

(ज) हदम्याद िाग्ने भएिा हदम्याद रहकेो तथा हकदयैा पगुकेो  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पलत्तसँग सम्बलन्धत लबर्य भएकोिा सो सम्पलत्त चि भए रहकेो स्थान, अवस्था  

  तथा अचि भए चारलकल्िा सलहतको सबै लववरण । 

(४)  प्रचलित काननूिा कुनै लविरे् प्रलिया वा ढाँचा वा अन्य केलह उल्िेख भएको रहछे भने 

  सो सन्दभषिा आवश्यक लववरण सिते खिेुको हुनपुनेछ । 
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(५)  कुनै लकलसिको क्षलतपलूतष भराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको  

  हकिा त्यस्तो क्षलतपलूतष वा बण्डा वा चिनको िागी सम्बलन्धत अचि सम्पलत्तको  

  लववरण खिेुको हुनपुनेछ । 

 

९. लबवाद दताय गरी लनस्सा लदनेः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोलजि प्राि उजरुी दताष गरी बादीिाइष तारेख तोलक अनसुचूी-

  २ बिोलजिको ढाँचािा लबवाद दताषको लनस्सा लदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि तारेख लदन ुपने अवस्थािा तारेख तोक्दा अनसुचूी-३ बिोलजिको 

  ढाँचािा तारेख भपाषइष खडा गरी सम्बलन्धत पक्षको दस्तखत गराइष लिलसि साििे   

  राख्नपुछष । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि तारेख भपाषइषिा तोलकएको तारेख तथा उि लिलतिा हुने कायष सिते 

  उल्िेख गरी सम्बलन्धत पक्षिाइष अनसुचूी-४ बिोलजिको ढाँचािा तारेख पचाष लदनपुनेछ । 

 

१०.  उजुरी दरपीठ गननः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोलजि पेि भएको उजरुीिा प्रलिया नपगुकेो दलेखएपरुा गनुषपने 

  दहेायको प्रलिया परुा गरी अथवा खिुाउनपुने दहेायको व्यहोरा खिुाइ ल्याउन ुभन्ने  

  व्यहोरा िेलख पाच लदनको सिय तोलक तथा लबवाद दताष गनष नलिल्ने भए सो को कारण  

  सलहतको व्यहोरा जनाइष दरपीठ गरेिाबादीिाइष उजरुी लफताष लदनपुनेछ र सो को एक प्रलत 

  नक्कि न्यायीक लसलितीिा राख्न ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजि प्रलिया नपगुकेो भलन दरपीठ गरी लफताष गरेको उजरुीिा दरपीठिा 

  उल्िेख भए बिोलजिको प्रलिया परुा गरी पाच लदनलभत्र ल्याएिा दताषगररलदनपुछष । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजिको दरपीठ आदिे उपर लचत्त नबझु्ने पक्षिे सो आदिे भएको  

  लिलतिे लतन लदन लभत्र उि आदिेको लवरूध्दिा सलिलत सिक्ष लनवदेन लदनसक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बिोलजि लदएको लनवदेन व्यहोरा िनालसब दलेखए सलिलतिे उपदफा (१)  

  बिोलजिको दरपीठ बदर गरी लबवाद दताष गनष आदिे लदनसक्नेछ । 
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(५)  उपदफा (४) बिोलजि आदेि भएिा उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लबवाद दताष गरी अरू  

  प्रलिया परुा गनुषपनेछ । 

 

११. दताय गनय नहुनेः  

 उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोलजि पेि भएको उजरुीिा दहेाय बिोलजिको व्यहोरा लठक  

 भए नभएको जाँच गरी दताष गनष नलिल्ने दलेखएिा दफा १० बिोलजिको प्रलिया परुा गरी  

 दरपीठ गनुषपनेछः 

)क(   प्रचलित काननूिा हदम्याद तोलकएकोिा हदम्याद वा म्याद लभत्र उजरुी परेनपरेको; 

)ख(  प्रचलित काननू बिोलजि सलिलतको के्षत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहनेरहकेो; 

)ग(  काननू बिोलजि िाग्ने दस्तरु दालखि भएनभएको; 

)घ(  कुनै सम्पलत्त वा अलधकारसँग सम्बलन्धत लबर्यिा लववाद लनरूपण गनुषपने लबर्य उजरुीिा 

  सिाविे रहकेोिा त्यस्तो सम्पलत्त वा अलधकार लबर्यिा उजरुी गनष बादीको हक स्थालपत 

  भएको प्रिाण आवश्यक पनेिा सो प्रिाण रहनेरहकेो; 

)ङ(  उि लबर्यिा उजरुी गने हकदयैा बादीिाइष रहनेरहकेो; 

)च(  लिखतिा परुागनुषपने अन्य ररत पगुनेपगुकेो; तथा 
 

१२. दोहोरो दताय गनय नहुनेः  

(१)  यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बिोलजि सलिलत वा अन्य 

  कुनै अदाित वा लनकायिा कुनै पक्षिे उजरुी गरी सलिलत वा उि अदाित वा लनकायबाट 

  उजरुीिा उल्िेख भएको लबर्यिा प्रिाण बुलझ वा नबुलझ लववाद लनरोपण भसैकेको लबर्य 

  रहकेो छ भने सो उजरुीिा रहकेा पक्ष लवपक्षको बीचिा सोलह लबर्यिा सलिलतिे उजरुी  

  दताष गनष र कारवाही गनष हुदँनै । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि दताष गनष नलिल्ने उजरुी भिुवि दताष भएकोिा सो व्यहोरा   

  जानकारी भएपलछ उजरुी जनुसुकै अवस्थािा रहकेो भए पलन सलिलतिे उजरुी खारेज  

  गनुषपनेछ ।  
 
 

१३. उजुरी साथ ललखत प्रमाणको सककल पेि गनुयपननः 

  उजरुीसाथ पेि गनुष पने प्रत्येक लिखत प्रिाणको सक्कि र कलम्तिा एक प्रलत नक्कि  

  उजरुीसाथै पेि गनुषपनेछ र उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लिखतिा कुनै कैलफयत जनाउनपुने  

  भए सो जनाइ सो प्रिाण सम्बलन्धत लिलसििा राख्नेछ । 
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१४. उजुरी तथा प्रलतवाद दताय दस्तुरः  

(१)  प्रचलित काननूिा लबवाद दताष दस्तरु तोलकएकोिा सोलह बिोलजि तथा दस्तरु   

  नतोलकएकोिा दइुष सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

    (२)  प्रचलित काननूिा प्रलतवाद दताष दस्तरु निाग्ने भनेकोिा बाहके एक सय रूपैयाँ प्रलतवाद 

  दताष दस्तरु िाग्नेछ । 

#_  ;fj{hgfLs ;/f]sf/sf] ljifodf lkm/fb b:t'/ nfUg] 5}g .  

 

१५.  प्रलतवाद पेि गनुयपननः 

 (१)  प्रलतबादीिे दफा २० बिोलजि म्याद वा सचूना प्राि भएपलछ म्याद वा सचूनािा   

  तोलकएको सियावलध लभत्र उजरुी प्रिासक सिक्ष आफै वा वारेस िाफष त लिलखत   

  प्रलतवाद दताष गनुषपनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बिोलजि प्रलतवाद पेि गदाष प्रलतबादीिे भएको प्रिाण तथा कागजातका  

  प्रलतलिलप साथै संिग्न गरी पेि गनुषपनेछ । 

(३)  प्रलतवादीि ेलिलखत ब्यहोरा लददँा अनसुचूी-५ बिोलजिको ढाँचािा लदनपुनेछ । 

 

१६.  प्रलतवाद  जाँि गननः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा १५ बिोलजि पेि भएको प्रलतवाद जाँच गरी काननू बिोलजिको  

  ररत पगुकेो तथा म्याद लभत्र पेि भएको दलेखए दताष गरी सलिलत सिक्ष पेि हुने गरी  

  लिलसि साििे गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि प्रलतवाद दताष हुने भएिा उजरुी प्रिासकिे प्रलतबादीिाइष बादी  

  लििानको तारेख तोक्नपुनेछ  

 

१७.  ललखतमा पुरा गनुयपनन सामान्र् ररतः  

(१)  प्रचलित काननू तथा यस ऐनिा अन्यत्र िेलखए दलेख बाहके सलिलत सिक्ष दताष गनष  

  ल्याएका उजरुी तथा प्रलतवादिा दहेाय बिोलजिको ररत सिते परुा गनुषपनेछः 

(क) एफोर साइजको नेपािी कागजिा बायाँ तफष  पाँच सेलन्टलिटर, पलहिो पषृ्ठिा िीरतफष  दि 

  सेलन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेलन्टलिटर लिर पछुारिा छोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठिा 

  बलत्तस हरफिा नबढाइष कागजको एकातफष  िात्र िेलखएको; 

(ख) लिखत दताष गनष ल्याउने प्रत्येक व्यलििे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको िीर पछुारिा छोटकरी 

  दस्तखत गरी अलन्ति पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक तथा ल्याप्चे सलहछाप गरेको; 
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(ग) कुनै काननू व्यवसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पलहिो पषृ्ठको बायाँ तफष  लनजको 

  काननू व्यवसायी दताष प्रिाणपत्र नंबर, नाि र काननू व्यवसायीको लकलसि खिुाइष   

  दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) लिखतको अलन्ति प्रकरणिा यस लिखतिा िेलखएको व्यहोरा लठक साचँो छ, झटु्ठा ठहरे 

  काननू बिोलजि सहुिँा बझुाउँिा भन्ने उल्िेख गरी सो िलुन लिखत दताष गनष ल्याएको  

  बर्ष, िलहना र गते तथा वार खिुाइष लिखत दताष गनष ल्याउने व्यलििे दस्तखत गरेको, ।  

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

 (२)  लिखतिा लवर्यहरू ििबध्द रूपिा प्रकरण प्रकरण छुट्याइष संयलित र ियाषलदत भार्ािा 

  िेलखएको हुनपुनेछ । 

(३)  लिखतिा पेटबोलििा परेको स्थानको पलहचान हुने स्पष्ट लववरण र व्यलिको नाि, थर ,  

  ठेगाना तथा अन्य लववरण स्पष्ट खिेुको हुनपुनेछ । 

(४)  लिखत दताष गनष ल्याउने वा सलिलतिा कुनै कागज गनष आउनेि ेलनजको नाि, थर र वतन 

  खिेुको नागररकता वा अन्य कुनै प्रिाण पेि गनुषपछष । 

 

१८.  नककल पेि गनुयपननः 

 उजरुी वा प्रलतवाद दताष गनष ल्याउनेिे लवपक्षीको िागी उजरुी तथा प्रलतवादको नक्कि तथा 

 संिग्न लिखत प्रिाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुषपछष । 

१९.  उजुरी वा प्रलतवाद संिोधनः 

(१)  लिखत दताष गनष ल्याउने पक्षिे सलिलतिा दताष भइसकेको लिखतिा िेखाइ वा टाइप वा 

  ििुणको सािान्य त्रटुी सच्याउन लनवदेन लदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदनिा िाग बिोलजि सच्याउँदा दावी तथा प्रलतवादिा  

  गरीएको िाग वा दावीिा ििुभतु पक्षिा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संिोधन  

  िाग गरेको दखेिेा न्यायीक सलिती सम्योजक सो बिोलजि सच्याउन लदन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि संिोधन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको पक्षिाइष   

  लदनपुनेछ । 
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पररच्छेद-४ 

म्र्ाद तामेली तथा तारेख  

२०. म्र्ाद सूिना तामेल गननः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोलजि लबवाद दताष भएपलछ बलढिा दइुष लदन लभत्र प्रलतबादीका 

  नाििा प्रचलित काननूिा म्याद तोलकएको भए सोलह बिोलजि र नतोलकएको भए पन्र  

  लदनको म्याद लदइष सम्बलन्धत वडा कायाषिय िाफष त उि म्याद वा सचूना ताििे गनष  

  सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि म्याद वा सचूना ताििे गदाष दफा ९ बिोलजिको उजरुी तथा उि 

  उजरुी साथ पेि भएको प्रिाण कागजको प्रलतलिपी सिेत संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन एक भन्दा बलढ प्रलतबादीिाइष म्याद 

  लदनपुदाष प्रिाणकागजको नक्कि कुनै एकजना ििु प्रलतबादीिाइष पठाइष बाँलकको म्यादिा 

  प्रिाणकागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेलख   

  पठाउनपुनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बिोलजि प्राि भएको म्याद वडा कायाषियिे बलढिा लतन लदन लभत्र तािेि 

  गरी ताििेीको व्यहोरा खिुाइष सलिलतिा पठाउन ुपनेछ  

(५)  उपदफा (१) बिोलजि म्याद ताििे हुन नसकेिा दहेाय बिोलजिको लवद्यतुीय िाध्यि वा 

  पलत्रकािा सचूना प्रकािन गरेर म्याद ताििे गनुषपनेछः 

(क) म्याद ताििे गररनपुने व्यलिको कुनै फ्याक्स वा इषििे वा अन्य कुनै अलभिेख हुन सक्ने 

  लवद्यतुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलतबादीिे म्याद ताििेी भएको जानकारी पाउन सक्ने िनालसब आधार छ भन्ने   

  दलेखएिा सलिलतको लनणषयबाट कुनै स्थानीय दलैनक पलत्रकािा सचूना प्रकािन गरेर वा  

  स्थानीय एफ.एि. रेलडयो वा स्थानीय टेलिलभजनबाट सचूना प्रसारण गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद ताििे गराउँदा म्याद ताििे हुन सक्ने िनालसब  

  कारण दलेखएिा सलिलतको आदिेबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय िाफष त । 

(६) यस ऐन बिोलजि म्याद जारी गनुषपदाष अनसुचूी-६ बिोलजिको ढाँचािा जारी गनुषपनेछ । 
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२१. रोहवरमा राख्नुपननः 

यस ऐन बिोलजि वडा कायाषिय िाफष त ताििे गररएको म्यादिा सम्बलन्धत वडाको अध्यक्ष वा 

सदस्य तथा कलम्तिा दइुष जना स्थानीय भिादलि रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

 

२२. रीत बेरीत जाँि गननः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे म्याद ताििेीको प्रलतवदेन प्राि भएपलछ रीतपवूषकको ताििे भएको छ 

  वा छैन जाँच गरी आवश्यक भए सम्बलन्धत वडा सलचवको प्रलतवदेन सिते लिइष   

  रीतपवूषकको दलेखए लिलसि साििे रालख तथा बेरीतको दलेखए बदर गरी पनुः म्याद  

  ताििे गनष िगाइष ताििेी प्रलत लिलसि साििे राख्नपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाष सम्बलन्धत किषचारीिे बदलनयत रालख कायषगरेको दलेखए 

  उजरुी प्रिासकिे सो व्यहोरा खिुाइष सलिलत सिक्ष प्रलतवदेन पेि गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजिको प्रलतवदेनको व्यहोरा उपयिु दलेखए सलिलतिे सम्बलन्धत  

  किषचारी उपर कारवाहीको िागी कायषपालिका सिक्ष िेलख पठाउन सक्नेछ । 

 

२३.  तारेखमा राख्नू पननः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोलजि लबवाद दताष गरेपलछ उजरुीकताषिाइष र दफा १६  

  बिोलजि प्रलतवाद दताष गरेपलछ प्रलतबादीिाइष तारेख तोलक तारेखिा राख्नपुछष । 

(२)  उजरुीका पक्षहरूिाइष तारेख तोक्दा तारेख तोलकएको लदन गररने कािको व्यहोरा तारेख  

  भपाषइष तथा तारेख पचाषिा खिुाइष उजरुीका सबै पक्षिाइष एकै लििानको लिलत तथा सिय 

  उल्िेख गरी एकै लििानको तारेख तोक्नपुछष । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि तारेख तोलकएको सियिा कुनै पक्ष हालजर नभए पलन तोलकएको  

  कायष सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हालजर भएको पक्षिाइष तारेख तोलक  

