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भाग  ! 

वी भ्याली गाउँपािलका न्याियक सिमित  (कायर्िविध सम्बन्धी)  
ऐन, २०७८ 

ूःतावना: न्याियक सिमितले ूचिलत कानून बमोिजम उजरुीको कारबाही र 
िकनारा गदार् अपनाउनपुन कायर्िविध तय गरी ःप ता, एक पता एवं पारदिशर्ता 
कायम गरी कानूनको शासन तथा न्यायूितको जनिव ास कायम राखीरहनको 
लािग ूचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भएदेिख बाहेक थप कानूनी व्यवःथा गनर् 
वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम 

वी भ्याली गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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पिरच्छेद -१ 

ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ वी भ्याली गाउँपािलका 
न्याियक सिमित (कायर्िविध सम्बन्धी) ऐन, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 

२. पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागमेा यस ऐनमा, 

(क) “उजरुी” भ ाले सिमितसमक्ष परेको उजरुीबाट सु  भएको ूचिलत 
कानून बमोिजम सिमितले कारबाही र िकनारा गन उजरुी 
सम्झनपुछर्।  

(ख) “खाम्ने” भ ाले तोिकएको सम्पि को मूल्यांकन गिरदा भ्याउने हदलाई 
सम्झनपुदर्छ।  

(ग) “चलन चलाईिदने” भ ाले िनणर्यप ात ् हक अिधकार ूा  भएको 
व्यिक्तलाई कुनै वःत ु वा सम्पि  भोग गनर् िदने कायर्लाई 
सम्झनपुदर्छ। 

(घ) “जमानत भ ाले कुनै व्यिक्त वा सम्पि लाई न्याियक सिमितले चाहेको 
बखतमा उपिःथत वा हािजर गराउन िलएको िजम्मा वा 
उ रदाियत्वलाई सम्झनपुदर्छ। 

(ङ) “तामेली” भ ाले न्याियक सिमितको क्षऽेािधकारिभऽका िववादह मा 
सम्बिन्धत पक्षलाई बझुाइने म्याद, सूचना,  आदेश,  पजुीर् वा 
जानकारीपऽ रीतपूवर्क बझुाउने कायर्लाई सम्झनपुछर्।  
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(च) “तायदात” भ ाले सम्पि को िववरण वा गन्ती गरेको संख्या जिनने 
व्यहोरा वा सम्पि को फाँटवारी वा लगतलाई सम्झनपुदर्छ।  

(छ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐनअन्तगर्त बनेको 
िनयममा तोिकए बमोिजम सम्झनपुछर्। 

(ज) “दरपीठ” भ ाले न्याियक सिमितसमक्ष पेस हनु आएका कुनै 
कागजपऽको सम्बन्धमा रीत नपगेु वा कानूनले दतार् नहनेु वा नलाग्ने 
भएमा त्यसको पछािडपि  सोको कारण र अवःथा जनाई अिधकारूा  
अिधकारीले लेिखिदने िनदशन वा व्यहोरालाई सम्झनपुदर्छ।  

(झ) “नामेसी” भ ाले कुनै व्यिक्तको नाम, थर र वतनसमेतको िवःततृ 
िववरण खलुाइएको व्यहोरालाई सम्झनपुदर्छ।  

(ञ) “नािलस” भ ाले कुनै िववादको िवषयमा दफा ८ बमोिजम िदएको 
उजरुी, िनवेदन वा िफराद सम्झनपुछर्। 

(ट)  “िनणर्य िकताब” भ ाले सिमितले उजरुीमा गरेको िनणर्यको अिभलेख 
राख्नको लािग खडा गरेको उजरुीमा िनणर्य गरेको व्यहोरा र त्यसको 
आधार तथा कारणको संिक्ष  उल्लेख भएको िकताब सम्झनपुछर्। 

(ठ)  “प कृित मोल” भ ाले प  भलाद् मीले सम्पि को ःथलगत तथा 
ःथानीय अवलोकन मूल्यांकन गरी िवबी िवतरण हनु सक्ने उिचत 
ठहराएर िनि त गरेको म"ल्यलाई सम्झनपुदर्छ।  

(ड) “पेसी” भ ाले न्याियक सिमितसमक्ष िनणर्याथर् पेस हनेु िववादह मा 
पक्षह लाई उपिःथत गराई सनुवुाइ गन कामलाई सम्झनपुदर्छ।  

(ढ) “ूितवादी” भ ाले वादीले जसका उपर उजरुी दतार् गदर्छ सो व्यिक्त 
वा संःथा सम्झनपुछर्।  
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(ण) “बकपऽ” भ ाले िववाद सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको पमा 
व्यक्त गरेका कुरा लेिखने वा लेिखएको कागजलाई सम्झनपुछर्।  

(त) “बन्द इजलास” भ ाले न्याियक सिमितअन्तगर्त िन पण हनेु 
िववादह मध्ये गोप्य ूकृितको िववाद भएको र सम्ब  पक्षह बीच 
गोपनीयता कायम गनर् आवँयक देिखएमा सम्ब  पक्षह  माऽ 
सहभागी हनेुगरी ूबन्ध गिरएको सनुवुाइ कक्षलाई सम्झनपुछर्।  

(थ) “वादी” भ ाले कसै उपर सिमितसमक्ष उजरुी दतार् गन व्यिक्त वा 
संःथा सम्झनपुछर्।  

(द) “मलुतबी” भ ाले न्याियक सिमित अन्तगर्त िवचाराधीन मु ा अन्य अ ा 
अदालतमासमेत िवचाराधीन भइरहेको अवःथामा न्याियक सिमितले 
िनणर्य गदार् अन्य िवचाराधीन मु ामा ूभािवत हनेु देिखएमा ूभाव पान 
मु ाको फैसला नभएसम्म ूभािवत हनुे मु ा ःथिगत गन कायर्लाई 
सम्झनपुछर्।  

(ध) “लगापात” भ ाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तरिनिहत टहरा,  बोट 
िब वा,  खलु्ला जिमन र त्यसमा रहेका सबैखाले संरचना वा चचको 
जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र सम्पूणर् अवयवलाई सम्झनपुदर्छ। 

(न) “सदरःयाहा” भ ाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत क ा गरी 
आम्दानीमा बाँध्ने कायर्लाई सम्झनपुछर्।   

(प) “सभा” भ ाले गाउँसभा/नगरसभा सम्झनपुछर्। 

(फ) “सिमित” भ ाले न्याियक सिमित सम्झनपुछर् र सो शब्दले ःथानीय 
ऐनको दफा ४८ को उपदफा (६) बमोिजमको सिमितलाइर् समेत 
जनाउनेछ। 
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(ब) “साल बसाली” भ ाले हरेक वषर्को लािग छु ा छु ै हनेु गरी 
ूितवषर्को िनिम  ःथायी पमा तय गिरएको सतर् सम्झनपुछर्। 

(भ) “ःथानीय ऐन” भ ाले “ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४” 

सम्झनपुछर्। 

(म) "संिवधान" भ ाले नेपालको संिवधान सम्झनपुछर्। 

 

पिरच्छेद-२ 

सिमितको अिधकार 

३. उजरुीमा िनणर्यसम्बन्धी काम :सिमितमा दतार् भएका उजरुी वा उजरुीको 
िनणर्य गन वा दतार् भएको नािलश वा उजरुीको कुनै व्यहोराले लगत क ा 
गन अिधकार सिमितलाइर् माऽ हनेुछ। 

४. िनणर्यसम्बन्धी बाहेक अन्य काम :(१) दफा ३ मा उल्लेख भएको वा 
ूचिलत कानूनले सिमित वा सिमितको सदःयले नै गन भ े व्यवःथा गरेको 
वा कायर्को ूकृितले सिमित वा सिमितको सदःयले नै गनुर्पन ःप  
भइरहेको देिख बाहेकको अन्य कायर्ह  यस ऐनमा तोिकएको कमर्चारी र 
त्यसरी नतोिकएकोमा सिमितले िनणर्य गरी तोकेको वा अिधकार ूदान 
गरेको कमर्चारीले गनुर्पनछ। 

 (२) तोिकएको शाखा ूमखु वा तोिकएका अन्य कमर्चारीले यस ऐन र 
ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको काम गदार् सिमितको संयोजक वा 
सिमितले तोकेको सदःयको ूत्यक्ष िनदशन, रेखदेख र िनयन्ऽणमा 
रही गनुर्पनछ। 
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५. यस ऐन बमोिजम कायर्िविध अवलम्बन गनुर्पन :सिमितले उजरुी वा उजरुीको 
कारबाही र िकनारा गदार् ूचिलत र सम्बिन्धत संघीय कानूनमा ःप  
उल्लेख भएदेिख बाहेक यस ऐन बमोिजमको कायर्िविध अवलम्बन 
गनुर्पनछ। 

६. सिमितले हेन :सिमितलाइर् देहाय बमोिजमको उजरुीह मा कारबाही र 
िकनारा गन अिधकार रहनेछः 

(क) ःथानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगर्तको उजरुी, 

(ख) मेलिमलाप ऐन,२०६८ अनसुार मेलिमलापको लािग गाउँपािलकामा 
ूिेषत उजरुी, 

(ग) संिवधानको अनसूुची-८ अन्तगर्तको एकल अिधकारअन्तगर्त सभाले 
बनाएको कानून बमोिजम िन पण हनेु गरी िसिजर्त उजरुी, तथा 

(घ) ूचिलत कानूनले गाउँपािलकाले हेन भनी तोकेका उजरुीह । 

7. सिमितको के्षऽािधकार: सिमितले दफा ६ अन्तगर्तका मध्ये देहाय बमोिजमका 
उजरुीह मा माऽ क्षेऽािधकार महण गनतथा कारबाही िकनारा गनछ : 

(क) व्यिक्तको हकमा उजरुीका सबै पक्ष गाउँपािलकाको भैगोिलक 
क्षेऽािधकारिभऽ बसोबास गिररहेको, 

(ख) ूचिलत कानून र संिवधानको भाग ११ अन्तगर्तको कुनै अदालत वा 
न्यायाधीकरण वा िनकायको क्षेऽािधकारिभऽ नरहेको, 

(ग) गाउँपािलकाको क्षेऽािधकारिभऽ परेका कुनै अदालत वा िनकायबाट 
मेलिमलाप वा िमलापऽको लािग ूिेषत गिरएको, 

(घ) अचल सम्पि  समावेश रहेको िवषयमा सो अचल सम्पि  
गाउँपािलकाको भैगोिलक क्षऽेािधकारिभऽ रिहरहेको, तथा 
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(ङ) कुनै घटनासँग सम्बिन्धत िवषयवःत ु रहेकोमा सो घटना 
गाउँपािलकाको भैगोिलक क्षऽेिभऽ घटेको। 

 

पिरच्छेद-३ 

उजरुी तथा ूितवाद दतार् 

८. िववाद दतार् गन : (१) कसै उपर िववाद दतार् गदार् वा उजरुी चलाउँदा 
ूचिलत कानून बमोिजम हकदैया पगेुको व्यिक्तले सिमितको तोिकएको 
शाखासमक्ष उजरुी दतार् गनर्सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम उजरुी िदंदा यस ऐन तथा ूचिलत कानून 
बमोिजम खलुाउनपुन कुरा सबै खलुाइर् तथा परु् याउनपुन ूिबया सबै 
पूरागरी अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा िदनपुनछ। 

(३) उपदफा (२) मा लेिखएदेिख बाहेक उजरुीमा देहाय बमोिजमको 
व्यहोरासमेत खलुाउनपुनछः 

(क) वादीको नाम, थर, वतन र िनजको बाब ु र आमा, तथा थाहा 
भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम, 

(ख) ूितवादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म िनजको बाब ुर आमाको 
नाम, थर र ःथान प ा लाग्नेगरी ःप  खलेुको वतन, 

(ग) गाउँपािलकाको नाम सिहत सिमितको नाम, 

(घ) उजरुी गनुर्परेको व्यहोरा र सम्पूणर् िववरण, 

(ङ) गाउँपािलकाले तोकेअनसुारको दःतरु बझुाएको रिसद वा 
िनःसा, 
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(च) सिमितको क्षेऽािधकारिभऽको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बिन्धत 
कानून, 

(छ) वादीले दाबी गरेको िवषय र सोसँग सम्बिन्धत ूमाणह , 

(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगुेको 
सम्बन्धी व्यहोरा, 

(झ) कुनै सम्पि सँग सम्बिन्धत िवषय भएकोमा सो सम्पि  चल भए 
रहेको ःथान, अवःथा तथा अचल भए चारिकल्लासिहतको सबै 
िववरण। 

(४) ूचिलत कानूनमा कुनै िवशेष ूिबया वा ढाँचा वा अन्य केही उल्लेख 
भएको रहेछ भने सो सन्दभर्मा आवँयक िववरणसमेत खलेुको 
हनुपुनछ। 

(५) कुनै िकिसमको क्षितपूितर् भराउनपुन अथवा बण्डा लगाउनपुन 
अवःथाको उजरुीको हकमा त्यःतो क्षितपूितर् वा बण्डा वा चलनको 
लािग सम्बिन्धत अचल सम्पि को िववरण खलेुको हनुपुनछ। 

९. िववाद दतार् गरी िनःसा िदन े : (१) उजरुी ूशासकले दफा ८ बमोिजम 
ूा  उजरुी दतार् गरी वादीलाइर् तािरख तोकी अनसूुची-२ बमोिजमको 
ढाँचामा िववाद दतार्को िनःसा िदनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तािरख िदनपुन अवःथामा तािरख तोक्दा 
अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा तािरख भपार्इर् खडा गरी सम्बिन्धत 
पक्षको दःतखत गराइर् िमिसल सामेल राख्नपुछर्। 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम तािरख भपार्इर्मा तोिकएको तािरख तथा उक्त 
िमितमा हनेु कायर्समेत उल्लेख गरी सम्बिन्धत पक्षलाइर् अनसूुची-४ 
बमोिजमको ढाँचामा तािरख पचार् िदनपुनछ। 

१०. उजरुी दरपीठ गन : (१) उजरुी ूशासकले दफा ८ बमोिजम पेस भएको 
उजरुीमा ूिबया नपगेुको देिखए पूरा गनुर्पन देहायको ूिबया पूरा गरी 
अथवा खलुाउनपुन देहायको व्यहोरा खलुाई ल्याउन ु भ  े व्यहोरा लेखी 
पाँच िदनको समय तोकी तथा िववाद दतार् गनर् निमल्ने भए सोको 
कारणसिहतको व्यहोरा जनाइर् दरपीठ गरेमा वादीलाइर् उजरुी िफतार् 
िदनपुनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ूिबया नपगेुको भनी दरपीठ गरी िफतार् 
गरेको उजरुीमा दरपीठमा उल्लेख भए बमोिजमको ूिबया पूरा गरी 
पाँच िदनिभऽ ल्याएमा दतार् गिरिदनपुछर्। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेशउपर िच  नबझु्ने पक्षले सो 
आदेश भएको िमितले तीन िदनिभऽ उक्त आदेशको िव मा 
सिमितसमक्ष िनवेदन िदन सक्नेछ। 

 (४) उपदफा (३) बमोिजम िदएको िनवेदन व्यहोरा मनािसब देिखए 
सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ बदर गरी िववाद दतार् 
गनर् आदेश िदनसक्नेछ। 

 (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरुी ूशासकले त्यःतो िववाद 
दतार् गरी अ  ूिबया पूरा गनुर्पनछ। 

११. दतार् गनर् नहनुेः उजरुी ूशासकले दफा ८ बमोिजम पेस भएको उजरुीमा 
देहाय बमोिजमको व्यहोरा ठीक भएनभएको जाँच गरी दतार् गनर् निमल्ने 
देिखएमा दफा १० बमोिजमको ूिबया पूरा गरी दरपीठ गनुर्पनछः 
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(क) ूचिलत कानूनमा हदम्याद तोिकएकोमा हदम्याद वा म्यादिभऽ उजरुी 
परे नपरेको, 

(ख) ूचिलत कानून बमोिजम सिमितको क्षेऽािधकारिभऽको उजरुी रहे 
नरहेको, 

(ग) कानून बमोिजम लाग्ने दःतरु दािखल भए नभएको, 

(घ) कुनै सम्पि  वा अिधकारसगँ सम्बिन्धत िवषयमा िववाद िन पण 
गनुर्पन िवषय उजरुीमा समावेश रहेकोमा त्यःतो सम्पि  वा अिधकार 
िवषयमा उजरुी गनर् वादीको हक ःथािपत भएको ूमाण आवँयक 
पनमा सो ूमाण रहे नरहेको, 