  सियिा हालजर नभइष पलछ हालजर हुने पक्षिाइष अलघ हालजर भइष तारेख िाने पक्षसँग एकै 

  लििान हुनेगरी तारेख तोक्नपुछष । 

(४)  यस दफा बिोलजि तोलकएको तारेखिा उपलस्थत भएका पक्षहरूिाइष साथै रालख सलिलतिे 

  उजरुीको कारवालह गनुषपछष । 
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(५)  उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन तोलकएको तारेखिा कुनै पक्ष   

  उपलस्थत नभए पलन सलिलतिे लबवादको लबर्यिा कारवाही गनष बाधा पनेछैन । 

 

२४.  सलमलतको लनणयर् बमोलजम हुनेः 

  सलिलतिे म्याद ताििेी सम्बन्धिा प्रचलित काननू तथा यस ऐनिा िेलखए दलेख   

  बाहकेको लबर्यिा आवश्यक प्रलिया लनधाषरण गनष सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सनुवार्य तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा 

२५. प्रारलम्िक सुनवार्यः  

(१)  ििेलििापबाट लबवाद लनरुपण हुन नसकी सलिलतिा आएका लबवाद प्रलतवाद दताष वा  

  बयान वा सो सरहको कुनै कायष भएपलछ सनुवाइषको िागी पेि भएको लबवादिा उपिब्ध 

  प्रिाणका आधारिा तत्काि लनणषय गनष सलकने भएिा सलिलतिे लबवाद पेि भएको  

  पलहिो सनुवाइषिा नै लनणषय गनष सक्नेछ । 

(२)  सलिलत सिक्ष पेि भएको लबवादिा उपदफा (१) बिोलजि तत्काि लनणषय गनष सलकने  

  नदलेखएिा सलिलतिे दहेाय बिोलजिको आदिे गनष सक्नेछः- 

(क) लबवादिा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनष प्रिाण बझु्ने वा अन्य कुनै कायष गने; 

(ख) लबवादिा बझु्नपुने प्रिाण यलकन गरी पक्षबाट पेि गनष िगाउने वा सम्बलन्धत लनकायबाट 

  िाग गने आदिे गने; 

(ग) ििेलििापका सम्बन्धिा लबवादका पक्षहरूसँग छिफि गने; तथा 

(घ) लबवादका पक्ष उपलस्थत भएिा सनुवुाइको िागी तारेख तथा पेलिको सिय तालिका  

  लनधाषरण गने । 

(३)  उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सलिलतिे स्थानीय ऐनको दफा 

  ४७ को उपदफा (२) बिोलजिको उजरुीिा िेिलििापको िागी वडा ििेलििाप केन्ििा 

  पठाउने आदिे गनुषपनेछ । 
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२६. प्रमाण दालखल गननः 

  बादी वा प्रलतबादीिे कुनै नयाँ प्रिाण पेि गनष अनुिलत िाग गरी लनवदेन पेि गरेिा उजरुी 

  प्रिासकिे सोलह लदन लिन सक्नेछ । 

२७. ललखत जाँि गननः  

(१)  सलिलतिे उजरुीिा पेि भएको कुनै लिखतको सत्यता परीक्षण गनष रेखा वा हस्ताक्षर  

  लविेर्ज्ञिाइष जाँच गराउन जरूरी दखेिेा सो लिखतिाइष असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षण  

  दस्तरु दालखि गनष िगाइष रेखा वा हस्ताक्षर लविेर्ज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाष िनालसब िालफकको सिय तोलक आदिे गनुषपनेछ र  

  सिय लभत्र जाँच सम्पन्न हुनको िागी यथासम्भव व्यवस्था गनुषपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाष लिखत असत्य ठहरीएिा लिखत सत्य रहकेो भन्ने  

  पक्षबाट िागकेो दस्तरु असिु गरी उपदफा (१) बिोलजि दस्तरु दालखि गने पक्षिाइष  

  भराइषलदनपुछष । 

 

२८. साक्षी बुझ्नेः  

(१)  सलिलतबाट साक्षी बुझ्ने आदिे गदाष साक्षी बझु्ने लदन तोलक आदिे गनुषपनेछ । साछी  

  राख्दा बढीिा २ जना राख्न ुपने ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजि आदिे भएपलछ उजरुी प्रिासकिे उजरुीको पक्षिाइष आदिेिा  

  उल्िेख भएको लिलतिा साक्षी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

(३)  साक्षी बझु्ने तारेख तोलकएको लदनिा आफ्नो साक्षी सलिलत सिक्ष उपलस्थत गराउन ु 

  सम्बलन्धत पक्षको दालयत्व हुनेछ । 

 

२९. सलमलतको तिय बाट बकपत्र गराउनेः  

(१)  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन नाबािक वा अिि वा वधृ्दवधृ्दा 

  पक्ष रहकेो उजरुीिा सालक्ष बकपत्रको िागी तोलकएको तारेखको लदन उपलस्थत नभएको  

  वा उपलस्थत नगराइएको साक्षीिाइष सलिलतिे म्याद तोलक सलिलतको तफष बाट लझकाइष  

  बकपत्र गराउन सक्नेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजि साक्षी लझकाउँदा बकपत्र हुने तारेख तोलक म्याद जारी गनुषपनेछ र  

  उजरुीका पक्षहरूिाइष सिते सोलह लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

 

३०. साक्षी बकपत्र गराउनेः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे साक्षी बकपत्रको िागी तोलकएको लदन पक्षहरूसँग लनजहरूिे उपलस्थत 

  गराउन ल्याएका सालक्षको नािाविी लिइष सलिलत सिक्ष पेि गनुषपनेछ । 

(२)  साक्षी बकपत्रको िागी तोलकएको तारेखको लदन उजरुीका सबै पक्षिे साक्षी उपलस्थत  

  गराउन ल्याएको भए कायाषिय खलु्नासाथ तथा कुनै पक्षिे साक्षी उपलस्थत गराउन  

  नल्याएको भए लदनको बाह्र बजपेलछ सलिलतिे उपिब्ध भए सम्िका साक्षीको बकपत्र  

  गराउनपुनेछ । 

 
 

३१. बन्देज गनय सकनेः  

(१)  साक्षीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको लबर्यवस्त ुभन्दा फरक प्रकारको तथा साक्षी वा  

  उजरुीको पक्षिाइष अपिालनत गने वा लझझ्याउने वा अनलुचत प्रकारको प्रश्न सोलधएिा  

  सलिलतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षिाइष बन्दजे गनष सक्नेछ । 

(२)  नाबािक वा वधृ्द वा असि वालबरािीिे साक्षी बक्नपुने भइष त्यस्तो उजरुीिा कुनै पक्षको 

  उपलस्थलत वा अन्य कुनै िनालसब कारणिे साक्षीिाइष बकपत्र गनष अनलुचत दबाव परेको 

  वा पने प्रबि सम्भावना रहकेो छ भन्ने सलिलतिाइष िागेिा सलिलतिे त्यस्तो पक्षको  

  प्रत्यक्ष उपलस्थलतिाइष बन्दजे गरी लनजिे साक्षीिे नदेख्ने गरी िात्र उपलस्थत हुन आदिे  

  गनष सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि आदेि गरेिा साक्षीिे नदेख्ने गरी पक्ष उपलस्थत हुने व्यवस्था  

  लििाउने दालयत्व सलिलतको हुनेछ । 

(४)  उपदफा (१) वा (२) बिोलजि गदाष सलिलतिे उजरुीसँग सम्बलन्धत आवश्यक प्रश्न तयार 

  गरी सलिलतको तफष बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 
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३२. पेिी सूिी प्रकािन गनुयपननः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे प्रत्येक हिा ििुवार अगािी हिाको िागी पेिी तोलकएको   

  लबवादहरूको सािालहक पेिी सचूी तथा तोलकएको लदन उि लदनको िागी पेिी   

  तोलकएका लबवादहरूको पेिी सचूी प्रकािन गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सचूी संयोजकिे र लनजको अनपुलस्थलतिा लनजिे लजम्िवेारी  

  तोकेको सलिलतको सदस्यिे प्रिालणत गनुषपनेछ । 

 

३३. दैलनक पेिी सूिीः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे दफा ३२ बिोलजिको सािालहक पेिी सचूीिा चढेका लबवाद हरूको   

  तोलकएको लदनको पेिी सचूी तयार गरी एक प्रलत सचूना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछ तथा 

  एक प्रलत सलिलतका सदस्यहरूिाइष उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सचूीिा लबवादहरू उल्िेख गदाष लबवाद दताषको आधारिा  

  दहेायको िििा तयार गरी प्रकािन गराउनपुनेछः- 

(क) नाबािक पक्ष भएको लबवाद; 

(ख) िारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यलि पक्ष भएको लबवाद; 

(ग) सत्तरी बर्ष उिरे परुा भएको वधृ्द वा वधृ्दा पक्ष भएको लबवाद; तथा 

(घ) लबवाद दताषको ििानसुार पलहिे दताष भएको लबवाद । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि पेिी सूची तयार गदाष िलु्तवीबाट जागकेा तथा सवोच्च अदाित, 

  उच्च अदाित तथा लजल्िा अदाितबाट पनुः इन्साफको िागी प्राि भइष दताष भएको  

  लबवादको हकिा िरुूिा सलिलतिा दताष भएको लिलतिाइष नै दताष लिलत िालन िि लनधाषरण 

  गनुषपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) वा (२) िा रहकेो ििानसुार नै सलिलतिे लबवादको सनुवाइष र कारवाही तथा 

  लकनारा गनुषपनेछ । 

 

३४. उजुरी प्रिासकको लजम्मेवारी हुनेः  

  पेिी सचूीिा चढेका लबवादहरू कायाषिय खिुेको एक घण्टा लभत्र सलिलत सिक्ष   

  सनुवाइषको िागी पेि गने तथा उि लदनको तोलकएको कायष सलकए पलछ सलिलतबाट  

  लफताष बलुझलिइष सरुलक्षत राख्ने लजम्िवेारी उजरुी प्रिासकको हुनेछ । 
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३५. प्रमाण सुनाउन सकनेः  

  सलिलतिे दफा २५ बिोलजि तोलकएको तारेखको लदन उपलस्थत सबै पक्षिाइष अको  

  पक्षिे पेि गरेको प्रिाण एवि ्कागजात दखेाइष पलढबाँची सनुाइष सो बारेिा अको पक्षको 

  कुनै कथन रहकेो भए लिलखत बयान गराइष लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ । 

 

३६. लबवादकोसुनवार्य गननः  

(१)  सलिलतिे दवु ैपक्षको कुरा सनुी लनजहरूको लबवादको सनुवाइष तथा लनणषय गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सनुवाइष तथा लनणषय गदाष पक्षहरूको रोहवरिा गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि लबवादको सनुवाइष गदाष इजिास कायि गरी सनुवाइष गनष िनालसव 

  दलेखएिा सोही अनसुार गनष सक्नेछ । 

  तर दबैु पक्षको भनाइ तथा लजलकर सनु्निाइ उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायि गनष  

  बाधा हुने छैन । 

 

३७.  बन्द र्जलासको गठन गनय सकनेछः  

(१)  सलिलतिे िलहिा तथा बािबालिका सिावेि रहकेो तथा आवश्यक दखेकेो अन्य  

  लबवादको सनुवाइषको िागी बन्द इजिास कायि गरी सनुवाइष गनष सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको बन्द इजिासिा लबवादका पक्ष तथा अन्य सरोकारवािा बाहके 

  अन्य व्यलििाइष इजिासिा प्रविे गनष नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन गनुषपनेछ । 

(३)  बन्द इजिासबाट हरेरने लबवादको काि कारवाही, लपडीतको नाि थर ठेगाना िगायतका 

  लबर्य गोप्य राख्नपुनेछ । 

 

३८.  बन्द र्जलास सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्थाः  

(१)  बन्द इजिासबाट हरेरएका लबवादहरूको कागजातको प्रलतलिलप बादी, प्रलतवालद र  

  लनजको लहतिा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहके अरू कसैिाइष उपिब्ध गराउन ु 

  हुदँनै । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लबवादको त्य खिुाइष कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रेर्ण 

  हुनलदनहुुदँनै । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सलिलतिे पक्षको गोपलनयता तथा  

  लहतिा प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रेर्ण गनष भने कुनै बाधा पनेछैन । 

 

३९. थप प्रमाण बुझ्नेः 

  लबवादको सनुवाइषको िििा लबवादको कुनै पक्षको अनरुोधिा वा लबवाद सनुवाइषको  

  िििा सलिलत आफैिे थप प्रिाण बझु्नपुने दखेेिा उजरुीका पक्षहरूिाइष थप प्रिाण पेि 

  गनष पेि गने तारेख तोलक आदेि गनषसक्नेछ । 

 

४०. स्वाथय बालझएको लबवाद हेनय नहुनेः  

 १)  सलिलतको सदस्यिे दहेायका लबवादको कारवाही र लकनारािा संिग्न हुनहुुदँनैः- 

 (क)  आफ्नो वा नलजकको नातेदारको हक लहत वा सरोकार रहकेो लबवाद; 

  स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग नलजकको नातेदार भन्नािे अपतुािी पदाष 

  काननू बिोलजि अपतुािी प्राि गनष सक्न ेप्राथलिकता िििा रहकेो व्यलि, िािा, िाइज,ु 

  सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाब,ू पलत वा पत्नी तफष का सास,ू ससरुा, फूप,ु  

  फूपाज,ु सािा, जठेान, सािी, लददी, बलहनी, लभनाज,ु बलहनी ज्वाइष ँ, भाञ्जा, भाञ्जी,  

  भाञ्जी ज्वाइष, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यलिको एकासगोििा रहकेो   

  पररवारको सदस्य सम्झनपुछष । 

 (ख) लनजि ेअन्य कुनै हलैसयतिा गरेको कुनै कायष वा लनज संिग्न रहकेो कुनै लवर्य सिाविे 

  रहकेो कुनै लबवाद; 

 (ग) कुन ैलवर्यिा लनजि ेलबवाद चल्ने वा नचल्ने लवर्यको छिफििा सहभालग भइष कुनैराय 

  लदएको भए सो लवर्य सिावेि रहकेो लबवाद; वा 

 (घ)  अन्य कुनै कारणिे आधारभतू रूपिा लनज र लनजको एकाघर संगोिका पररवारका  

  सदस्यको कुनै स्वाथष बालझएको लबवाद । 
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 (२)  उपदफा (१) बिोलजिको कुनै अवस्था दलेखएिा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछष उि 

  सदस्यि ेलबवाद हनेष नहुने कारण खिुाइष आदिे गनुषपनेछ । 

 (३)  उपदफा (१) को प्रलतकुि हुने गरी कुनै सदस्यिे कुनै लबवादको कारवालह र लकनारािा  

  सहभालग हुन िागेिा लबवादको कुनै पक्षिे आवश्यक प्रिाण सलहत लबवादको कारवालह 

  लकनारा नगनष लनवदेन लदन सक्नेछ र सो सम्बन्धिा काि कारबाही स्थानीय ऐनको दफा  

  ४८(५) अनसुार हुनेछ । 

 (४)  उपदफा (३) अनसुार लबवाद लनरुपण हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) 

  र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाि ेतोकेको सलिलति ेकाि कारवालह र लकनारािा  

  गनेछ । 

 (५)  उपदफा (४) बिोलजि गदाष सभाि ेलबवादका पक्षहरूिाइष सोलह उपदफा बिोलजि गलठत 

  सलिलतबाट लबवादको कारवालह लकनारा हुने कुराको जानकारी गराइष उि सलिलत सिक्ष  

  उपलस्थत हुन पठाउनपुनेछ । 

 

पररच्छेद-६ 

लनणयर् र अन्र् आदेि 

४१. लनणयर् गनुयपननः 

(१)  सलिलतिे सनुवाइषको िागी पेि भएको लबवाद हदेाष कुनै प्रिाण बझु्नपुने बाँलक नरलह  

  लबवाद लकनारा गने अवस्था रहकेो दलेखएिा सोलह पेिीिा लबवादिा लनणषय गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लनणषय गरेपलछ लनणषयको व्यहोरा लनणषय लकताबिा िेलख सलिलतिा 