(ङ) उक्त िवषयमा उजरुी गन हकदैया वादीलाइर् रहे नरहेको, 

(च) िलखतमा पूरा गनुर्पन अन्य रीत पगेु नपगेुको। 

१२. दोहोरो दतार् गनर् नहनेु : (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
ूचिलत कानून बमोिजम सिमित वा अन्य कुनै अदालत वा िनकायमा कुनै 
पक्षले उजरुी गरी सिमित वा उक्त अदालत वा िनकायबाट उजरुीमा 
उल्लेख भएको िवषयमा ूमाण बझुी वा नबझुी िववाद िनरोपण भइसकेको 
िवषय रहेको छ भने सो उजरुीमा रहेका पक्ष िवपक्षको बीचमा सोही 
िवषयमा सिमितले उजरुी दतार् गनर् र कारबाही गनुर् हुँदैन। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम दतार् गनर् निमल्ने उजरुी भलूवश दतार् 
भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपिछ उजरुी जनुसकैु अवःथामा 
रहेको भए पिन सिमितले उजरुी खारेज गनुर्पनछ।  

१३. उजरुीसाथ िलखत ूमाणको सक्कल पेस गनुर्पन : उजरुीसाथ पेस गनुर्पन 
ूत्येक िलखत ूमाणको सक्कल र किम्तमा एक ूित नक्कल उजरुीसाथै पेस 
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गनुर्पनछ र उजरुी ूशासकले त्यःतो िलखतमा कुनै कैिफयत जनाउनपुन 
भए सो जनाई सो ूमाण सम्बिन्धत िमिसलमा राख्नछे। 

१४. उजरुी तथा ूितवाद दतार् दःतरु : (१) ूचिलत कानूनमा िववाद दतार् दःतरु 
तोिकएकोमा सोही बमोिजम तथा दःतरु नतोिकएकोमा पाच सय पैयाँ 
बझुाउनपुनछ। 

 (२) ूचिलत कानूनमा ूितवाद दतार् दःतरु नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक 
सय पैयाँ ूितवाद दतार् दःतरु लाग्नेछ। 

१५. ूितवाद पेस गनुर्पन : (१) ूितवादीले दफा २० बमोिजम म्याद वा सूचना 
ूा  भएपिछ म्याद वा सूचनामा तोिकएको समयाविधिभऽ उजरुी 
ूशासकसमक्ष आफ वा वािरसमाफर् त िलिखत ूितवाद दतार् गनुर्पनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ूितवाद पेस गदार् ूितवादीले भएको ूमाण 
तथा कागजातका ूितिलिप साथै संलग्न गरी पेस गनुर्पनछ। 

 (३) ूितवादीले िलिखत व्यहोरा िदँदा अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा 
िदनपुनछ। 

१६. ूितवाद जाचँ गन : (१) उजरुी ूशासकले दफा १५ बमोिजम पेस भएको 
ूितवाद जाँच गरी कानून बमोिजमको रीत पगेुको तथा म्यादिभऽ पेस 
भएको देिखए दतार् गरी सिमितसमक्ष पेस हनेु गरी िमिसल सामेल 
गनुर्पनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ूितवाद दतार् हनेु भएमा उजरुी ूशासकले 
ूितवादीलाइर् वादी िमलानको तािरख तोक्नपुनछ। 

१७. िलखतमा पूरा गनुर्पन सामान्य रीतः (१) ूचिलत कानून तथा यस ऐनमा 
अन्यऽ लेिखएदेिख बाहेक सिमितसमक्ष दतार् गनर् ल्याएका उजरुी तथा 
ूितवादमा देहाय बमोिजमको रीतसमेत पूरा गनुर्पनछः 
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(क) एफोर साइजको नेपाली कागजमा बायाँतफर्  पाँच सेिन्टिमटर, 
पिहलो पृ मा िशरतफर्  दस सेिन्टिमटर र त्यसपिछको पृ मा 
पाँच सेिन्टिमटर छोडेको तथा ूत्येक पृ मा ब ीस हरफमा 
नबढाइर् कागजको एकातफर्  माऽ लेिखएको, 

 (ख) िलखत दतार् गनर् ल्याउने ूत्येक व्यिक्तले िलखतको ूत्येक 
पृ को िशर पछुारमा छोटकरी दःतखत गरी अिन्तम पृ को 
अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे सहीछाप गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले िलखत तयार गरेको भए िनजले पिहलो 
पृ को बायाँ तफर्  िनजको कानून व्यवसायी दतार् ूमाणपऽ 
नम्बर, नाम र कानून व्यवसायीको िकिसम खलुाइर् दःतखत 
गरेको, तथा 

(घ) िलखतको अिन्तम ूकरणमा यस िलखतमा लेिखएको व्यहोरा 
ठीक साँचो छ, झूटा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला 
भ े उल्लेख गरी सो मिुन िलखत दतार् गनर् ल्याएको वषर्, 
मिहना र गते तथा बार खलुाइर् िलखत दतार् गनर् ल्याउने 
व्यिक्तले दःतखत गरेको। 

 तर व्यहोरा परु् याई पेस भएको िलखत िलनलाई यो उपदफाले 
बाधा पारेको मािनने छैन।  

 (२) िलखतमा िवषयह  बमब  पमा ूकरण ूकरण छु ाई संयिमत 
र मयार्िदत भाषामा लेिखएको हनुपुनछ।  

 (३) िलखतमा पेटबोलीमा परेको ःथानको पिहचान हनेु ःप  िववरण र 
व्यिक्तको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य िववरण ःप  खलेुको 
हनुपुनछ। 
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 (४) िलखत दतार् गनर् ल्याउने वा सिमितमा कुनै कागज गनर् आउनेले 
िनजको नाम, थर र वतन खलेुको नागिरकता वा अन्य कुनै ूमाण 
पेस गनुर्पछर्। 

१८. नक्कल पेस गनुर्पनः उजरुी वा ूितवाद दतार् गनर् ल्याउनेले िवपक्षीको लािग 
उजरुी तथा ूितवादको नक्कल तथा संलग्न िलखत ूमाणह को नक्कलसाथै 
पेस गनुर्पछर्। 

१९. उजरुी वा ूितवाद संशोधनः (१) िलखत दतार् गनर् ल्याउने पक्षले सिमितमा 
दतार् भइसकेको िलखतमा लेखाइ वा टाइप वा मिुणको सामान्य ऽिुट 
सच्याउन िनवेदन िदन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदनमा माग बमोिजम सच्याउँदा दाबी 
तथा ूितवादमा गिरएको माग वा दाबीमा मूलभतू पक्षमा फरक नपन 
र िनकै सामान्य ूकारको संशोधन माग गरेको देखेमा उजरुी 
ूशासकले सो बमोिजम सच्याउन िदन सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा सोको जानकारी उजरुीको 
अक  पक्षलाइर् िदनपुनछ। 

 

पिरच्छेद- ४ 

म्याद तामेली तथा तािरख  

२०. म्याद सूचना तामेल गनः (१) उजरुी ूशासकले दफा ९ बमोिजम िववाद 
दतार् भएपिछ बढीमा दइुर् िदनिभऽ ूितवादीका नाममा ूचिलत कानूनमा 
म्याद तोिकएको भए सोही बमोिजम र नतोिकएको भए पन्ी िदनको म्याद 



v08M %,   wflbª afudtL k|b]z, g]kfn, !) df3 @)&*,    ;+VofM @ 

 

14 

िदइर् सम्बिन्धत वडा कायार्लयमाफर् त उक्त म्याद वा सूचना तामेल गनर् 
सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम म्याद वा सूचना तामेल गदार् दफा ९ 
बमोिजमको उजरुी तथा उक्त उजरुीसाथ पेस भएको ूमाण कागजको 
ूितिलिपसमेत संलग्न गरी पठाउनपुनछ। 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन एकभन्दा बढी 
ूितवादीलाइर् म्याद िदनपुदार् ूमाण कागजको नक्कल कुनै एक जना 
मूल ूितवादीलाइर् पठाइर् बाँकीको म्यादमा ूमाण कागजको नक्कल 
फलानाको म्यादसाथ पठाइएको छ भ  ेव्यहोरा लेखी पठाउनपुनछ। 

 (४) उपदफा (१) बमोिजम ूा  भएको म्याद वडा कायार्लयले बढीमा 
तीन िदनिभऽ तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खलुाइर् सिमितमा 
पठाउनपुनछ। 

 (५) उपदफा (१) बमोिजम म्याद तामेल हनु नसकेमा देहाय बमोिजमको 
िव तुीय माध्यम वा पिऽकामा सूचना ूकाशन गरेर म्याद तामेल 
गनुर्पनछ : 

(क) म्याद तामेल गिरनपुन व्यिक्तको कुनै ाक्स वा इमेल वा 
अन्य कुनै अिभलेख हनु सक्ने िव तुीय माध्यमको ठेगाना भए 
सो माध्यमबाट, 

(ख) ूितवादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने 
मनािसब आधार छ भ  े देिखएमा सिमितको िनणर्यबाट कुनै 
ःथानीय दैिनक पिऽकामा सूचना ूकाशन गरेर वा ःथानीय 
एफ.एम. रेिडयो वा ःथानीय टेिलिभजनबाट सूचना ूसारण 
गरेर, वा 
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(ग) अन्य कुनै सरकारी िनकायबाट म्याद तामेल गराउँदा म्याद 
तामेल हनु सक्ने मनािसब कारण देिखएमा सिमितको 
आदेशबाट त्यःतो सरकारी िनकायमाफर् त। 

(६) यस ऐन बमोिजम म्याद जारी गनुर्पदार् अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा 
जारी गनुर्पनछ। 

२१. रोहवरमा राख्नपुनः यस ऐन बमोिजम वडा कायार्लयमाफर् त तामेल गिरएको 
म्यादमा सम्बिन्धत वडाको अध्यक्ष वा सदःय तथा कम्तीमा दइुर् जना 
ःथानीय भलादमी रोहवरमा राख्नपुनछ। 

२२. रीत बेरीत जाचँ गनः (१) उजरुी ूशासकले म्याद तामेलीको ूितवेदन ूा  
भएपिछ रीतपूवर्कको तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी आवँयक भए 
सम्बिन्धत वडा सिचवको ूितवेदनसमेत िलइर् रीतपूवर्कको देिखए िमिसल 
सामेल राखी तथा बेरीतको देिखए बदर गरी पनुः म्याद तामेल गनर् लगाइर् 
तामेली ूित िमिसल सामेल राख्नपुनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले बदिनयत राखी 
कायर् गरेको देिखए उजरुी ूशासकले सो व्यहोरा खलुाइर् 
सिमितसमक्ष ूितवेदन पेस गनुर्पनछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजमको ूितवेदनको व्यहोरा उपयकु्त देिखए 
सिमितले सम्बिन्धत कमर्चारीउपर कारबाहीको लािग 
कायर्पािलकासमक्ष लेखीपठाउन सक्नेछ। 

२३. तािरखमा राख्नपुनः (१) उजरुी ूशासकले दफा ९ बमोिजम िववाद दतार् 
गरेपिछ उजरुीकतार्लाइर् र दफा १६ बमोिजम ूितवाद दतार् गरेपिछ 
ूितवादीलाइर् तािरख तोकी तािरखमा राख्नपुछर्। 
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 (२) उजरुीका पक्षह लाइर् तािरख तोक्दा तािरख तोिकएको िदन गिरने 
कामको व्यहोरा तािरख भपार्इर् तथा तािरख पचार्मा खलुाइर् उजरुीका 
सबै पक्षलाइर् एकै िमलानको िमित तथा समय उल्लेख गरी एकै 
िमलानको तािरख तोक्नपुछर्। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम तािरख तोिकएको समयमा कुनै पक्ष हािजर 
नभए पिन तोिकएको कायर् सम्प  गरी अक  तािरख तोक्नपुन भएमा 
हािजर भएको पक्षलाइर् तािरख तोकी समयमा हािजर नभइर् पिछ 
हािजर हनेु पक्षलाइर् अिघ हािजर भइर् तािरख लाने पक्षसँग एकै 
िमलान हनेु गरी तािरख तोक्नपुछर्। 

 (४) यस दफा बमोिजम तोिकएको तािरखमा उपिःथत भएका पक्षह लाइर् 
साथै राखी सिमितले उजरुीको कारबाही गनुर्पछर्। 

 (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन तोिकएको 
तािरखमा कुनै पक्ष उपिःथत नभए पिन सिमितले िववादको िवषयमा 
कारबाही गनर् बाधा पन छैन। 

२४. सिमितको िनणर्य बमोिजम हनु े:सिमितले म्याद तामेली सम्बन्धमा ूचिलत 
कानून तथा यस ऐनमा लेिखएदेिख बाहेकको िवषयमा आवँयक ूिबया 
िनधार्रण गनर् सक्नेछ। 
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पिरच्छेद- ५ 

सनुवुाइ तथा ूमाण बझु्ने सम्बन्धमा 

 

२५. ूारिम्भक सनुवाइः (१) मेलिमलापबाट िववाद िन पण हनु नसकी सिमितमा 
आएका िववाद ूितवाद दतार् वा बयान वा सो सरहको कुनै कायर् भएपिछ 
सनुवुाइको लािग पेस भएको िववादमा उपलब्ध ूमाणका आधारमा तत्काल 
िनणर्य गनर् सिकने भएमा सिमितले िववाद पेस भएको पिहलो सनुवुाइमा नै िनणर्य 
गनर् सक्नेछ। 

 (२) सिमितसमक्ष पेस भएको िववादमा उपदफा (१) बमोिजम तत्काल 
िनणर्य गनर् सिकने नदेिखएमा सिमितले देहाय बमोिजमको आदेश गनर् सक्नेछः- 

(क) िववादमा मखु निमलेको कुरामा यकीन गनर् ूमाण बझु्ने वा अन्य कुनै 
कायर् गन, 

(ख) िववादमा बझु्नपुन ूमाण यिकन गरी पक्षबाट पेस गनर् लगाउने वा 
सम्बिन्धत िनकायबाट माग गन आदेश गन, 

(ग) मेलिमलापका सम्बन्धमा िववादका पक्षह सँग छलफल गन, तथा 

(घ) िववादका पक्ष उपिःथत भएमा सनुवुाइको लािग तािरख तथा पेसीको समय 
तािलका िनधार्रण गन। 

 (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
सिमितले ःथानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरुीमा 
मेलिमलापको लािग पठाउने आदेश गनुर्पनछ। 

२६. ूमाण दािखल गनः वादी वा ूितवादीले कुनै नयाँ ूमाण पेस गनर् अनमुित 
माग गरी िनवेदन पेस गरेमा उजरुी ूशासकले सोही िदन िलन सक्नेछ। 
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२७. िलखत जाचँ गन : (१) सिमितले उजरुीमा पेस भएको कुनै िलखतको 
सत्यता परीक्षण गनर् रेखा वा हःताक्षर िवशेष लाइर् जाँच गराउन ज री देखेमा 
सो िलखतलाइर् असत्य भ े पक्षबाट परीक्षण दःतरु दािखल गनर् लगाइर् रेखा वा 
हःताक्षर िवशेष बाट िलखत जाँच गराउन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् मनािसब मािफकको समय 
तोकी आदेश गनुर्पनछ र समयिभऽ जाँच सम्प  हनुको लािग यथासम्भव 
व्यवःथा गनुर्पनछ।  

 (३) उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदार् िलखत असत्य ठहिरएमा िलखत 
सत्य रहेको भ े पक्षबाट लागेको दःतरु असलु गरी उपदफा (१) बमोिजम 
दःतरु दािखल गन पक्षलाइर् भराइर् िदनपुछर्। 

२८. साक्षी बझु्नेः (१) सिमितबाट साक्षी बझु्ने आदेश गदार् साक्षी बझु्ने िदन 
तोकी आदेश गनुर्पनछ। साक्षी राख्दा बढीमा ५ जना राख्नपुन।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएपिछ उजरुी ूशासकले उजरुीको 
पक्षलाइर् आदेशमा उल्लेख भएको िमितमा साक्षी बझु्ने तािरख तोक्नपुनछ। 

 (३) साक्षी बझु्ने तािरख तोिकएको िदनमा आफ्नो साक्षी सिमितसमक्ष 
उपिःथत गराउन ुसम्बिन्धत पक्षको दाियत्व हनेुछ। 

२९. सिमितको तफर् बाट बकपऽ गराउनेः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन नाबालक वा अशक्त वा वृ वृ ा पक्ष रहेको उजरुीमा 
साक्षी बकपऽको लािग तोिकएको तािरखको िदन उपिःथत नभएको वा उपिःथत 
नगराइएको साक्षीलाइर् सिमितले म्याद तोकी सिमितको तफर् बाट िझकाइर् बकपऽ 
गराउन सक्नेछ। 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम साक्षी िझकाउँदा बकपऽ हनेु तािरख तोकी 
म्याद जारी गनुर्पनछ र उजरुीका पक्षह लाइर् समेत सोही िमलानको तािरख 
तोक्नपुनछ। 