  उपलस्थत सदस्यहरू सबैि ेदस्तखत गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि गरीएको लनणषयको दफा ४२ र अन्य प्रचलित काननू बिोलजि  

  खिुाउनपुने लववरण खिेुको पूणष पाठ लनणषय भएको लिलति ेबलढिा सात लदन लभत्र तयार 

  गरी लिलसि साििे राख्नपुछष । 

(४)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सियाभाव अथवा अन्य कुनै   

  िनालसब कारणिे गदाष सोलह लदन लबवाद लनणषय गनष नसक्ने भएिा आगालि हिाको कुनै 

  लदनको िालग अको पेिी तारेख तोक्नपुनेछ । 
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४२. लनणयर्मा खुलाउनुपननः 

(१)  सलिलतिे दफा ४१ बिोलजि गरेको लनणषयको पणूषपाठिा यस दफा बिोलजिका कुराहरू  

  खिुाइष अनसुचूी-७ बिोलजिको ढाँचािा तयार गनुषपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि पणूषपाठ तयार गदाष बादी तथा प्रलतबादीको लजलकर, लनणषय गनुषपने 

  दलेखएको लबर्य, दवु ैपक्षबाट पेि भएको प्रिाणका कुराहरू सितेको लबर्य    

  खिुाउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा उल्िेख भए दलेख बाहके पणूषपाठिा दहेायका कुराहरू सिते    

  खिुाउनपुनेछः- 

(क) त्यको ब्यहोरा; 

(ख) लबवादको कुनै पक्षिे काननू व्यवसायी राखकेो भएिा लनजिे पेि गरेको बहस नोट तथा 

  बहसिा उठाइएका ििु लबर्यहरु; 

(ग) लनणषय गनषको िागी आधार लिइएको प्रिाणका साथै दवु ैपक्षबाट पेि भएको प्रिाण तथा 

  त्यसको लवशे्लर्ण; 

(घ) लनणषय कायाषन्वयन गनषको िागी गनुषपने लबर्यहरूको लसिलसिेवार उल्िेखन सलहतको  

  तपलसि खण्ड; तथा 

(ङ) लनणषय उपर पनुरावदेन िाग्ने भएिा पनुरावदेन िाग्ने लजल्िा अदाितको नाि र के कलत 

  लदनलभत्र पनुरावदेन गनुषपने हो सो सिते ।  

(४) उपदफा २ तथा ३ िा उल्िेख भएदलेख बाहके दहेायका कुराहरु सिते लनणषयिा खिुाउन 

सक्नेछः- 

)क(  साक्षी वा सजषलिनको बकपत्रको सारांि; 

)ख(  कुनै नजीरको व्याख्या वा अविम्बन गरेको भए सो नजीरको लववरण र लबवादिा उि  

  नजीरको लसध्दान्त के कुन आधारिा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुनभएको हो भन्ने कारण 

  सलहतको लवशे्लर्ण; 

)ग(  लनणषयबाट कसैिाइष कुनै कुरा लदनभुराउनपुने भएको भए कसिाइष के कलत भराइषलदनपुने हो 

  सोको लववरण; तथा 

(घ)  लबवादको िििा कुनै िािसािान वा प्रिाणको रुपिा केलह वस्त ुसलिलत सिक्ष पेि  

  भएको भए सो िािसािान वा वस्तकुो हकिा के गन ेहो भन्ने लवर्य । 
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४३.  प्रारलम्िक सुनवार्यमा लनणयर् हुनसकनेः  

(१)  सलिलतिे पलहिो सनुवाइषको िागी पेि भएको अवस्थािा नै लबवादिा थप प्रिाण   

  बलुझरहनपुने अवस्था नरहकेो दखेिेा अथवा हदम्याद वा हकदयैा वा सलिलतको   

  के्षत्रालधकार नरहकेो कारणिे लबवाद लनणषय गनष नलिल्ने दखेेिा पलहिो सनुवाइषिा नै  

  लनणषय गनष सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनणषय क्षेत्रालधकारको अभाव रहकेो कारणिे भएको अवस्थािा 

  के्षत्रालधकार ग्रहण गने अदाित वा स्थानीय तह वा अन्य लनकायिा उजरुी गनष जान ुभलन 

  सम्बलन्धत पक्षिाइष  जानकारी लदन ुपनेछ । 

 

४४.  लनणयर् संिोधनः 

(१)  सलिलत सिक्ष लबवादको पक्ष वा कुनै सरोकारवािािे लबवादको लनणषयिा भएको कुनै  

  िेखाइषको त्रटुी संिोधन गरीपाउन लजलकर लिइष लनणषयको जानकारी भएको पैंलतस लदन  

  लभत्र लनवदेन लदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन परी सलिलतिे हदेाष सािान्य त्रटुी भएको र संिोधनबाट 

  लनणषयको ििू आियिा कुनै हरेफेर नहुने दखेिेा छुिै पचाष खडा गरी लनवदेन बिोलजि  

  लनणषय संिोधन गने आदेि लदनसक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजिको आदेि ििू लनणषयको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

 

४५.  लनणयर्मा हेरिेर गनय नहुनेः 

(१)  सलिलतका सदस्य अथवा अरु कसैिे पलन सलिलतका सदस्यहरुको दस्तखत भसैकेपलछ  

  लनणषयिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिटे गनष हुदँनै । 

(२)  कसैिे उपदफा (१) बिोलजि को कसरु गने किषचारीिाइष आवश्यक कारवाहीको िागी 

  सम्बलन्धत लनकायिा िेलख पठाउनपुनेछ ।  

 

४६. लनणयर् िएपलछ गनुयपनन कारवालहः 

(१)  उजरुी प्रिासकिे सलिलतबाट लनणषय भएपिात लनणषय लकताबिा सलिलतका सदस्यहरु  

  सबैको दस्तखत भएको यलकन गरी लनणषय लकताब र लिलसि लजम्िा लिनपुछष । 
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(२)  यस ऐन बिोलजि लनणषयको पूणषपाठ तयार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तखत भसैकेपलछ  

  उजरुी प्रिासकिे लनणषयको कायाषन्यवय गनषका िागी तत्काि गनुषपने केलह कायष भए सो 

  सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िागी पठानपुछष । 

 

४७.  लनणयर् गनयपनन अवलधः 

(१)  सलिलतिे प्रलतवाद दालखि भएको वा बयान गनुषपनेिा प्रलतबादीको बयान भएको लिलतिे 

  तथा प्रलतवाद दालखि नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपुने म्याद भिुान भएको  

  लिलतिे नब्बे लदनलभत्र लबवादको अलन्ति लनणषय गनुषपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सियावलध गणना गदाष ििेलििापको िागी पठाइषएको   

  लबवादको हकिा ििेलििापको प्रलियािा िागकेो सिय कटाइष अवलध गणना गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन लबवादिा बझु्नपुने प्रिाण तथा परुा  

  गनुषपने प्रलिया बाँलक नरही लबवाद लनणषय गनष अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुकेो पन्र  

  लदनलभत्र अलन्ति लनणषय गनुषपनेछ । 

 

४८.  अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि जारी गनय सलकनेः 

  स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (दलेख )ङ (सम्ि उलल्िलखत   

 लबर्यिा तत्काि अन्तररि संरक्षणात्िक आदेि जारी गनष सलकनेछ । यस्तो आदेि जारी गदाष 

लनवदेकिे पेि गरेको कागजात, लनजको अवस्था र वस्तगुत पररलस्थलतको प्रारलम्भक छानलवन 

गरी तत्काि आदिे नगरे लनवदेकिाई पनष सक्ने नकारात्िक प्रभावको िलु्यांकन गनुष पदषछ । 

न्यालयक सलिलतिे जारी गने अन्तररि संरक्षणात्िक आदिे अनसुचूी ८ िा उल्िेख गरे बिोलजि 

हुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

सलमलतको सलिवालर् 

४९. सलमलतको सलिवालर्ः  

(१)  सलिलतको कायषसम्पादनिाइष सहलजकरणा गनष एक सलचवािय रहने छ  
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सलचवाियिा कायषपालिकािे आवश्यता अनसुार उजरुी  

  प्रिासक, अलभिेख प्रिासक तथा अन्य किषचारीहरुको व्यवस्था गनष सक्नेछ ।   

  सलचवाियको कायषसम्पादनिाइष व्यवलस्थत गनष सलचवािय अन्तगषत उजरुी िाखा/ फाँट 

  तथा अलभिेख िाखा/फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजुरी प्रिासकको काम, कतयव्र् र अलधकारः 

यस ऐनिा अन्यत्र उल्िेख भए दलेख बाहके उजरुी प्रिासकको काि, कतषव्य र अलधकार दहेाय 

बिोलजि हुनेछः 

(क) पेि भएका उजरुी, प्रलतवाद र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पगुकेो भए काननू बिोलजि 

  िाग्ने दस्तरु लिइष दताष गने र दताष गनष नलिल्ने भए कारण जनाइष दरपीठ गने; 

(ख) लववादिा प्रिाणको िागी पेि भएका नक्कि कागजिाइष सक्किसँग लभडाइष लठक  

  दलेखएिा प्रिालणत गने र लिलसि साििे राख्ने तथा सक्कििा केलह कैलफयत दलेखएिा  

  सो जनाइष सम्बलन्धत पक्षको सलहछाप गराइष राख्ने; 

(ग) पेि भएका लिखत साथ संिग्न हुनपुने प्रिाण तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए ठीक  

  छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) सलिलतको आदिेिे लझकाउनुपने प्रलतबादी, साक्षी वा अन्य व्यलिको नाििा म्याद जारी 

  गन;े 

(ङ) लववादका पक्षिाइष तारेख वा पेिी तारेख तोक्ने; 

(च) सलिलत सिक्ष पेि हुनपुने लनवेदन दताष गरी आदिेको िागी सलिलत सिक्ष पेि गने; 

(छ) काननू बिोलजि वारेस लिने तथा गजु्रेको तारेख थाम्ने लनवदेन लिइष आवश्यक कारवाही 

  गन;े 

(ज) सलिलतबाट भएको आदिे कायाषन्वयन गने गराउने; 

(झ) सलिलतिा पेि वा प्राि भएका कागजपत्र बझु्ने, भपाषइष गने िगायतका कायषहरु गने; 

(ञ) आवश्यकतानसुार सलिलतको तफष बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिलतको आदेििे ताििे गनुषपने म्याद ताििे गनेगराउने, ताििे भएको म्यादको  

  ताििेी जाँची रीतपवूषकको नभए पनुः जारी गने तथा अन्य अदाित वा लनकायबाट प्राि 

  भएको गाउँपालिकािे ताििे गररलदनपुने म्याद ताििे गने गराउने; 
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(ठ) लनणषय लकताब र उजरुीको लिलसि लजम्िा लिने; 

(ड) सलिलतिा दताष भएका लववाद तथा लनवदेन िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र 

  िालसक वा बालर्षक प्रलतवदेन पेि गनुषपने लनकाय सिक्ष प्रलतवदेन तयार गरी संयोजकबाट 

  प्रिालणत गराइष सम्बलन्धत लनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो लजम्िा रहकेा उजरुीका लिलसििा रहकेा कागजातको रीतपवूषक नक्कि लदने; 

(ण) लजल्िा अदाितिा पनुरावदेन िाग्ने गरी लनणषय भएका लववादिा पनुरावदेन म्याद जारी  

  गरी ताििे गनेगराउने; 

(त) अदाित वा अन्य कुनै लनकायिा लववादको लिलसि वा कुनै कागजात पठाउनपुने भएिा 

  सलिलतिाइष जानकारी गराइष लिलसि वा कागजात पठाउने तथा लफताष प्राि भएपलछ काननू 

  बिोलजि सरुलक्षत राख्ने व्यवस्था लििाउने; 

(त) लनणषय लकताब लजम्िा लिने; तथा 

(थ) पेि भएका लनवदेन िगायतका कागजातिा सलिलतबाट आदेि हुनपुने वा लनकासा  

  लिनपुनेिा सलिलत सिक्ष पेि गने । 

 

५१.  अलिलेख प्रिासकको काम, कतयव्र् र अलधकारः 

(१)  यस ऐनिा अन्यत्र उल्िेख भए बाहके अलभिेख प्रिासकको काि, कतषव्य र अलधकार  

  दहेाय बिोलजि हुनेछः 

(क) लनणयर् कार्ायन्वर्न सम्बन्धीः 

(२) लनणषय बिोलजि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा लदिाइषभराइष लदनपुने िगायतका लनणषय  

  कायाषन्वयनका िागी गनुषपने कायषहरु गने तथा लनणषय कायाषन्वयनको अलभिेख राखी  

  काननू बिोलजि लववरण पठाउनपुने लनकायहरुिा लववरण पठाउने; 

(३) लनणषय कायाषन्वयनको िििा लनवदेन लदएका पक्षहरुको वारेस लिने, सकार गराउन,े  

  गजु्रेको तारेख थिाउने िगायतका कायषहरु गने; 

(४)  सलिलतको आदेििे रोक्का भएको वा अरु कुन ैअदाित वा लनकायबाट रोक्का भ ै 

  आएको जायजथेा अन्य अड्डा अदाितिा दालखि चिान गनुषपने भए सो गन;े 

 (५) लनणषय बिोलजि लििाि गने िगायतका अन्य कुनै काि गनुषपने भए सो सिते गने; 

तथा 

 (६)  िेलखए दलेख बाहकेको कुनै कायष लनणषय कायाषन्वयनको िििा गनुषपने भएिा सलिलत 
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  सिक्ष पेि गरी आदेि बिोलजि गन े। 

(ख) अलिलेख संरक्षण सम्बन्धीः 

(१)  अलभिेख िाखाको रेखदेख गरी लनणषय भएका लिलसि सरुलक्षत राख्ने र काननू बिोलजि 

  सडाउनेपने कागजहरु सडाउने; 

(२)  लनणषय भएका लिलसिहरुिा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहनेरहकेो हनेे र लिलसि काननू 

  बिोलजि गरी दरुुस्त अवस्थािा राख्न;े 

(३)  काननू बिोलजि सडाउने कागजको लववरण तयार गरी सो लववरण सरुलक्षत रहने 

  व्यवस्था गने; 

(४)  अलभिेख िाखािा प्राि भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न ेर 

  आवश्यकतानसुार लववरण तयार गन;े तथा 

(५)  कुनै अदाित वा लनकायबाट अलभिेखिा रहकेो लिलसि वा कुन ैकागजात िाग भ ै

  आएिा रीतपवूषक पठाउन ेर लफताष प्राि भएपलछ रीतपवूषक गरी सरुलक्षत राख्न े। 

 

५२.  उजुरी प्रिासक वा अलिलेख प्रिासकको आदेि उपरको लनवेदनः 

(१)  यस ऐन बिोलजि उजरुी प्रिासक वा अलभिेख प्रिासकिे गरेको आदिे वा कारवाही  

  उपर लचत्त नबझु्ने पक्षिे सो आदिे वा कारवाही भएको पाँच लदनलभत्र सलिलत सिक्ष  

  लनवदेन लदन सक्नेछ । 

(२)  सलिलतिे उपदफा (१) बिोलजि पेि भएको लनवदेन उपर सनुुवाइष गरी लनवदेन पेि भएको 

  बलढिा सात लदन लभत्र लनवदेन उपरको कारवालह टुङ्ग्याउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेन  

  उपर आदिे वा लनणषय गनुषपूवष केलह बझु्नपुने भए सो बझुरे िात्र लनणषय वा आदिे गनुषपनेछ  

पररच्छेद-८ 

मेललमलाप सम्बन्धी व्र्वस्था 

५३.  लमलापत्र गराउनेः  

(१)  सलिलतिे प्रचलित काननू बिोलजि लििापत्र हुन सक्ने जनुसुकै उजरुीिा लििापत्र   

  गराउनसक्नेछ । 
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(२)  लववादका पक्षहरूिे लििापत्रको िागी अनसुचूी-९ बिोलजिको ढाँचािा लनवदेन लदएिा 