३०. साक्षी बकपऽ गराउनःे (१) उजरुी ूशासकले साक्षी बकपऽको लािग 
तोिकएको िदन पक्षह सँग िनजह ले उपिःथत गराउन ल्याएका साक्षीको 
नामावली िलइर् सिमितसमक्ष पेस गनुर्पनछ। 

 (२) साक्षी बकपऽको लािग तोिकएको तािरखको िदन उजरुीका सबै 
पक्षले साक्षी उपिःथत गराउन ल्याएको भए कायार्लय खलु्ना साथ तथा कुनै 
पक्षले साक्षी उपिःथत गराउन नल्याएको भए िदनको बा॑ बजेपिछ सिमितले 
उपलब्ध भए सम्मका साक्षीको बकपऽ गराउनपुनछ । 

३१. बन्देज गनर् सक्नेः (१) साक्षीको बकपऽ गराउँदा उजरुीको िवषयवःतभुन्दा 
फरक ूकारको तथा साक्षी वा उजरुीको पक्षलाइर् अपमािनत गन वा िझ ाउने 
वा अनिुचत ूकारको ू  सोिधएमा सिमितले त्यःतो ू  सोध्नबाट पक्षलाइर् 
बन्देज गनर् सक्नेछ। 

 (२) नाबालक वा वृ  वा असक्त वा िबरामीले साक्षी बक्नपुन भइर् 
त्यःतो उजरुीमा कुनै पक्षको उपिःथित वा अन्य कुनै मनािसब कारणले 
साक्षीलाइर् बकपऽ गनर् अनिुचत दबाब परेको वा पन ूबल सम्भावना रहेको छ 
भ े सिमितलाइर् लागमेा सिमितले त्यःतो पक्षको ूत्यक्ष उपिःथितलाइर् बन्देज 
गरी िनजले साक्षीले नदेख्न ेगरी माऽ उपिःथत हनु आदेश गनर् सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा साक्षीले नदेख्न े गरी पक्ष 
उपिःथत हनेु व्यवःथा िमलाउने दाियत्व सिमितको हनुेछ। 
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 (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदार् सिमितले उजरुीसँग 
सम्बिन्धत आवँयक ू  तयार गरी सिमितको तफर् बाट बकपऽ गराउन 
सक्नेछ। 

३२. पेसी सूची ूकाशन गनुर्पनः (१) उजरुी ूशासकले ूत्येक ह ा शबुबार 
आगामी ह ाको लािग पेसी तोिकएको िववादह को सा ािहक पेसी सूची तथा 
तोिकएको िदन उक्त िदनको लािग पेसी तोिकएका िववादह को पेसी सूची 
ूकाशन गनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र िनजको 
अनपुिःथितमा िनजले िजम्मेवारी तोकेको सिमितको सदःयले ूमािणत गनुर्पनछ। 

३३. दैिनक पेसी सूचीः (१) उजरुी ूशासकले दफा ३२ बमोिजमको सा ािहक 
पेसी सूचीमा चढेका िववादह को  तोिकएको िदनको पेसी सूची तयार गरी एक 
ूित सूचना पाटीमा टाँःन लगाउनपुनछ तथा एक ूित सिमितका सदःयह लाइर् 
उपलब्ध गराउनपुनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा िववादह  उल्लेख गदार् िववाद 
दतार्को आधारमा देहायको बममा तयार गरी ूकाशन गराउनपुनछ : 

(क) नाबालक पक्ष भएको िववाद, 

(ख) शारीिरक असक्तता वा अपा ता भएको व्यिक्त पक्ष भएको िववाद, 

(ग) स री वषर् उमेर पूरा भएको वृ  वा वृ ा पक्ष भएको िववाद,तथा 

(घ) िववाद दतार्को बमानसुार पिहले दतार् भएको िववाद। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम पेसी सूची तयार गदार् मलु्तवीबाट जागेका 
तथा सव च्च अदालत, उच्च अदालत तथा िजल्ला अदालतबाट पनुः इन्साफको 
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लािग ूा  भइर् दतार् भएको िववादको हकमा सु मा सिमितमा दतार् भएको 
िमितलाइर् नै दतार् िमित मािन बम िनधार्रण गनुर्पनछ। 

 (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको बमानसुार नै सिमितले िववादको 
सनुवुाइ र कारबाही तथा िकनारा गनुर्पनछ। 

३४. उजरुी ूशासकको िजम्मेवारी हनुःे पेसी सूचीमा चढेका िववादह  कायार्लय 
खलेुको एक घण्टािभऽ सिमितसमक्ष सनुवुाइको लािग पेस गन तथा उक्त िदनको 
तोिकएको कायर् सिकएपिछ सिमितबाट िफतार् बझुी िलइर् सरुिक्षत राख्न ेिजम्मेवारी 
उजरुी ूशासकको हनेुछ। 

३५. ूमाण सनुाउन सक्नःे सिमितले दफा २५ बमोिजम तोिकएको तािरखको िदन 
उपिःथत सबै पक्षलाइर् अक  पक्षले पेस गरेको ूमाण एवम ्कागजात देखाइर् 
पढी बाँची सनुाइर् सोबारेमा अक  पक्षको कुनै कथन रहेको भए िलिखत बयान 
गराइर् िमिसल सामेल गराउन सक्नेछ। 

३६. िववादको सनुवुाइ गनः (१) सिमितले दवैु पक्षको कुरा सनुी िनजह को 
िववादको सनुवुाइ तथा िनणर्य गनुर्पनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवुाइ तथा िनणर्य गदार् पक्षह को 
रोहवरमा गनुर्पनछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम िववादको सनुवुाइ गदार् इजलास कायम 
गरी सनुवुाइ गनर् मनािसव देिखएमा सोहीअनसुार गनर् सक्नेछ। तर दबैु पक्षको 
भनाइ तथा िजिकर सु लाई उपदफा ३ अनसुारको इजलास कायम गनर् बाधा 
हनेु छैन। 
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३७.बन्द इजलासको गठन गनर्सक्न:े (१) सिमितले मिहला तथा बालबािलका 
समावेश रहेको तथा आवँयक देखेको अन्य िववादको सनुवुाइको लािग बन्द 
इजलास कायम गरी सनुवुाइ गनर् सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको बन्द इजलासमा िववादका पक्ष तथा 
अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्यिक्तलाइर् इजलासमा ूवेश गनर् नपाउने गरी 
बन्द इजलासको गठन गनुर्पनछ। 

 (३) बन्द इजलासबाट हेिरने िववादको काम कारबाही, पीिडतको नाम 
थर ठेगाना लगायतका िवषय गोप्य राख्नपुनछ। 

३८. बन्द इजलाससम्बन्धी अन्य व्यवःथाः (१) बन्द इजलासबाट हेिरएका 
िववादह को कागजातको ूितिलिप वादी, ूितवादी  र िनजको िहतमा असर परेको 
कुनै सरोकारवाला बाहेक अ  कसैलाइर् उपलब्ध गराउन ुहुँदैन । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िववादको तथ्य खलुाइर् कुनै समाचार 
कुनै पऽपिऽकामा सम्ूषेण हनु िदन ुहुँदैन। 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सिमितले 
पक्षको गोपनीयता तथा िहतमा ूितकूल ूभाव नपन गरी समाचार सम्ूषेण गनर् 
भने कुनै बाधा पन छैन। 

३९.थप ूमाण बझु्नेः िववादको सनुवुाइको बममा िववादको कुनै पक्षको 
अनरुोधमा वा िववाद सनुवुाइको बममा सिमित आफैले थप ूमाण बझु्नपुन 
देखेमा उजरुीका पक्षह लाइर् थप ूमाण पेस गनर् पेस गन तािरख तोकी आदेश 
गनर् सक्नेछ। 

४०. ःवाथर् बािझएको िववाद हेनर् नहनेु : सिमितको सदःयले देहायका िववादको 
कारबाही र िकनारामा संलग्न हनु ुहुँदैन : 
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(क) आफ्नो वा निजकको नातेदारको हक िहत वा सरोकार रहेको िववाद, 

 ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग "निजकको नातेदार" भ ाले 
अपतुाली पदार् कानून बमोिजम अपतुाली ूा  गनर् सक्ने ूाथिमकता बममा 
रहेको व्यिक्त, मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ु पित वा 
प ीतफर् का सासू, ससरुा, फुपू, फुपाज,ु साला, जेठान, साली, िददी, बिहनी, िभनाज,ु 