  सलिलतिे उजरुीिा लििापत्र गराउन उपयिु दखेिेा लििापत्र गराइलदनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि पक्षहरूिे लदएको लनवदेनको व्यहोरा सलिलतिे दवु ैपक्षिाइष सनुाइष 

  त्यसको पररणाि सम्झाइष पक्षहरूको लििापत्र गने सम्बन्धिा सहिलत रहनेरहकेो   

  सोध्नपुनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बिोलजि सनुाउँदा पक्षहरूिे लििापत्र गनष िञ्जरु गरेिा सलिलतिे पक्षहरूको 

  लनवदेनिा उल्िेख भएको व्यहोरा बिोलजिको लििापत्र तीन प्रलत तयार गराउनपुनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बिोलजिको लििापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाइष पढीबाँची सनुाइष लििापत्र गनष 

  िञ्जरु भएिा पक्षहरूको सलहछाप गराइष सलिलतका सदस्यहरूिे लििापत्र कागज   

  अनसुचूी-१० बिोलजिको ढाँचािा प्रिालणत गरी एक प्रलत सलिलतिे अलभिेखको िागी 

  लिलसििा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीिाइष लदनपुनेछ । 

 

५४. मेललमलाप गराउन सकनेः  

 (१)  सलिलति ेप्रचलित काननू बिोलजि लििापत्र गनष लिल्ने उजरुीिा पक्षहरूबीच 

   ििेलििाप गराउन सक्नेछ । 

 (२)  पक्षहरूि ेजनुसकैु तहिा लवचाराधीन रहकेो प्रचलित काननूिे ििेलििापको िाध्यिबाट 

  सिाधान गनष सलकने लववादिा लववादका पक्षिे संयिु रूपिा सलिलत सिक्ष लनवदेन लदन 

  सक्नेछन ्। 

 (३)   उपदफा (२) बिोलजि लनवदेन लदएकोिा ििेलििापबाट उजरुीको लनरोपण हुन उपयुि  

  दलेखएिा सलिलतिे त्यस्तो उजरुी ििेलििापको िाध्यिबाट लनरोपण गनष िेलख पठाउन ु 

  पनेछ । 

 (४)  उपदफा (३) बिोलजिको आदेिपलछ ििेलििाप सम्बन्धी कारवालह प्रारम्भ गरी   

  पक्षहरूबीच ििेलििाप गराइषलदनपुनेछ । 

(५)  ििेलििाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

५५.  उजुरी लनणयर् गननः  
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(१) सलिलतिे यस ऐन बिोलजि ििेलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण गनष प्रलिया  

  बढाएकोिा ििेलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण हुन नसकेिा पक्षहरूिाइष  

  उजरुीको पेिी तारेख तोलक काननू बिोलजि कारवाही गरी सुनवाइष तथा लनणषय गने  

  प्रलिया बढाउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 

  (२) बिोलजिको उजरुीिा ििेलििाप वा लििापत्र हुन नसकेिा सलिलतिे अलधकार के्षत्र 

  रहकेो अदाितिा जाने भलन सुनाइषलदनपुनेछ । 

 

५६.  मेललमलाप वा लमलापत्र हुन नसकनेः 

  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै उजरुीिा लििापत्र गराउँदा 

 उजरुीको प्रकृलत वा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भइष चिेको कुनै लववाद वा 

सावषजलनक तथा सरकारी सम्पलत्त वा लहतिा असर पन े दलेखएिा सलिलतिे त्यस्तो लववादिा 

लििापत्र गराउनेछैन । 

तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइष अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनष चाहिेा भने लििापत्र 

गराइषलदनपुनेछ । 

 

५७.  मेललमलापको लागी प्रोत्साहन गननः  

(१)  सलिलतिे सलिलत सिक्ष सनुवाइषको िागी पेि भएको उजरुीिा ििेलििाप हुनसक्ने  

  सम्भावना रहकेो दखेिेा पक्षहरूिाइष ििेलििापको िागी तारेख तोक्न सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको िेिलििापको िागी तोलकएको तारेख वा तारेखको लदन  

  सलिलतिे लववादका पक्ष तथा लवपक्ष, उपलस्थत भएसम्ि पक्षिे पत्याइष साथै लिइआएका 

  अन्य व्यलि सिते उपलस्थत गराइष ििेलििापको िागी छिफि गराइष पक्षहरूको बीचिा 

  सहिलत भएिा सहिलत भए बिोलजि लििापत्र कागज तयार गनष िगाइष लििापत्र   

  गराइषलदनपुनेछ । 

(३) उजरुीिा तोलकएको म्यादिा सलिलत सिक्ष उपलस्थत नभएको वा उपलस्थत भएर पलन  

  तारेख गजुारी लववादिा तारेखिा नरहकेो पक्ष अथवा लववादिा पक्ष कायि नभएको भए 

  तापलन लववादको पेटबोिीबाट उजरुीको पक्ष कायि हुने दलेखएको व्यलि सिते   
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  ििेलििापको िागी उपलस्थत भएिा सलिलतिे ििेलििाप गराइष लििापत्रको कागज  

  गराइषलदनपुनेछ । 

 

५८.  प्रारलम्िक सुनवार्य पूवय मेललमलापः  

(१)  उजरुी प्रिासकिे प्रारलम्भक सनुवाइषको िागी सलिलत सिक्ष उजरुी पेि हुनपुवूष उजरुीिा  

  ििेलििाप हुनसक्ने अवस्था दलेखएिा वा पक्षहरूिे सो व्यहोराको लनवदेन लिइष आएिा 

  लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज तयार गरी सलिलत सिक्ष पेि गनषसक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि गदाष लििापत्रिा अलन्ति सहिलत नजटेुको भए तापलन पक्षहरू  

  ििेलििापको िागी प्रलियािा जान सहित भएिा उजरुी प्रिासकिे पक्षहरूको लनवदेन 

  लिइष उजरुीिा ििेलििापको िागी ििेलििापकताष सिक्ष पठाउने आदिेको िागी  

  सलिलत सिक्ष पेि गनषसक्नेछ । 

 

५९.  मेललमलापकतायको सूिी तर्ार गननः 

(१)  सलिलतिे ििेलििापको कायष गराउनको िागी दहेाय बिोलजिको योग्यता पगुकेो   

  व्यलिहरूको लववरण खिुाइष सम्भालवत िेिलििापकताषको सचूी तयार गनेछः 

)क(  कलम्तिा िाध्यलिक तह उलत्तणष गरेको; 

)ख(  कुनै राजनीलतक दि प्रलत आस्था राखी राजनीलतिा सलिय नरहकेो; तथा 

)ग(  स्थानीय स्तरिा सिाजसेवीको रुपिा पलहचान बनाएको । 

)घ (  ििेलििापकताषको ४८ घण्टा तालिि लिइ िेिलििापकताषको कायष गद ैआएको  

)ङ (  २५ बर्ष उिरे परुा भएको । 

)च (  िाथी योग्यतािा जनु सकैु कुरा िेलखएको भएता पलन तालिि लिइ हाि काि 

  गरररहकेाको हकिा लनजिाइ लनरन्तरता लदन सलकने । 

(२)  ििेलििापकताषको सचूी तयार गरेपलछ सलिलति ेसचूी सभा सिक्ष पेि गरी अनुिोदन  

  गराउनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि सचूी अनिुोदन भएपलछ सलिलतिे सावषजलनक जानकारीको िालग 

  सचूना प्रकािन गनुषपनेछ तथा ििेलििापको िालग पठाउँदा प्रत्येक पक्षिाइष सो सचूी  

  उपिब्ध गराउनपुनेछ । 
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६०.  मेललमलापकतायको सूिी अद्यावलधक गननः  

(१)  सलिलतिे दफा ५९ बिोलजि तयार भएको सचूी प्रत्येक बर्ष अद्यावलधक गनुषपनेछ । 

(२)  प्रत्येक बर्ष अद्यावलधक गरेको ििेलििापकताषको सचूी सलिलतिे सभाबाट अनुिोदन  

  गराउनपुनेछ । 

(३)  यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि ििेलििापकताषको सचूीिा सचूीकृत हुन योग्यता 

  पगुकेो व्यलििे सलिलत सिक्ष सचूीकृत गररपाउनको िागी अनसुचूी-११ बिोलजिको  

  ढाँचािा लनवदेन लदनसक्नेछ । 

 

६१. मेललमलापकतायको सूिीबाट हटाउनेः 

(१)  सलिलतिे दफा ६० बिोलजि िेिलििापकताषको सचूी अद्यावलधक गदाष दहेायको   

  अवस्थाका ििेलििापकताषको नाि सचूीबाट हटाउनेछः- 

)क(  लनजको ितृ्य ुभएिा; 

)ख(  लनजिे आफ्नो नाि सचूीबाट हटाइषपाउँ भन्ने लनवदेन लदएिा; 

)ग(  लनजिे नैलतक पतन दलेखने फौजदारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 

)घ(  लनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहकेोिा सो संस्था खारेज वा लवघटन भएिा; र 

(ङ)  सलिलति ेदफा ६७ को उपदफा (२) बिोलजि लनजिाइष सचूीबाट हटाउने लनणषय गरेिा 

 । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि सूचीबाट नाि हटाइएका ििेलििापकताषहरूको नािाविी   

  सलिलति ेसावषजलनक सचूनाको िालग प्रकािन गनुषपनेछ । 

 

६२. मेललमलापको लागी समर्ावलध तोकनेः  

(१) सलिलतिे यस ऐन बिोलजि ििेलििाको िागी िेिलििापकताष पठाउँदा बलढिा एक 

िलहना सम्िको सिय तोलक पठाउनेछ । 

)२ (िेिलििापको िागी पठाउँदा सािान्यतयाः वलढिा तीनजना बाट ििेलििाप गराउने गरी 

तोक्नपुनेछ ।  

  

६३. मेललमलापकतायको छनौटः  
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(१) सलिलति े ििेलििाप गराउन े कायषको िालग लववादका पक्षहरूिाइष एक जना 

ििेलििापकताषको छनौट गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि गदाष पक्षहरूबीचिा एकजना ििेलििापकताषको िालग सहिलत 

 नभएिा सलिलतिे पक्षहरूको सहिलतिा लतन जना िेिलििापकताषको छनौट गनुषपनेछ । 

(३) पक्षहरूको बीचिा िेिलििापकताषको नाििा सहिलत हुन नसकेिा सलिलति े

 ििेलििापकताषको सचूीिा रहकेा ििेलििापकताषहरू िध्येबाट दवु ै पक्षबाट एक-एक 

जना ििेलििापकताष छनौट गनष िगाइष तेस्रो ििेलििापकताष छनौट गररलदनपुनेछ । 

(४) उजरुीका सबै पक्षको सहिलतिा िेिलििापकताषको सचूीिा नरहकेो यस ऐन बिोलजि 

ििेलििापकताष हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यलि वा संस्थाबाट ििेलििाप प्रलिया अगाडी 

बढाउन सहित भ ै लिलखत लनवदेन लदएिा सलिलति े त्यस्तो व्यलि वा संस्थािाइष 

ििेलििापकताष तोलकलदनपुनेछ । 

 

६४.  मेललमलापकतायको पररवतयनः  

(१)  सलिलतिे दहेायको अवस्था परर पक्षहरूिे लनवदेन लदएको अवस्थािा ििेलििापकताष  

  पररवतषन गररलदनपुनेछः- 

)क(  दफा ६१ बिोलजि ििेलििापकताषको सचूीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 

)ख(  पक्षहरूिे पारस्पररक सहिलतिा ििेलििापकताष हरेफेर गनष िञ्जरु भएिा; 

)ग(  लववादको कुनै पक्षिे ििेलििापकताष प्रलत अलवश्वास रहकेो लिलखत जानकारी गराएिा; 

)घ(  कुनै कारणिे ििेलििापकताषिे ििेलििापिा सहभागी भरैहन नसक्ने जनाएिा; 

)ङ(  लववादको लबर्यवस्तिुा िेिलििापकताषको कुनै स्वाथष रहकेो ििेलििापकताषिे   

  जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोतबाट सलिलत सिक्ष जानकारी भएिा; तथा 

)च(  ििेलििापकताषिे ििेलििापकताषको हलैसयतिे कायषगदाष दफा ६६ तथा अन्य प्रचलित 

  काननू बिोलजि पािन गनुषपने आचरण पािन नगरेिा । 

(२)  ििेलििापकताष पररवतषनको कारणि ेतोलकएको सियिा िेिलििापको कायष सम्पन्न हुन 

  नसक्ने भएिा सलिलतिे बलढिा एक िलहना सम्िको सिय थप गनष सक्नेछ । 

 

६५. मेललमलापको लागी पठाउँदा गनन प्रलक्रर्ाः  

(१) सलिलतिे कुनै उजरुी िेिलििापको िागी िेिलििापकताष सिक्ष पठाउँदा पक्षहरूिाइष 

ििेलििापकताषको सम्पकष  उपिब्ध गराइष ििेलििापकताष सिक्ष उपलस्थत हुने तारेख तोलक 

दहेाय बिोलजिको कागज साथै रालख िेलखपठाउनपुनेछः 
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)क(  उजरुीको सारसंके्षप वा िखु्य िखु्य कागजातको प्रलतलिपी; 

 

(ख)  उजरुीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपिब्ध भएसम्ि टेलिफोन 

  नम्बर, इषििे, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकष  लववरण; तथा 

(ग)   ििेलििाप सम्बन्धी प्रलिया सम्पन्न गनुषपने स्थान र सिय । 

(२)  ििेलििापकताषिे सलिलत सिक्ष िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ध 

 गराउनपुनेछ । 

(३)  ििेलििापको िालग तोलकएको सिय सम्पन्न भएको सात लदन लभत्र उजरुीको पक्षहरू 

 सलिलत सिक्ष उपलस्थत हुने गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन ििेलििापकताषिे तोलकएको सिय 

अगाव ैउजरुी सलिलत सिक्ष लफताष पठाउन ेलनणषय गरेिा सो लनणषयको जानकारी भएको सात 

लदन लभत्र पक्षहरूिाइष सलिलत सिक्ष उपलस्थत हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

 

६६.  मेललमलापमा अवलम्बन गनुयपनन प्रलक्रर्ाः 

(१)  सलिलतिे पक्षहरूको सहिलतिा ििेलििापको िागी छिफि गने तथा अन्य कायष गने  

  स्थानको छनौट गरी पक्ष तथा ििेलििापकताषिाइष सोको जानकारी उपिब्ध गराउन ु 

  पनेछ । 

 (२)  पक्षहरूिाइष उपदफा (१) बिोलजि िेिलििापकताषिे तोकेको स्थानिा तोलकएको   

  सियिा उपलस्थत हुने दालयत्व रहनेछ । 

 (३)  उपदफा (२) बिोलजिको दालयत्व पक्षहरूि ेपरुा नगरेिा ििेलििापकताषिे िेिलििापको 

  प्रलिया बन्द गरी सलिलतिाइष सोको लिलखत जानकारी गराइष उजरुीको कागजात लफताष  

  पठाउनसक्नेछ । 

 (४)  ििेलििापको िििा िेिलििापकताषिे पक्षहरूबीचिा सहजकताषको भलूिका गनेछ र  

  उि भलूिका लनवाषह गन ेिििा लनजि ेपक्षहरू बाहके दहेायका व्यलिहरूसँग सिते  

  एकि वा सािलूहक वाताष गनषसक्नेछ 

 (क)  लववादको लवर्यिा जानकारी रहकेो उजरुीका पक्षिे रोजकेो व्यलि; तथा 

 (ख)  लववादको लवर्यवस्तकुो बारेिा जानकारी रहकेो स्थानीय भिभिादिी । 

 (५)  ििेलििापकताषिे पक्षहरूको सहिलतिा पक्षहरूसँग दहेाय बिोलजि वाताष गनषसक्नेछः 
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 (क)  पक्षहरूसँग एकि एकान्तवाताष; तथा 

 (ख)  टेलिफोन वाताष, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वाताषिाप । 