बिहनी ज्वाइर्ँ, भा ा, भा ी, भा ी ज्वाइर्ँ, भा ी बहुारी  
तथा त्यःतो नाताका व्यिक्तको एकासगोलमा रहेको पिरवारको सदःय 
सम्झनपुछर्। 

(ख) िनजले अन्य कुनै हैिसयतमा गरेको कुनै कायर् वा िनज संलग्न रहेको 
कुनै िवषय समावेश रहेको कुनै िववाद, 

(ग) कुनै िवषयमा िनजले िववाद चल्ने वा नचल्ने िवषयको छलफलमा 
सहभागी भइर् कुनै राय िदएको भए सो िवषय समावेश रहेको िववाद,वा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभतू पमा िनज र िनजको एकाघर संगोलका 
पिरवारका सदःयको कुनै ःवाथर् बािझएको िववाद। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अवःथा देिखएमा जनु सदःयको 
त्यःतो अवःथा पछर् उक्त सदःयले िववाद हेनर् नहनेु कारण खलुाइर् आदेश 
गनुर्पनछ। 

 (३) उपदफा (१) को ूितकूल हनुे गरी कुनै सदःयले कुनै िववादको 
कारबाही र िकनारामा सहभागी हनु लागमेा िववादको कुनै पक्षले आवँयक 
ूमाणसिहत िववादको कारबाही िकनारा नगनर् िनवेदन िदन सक्नेछ र सो 
सम्बन्धमा काम कारबाही ःथानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनेुछ। 

 (४) उपदफा (३) अनसुार िववाद िन पण हनु नसक्ने अवःथामा 
ःथानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को व्यवःथाअनसुारको सभाले तोकेको 
सिमितले काम कारबाही र िकनारा गनछ। 
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 (५) उपदफा (४) बमोिजम गदार् सभाले िववादका पक्षह लाइर् सोही 
उपदफा बमोिजम गिठत सिमितबाट िववादको कारबाही िकनारा हनेु कुराको 
जानकारी गराइर् उक्त सिमितसमक्ष उपिःथत हनु पठाउनपुनछ। 

 

पिरच्छेद- ६ 

िनणर्य र अन्य आदेश 

 

४१. िनणर्य गनुर्पनः (१) सिमितले सनुवुाइको लािग पेस भएको िववाद हेदार् 
कुनै ूमाण बझु्नपुन बाँकी नरही िववाद िकनारा गन अवःथा रहेको देिखएमा 
सोही पेसीमा िववादमा िनणर्य गनुर्पनछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनणर्य गरेपिछ िनणर्यको व्यहोरा िनणर्य 
िकताबमा लेखी सिमितमा उपिःथत सदःयह  सबैले दःतखत गनुर्पनछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम गरीएको िनणर्यको दफा ४२ र अन्य 
ूचिलत कानून बमोिजम खलुाउनपुन िववरण खलेुको पूणर् पाठ िनणर्य भएको 
िमितले बढीमा सात िदनिभऽ तयार गरी िमिसल सामेल राख्नपुछर् । 
  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन समयाभाव अथवा 
अन्य कुनै मनािसब कारणले गदार् सोही िदन िववाद िनणर्य गनर् नसक्ने भएमा 
आगामी ह ाको कुनै िदनको लािग अक  पेसी तािरख तोक्नपुनछ । 

४२. िनणर्यमा खलुाउनपुन: (१) सिमितले दफा ४१ बमोिजम गरेको िनणर्यको 
पूणर्पाठमा यस दफा बमोिजमका कुराह  खलुाइर् अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा 
तयार गनुर्पनछ। 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम पूणर्पाठ तयार गदार् वादी तथा ूितवादीको 
िजिकर, िनणर्य गनुर्पन देिखएको िवषय, दवैु पक्षबाट पेस भएको ूमाणका 
कुराह समेतको िवषय खलुाउनपुनछ। 

 (३) उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेिख बाहेक पूणर्पाठमा देहायका 
कुराह समेत खलुाउनपुनछ : 

(क) तथ्यको व्यहोरा, 

(ख) िववादको कुनै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको भएमा िनजले पेस गरेको 
बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका मूल िवषयह , 

(ग) िनणर्य गनर्को लािग आधार िलइएको ूमाणका साथै दवैु पक्षबाट पेस 
भएको ूमाण तथा त्यसको िव षेण, 

(घ) िनणर्य कायार्न्वयन गनर्को लािग गनुर्पन िवषयह को िसलिसलेवार उल्लेखन 
सिहतको तपिसल खण्ड,तथा 

(ङ) िनणर्यउपर पनुरावेदन लाग्ने भएमा पनुरावेदन लाग्ने िजल्ला अदालतको 
नाम र के कित िदनिभऽ पनुरावेदन गनुर्पन हो सोसमेत।  

(४) उपदफा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेिख बाहेक देहायका कुराह समेत 
िनणर्यमा खलुाउन सक्नेछ: 

(क) साक्षी वा सजर्िमनको बकपऽको सारांश, 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको िववरण र 
िववादमा उक्त नजीरको िस ान्त के कुन आधारमा लागू भएको हो अथवा 
लागू नभएको हो भ े कारणसिहतको िव षेण, 

(ग) िनणर्यबाट कसैलाइर् कुनै कुरा िदन ु भराउनपुन भएको भए कसलाइर् के 
कित भराइर् िदनपुन हो सोको िववरण, तथा 
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(घ) िववादको बममा कुनै मालसामान वा ूमाणको पमा केही वःत ु
सिमितसमक्ष पेस भएको भए सो मालसामान वा वःतकुो हकमा के गन हो 
भ े िवषय। 

४३. ूारिम्भक सनुवुाइमा िनणर्य हनु सक्ने: (१) सिमितले पिहलो सनुवुाइको 
लािग पेस भएको अवःथामा नै िववादमा थप ूमाण बझुी रहनपुन अवःथा 
नरहेको देखेमा अथवा हदम्याद वा हकदैया वा सिमितको क्षेऽािधकार नरहेको 
कारणले िववाद िनणर्य गनर् निमल्ने देखेमा पिहलो सनुवुाइमा नै िनणर्य गनर् 
सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनणर्य क्षऽेािधकारको अभाव रहेको 
कारणले भएको अवःथामा क्षेऽािधकार महण गन अदालत वा ःथानीय तह वा 
अन्य िनकायमा उजरुी गनर् जान ुभनी सम्बिन्धत पक्षलाइर्  जानकारी िदनपुनछ। 

४४. िनणर्य संशोधनः (१) सिमितसमक्ष िववादको पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले 
िववादको िनणर्यमा भएको कुनै लेखाइको ऽिुट संशोधन गरी पाउन िजिकर िलइर् 
िनणर्यको जानकारी भएको पितस िदनिभऽ िनवेदन िदन सक्नेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन परी सिमितले हेदार् सामान्य ऽिुट 
भएको र संशोधनबाट िनणर्यको मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहनेु देखेमा छु ै 
पचार् खडा गरी िनवेदन बमोिजम िनणर्य संशोधन गन आदेश िदन सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश मूल िनणर्यको अिभ  अ को पमा 
िलइनेछ। 

४५. िनणर्यमा हेरफेर गनर् नहनेुः (१) सिमितका सदःय अथवा अ  कसैले पिन 
सिमितका सदःयह को दःतखत भइसकेपिछ िनणर्यमा कुनै ूकारको थपघट वा 
केरमेट गनर् हुँदैन। 
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 (२) कसैले उपदफा (१) बमोिजम को कसरु गन कमर्चारीलाइर् आवँयक 
कारबाहीको लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउनपुनछ।  

४६. िनणर्य भएपिछ गनुर्पन कारबाही: (१) उजरुी ूशासकले सिमितबाट िनणर्य भए 
प ात िनणर्य िकताबमा सिमितका सदःयह  सबैको दःतखत भएको यिकन गरी 
िनणर्य िकताब र िमिसल िजम्मा िलनपुछर्। 

 (२) यस ऐन बमोिजम िनणर्यको पूणर्पाठ तयार भएपिछ सबै सदःयको 
दःतखत भइसकेपिछ उजरुी ूशासकले िनणर्यको कायार्न्वयन गनर्का लािग 
तत्काल गनुर्पन केही कायर् भए सो सम्प  गरी िमिसल अिभलेखको लागी 
पठाउनपुछर्। 