 (६)  प्रचलित काननू तथा यस ऐनको िान्यता लवपरीत नहुनेगरी पक्षहरूको सहिलतिा   

  ििेलििापकताषिे ििेलििापको कायषलवलध लनधाषरण गनषसक्नेछ । 

६७.  मेललमलापकतायको आिरणः 

(१) ििेलििापकताषिे दहेाय बिोलजिको आचरण पािन गनुषपनेछः- 

(क) ििेलििाप सम्बन्धी कारवाही लनष्ट्पक्ष ढङ्गिे सम्पादन गनुषपने; 

(ख) कुनै पक्षप्रलत झेुकाव, आग्रह, पवूाषग्रह नराख्ने वा राखकेो दलेखने कुनै आचरण वा  

  व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाइष डर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोभनिा पारी ििेलििाप गराउन नहुने; 

(घ) लववाद कायि रहकेो अवस्थािा लववादको कुनै पक्षसँग आलथषक कारोबारिा सँिग्न नहुने; 

(ङ)  ििेलििाप सम्बन्धिा बनेको प्रचलित काननू तथा अन्य स्थालपत िान्यता लवपरीत 

  आचरण गनष नहुने; 

 (च) पक्षहरुसँग सम्िानजनकििेलििापको िििा , सदभावपूणष र सबै पक्षप्रलत सिान   

  व्यवहार कायि गने; 

(छ) ििेलििापको िििा पक्षहरुिे व्यि गरेको लबर्यवस्तकुो गोपनीयता कायि राख्ने; तथा 

(ज) ििेलििापको िििा पक्षबाट प्राि भएको कुनै कागजात वा वस्त ुप्रलिया सम्पन्न 

  भएपलछ वा लनज प्रलियाबाट अिग भएपलछ सम्बलन्धत पक्षिाइष सरुलक्षत लफताष गन े। 

 (२)  सलिलतिे कुनै ििेलििापकताषिे उपदफा (१) बिोलजिको आचरण पािना नगरेको उजरुी 

 परी वा सो लबर्यिा स्वयं जानकारी प्राि गरी छानलवन गदाष व्यहोरा लठक दलेखए त्यस्तो 

 ििेलििापकताषिाइष िेिलििापकताषको सचूीबाट हटाउनेछ । 

 

६८.  ललखत तर्ारी र लमलापत्रः 

(१) ििेलििापकताषिे पक्षहरुसँगको छिफि पिात ििेलििापको िागी दवु ैपक्ष सहित  

  भएकोिा लििापत्र गराइष सहिलत भएको लबर्यवस्त ुबिोलजिको लििापत्रको लिखत  

  तयार गरर सलिलत सिक्ष पठाउनपुनेछ । 

 

६९. मेललमलाप निएको उजुरीमा गनुयपनन कारवाहीः 
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(१) ििेलििापकताषिे पक्षहरु बीचिा ििेलििाप हुन नसकेिा सो व्यहोरा खिुाइष प्रलतवदेन  

  तयार गरी लववादका सबै कागजात सलहत सलिलतिा लफताष पठाउनपुनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बिोलजि गदाष िेिलििापकताषिे पक्षहरुिाइष सलिलत सिक्ष हाजीर हुन जाने 

बलढिा सात लदनको म्याद तोलक पठाउनपुनेछ । 

७०. मेललमलाप निएको उजुरीमा लनणयर् गनुयपननः  

(१)  स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को लवबादिा सलिलतिे िेिलििापको िागी पठाएको  

  उजरुीिा पक्षहरुबीच ििेलििाप हुन नसलक ििेलििापकताषको प्रलतवदेन सलहत प्राि हुन 

  आएिा काननू बिोलजि कारवाही गरी लनणषय गनुषपछष । 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेाय बिोलजिको उजरुीिा   

  अलधकारके्षत्र ग्रहण गने सम्बलन्धत अदाित वा लनकायिा उजरुी गनष जान ुभलन सनुाइष  

  पठाइषलदनपुछषः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोलजिको लववादिा; तथा 

(ख) कुनै अदाित वा लनकायबाट िेिलििापको िागी प्रेलर्त भएको लववादिा । 

(३)  उपदफा (२) को दहेाय (ख) बिोलजिको लववादिा सम्बलन्धत अदाित वा लनकायिा  

  पठाउँदा हालजर हुन जाने तारेख तोकी पठाउने तथा लिलसि सिते नक्कि खडा गरी  

  अलभिेख रालख सक्कि लिलसि सम्बलन्धत अदाित वा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

 

७१.  मेललमलाप दस्तुरः 

 ििेलििापिा जाने लववादको हकिा ििेलििापकताषिे पक्षहरुिे सहिलतिा लदन िञ्जरु 

भएदलेख बाहके कुनै प्रकारको दस्तरु िाग्नेछैन ।तर पक्षहरूको सहिलतिा िेिलििापकताषिे 

पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।  

 

७२.  समुदार् स्तरमा हुने सामुदालर्क मेललमलाप प्रवधयन गनय कमयिारी तोकन सकनेः 

(१)  सलिलतिे स्थानीय स्तरिा ििेलििाप प्रवध्दषन गनषको िागी कायषपालिकािा अनरुोध  

  गरेिा किषचारी खटाइष सिदुाय स्तरिा ििेलििापको प्रवध्दषनात्िक कायषिि गनषसलकनेछ 

  । 
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(२)  सिदुाय स्तरिा हुने सािदुालयक ििेलििापको हकिा दफा ५९ (१) अनसुारको योग्यता 

  तथा अनभुव नभएका िेिलििापकताषवाट ििेलििाप गराउन वाधा पने छैन । 

(२)  सलिलतिे सिदुायस्तरिा हुने सािदुालयक ििेलििापको कायषलवलध तोके बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

लनणयर् कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्र्वस्था 

७३.  सलिवालर्को लजम्मेवारीः 

कायषपालिकाको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण र लनदिेनिा रलह सलिलतको लनणषय कायाषन्वयन गने गराउने 

सम्बन्धी सम्पणूष कायषको रेखदखे गने लजम्िेवारी वहन गनुषपनेछ । 

 

७४.  सहर्ोग गनुयपननः 

(१)  गाउँपालिका कायाषिय तथा सो अन्तगषतका सबै वडा कायाषिय तथा अन्य कायाषियिे 

  यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि सलिलतिे गरेको लनणषय बिोलजि व्यलि वा संस्था 

  वा अन्य कसैसँग असिु गनुषपने जरीवाना वा अन्य रकि असिुउपर गनष सहयोग गनुषपनेछ 

  । 

(२)  यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजि सलिलतिे असिू गनषपने जरीवाना, लबगो वा अन्य 

  कुनै प्रकारको रकि असिुउपर नभइष उपदफा (१) िा उल्िेख भए बिोलजिका   

  कायाषियहरुिे कुनै लसफाररि वा कुनै कायष गररलदनेछैनन । 

 

७५.  असुलउपर गननः 

(१)  अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणषय बिोलजि कुनै पक्षसँग जरीवाना वा लबगो वा  

  अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुषपने भएिा सो पक्षिे जरीवाना लतनष बझुाउन ल्याएिा 

  बलुझ सदर स्याहा गरी जरीवानाको िगत किा गनुषपनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोलजि असुिउपर नभएिा िगत राखी सम्बलन्धत पक्षको नाि नािसेी  

  तथा जरीवाना रकि सिेतको लववरण गाउँपालिकाको कायाषियका साथै    

  सबै वडा कायाषियिा सिते अलभिेखको िागी पठाउनपुनेछ । 

(३)  सम्बलन्धत कायाषियहरुिे उपदफा (२) बिोलजि िेलख आएिा त्यस्तो पक्षसँग जरीवाना 

  रकि असिुउपर गरी अलभिेख िाखािा सदरस्याहा गनष पठाउनपुनेछ । 

  

 

७६. िरीिराउ गननः  

(१)  सलिलतिे यस ऐन बिोलजि गरेको कुनै लनणषय बिोलजि कुनै पक्षिे राखकेो दस्तरु, वा  

  अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइषपाउने भएिा भराइषपाउने पक्षिे भरीलदनपुने  

  पक्षको त्यस्तो रकि भराइषलदनुपने स्रोत खिुाइष अनुसचूी-१२ बिोलजिको ढाँचािा लनवदेन 

  लदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन लददँा यथासम्भव नगद रहकेो बैकँ खाता वा कुनै सहकारी 

  वा बचत संस्थािा रहकेो रकि र सो नभएिा लििाि लबिी गरी असिु उपर गनुषपने  

  अवस्था भएिा कुनै अचि सम्पलत्तको व्यहोरा खिुाइष लनवदेन लदनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजिको लनवेदनिा दफा ७८ बिोलजिको लववरण खिुाइष लनवदेन   

  लदनपुनेछ 

  

७७. िलनिलार्यलदनेः 

(१)  सलिलतिे यस ऐन बिोलजि गरेको कुनै लनणषय बिोलजि कुनै सम्पलत्त वा अलधकार वा कुन ै

  लबर्यवस्त ुवा सेवा वा अन्य कुनै लबर्यको चिन पाउने ठहरेको पक्षिे त्यस्तो चिन  

  पाउने लबर्यको लववरण खिुाइष अलभिेख प्रिासक सिक्ष अनसुचूी-१३ को ढाँचािा  

  लनवदेन लदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन परेिा अलभिेख प्रिासकिे लनणषय बिोलजिको लबर्यको 

  चिन चिाइषलदनपुनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लददँा चिन चिाउनपुने सम्पलत्तको दफा ७८   

  बिोलजिको लववरण खिुाउनपुनेछ । 
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७८. सम्पलिको लववरण खुलाउनुपननः  

भररभराउ गनष वा चिनचिाइ पाउनको िागी लनवदेन लदने लववादको पक्षिे लनवदेनिा 

सम्पलत्तको लववरण उल्िेख गदाष दहेाय बिोलजिको लववरण खिुाउनपुनेछः- 

(क) अचि सम्पलत्तको लववरण 

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

(२) घर जग्गाको लकत्ता नम्बर तथा क्षेत्रफि;    

(३) घर रहकेो भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्ि वगषलफट; 

(४) घर जग्गाको अवलस्थती आवास वा औद्योलगक वा व्यापारीक क्षेत्रिा रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पलक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वालित्व रहकेो व्यलिको नाि थर साथै स्वालित्व भन्दा फरक व्यलिको  

  भोगचिन रहकेो भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य लववरण; तथा 

(७) घरिा भएको िगापात तथा खररदलबलि हुन सक्ने न्यनूति िलू्य । 

(ख) चि सम्पलत्तको लववरणः 

(१) चिसम्पलत्त रहकेो ठाउँ तथा भोग वा लनयन्त्रण राख्नेको नाि थर; 

(२) बैकँ खातािा रहकेो नगद भए खातावािको साथै बैकँ तथा िाखाको नाि; 

(३) चि सम्पलत्तको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए सम्भालवत लबलि िलू्य; तथा 

(४) नगद बाहकेको चि सम्पलत्त भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र 

 संख्या । 

 

७९.  सम्पलि रोकका राख्नेः 

(१)  अलभिेख प्रिासकिे दफा ७५ वा ७६ बिोलजि लनणषय कायाषन्वयनको िागी लनवदेन  

  परेपलछ दखेाइएको सम्पलत्तको हकिा आवश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धिा  

  लनणषयको िागी कायाषपालिका सिक्ष पेि गने र कायषपालिकाबाट रोक्का राख्ने लनणषय  

  गरेपछी लनणषय बिोलजि जथेा रोक्का राख्नको िागी सो जथेा दताष रहकेो कायाषिय वा  

  रलजष्ट्रेिन गने कायाषियिा िेलख पठाउनपुनेछ । 
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(२)  बािी, ब्याज,बहाि िगायतको सम्पलत्तको हकिा लनवदेन परेको बलढिा दइुष लदन लभत्र  

  सम्पलत्त तायदात गनष िगाइष तायदात गदाषको सियिा नै आवश्यक पने जलत सम्पलत्त वा  

  सोबाट प्राि हुने बािी, बहाि, ब्याज, िनुाफा आलद आय लनयन्त्रण गनुष वा रोक्का  

  राख्नपुछष र त्यसको भपाषइष सम्बलन्धत पक्षिाइष लदनपुछष । 

(३)  दफा ७८ को दहेाय (ख) बिोलजिको सम्पलत्तको हकिा भररभराउको िागी आवश्यक पने 

  जलत सम्पलत्त रोक्का राखी रोक्काको सचूना आवश्यकता अनसुार िेखा िाखा वा  

  सम्बलन्धत बैकँ वा सम्बलन्धत लनकायिा तरुुन्त िेलख पठाउनपुनेछ । 

(४)  सम्पलत रोक्का सम्वलन्ध आदिे अनसुचूी १४ बिोलजि हुनेछ । 

 

८०.  सम्पलि लललाम गदाय अपनाउनु पनन कार्यलवलधः 

(१)  कायषपालिकािे यस ऐन बिोलजि भरीभराउ गनुषपने लबगो वा कोटष फी वा त्यस्तै कुनै रकि 

  असिुउपर गनष दफा ७८ को देहाय (क) बिोलजि सम्पलत्तको लववरण खिुाइष दखाषस्त  

  परेिा त्यस्तो रकि भरीलदनपुने व्यलििाइष बझुाउनपुने रकि बुझाउनसात लदनको म्याद  

  लदइष सचूना जारी गनुषपछष । 

(२)  उपदफा (२)बिोलजिको म्यादिा रकि बझुाउन नल्याएिा त्यस्तो भरीलदनपुने व्यलिको  

  भरीपाउने व्यलििे देखाएको दफा ७८ को दहेाय (क) बिोलजिको सम्पलत्त तायदात  

  गरील्याउनपुछष ।  

(३)  दण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अदाित वा लनकाय वा गाउँपालिका वा   

  सलिलतको लनणषयिे असुि उपर गनुषपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असिुउपर हुनपुने  

  व्यलििे बझुाउन नल्याएिा लनजको जनुसकैु अचि सम्पलत्त फेिा परेिा तायदात गरी  

  रोक्का राख्नपुछष । 

(४)  उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन जथेा जिानत वा कुनै प्रकारको नगद 

  धरौट दालखि गरेको हकिा सो सम्पलत्तबाट खाम्ने जलत रकिको िागी उपदफा   

  (३) बिोलजि गरररहन ुपदनै । 

(५)  उपदफा (४) बिोलजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पलत्तको लििािको सचूना  

  सम्बलन्धत पक्षिाइष लदइष सवषसाधारणको जानकारीको िागी लििाि हुने लिलत र   
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  सम्पलत्तको लववरण सलहतको सावषजलनक सचूना गाउँपालिका, लजल्िा प्रिासन कायाषिय, 

  लजल्िा अदाित, लजल्िा सिन्वय सलिलतको कायाषिय तथा कोर् तथा िेखा   

  लनयन्त्रकको कायाषियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 

(६)  उपदफा (५) बिोलजिको सचूनािा तोलकएको लदनिा उि सूचनािा तोलकएको सम्पलत्त  

  पञ्चलकते िोिबाट िालथ बढाबढ प्रलिया बिोलजि लििाि गनुषपनेछ । 

(७)  लििाि प्रलियािा सम्भव भएसम्ि लजल्िा अदाित, लजल्िा प्रिासन कायाषिय वा  

  स्थानीय प्रिासन कायाषिय, स्थानीय प्रहरी कायाषिय तथा गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा 

  अन्य सरकारी कायाषियका प्रलतलनलधिाइष रोहवरिा राख्नपुनेछ ।  

(८)  उपदफा (६) बिोलजि गदाष उि सम्पलत्त कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा सोलह   

  प्रलियाबाट पनुः दोस्रोपटक लििाि गनुषपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाष पलन कसैिे लििाि  

  सकार नगरेिा भराइषपाउने पक्ष लनवदेकिाइष नै उि सम्पलत्त पञ्चलकते िोििा सकार गनष 

  िगाउनपुनेछ । 

(९)  उपदफा (८) बिोलजि गदाष लनवदेकिे सम्पलत्त सकार गनष नचाहिेा पलछ अको जथेा खलु्न 

  आएका बखत काननू बिोलजि गनेगरी लनजको लनवदेन तािेिीिा राखी लििाििा  

  चढाइषएको सम्पलत्त फुकुवा गरीलदनपुछष ।  

(१०) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै  रकि  

  असिु उपर गने िििा लििाि गदाष कसैिे सकार नगरेिा जलतिा सकार हु  न्छ त्यलतिा 

  नै सो सम्पलत्त लििाि गरी प्राि रकि सदरस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा काननू   