४७. िनणर्य गनुर्पन अविधः (१) सिमितले ूितवाद दािखल भएको वा बयान 
गनुर्पनमा ूितवादीको बयान भएको िमितले तथा ूितवाद दािखल नभएको वा 
बयान नभएकोमा सो हनुपुन म्याद भकु्तान भएको िमितले नब्बे िदनिभऽ 
िववादको अिन्तम िनणर्य गनुर्पनछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाविध गणना गदार् मेलिमलापको 
लािग पठाइएको िववादको हकमा मेलिमलापको ूिबयामा लागेको समय कटाइर् 
अविध गणना गनुर्पनछ। 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िववादमा 
बझु्नपुन ूमाण तथा पूरा गनुर्पन ूिबया बाँकी नरही िववाद िनणर्य गनर् अ  
पिुगसकेको भए सो पगेुको पन्ी िदनिभऽ अिन्तम िनणर्य गनुर्पनछ।  

४८. अन्तिरम संरक्षणात्मक आदेश जारी गनर् सिकने : ःथानीय ऐनको दफा ४९ 
को उपदफा ८ को खण्ड (क) देिख (ङ) सम्म उिल्लिखत िवषयमा तत्काल 
अन्तिरम संरक्षणात्मक आदेश जारी गनर् सिकनेछ। यःतो आदेश जारी गदार् 
िनवेदकले पेस गरेको कागजात, िनजको अवःथा र वःतगुत पिरिःथितको 
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ूारिम्भक छानिबन गरी तत्काल आदेश नगरे िनवेदकलाई पनर् सक्ने 
नकारात्मक ूभावको मूल्यांकन गनुर्पदर्छ। न्याियक सिमितले जारी गन अन्तिरम 
संरक्षणात्मक आदेश अनसूुची- ८ मा उल्लेख गरे बमोिजम हनेुछ। 

पिरच्छेद- ७ 

सिमितको सिचवालय 

 

४९. सिमितको सिचवालयः (१) सिमितको कायर् सम्पादनलाइर् सहजीकरण गनर् 
एक सिचवालय रहनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको सिचवालयमा कायर्पािलकाले 
आवँयताअनसुार उजरुी ूशासक, अिभलेख ूशासक तथा अन्य कमर्चारीह को 
व्यवःथा गनर् सक्नेछ। सिचवालयको कायर्सम्पादनलाइर् व्यविःथत गनर् 
सिचवालयअन्तगर्त उजरुी शाखा/फाँट तथा अिभलेख शाखा/फाँट रहन सक्नेछ। 

५०. उजरुी ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकारः यस ऐनमा अन्यऽ उल्लेख 
भएदेिख बाहेक उजरुी ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम 
हनेुछः 

(क) पेस भएका उजरुी, ूितवाद र अन्य िलखतह  जाँच गरी रीत पगुेको भए 
कानून बमोिजम लाग्ने दःतरु िलइर् दतार् गन र दतार् गनर् निमल्ने भए 
कारण जनाइर् दरपीठ गन, 

(ख) िववादमा ूमाणको लािग पेस भएका नक्कल कागजलाइर् सक्कलसँग िभडाइर् 
ठीक देिखएमा ूमािणत गन र िमिसल सामेल राख्न ेतथा सक्कलमा केही 
कैिफयत देिखएमा सो जनाइर् सम्बिन्धत पक्षको सहीछाप गराइर् राख्न,े 
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(ग) पेस भएका िलखतसाथ संलग्न हनुपुन ूमाण तथा अन्य कागजात छ वा 
छैन भए ठीक छ वा छैन जाँच्ने, 

(घ) सिमितको आदेशले िझकाउनपुन ूितवादी, साक्षी वा अन्य व्यिक्तको नाममा 
म्याद जारी गन, 

(ङ) िववादका पक्षलाइर् तािरख वा पेसी तािरख तोक्ने, 

(च) सिमितसमक्ष पेस हनुपुन िनवेदन दतार् गरी आदेशको लािग सिमितसमक्ष 
पेस गन, 

(छ) कानून बमोिजम वािरस िलने तथा गळुकेो तािरख थाम्ने िनवेदन िलइर् 
आवँयक कारबाही गन, 

(ज) सिमितबाट भएको आदेश कायार्न्वयन गन गराउने, 

(झ) सिमितमा पेस वा ूा  भएका कागजपऽ बझु्ने, भपार्इर् गन लगायतका 
कायर्ह  गन, 

(ञ) आवँयकतानसुार सिमितको तफर् बाट पऽाचार गन, 

(ट) सिमितको आदेशले तामेल गनुर्पन म्याद तामेल गन गराउने, तामेल भएको 
म्यादको तामेली जाँची रीतपूवर्कको नभए पनुः जारी गन तथा अन्य 
अदालत वा िनकायबाट ूा  भएको गाउँपािलका/नगरपािलकाले तामेल 
गिरिदनपुन म्याद तामेल गन गराउने, 

(ठ) िनणर्य िकताब र उजरुीको िमिसल िजम्मा िलने, 

(ड) सिमितमा दतार् भएका िववाद तथा िनवेदनलगायतका कागजातको अिभलेख 
तयार गन र मािसक वा वािषर्क ूितवेदन पेस गनुर्पन िनकायसमक्ष 
ूितवेदन तयार गरी संयोजकबाट ूमािणत गराइर् सम्बिन्धत िनकायमा 
पठाउने, 
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(ढ) आफ्नो िजम्मा रहेका उजरुीका िमिसलमा रहेका कागजातको रीतपूवर्क 
नक्कल िदने, 

(ण) िजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने गरी िनणर्य भएका िववादमा पनुरावेदन 
म्याद जारी गरी तामेल गन गराउने, 

(त) अदालत वा अन्य कुनै िनकायमा िववादको िमिसल वा कुनै कागजात 
पठाउनपुन भएमा सिमितलाइर् जानकारी गराइर् िमिसल वा कागजात पठाउने 
तथा िफतार् ूा  भएपिछ कानून बमोिजम सरुिक्षत राख्न ेव्यवःथा िमलाउने, 

(थ) िनणर्य िकताब िजम्मा िलनेतथा 

(द) पेस भएका िनवेदनलगायतका कागजातमा सिमितबाट आदेश हनुपुन वा 
िनकासा िलनपुनमा सिमितसमक्ष पेस गन। 

५१. अिभलेख ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकारः यस ऐनमा अन्यऽ उल्लेख 
भएबाहेक अिभलेख ूशासकको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क)  िनणर्य कायार्न्वयनसम्बन्धीः 

(१) िनणर्य बमोिजम चलन चलाउनपुन, कुनै कुरा िदलाइर् भराइर् िदनपुन 
लगायतका िनणर्य कायार्न्वयनका लािग गनुर्पन कायर्ह  गन तथा िनणर्य 
कायार्न्वयनको अिभलेख राखी कानून बमोिजम िववरण पठाउनपुन िनकायह मा 
िववरण पठाउने, 

(२) िनणर्य कायार्न्वयनको बममा िनवेदन िदएका पक्षह को वािरस िलने, सकार 
गराउने, गळुकेो तािरख थमाउने लगायतका कायर्ह  गन, 

(३) सिमितको आदेशले रोक्का भएको वा अ  कुनै अदालत वा िनकायबाट रोक्का 
भई आएको जायजेथा अन्य अ ा अदालतमा दािखल चलान गनुर्पन भए सो गन, 
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(४) िनणर्य बमोिजम िललाम गन लगायतका अन्य कुनै काम गनुर्पन भए सोसमेत 
गन, तथा 

(५) लेिखएदेिख बाहेकको कुनै कायर् िनणर्य कायार्न्वयनको बममा गनुर्पन भएमा 
सिमितसमक्ष पेस गरी आदेश बमोिजम गन। 

ख) अिभलेख संरक्षणसम्बन्धी : (१) अिभलेख शाखाको रेखदेख गरी िनणर्य 
भएका िमिसल सरुिक्षत राख्न ेर कानून बमोिजम सडाउने पन कागजह  सडाउने, 

(२) िनणर्य भएका िमिसलह मा कागजात जाँच गरी दु ःत रहे नरहेको हेन र 
िमिसल कानून बमोिजम गरी दु ःत अवःथामा राख्न,े 

(३) कानून बमोिजम सडाउने कागजको िववरण तयार गरी सो िववरण सरुिक्षत 
रहने व्यवःथा गन, 

(४) अिभलेख शाखामा ूा  भएको िमिसलह को सालबसाली अिभलेख राख्न े र 
आवँयकतानसुार िववरण तयार गन,तथा 