  बिोलजि अन्य सम्पलत्त वा प्रलियाबाट असिुउपर गनुषपनेछ । 

 

८१. तार्दात गनन प्रलक्रर्ाः 

(१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७९ बिोलजि सम्पलत्त तायदात गनुषपदाष कलम्तिा वडा सलचव 

  स्तरको किषचारी खटाइष त्यस्तो अचि सम्पलत्तको चिनचल्तीको िलू्य स्पष्ट खलु्ने गरी  

  तायदात गनषिगाउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि तायदात गने किषचारीिे तायदात गनुषपने सम्पलत्तको चिनचल्तीको 

  िलू्य कायि गने प्रयोजनिे पञ्चलकते िोि कायि गरी िचुलु्का खडा गरी अलभिेख  

  प्रिासक सिक्ष प्रलतवदेन सलहत पेि गनुषपनेछ । 
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(३)  उपदफा (२) बिोलजि पञ्चलकते िोि कायि गदाष दहेाय बिोलजिक कुरािाइष आधार  

  लिइष कायि गनुषपनेछः 

(क) लनवदेकिे लनवदेनिा खिुाएको िलू्य; 

(ख) लनणषयिा उल्िेख भएको भए सो िलू्य; 

(ग) पक्षिे जिानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको िागी कायषपालिका सिक्ष लनवदेन लददँा   

  खिुाएको िलू्य; 

(घ) तायदात गदाष भ ैआएको स्थानीय िलू्याँकन अनुसारको िलू्य; 

(ङ) िािपोत कायाषियिे कायि गरेको न्यनूति िलू्य; 

(च) अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िलू्य कायि गरेको भए सो िलू्य; 

(छ) पञ्चलकते िोि कायि गनुषभन्दा तत्काि अगाव ैकुनै खररदलबलि भएको भए सो िलू्य । 

स्पलिकरणः “पञ्चलकते िोि” भन्नािे अचि सम्पलत्त लबलि गनुषपदाष लबलिहुने न्यनुति  

      िलू्यिाइष सम्झनपुछष । 

(४)   उपदफा (३) बिोलजि गदाष दहेाय बिोलजिको कुरािाइष सिते ध्यानिा राख्नपुनेछः 

(क)  औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास क्षेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग जोलडएको छ वा 

 छैन; तथा 

(ख)  नगरक्षेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको वतषिान अवस्था सम्बन्धिा प्रालवलधक िलु्याँकन 

 प्रलतवदेन । 

 

८२.  खाम्नेजलत मात्र लललाम गनुयपननः 

(१)  कायषपालिकािे दफा ८० बिोलजि लििाि गदाष असुिगनुषपने बाँलक खाम्ने जलत   

  सम्पलत्तिात्र लििाि गनुषपनेछ । 

(२)  सम्पलत्त लििाि गदाष सकार भएको रकि असिुउपर गनुषपने भन्दा बलढ भएिा सो बलढ  

  भएको जलत रकि सम्पलत्तवाि पक्षिाइष लफताष गरीलदनपुछष । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि रकि लफताष पाउने पक्ष लििाि गदाषको बखत उपलस्थत नभएको  

  भए रकि लफताष लिन आउनुभनी लनजको नाििा सात लदनको सचूना जारी गरीलझकाइष  

  रकि लफताष गनुषपछष । 
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(४)  उपदफा (३) बिोलजि गदाष सम्बलन्धत पक्ष रकि लफताषलिन नआएिा उि रकि सलञ्चत 

  कोर्िा दालखि गरी आम्दानी बाँलध सदरस्याहा गनुषपछष । 

(५)  अलभिेख प्रिासकिे दफा ८० बिोलजि लििाि गरेको सम्पलत्त सकार गने पक्षको  

  नाििा सम्पलत्त दताष नािसारीको िागी सम्बलन्धत कायाषिय वा लनकायिा पत्राचार गरी  

  लनजिाइष सम्पलत्तको चिनपजूी उपिब्ध गराइष आवश्यक परे सो सम्पलत्तको चिन  

  चिाइषलदनपुछष । 

(६)  यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दफा ८० बिोलजिको लििाि  

  प्रलिया अगाडी बलढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन ल्याए पलन सो रकि नबलुझ  

  सम्पलत्त लििाि गनुषपनेछ । 

 

८३.  लललाम उपरको उजुरीः 

  यस ऐन बिोलजि भएको लििािको प्रलियािा लचत्त नबझु्ने पक्षिे जनु प्रलिया उपर लचत्त 

नबझुकेो हो सो भएको पन्र लदन लभत्र सलिलत सिक्ष उजरुी पेि गरी भएको आदेि बिोलजि 

गनुषपनेछ । 

 

८४.  लबगो िराउँदा वा िलनिलाउँदा लागेको खियः 

   यस ऐन बिोलजि लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागकेो खचष लबगो भरीलदनपुने वा 

चिनलदनपुने सम्बलन्धत पक्षिे व्यहोनुषपनेछ । 

 

८५.  र्थालस्थलतमा राख्नेः 

   कायषपालिकािे यस ऐन बिोलजि चिनचिाइष िाग्न वा लबगो भराइषपाउन कुनै सम्पलत्त 

दखेाइष लनवदेन परेपलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउने कायष सम्पन्न नभएसम्िको िागी उि 

सम्पलत्त हक हस्तान्तरण गनष, भत्काउन, लबगानष तथा कुनै प्रकारको लनिाषण कायष गरी उि 

सम्पलत्तको स्वरुप पररवतषन गनष नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बलन्धत पक्षको नाििा आदिे जारी 

गरी उि सम्पलत्त यथालस्थलतिा राख्नपुनेछ । 

 

८६.  लनवेदनबाट कारवाही गननः  
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(१)  अलभिेख प्रिासकिे कुनै पक्षिे दफा ८५ बिोलजि भएको आदिे लवपररत कुनै   

  सम्पलत्तको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतषन आलद गरेको लनवदेन परेिा उि लनवदेन  

  दताष गरी त्यस्तो गने पक्षको नाििा लतन लदनको म्याद  जारी गरी लनजिाइष हालजर गराइष  

  सो लनवदेन सलिलत सिक्ष पेि गनुषपनेछ । 

(२)  सलिलतिे उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेन पेि हुन आएिा पक्षिाइष नयाँ उजरुी दताष गनष 

  निगाइष उि लनवदेनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनणषय गनुषपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेनको 

  व्यहोराबाट लनवदेन सलिलतको क्षेत्रालधकार लभत्र नपने लबर्यिा परेको दलेखएिा सलिलतिे 

  उि लबर्यिा के्षत्रालधकार ग्रहण गने अदाित वा लनकाय सिक्ष जान सनुाइषलदनपुनेछ । 

 

८७.  िलनिलाउने सूिनाः 

(१)  अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणषय बिोलजि चिन चिाइष पाउन लनवदेन परेिा चिन 

  चिाउने लिलत खिुाइष फिानो लिलतिा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन किषचारी  

  खलटइष आउने हुदँा सो लिलत अगाव ैघर जग्गा खालि गरीलदन ुभलन चिन लदनपुने पक्षको  

  नाििा सचूना जारी गनुषपनेछ । 

(२)  चिनलदनपुने सम्पलत्त उजरुीको पक्षबाहके अन्य कसैको भोगचिनिा रहकेो भएिा  

  अलभिेख प्रिासकिे सोलह पक्षको नाििा उपदफा (१) बिोलजिको सचूना जारीगनुषपनेछ 

  । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको लिलतिा खलटइषजाँदा घरजग्गा खािी गरेको भए   

  सम्बलन्धत किषचारीिे चिन चिाइष लदएको िचुलु्का खडागरी तथा घरजग्गा खािी  

  नगरेको भए खािी गराइष चिन चिाइष चिन चिाएको िचुलु्का खडा गरी प्रलतवदेन साथ 

  अलभिेख िाखािा पेि गनुषपनेछ ।  

पररच्छेद-१० 

लवलवध 

८८.  नककल लनवेदनः 
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(१)  सलिलत सिक्ष दताष रहकेो उजरुीको कुनै सरोकारवािा पक्षिे लववादको लिलसििा रहकेो 

  कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िागी लनवदेन लदएिा सलिलतिे उि पक्षिाइष सो  

  कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लददँा सम्बलन्धत पक्षिे उजरुी िाखािा रहकेो लिलसिको 

  नक्कि लिनपुदाष उजरुी प्रिासक तथा अलभिेख िाखािा रहकेो लिलसिको नक्कि  

  लिनपुने भएिा अलभिेख प्रिासक सिक्ष लनवदेन पेि गनुषपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लदनको एघार बज ेअगाव ैपेि भएिा सम्बलन्धत   

  किषचारीिे सोलह लदन र सो भन्दा पछी पेि भएिा सम्भव भएसम्ि सोलह लदन नभए सोको 

  भोलिपल्ट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन लददँा फरक फरक उजरुीको िागी फरक फरक लनवदेन  

  लदनपुनेछ । 

(५) लववादको कुनै पक्षिे उपदफा (१) बिोलजिको लनवदेन लददँा नक्किको सिािा   

  कागजपत्रको फोटो लखच्ने अनुिलत िागेिा सो लदनपुनेछ । 

(६)  नक्कि लनवदेन लददँा अनसुचूी-१५ बिोलजिको ढाँचािा लदनपुनेछ । 

 

८९.  नककल दस्तुरः  

(१)  सम्बलन्धत प्रिासकिे दफा ८८ बिोलजि नक्कि वा फोटो लखच्नको िागी लनवदेन  

  लदनेपक्षसँग दहेाय बिोलजिको दस्तरु लिइष नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको दरिे; 

(ख) सलिलतको लनणषय कागजको हकिा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको  

  दरि;े तथा 

(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइष फोटो लखच्न चाहिेा प्रलत पानाको रू ५।–   रुपैयाँको 

  दरिे । 

(२)  उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बिोलजि नक्कि  

  दस्तरु निाग्ने पक्षिाइष यस दफा बिोलजिको दस्तरु िाग्नेछैन । 

(३)  यस दफा बिोलजि नक्कि उतार गरी िैजाने पक्षिे नक्कि उतार गदाष िागकेो खचषको  

  व्यवस्था आफै गनुषपनेछ । 
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९०. दस्तुर उल्लेख गननः 

(१) नक्कि प्रिालणत गने सम्बलन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रिालणत गदाष नक्कि िैजाने पक्षको 

  नाि थर तथा उजरुीिा हलैसयतका साथै नक्कि उतार गरेवापत दालखि गरेको दस्तरु र  

  नक्कि पाना सिते उल्िेख गरी नक्कि लदएको व्यहोरा जनाइष नक्कि प्रिालणत गनुषपनेछ 

  । 

 

९१.  दस्तुर िुक्ता निर्य नककल नलदर्नेः  

  सम्बलन्धत प्रिासकिे यस ऐन बिोलजि नक्कि िाग्ने पक्षिे नक्कि उतार गदाष दफा ८९ 

बिोलजि िाग्ने दस्तरु दालखि नगदाषसम्ि नक्कि लदनेछैन र सो नक्किको आलधकाररकता 

प्रिालणत गनष पाउनेछैन ।  

 

९२. प्रिललत कानून बमोलजम हुनेः 

  यस ऐनिा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन उजरुीसँग सम्बलन्धत प्रचलित काननूिा 

कुनै कुरा िेलखएको भए सोिा िेलखए जलतको हकिा सोलह बिोलजि हुनेछ । 

 

९३. लनर्म बनाउने अलधकारः 

 सलिलतिे यस ऐनको प्रभावकारी कायाषन्वयनको िागी आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ । 

अनुसूिी-१ 

(दिा ८ को उपदिा (२)सगँ सम्बलन्धत ) 

उजुरीको ढाँिा 

न्यालयक सलिलतिा चढाएको दायर गरेको  

लिराद पत्र   
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.......................... को नाती। नालतनी  .................................................... को 

छोरा।छोरी।श्रीिती  .......................... लजल्िा  ..........................  गाउँपालिका  वडा नं .

.........गाउँ । टोि वस्ने बर्ष   .......................... को फोन नं .......................... भएको 

.................................................. .. १  

 

लवरुद्ध 

.......................... को नाती। नालतनी .......................... .......................... को 

छोरा।छोरी।श्रीिती .......................... लजल्िा  ..........................  गाउँपालिका  वडा न .

.........गाउँ । टोि वस्ने बर्ष   .......................... को फोन नं .......................... भएको 

.......................... .......................... १  
 

लवर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद 

म लनम्न वुँदाहरुमा लेलखए बमोलजम लनवेदन गदयछु : 

१. ि लनवेदक र यस लववादको दोस्रो पक्षलवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनसुार लववाह 

गररएको हो । लववाह भएपिात २ बर्षसम्ि अथाषत २०७१ सािसम्ि हािी लवच सिुधरु दाम्पत्य जीवन रहकेो 

लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिते जायजन्ि भएको छ । एक आपसिा िोग्न ेस्वास्नी लवचको 

सहिलत र सहकायषिा छोरा जन्िेपछी िििः सिस्या दलेखँद ै जान थाल्यो । २०७१ सािको लतहारिा िाइत 

गएपछी उनी घर आइनन ् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरे ँ  । २ पटकसम्ि लिन गए ँ । तर लनजिे 

लतिीसँग िरेो जीवन चल्न सक्दनै, ि घर जान सलिन, लतिी जे गनुषपछष गर भलन ठाडो जवाफ लदन थालिन । के 

कारणिे यस्तो हुन गयो भलन सोध्दा अव लतम्रो र िरेो सम्वन्ध छैन आफुखसुी गर र  ििाई सम्पकष  नगर,गरेिा राम्रो 

हुदँनै भलन धाक धम्की र त्रास िसेत लदइन । िािो सिय सम्ि िन फकेिा र घर आउलिन भलन पखी वसे ँतर 

आईनन । कररव ३ बर्षपछी अथाषत २०७४ साि भाि िलहनािा पनुः लिन गएँ तर लवपक्षी िसँग वोल्द ैनवोिी 

घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईिारीररक आििण गन ेसम्िको कायष गरी ििाई तथा नाि गालि गिौच गरे । 

िलुश्कििे ज्यान जोगाई लनराि भएर घर फलकष एँ र अव दोस्रो पक्ष श्रीिती िसँग पनुः फलकष  आउन ेर दाम्पत्य जीवन 

सिुधरु हुने सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक लववाद लनरुपणका िागी यो लनवेदन लदन आएको छु ।  

२. यस सलिलतबाट दोस्रो पक्ष लझकाई जे जो वझु्नपुछष वझुी लववाद लनरुपण गराईपाउँ ।  

३.  यस गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यालयक कायषलवलधको दफा ....विोलजि लनवेदन  दस्तुर रु......, 

दोस्रो पक्ष १ जनािाई म्याद सचूना दस्तुर रु ........., पाना २ को लनवदेनको  प्रलतलिपी दस्तुर रु ............. 

सिेत गरी जम्िा रु ......यसै लनवेदन साथ दालखि गरेको छु । 

४.  यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) अनसुार यसै सलिलतको 

 अलधकारक्षते्रलभत्र पदषछ । 

५. यो लनवदेन हदम्यादलभत्रै छ र ि लनवेदकिाई यस लबर्यिा लनवेदन लदने हकदयैा प्राि छ ।  

६. यस लबर्यिा अन्यत्र कही ँकतै कुन ैलनकायिा कुन ैप्रकारको लनवेदन लदएको छैन ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइती तफष का र िेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु लझकाई थप व्यहोरा वझु्न सलकनेछ 
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 साक्षी ि आफै दालखि गनेछु ।  

 तपलसल 

 यस कुराको प्रिाण  साक्षी  

 दखेी जान्न े 

................. लजल्िा ......... गाउँपालिका वडा नं ........ वस्न ेबर्ष ...... को........१ 

................. लजल्िा ......... गाउँपालिका वडा नं ........ वस्न ेबर्ष ...... को........१ 

 सनुी जान्न े

 कागज ....................... 

८. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि संजाय भोग्न तयार  छु । 

                 लनवदेक 

नािः  ............................. 
 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 
 

अनुसूिी-२ 

(दिा ९ को उपदिा (१)सगँ सम्बलन्धत) 

उजुरी दताय गरेको लनस्सा 

श्री .................... 

........................ । 

लबर्र्:  उजुरी दतायको लनस्सा पत्र सम्बन्धमा । 
 

………. बस्ने तपाई लबरुद्धिा….……… वस्ने ….………….………िे 

….………….……… भनी उजरुी दताष गनष ल्याएकोिा आजको लिलत ….……… िा दताष गरी 

दताष न.ं ….……… कायि भएकोिे यो लनस्सा जारी गररएको छ ।  

 

अलधकृत किषचारी। उजरुी प्रिासक 

दस्तखत:   ........  

 

अनुसिूी-३ 

(दिा ९ को उपदिा (२)सँग सम्बलन्धत) 

ताररख िपायर्य 

न्यालयक सलिलत  

किि गाउँपालिकािा खडा गररएको तारेख भरपाई 
 

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

िदु्दा  .................... 

लिलत  ...........िा  .........................................काि भएकोिे सोही लदन  ...........बजे यस न्यालयक 

सलिलत/ कायाषियिा उपलस्थत हुनेछु भनी सही गने ..... 
 

वादी          प्रलतवादी  

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

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

 

अनुसूिी-४ 

(दिा ९ को उपदिा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

ताररख पिाय 

न्यालयक सलिलत 

किि गाउँपालिकाबाट जारी भएको तारेखको पचाष 

 

वादी        प्रलतवादी 

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

िदु्दाः ...................... 

 

लिलत  ...............िा  ....................काि गनष  ........बज ेहालजर हुन आउनहुोिा ।  

 

फाँटवािाको दस्तखत  

लिलत ................. 
 

 

अनुसूिी-५ 

(दिा १५को उपदिा (३)सगँ सम्बलन्धत) 

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत सिक्ष पेि गरेको 

प्रलतउिर पत्र  

 

प्रलतउिर कताय (पक्ष) 
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…….….…. छोरा, छोरी, नाती, नालतनी,श्रीिती……….….. लज. ……….. गा. पा. …… 

वडा न.ं ….….….…. गाउँ/टोि….….….….….…. बस्ने वर्ष ….…. को फोन नं. 

….….….…. भएको ….….….….…. १  

 

लिरादकताय (लवपक्षी) 

…….….…. छोरा, छोरी, नाती, नालतनी,श्रीिती……….….. लज. ……….. गा. पा. …… 

वडा न.ं ….….….…. गाउँ/टोि….….….….….…. बस्ने वर्ष ….…. को फोन नं. 

….….….…. भएको ….….….….…. १  

मुद्धाः ………………….. 
 

लबर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद । 

म लनम्न वुदँाहरुमा लेलखए बमोलजम लनवेदन गदयछु : 

१. ि लिलखत जवाफ प्रस्ततुकताष र लवपक्षी लनवेदक लवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनुसार लववाह 

 भएको व्यहोरा लठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत जायजन्ि भएको लठक हो । २०७१ सािको 

 लतहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्ि लिन आएको 

 तर ि घर नगएको,िैिे लवपक्षी लनवेदकिाई दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्ने भनेको र िेरा दाईभाईिे िारीररक आििण 

 गने सम्िको कायष गरेकोभलन कपोिकलल्पत झठुा र हुदँ ै नभएका लनराधार व्यहोरा उल्िेख गरी लववाद गरेको कुरा 

 उल्िेख गनष चाहान्छु ।  

२. दक सिेत लििी गालि गिौचििाई लवपक्षी लनवे , डर, धाक, धम्की दखेाई हातपात गरी घरबाट लनकािा गरेपछी ि 

 िाइतीिा आई वसेकी हु ँ । लववाह भएको केही बर्षपछी लवना कारण ििाथी लवलभन्न लकलसिका आरोप िगाई 

 अपिान गने, गािी गिौच गने िगायतका कािहरु हुदँगैए । पररवारका अन्य सदस्यहरुिे ि िाथी घणृा गने, 

 वोिचाि नगने जस्ता कायष गरेपलन लवपक्षीबाट केही सिय ििाई नै सिथषन र सहयोग गद ैआएका लथए तर पछी 

 लवपक्षी लनवेदक सिेत उलनहरुसँगै लििे र ििाई जवरजस्त गरबाट लनकाल्ने कायषिा सहभागी भए  । के कुन कारणिे 

 वा िेरो के गल्तीिे यसो गरेका हुन भलन वझु्दा वेिावेिा दाइजो नल्याएको भलन िाइती पक्षसिेतको  आिोचना गने 

 गरेका लथए । सायद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण ििाई घरबाट लनकािीलदएका हुनपुदषछ । िैिे कुनै गल्ती 

 नगरेको र लवपक्षी िोग्नेसँग पवूषवत िाया, सद्भाव र सम्िान यथावत रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत 

 कायि गरीपाउँ ।  

३ .  घरबाट जवरजस्त लनकािेपछी ४ िलहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर िाइती आएको झण्डै ३ बर्षसम्ि वेखवर, 

 सम्पकष लवलहन वसी अलहिे एक्कासी सम्वन्ध लवच्छेदको िाग गरी लनवेदन लदन ुआफँैिा आियषजनक िागेको छ, 

 सत्य त्य वलुझ काननू बिोलजि गररपाउँ ।  

४.  न्यालयक सलिलतवाट जारी भएको स्थानीय कायषलवलधको दफा……. बिोलजि यसै लनवेदन साथ दस्तरुरु. ……… 

 दालखिा गरेको छु ।  

५.  यो लिलखत जवाफ म्यादलभतै्र लिई ि आफैं  उपलस्थत भएको छु ।  

६. यस लबर्यिा अन्यत्र कही ँकतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनवेदन लदएको छैन ।  
 

साक्षी ि आफै दालखि गनेछु ।  

तपलसल 
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यस कुराको प्रिाण  

साक्षी  

देखी जान्ने  

..............लजल्िा .............गाउँपालिका वडा नं  .... वस्ने बर्ष  .......  को ...... १ 

..............लजल्िा .............गाउँपालिका वडा नं  .... वस्ने बर्ष  .......  को ...... १ 

सनुी जान्नै 

कागज ....................... 

७. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि संजाय भोग्न तयार छु ।  

            लनवेदक 

            नािः ................................... 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 

 

अनुसूिी-६ 

(दिा २० को उपदिा (६) सगँ सम्बलन्धत) 

न्यालयक सलिलतबाट जारी भएको 

म्र्ाद / र्तलार्नामा  

…….….…. को छोरा/छोरी/नाती/नालतनी/श्रीिती……….….. लजल्िा किि गा.पा. वडा नं. 

….….….…. गाउँ/टोि….….….….….…. बस्ने वर्ष ….…. को तपाई श्री  ….….….…. 

का नाउँिा लिलत ….….….….….िा ….….….….…िे ….….….….… िदु्धाको लफरादपत्र 

यस न्यालयक सलिलतिा लदएको हुनािे सो लफरादपत्रको प्रलतलिलप सिते ….….….….… साथ 

पठाइएको छ । यो म्याद/इतिायनिा तपाईिे पाए वा काननू विोलजि टाँस भएको लिलतिे वाटोको 

म्याद बाहके ….….… लदन लभत्रिा प्रलतउत्तर पत्र र काननू विोलजि आफ्नो लिखत प्रिाणको 

सक्कि नक्कि जो छ सो विोलजिको एक एक प्रलत नक्कि सिते लिई हालजर हुन आफै आउन ुवा 

काननू विोलजि वाररस वा काननू व्यवसायी पठाउन ुहुन सलुचत गररएको छ ।  

म्याद लभत्र प्रलतउत्तर पत्र लिई तपाई आफै वा वाररस वा काननू व्यवसायी िाफष त उपलस्थत हुन ुभएन 

भने सो िदु्धिा काननू विोलजि फैसिा हुने छ र भलवष्ट्यिा त्यस लवर्यिा तपाईको कुनै उजरु िाग्ने 

छैन । इलत सम्वत ्ताििेी लिलतः ………िा  

म्याद/इतिायनिा जारी गने अलधकारी  

दस्तखतः ……………… 

नािः……………… 

पदः ……………… 

लिलतः……………… 
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क) म्यादवािािे बलुझलिएकोिा  

यसै विोलजिको िरेो नाउँिा जारी भएको एक प्रलत म्याद र उजरुी/लफरादपत्रको प्रलतलिलप सिते 

दहेायका साक्षीहरुको रोहवरिा ि आफैिे हातिा बलुझलिए ँभलन सलहछाप गने  

ख) म्यादवािाको एकाघरको जहाने बलुझलिएकोिा  

यसै विोलजिको म्यादवािा िालनसिे म्याद बझुन इन्कार गरेकोिे/फेिा नपदाष लनजको नाउँको यसै 

विोलजिको एक प्रलत म्याद र उजरुी/लफरादपत्रको प्रलतलिपी सिते दहेायका साक्षीहरुको रोहवरिा 

बलुझलिए भलन सलहछाप गने म्यादवािा ……………… को एकाघरको 

………………नाताको ………………वर्ष……………… को ……………… 

 ग) म्यादवािाको घरदोिा टाँस भएकोिा  

म्यादवािा……………… लनजको एका घरको उिरे पगुकेो िोग्ने िालनस र स्वास्नी िालनस सिते 

घरिा फेिा नपरेका/बझु्न इन्कार गरेकोिे लनजको नाउँको म्याद र उजरुी/लफरादपत्र नक्कि सिते 

हािी दहेायका साक्षीका रोहवरिा लनजको घरदिैोिा सविैे दखे्ने गरर टाँसी लदएको ठीक छ भनी 

सही गने हािी दहेायका िालनसहरु  

साक्षी  

उपरोि ……………… विोलजि हािीहरुको रोहवरिा म्याद ताििेी भएको ठीक हो भनी 

दस्तखत गनेः  

१) ………………लजल्िा ………………गा.पा. …… वडा न.ं ………… 

गाँउ/टोि………….. वस्ने वर्ष …… का श्री ……………………… 

२) ………………लजल्िा ………………गा.पा. …… वडा न.ं ………… 

गाँउ/टोि………….. वस्ने वर्ष …… का श्री ……………………… 

रोहवर 

…………………….. गा. पा. को सदस्य/वडा अध्यक्ष/ सलचव………….. 

काि तािेिी गनेको 

नािथरः……………………. 

सहीः………………….     …………………. 

लिलतः ………………….     किषचारी वा पदालधकारी 
 

अनुसूिी-७ 

(दिा ४२ को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

लनणयर्को ढाँिा 

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत 
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संयोजक श्री......................................................................................... 

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

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

 

लनणयर् 

संवत  ...............सािको लनवदेन नं........  

लवर्र्ः वलेसीबाट पानी झारेको । 

.............लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं.....   .......................... वस्ने 

........................................................................ प्रथि पक्ष  

लवरुद्ध 

................. लजल्िा  ………..गाउँपालिका वडा नं ........ .................. वस्ने 

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

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )१(  ञ बिोलजि लनवदेन दताष भई सोही ऐनको 

दफा ४६ बिोलजि गठन भएको न्यालयक सलिलत सिक्ष प्रस्ततु हुन आएको िदु्दाको संलक्षि त्य र 

लनणषय यस प्रकार छः  

(१( किि गाउँपालिका वडा नं...... .    ................नक्सा लसट नं ....लक.नं........  के्ष .फ...........  

को घरजग्गािा पलिि तफष का लक .नं..........का संलधयार लवपक्ष  ...................िे घर वनाउँदा 

आफ्नो घरजग्गािा लसिाना सम्ि आई जोलड वनाएको तर छत तथा विेसीको पानी आफ्नो घर 

कम्पाउण्ड लभत्र झाने गरी वनाएको हुदँा सो विेसी वन्द गराइपाउँ भन्ने लनवदेकको लनवदेन व्यहोरा ।  

(२( किि गाउँपालिकाबाट प्रचलित भवन लनिाषण सम्वन्धी िापदण्ड बिोलजि इजाजत प्राि गरी 

भवनको नक्सा सिते स्वीकृत गराई सो नक्सा बिोलजि भवन लनिाषण गरेको हु ँ । लवपक्षी लनवदेकिे 

भने बिोलजि आफ्नो घरको छत तथा विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्ड लभत्र झाने नगरेको 

आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुदँा झठुा लनवदेन खारेज गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिलखत जवाफ ।  

(३(  ..............गा उँपालिकाबाट स्थिगत लनररक्षण तथा सवेंक्षण गनष गएका प्रालवलधक टोिीिे 

स्थिगत लनररक्षण गरी लिलत .........िा पेि गरेको स्केच सलहतको प्रलतवदेनबाट प्रत्यथीको 

घरतफष बाट छत तथा विेसीको पानी खस्दा लनवेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको दलेखन्छ भन्ने 

व्यहोरा उल्िेलखत भएको  ।  

(४( लववादका दवु ैपक्षिाईििेलििाप गराउने प्रयोजनका िागी किि गाउँपालिक वडा नं........,  

................. िा रहकेो ििेलििाप केन्ििा पठाउँदा ििेलििाप हुन नसकी फलकष  आएको ।  

लनणयर् 
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दवु ै पक्षिाई सनुवुाईको िागी आज पेिी तोलकएकोिा लववादका सम्वलन्धत पक्षहरु स्वयि ं तथा 

लनजहरुबाट लनयिु गरेका काननू व्यवसायीहरु सितेको भनाई सनुी पनुः लििापत्र गनुषहोस भलन 

सम्झाउँदा वझुाउँदा पलन लििापत्र गनष िञ्जरु नगनुष भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिाण कागजहरुको 

सिते िलू्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ )२ ( बिोलजिलनणषय 

लदनपुने हुन आई लनणषयतफष  लवचार गदाष लनवदेकको लक  .नं ……... को पलिितफष  प्रत्यथीको लक .नं.  

…... को घरजग्गा जोलडएर रहकेोिा लववाद दलेखएन । लनवदेकको भनाई अनसुार आफ्नो घर 

कम्पाउण्ड लभत्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपि ैजाँचवझु 

गरी प्रालवलधक प्रलतवदेन पेि गनष कायाषियबाट खलट गएका प्रालवलधक किषचारीिे लिलत .............िा 

पेि गरेको स्केच सलहतको प्रालवलधक प्रलतवदेन सितेबाट लनवदेकको िाग दावी बिोलजि आफ्नो 

घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीबाट पानी झने गरेको भन्ने पलुष्ट हुने दलेखन्छ । 

प्रत्यथीिे यस कायाषियबाट पाररत गरेको नक्सािा सिेत छत तथा विेसीको पानी आफ्नै 

घरजग्गािा झाने भलन दखेाईएको र लनवदेकको घर कम्पाउण्ड लभत्र पानी झानष पाउनुपछष भलन 

प्रत्यथीिे दावी लवरोध गनष सिते नसकेको र प्रचलित काननू र प्रचिनबाट सिते अकाषको घर 

कम्पाउण्ड लभत्र आफ्नो छत तथा विेसीको पानी झानष पाउने नदलेखएको हुदँा लनवदेकको िाग 

बिोलजि प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा विेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रवन्ध गनुषपने 

दलेखन्छ । लनवदेकको घर कम्पाउण्डिा पानी झानष नपाउने ठहछष  । सो ठहनाषिे तपलिि बिोलजि गनुष 

।  

तपलिल 

१. सरोकारवािािे नक्कि िाग गनष आएिा लनयिानसुार दस्तरु लिई नक्कि लदन ु। 

२. यो लनणषयिा लचत्त नवझु े३५ लदनलभत्र .............. लजल्िा अदाितिा पनुरावदेन गनष जान ुभलन 

 प्रत्यथीिाई सनुाईलदन ु।  

३. म्यादलभत्र पनुरावदेन नपरेिा काननू बिोलजि लनणषय कायाषन्वयन गनुष /गराउन ु।  

 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-८ 

(दिा ४८को सगँ सम्बलन्धत) 

अन्तररम संरक्षणात्मक आदेि  

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत 

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

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

आदेि 

संवत  ............................सािको लनवदेन नं........  
 

लवर्र्ः  लपलडतलाई उपिार गराउने सम्वन्धमा । 

.............. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......  ..................वस्ने 

................................................. प्रथि पक्ष 

लवरुद्ध 

.............. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   ..................वस्ने 

................................................. दोश्रो पक्ष 

 

 

यसिा लनवदेकको िाग बिोलजि  ............ ........... लजल्िा वडा नं. ......    .........................

आफुिाई असाध्य रोग िागी लनयलित रुपिा हिाको २ पटक िगृौिा डायिोलसस गनष लचलकत्सकिे 

लिफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा बर्ष   ..................को ...........................िे लनयलित 

कोरुपिा डायिोलसस गनष अटेर गरे , घरर घरर रुपैयँा नभएको वहाना गने गरेको, कलहिे कलहि े

कायाषियको कािको व्यस्ततािे फुसषद नलििेको आलद कारण जनाई आफुिे लनयलित प्राि गनुषपने 

स्वा्य सेवा प्राि गनष नसकेको हुदँा आफ्नो जीवन झनझन खतरायिु वन्द ैगएको भलन अस्पतािको 

लचलकत्सकको पजुाष र लिफाररस सलहत पेि हुन आएको लनवदेन उपर प्रारलम्भक रुपिा जाँचवझु गदाष 

व्यहोरा िनालसव दलेखएको हुदँा हाििाई लनवदेकको िागी लचलकत्सकिे लिफाररस गरे बिोलजि 

हरेक हिा २ पटक डायिोलसस गनुष गराउन ु तथा लनजको स्वा्यिाभका िागी आवश्यक अन्य 

प्रवन्ध सिते लििाउन ुभलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ )८ ( बिोलजि लवपक्षी 

........................को नाििा यो अन्तररि संरक्षणात्िक आदिे जारी गररलदएका छौं । यो आदिे 

लिलसि साििे राखी लवपक्षीिाई िेखी  पठाईलदन ु। यो आदिे अनसुार उपचार भएको जानकारी 

प्राि गरी लिलसि साििे राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनुष ।  

 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना .............  गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-९ 

(दिा ५३ को उपदिा (२)सगँ सम्बलन्धत) 
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लमलापत्रको लागी लनवेदनको ढाँिा 

किि गाउँपालिक न्यालयक सलिलत सिक्ष पेि गरेको लििापत्रको संयिु लनवेदन पत्र 

 

.............. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   ..................... वस्नेको 

छोरा/छोरी/श्रीिलत वर्ष ........ को  ..................को 

(प्रथि पक्ष)  

लवरुद्ध 
 

.............. लजल्िा  ................वडा नंगाउँपालिका ......   ..................वस्ने 

................................ बर्ष …….लिलखत जवाफ कताष …………… को …………… 

(दोश्रो पक्ष) 

लवर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लललखत लनवेदन गदयछौः 

१. हािीलवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनसुार लववाह गररएकोिा कररव  २ 

 बर्षसम्ि  सिुधरु दाम्पत्य जीवन रहकेो लथयो । हािीबाट २०७१ साि जठेिा १ छोराको 

 सिते जायजन्ि भएको,   सोलह बर्ष २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर 

 नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उल्टै कुटलपट 

 गरी पठाएको भलन लनवदेकको लनवदेन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्याएको लनउँबाट घरिा हिेा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट 

 लनकािा गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो 

 यथावत िाया, सद्भाव र सम्िान रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायि 

 गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिलखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीबर्ष िोग्ने स्वास्नी छुलटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको 

 जायजन्ि सिेत भसैकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी लबर्यिे िनिटुाव भई िोग्ने 

 स्वास्नी अिग अिग वसेकोिा …………….. को पहििा …………….. 

 ििेलििाप कताष …………….. अन्तगषतको एक अपसिा  छिफि गरी लििी 

 आएको व्यहोरा यो छ की लवगतिा ज ेजस्ता लबर्यिा असिझदारी तथा विेेि भएको 

 भएतापनी हािीलवच एक अकाषप्रलत लवश्वास, सदभाव र प्रेि कायि ै रहकेोिे िोग्ने 

 स्वास्नीको सम्वन्ध लवच्छेद गरी पाउँ भन्ने लनवदेन दावी छोलड पनुः सिुधरु  सम्वन्धका 

 साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवलस्थत ढंगिे अगाडी वढाउने छौं । लनवदेकको घरिा 
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 तत्काि िोग्ने स्वास्नी लिलि वस्ने वातावरण नहुने भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई वस्न 

 हािी दवु ैपक्ष सहित भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (  

 बिोलजि  यो लििापत्रको संयिु लनवदेन पेि गरेका  छौं , िेलखए बिोलजि लििापत्र गरी 

 पाउँ ।  

४.  किि गाउँपालिका स्थानीय न्यालयक कायषलवधी बिोलजि यो लििापत्रको संयिु लनवदेन 

 दस्तरु िाग्नेछैन  ।  

५ .यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा वझुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

.............................. प्रथि पक्ष  ............................ दोस्रो पक्ष 

 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-१० 

(दिा ५३को उपदिा (५)सगँ सम्बलन्धत) 

लमलापत्रको ढाँिा 

 कमल गाउँपाललका न्र्ालर्क सलमलत समक्ष पेि गरेको लमलापत्रको संरु्क्त लनवेदनपत्र 
 

........................... छोरा/छोरी/श्रीिलत .............. लजल्िा ............. . गाउँपालिका 

/नगरपालिका/ उपिहानगरपालिका/ िहानगरपालिका, वडा नं. …… बस्ने वर्ष …..  को 

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

लवरुद्ध 

........................... छोरा/छोरी/श्रीिलत .............. लजल्िा ............. . गाउँपालिका 

/नगरपालिका/ उपिहानगरपालिका/ िहानगरपालिका, वडा नं. …… बस्ने वर्ष …..  को 

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

लवर्र्ः सम्वन्ध लवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लललखत लनवेदन गदयछौं : 
 

१. हािीलवच संवत २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनसुार लववाह गररएकोिा कररव  २ 

बर्षसम्ि  सिुधरु दाम्पत्य जीवन रहकेो लथयो । हािीबाट २०७१ साि जठेिा १ छोराको सिते 

जायजन्ि भएको,   सोलह बर्ष २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक 

पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उल्टै कुटलपट गरी पठाएको भलन 
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लनवदेकको लनवदेन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्याएको लनउँबाट घरिा हिेा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट 

लनकािा गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथावत 

िाया, सद्भाव र सम्िान रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायि गराईपाउँ भन्ने 

प्रत्यथीको लिलखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीबर्ष िोग्ने स्वास्नी छुलटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको 

जायजन्ि सिते भसैकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी लबर्यिे िनिटुाव भई िोग्ने स्वास्नी 

अिग अिग वसेकोिा …………….. को पहििा …………….. िेिलििाप कताष 

…………….. अन्तगषतको एक अपसिा  छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की 

लवगतिा ज े जस्ता लबर्यिा असिझदारी तथा वेििे भएको भएतापनी हािीलवच एक 

अकाषप्रलत लवश्वास, सदभाव र प्रेि कायि ैरहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध लवच्छेद गरी पाउँ 

भन्ने लनवदेन दावी छोलड पनुः सिुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवलस्थत ढंगिे 

अगाडी वढाउने छौं । लनवदेकको घरिा तत्काि िोग्ने स्वास्नी लिलि वस्ने वातावरण नहुने 

भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई वस्न हािी दवु ैपक्ष सहित भएकािे स्थानीय सरकार संचािन 

ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (  बिोलजि  यो लििापत्रको संयिु लनवदेन पेि गरेका  छौं , िेलखए 

बिोलजि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. किि गाउँपालिका स्थानीय न्यालयक कायषलवधी बिोलजि यो लििापत्रको संयिु लनवेदन 

दस्तरु िाग्नेछैन  ।  

५.यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुन,् झठुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा वझुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

.............................. प्रथि पक्ष  ............................ दोस्रो पक्ष 
 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

 

अनुसूिी-११ 

(दिा ६०को उपदिा (३)सगँ सम्बलन्धत) 

मेललमलापकतायमा सूिीकृत हुने लनवेदन ढाँिा 

न्यालयक सलिलत 

किि गाउँपालिका सिक्ष पेि गरेको लनवदेन 
 

लबर्र् : मेललमलापकतायमा सूिीकृत हुन पाउँ । 
 

प्रस्ततु लबर्यिा तपलसििा उल्िेलखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी किि  गाउँपालिकाको 
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न्यालयक सलिलत अन्तगषतका  ............ििेलििाप केन्ििा सूचीकृत भई ििेलििाप गराउन अनिुती 

पाउँ भनी लनवदेन गदषछु ।  

तपलसि  

१( नागररकता प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 

२( स्नातक तहसम्ि उलतणष गरेको िलैक्षक प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 

३( ििेलििापकताषको तालििप्राि गरेको प्रिाणपत्रको छायाँकपी, 

४( ििेलििाप सम्बन्धी अनभुव र 

५( व्यलत्तगत लववरण (Bio- data) 

                                                         लनवदेक 

नाि थरः  ..........  

दस्तखतः........... 

लिलतः  .............  

 

अनुसूिी-१२ 

(दिा ७६को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

कमल गाउँपाललकाको न्याययक सलमयि समक्ष पेश गरेको  
भररभराउको यिवेदि पत्र 

 

लवर्र्ः िररिराई पाउँ िन्ने वारे । 

 

.. .............वस्ने................................लनवदेक वादी/प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

. ...............वस्ने.............लवपक्षी वादी/प्रलतवादी 

मुद्धा 

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्र्होरा लनवेदन गदयछु । 

१. उपरोि लवपक्षी संगको उल्िेलखत िदु्धा यस गाउँपालिकाको न्यालयक सलिलतको लिलत 

………..लनणषय बिोलजि िैिे यस कायाषियिा राखकेो दस्तरु .......... रकि बिोलजि ििैे 

न्यायीक सलितकोको फैसािा भरी भराई पाउने ठहर भएको हुदँा उि रकि भरी भराई पाउन यो 

लनवदेन पेि गरेको छु ।  

२.   ििेै यस कायाषियिा जम्िा गरेको दस्तरु/रकिको भरपाई/रलसद/भौचरको सक्किै प्रलत यसै 

साथ संिग्न छ । 
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३.  यसिा िेलखएको व्यहोरा लठक हो, झठुा ठहरे सहुिँा बझुाउिा । 
 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्।   

             लनवदेक.......... 

अनुसूिी-१३ 

(दिा ७७ को उपदिा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

चिन चिाउने लनवदेन 

किि गाउँपालिकािा पेि गरेको लनवदेन पत्र  
 

लवर्र्ः िलन िलाई पाउँ िन्ने वारे । 

.......वस्ने.....................लनवेदक वादी/प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

.......वस्ने..................लवपक्षी वादी/प्रलतवादी 

िदु्धा 

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

१. उपरोि लवपक्षी संगको उल्िेलखत िदु्धािा यस गाउँपालिकाको न्यालयक सलिलतवाट लिलत ……….. 

जनु सम्पत्ती भोग गनष पाउनेगरी भई ि उि घरजग्गा ……………. िेरो हकभोग र स्वालित्वको हुने 

ठहर भएकोिा लवपक्षीिे लचत्त नवझुाई लजल्िा अदाितिा पनुराविोकन गरेकोिा सम्िानीत 

अदाितवाट सिेत लिलत …………….लनणषय हुदँा न्यायीक सलिलतकै लनणषयिाई सदर गरी िेरै 

हकभोग ………… कायि गरेको हुदँा सो िेरो हकभोग कायि भएको सम्ित्ती रहकेो हुदँा 

यथालस्थलतिा ििाई उि सम्ित्ती चिनिचाई पाउन यो लनवेदन पेि गरेको छु ।  

२. यसै लनवेदन साथ दयेाहयका कागजातहरु संिग्न गरेको छु ।  

क) न्यायीक सलिलतिे लिलत…………… लनणषय गरेको लनणषय प्रलतको छायाँ कपी  

ख) ……….. लजल्िा अदाितिे गरेको लिलत ………… लनणषय  प्रलतको छायाँ कपी  

ग)   स लववाद सम्वद्ध लिलसि यसै कायाषियिा रहकेो छ ।य  

घ ) िेलखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झठुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा बझुाउँिा । 

ईलत संवत  ...................साि ..........िलहना....गते रोज..िभुि ्।  

 

अनुसूिी-१४ 

(दिा ७९ को उपदिा (४) सगँ सम्बलन्धत ) 

सम्पलत रोककाको अदेि 

किि गाउँपालिका न्यालयक सलिलत 
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संयोजक श्री......................................................................................... 

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

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

आदेि 

संवत  .................सािको लनवदेन नं........  

लवर्र्ः सम्पलत हस्तान्तरण रोकका 

.............. छोरा/छोरी/श्रीिती………….. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   

..................... वस्नेको वर्ष ........ को ................ .................. 

( लनवदेक ) 

लवरुद्ध 

.............. छोरा/छोरी/श्रीिती………….. लजल्िा  ................गाउँपालिका वडा नं......   

..................... वस्नेको वर्ष ........ को  ..................................  

 

( लनवदेक ) 

….. ......लजल्िा  किि गाउँपालिका वडा नं  ....के्ष.फ.........लक.नं ........जग्गािा बनेको.........को 

नाििा रहकेो अवण्डाको ..................वगषलफटको चार तल्िे घर र लिग िगापात सिते 

लवपक्षी....हिन्जरुी लवना हक हस्तान्तरण सम्पलत्त लनज लवपक्षीबाट अन्य अलंियारहरुको ुेन सक्ने 

दलेखएको हुदँा हाििाई प्रत्यक्षीको नाििा रहकेो उलल्िलखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनष 

लसफाररस नलदन वडािाई र अको आदिे नभए सम्िका िागी उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण 

नगनुष /को २०७४ गनष नलदन ुभनी िािपोत कायाषियको नाििा सिते स्थानीय सरकार संचािन ऐन 

४९दफा  ) ६  (बिोलजि यो रोक्क ेाको आदिे जारी गररलदएका छौं । यो आदिे लिलसि साििे 

राखी सम्वलन्धत कायाषियहरुिा पठाईलदन ु । यो आदेि अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राि गरी 

लिलसि साििे राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनुष । 

इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 

 

अनुसूिी-१५ 

(दिा ८८को उपदिा (६) सगँ सम्बलन्धत) 

नककलको लागी लनवेदन 

न्र्ालर्क सलमलत  
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कमल गाउँपाललकामा पेि गरेको लनवेदन पत्र 

लवर्र्ः नककल पाउँ िन्ने बारे । 

................... बस्न े  ...........................................लनवदेक/ वादी/प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

............... बस्ने  ...............................................लवपक्षी/ वादी/प्रलतवादी 

मुद्धाः  ..................................  

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

ि लनवदेक लनवदेन दस्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवदेन गदषछुः 

(१)  उपरोि लवपक्षीसँगको उल्िेलखत िदु्दािा अध्ययनको िालग दहेायका कागजातहरु आवश्यक 

 परेको हुदँा प्रिालणत प्रलतलिपी पाउँ भनी यो लनवदेन साथ उपलस्थत भएको छु । अतः 

 नक्किको प्रिालणत प्रलतलिपी पाउँ । 

देहार्  

क.................................................................................( 

ख.................................................................................( 

ग.................................................................................( 

घ................................................................................ ( 

ङ  (................................................................................  

२) िेलखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झिुा ठहरे काननू बिोलजि सहुिँा बुझाउँिा । 

लनवदेक 

लनज .......................... 

 इलत संवत ् .............साि............. िलहना ............. गते ........... रोज िभुि ्। 

 

  
  