(५) कुनै अदालत वा िनकायबाट अिभलेखमा रहेको िमिसल वा कुनै कागजात 
माग भई आएमा रीतपूवर्क पठाउने र िफतार् ूा  भएपिछ रीतपूवर्क गरी सरुिक्षत 
राख्न।े 

५२. उजरुी ूशासक वा अिभलेख ूशासकको आदेशउपरको िनवेदन : 

(१) यस ऐन बमोिजम उजरुी ूशासक वा अिभलेख ूशासकले गरेको आदेश वा 
कारबाहीउपर िच  नबझु्ने पक्षले सो आदेश वा कारबाही भएको पाँच िदनिभऽ 
सिमितसमक्ष िनवेदन िदन सक्नेछ। 

(२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजम पेस भएको िनवेदनउपर सनुवुाइ गरी िनवेदन 
पेस भएको बढीमा सात िदनिभऽ िनवेदनउपरको कारबाही टुङ्ग्याउनपुनछ। 
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजमको 
िनवेदनउपर आदेश वा िनणर्य गनुर्पूवर् केही बझु्नपुन भए सो बझेुर माऽ िनणर्य 
वा आदेश गनुर्पनछ। 

 

पिरच्छेद- ८ 

मेलिमलापसम्बन्धी व्यवःथा 

 

५३. िमलापऽ गराउनेः (१) सिमितले ूचिलत कानून बमोिजम िमलापऽ हनु 
सक्ने जनुसकैु उजरुीमा िमलापऽ गराउन सक्नेछ। 

(२) िववादका पक्षह ले िमलापऽको लािग अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा 
िनवेदन िदएमा सिमितले उजरुीमा िमलापऽ गराउन उपयकु्त 
देखेमािमलापऽगराईिदनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पक्षह ले िदएको िनवेदनको व्यहोरा सिमितले दवैु 
पक्षलाइर् सनुाइर् त्यसको पिरणाम सम्झाइर् पक्षह को िमलापऽ गन सम्बन्धमा 
सहमित रहे नरहेको सोध्नपुनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा पक्षह ले िमलापऽ गनर् म रु गरेमा 
सिमितले पक्षह को िनवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा बमोिजमको िमलापऽ तीन 
ूित तयार गराउनपुनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको िमलापऽको व्यहोरा पक्षह लाइर् पढी बाँची 
सनुाइर् िमलापऽ गनर् म रु भएमा पक्षह को सहीछाप गराइर् सिमितका 
सदःयह ले िमलापऽ कागज अनसूुची-१० बमोिजमको ढाँचामा ूमािणत गरी 
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एक ूित सिमितले अिभलेखको लािग िमिसलमा राख्नपुनछ तथा एक/एक ूित 
वादी तथा ूितवादीलाइर् िदनपुनछ। 

५४. मेलिमलाप गराउन सक्नेः (१) सिमितले ूचिलत कानून बमोिजम िमलापऽ 
गनर् िमल्ने उजरुीमा पक्षह बीच मेलिमलाप गराउन सक्नेछ। 

(२) पक्षह ले जनुसकैु तहमा िवचाराधीन रहेको ूचिलत कानूनले मेलिमलापको 
माध्यमबाट समाधान गनर् सिकने िववादमा िववादका पक्षले संयकु्त पमा 
सिमितसमक्ष िनवेदन िदन सक्नेछन।् 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन िदएकोमा मेलिमलापबाट उजरुीको िन पण 
हनु उपयकु्त देिखएमा सिमितले त्यःतो उजरुी मेलिमलापको माध्यमबाट िन पण 
गनर् लेखी पठाउनपुनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशपिछ मेलिमलापसम्बन्धी कारबाही ूारम्भ 
गरी पक्षह बीच मेलिमलाप गराइर् िदनपुनछ। 

(५) मेलिमलापसम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

५५. उजरुी िनणर्य गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम मेलिमलापको 
माध्यमबाट उजरुीको िन पण गनर् ूिबया बढाएकोमा मेलिमलापको माध्यमबाट 
उजरुीको िन पण हनु नसकेमा पक्षह लाइर् उजरुीको पेसी तािरख तोकी कानून 
बमोिजम कारबाही गरी सनुवुाइ तथा िनणर्य गन ूिबया बढाउनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ःथानीय ऐनको दफा 
४७ को उपदफा (२) बमोिजमको उजरुीमा मेलिमलाप वा िमलापऽ हनु 
नसकेमा सिमितले अिधकार क्षऽे रहेको अदालतमा जाने भनी सनुाइर् िदनपुनछ। 

५६. मेलिमलाप वा िमलापऽ हनु नसक्नेः यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन कुनै उजरुीमा िमलापऽ गराउँदा उजरुीको ूकृित वा 
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िमलापऽको व्यहोराबाट नेपाल सरकार वादी भइर् चलेको कुनै िववाद वा 
सावर्जिनक तथा सरकारी सम्पि  वा िहतमा असर पन देिखएमा सिमितले त्यःतो 
िववादमा िमलापऽ गराउने छैन। 

 तर त्यःतो असर पन व्यहोरा हटाइर् अन्य व्यहोराबाट माऽ िमलापऽ 
गनर् चाहेमा भने िमलापऽ गराइर् िदनपुनछ। 

५७. मेलिमलापको लािग ूोत्साहन गनः (१) सिमितले सिमितसमक्ष सनुवुाइको 
लािग पेस भएको उजरुीमा मेलिमलाप हनु सक्ने सम्भावना रहेको देखेमा 
पक्षह लाइर् मेलिमलापको लािग तािरख तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको तािरखको िदन सिमितले िववादका पक्ष तथा 
िवपक्ष, उपिःथत भएसम्म पक्षले पत्याइर् साथै िलइ आएका अन्य व्यिक्तसमेत 
उपिःथत गराइर् मेलिमलापको लािग छलफल गराइर् पक्षह को बीचमा सहमित 
भएमा सहमित भए बमोिजम िमलापऽ कागज तयार गनर् लगाइर् िमलापऽ गराइर् 
िदनपुनछ। 

(३) उजरुीमा तोिकएको म्यादमा सिमितसमक्ष उपिःथत नभएको वा उपिःथत 
भएर पिन तािरख गजुारी िववादमा तािरखमा नरहेको पक्ष अथवा िववादमा पक्ष 
कायम नभएको भए तापिन िववादको पेटबोलीबाट उजरुीको पक्ष कायम हनेु 
देिखएको व्यिक्तसमेत मेलिमलापको लािग उपिःथत भएमा सिमितले मेलिमलाप 
गराइर् िमलापऽको कागज गराइर् िदनपुनछ। 

५८. ूारिम्भक सनुवुाइ पूवर् मेलिमलाप: (१) उजरुी ूशासकले ूारिम्भक 
सनुवुाइको लािग सिमितसमक्ष उजरुी पेस हनुपूुवर् उजरुीमा मेलिमलाप हनुसक्ने 
अवःथा देिखएमा वा पक्षह ले सो व्यहोराको िनवेदन िलइर् आएमा िमलापऽको 
व्यहोरा खलेुको कागज तयार गरी सिमितसमक्ष पेस गनर् सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् िमलापऽमा अिन्तम सहमित नजटेुको भए 
तापिन पक्षह  मेलिमलापको लािग ूिबयामा जान सहमत भएमा उजरुी 
ूशासकले पक्षह को िनवेदन िलइर् उजरुीमा मेलिमलापको लािग 
मेलिमलापकतार्समक्ष पठाउने आदेशको लािग सिमितसमक्ष पेस गनर् सक्नेछ। 

५९. मेलिमलापकतार्को सूची तयार गनः (१) सिमितले मेलिमलापको कायर् 
गराउनको लािग देहाय बमोिजमको योग्यता पगुकेो व्यिक्तह को िववरण खलुाइर् 
सम्भािवत मेलिमलापकतार्को सूची तयार गनछः 

(क) कम्तीमा ःनातक उ ीणर् गरेको, 

(ख) कुनै राजनीितक दलूित आःथा राखी राजनीितमा सिबय नरहेको, तथा 

(ग) ःथानीयःतरमा समाजसेवीको पमा पिहचान बनाएको। 

(घ)  मेलिमलापकतार्को ४८ घण्टा तािलम िलई मेलिमलापकतार्को कायर् गद 
आएको  

(ङ)  २५ वषर् उमेर पूरा भएको। 

(च)  मािथ योग्यतामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन तािलम िलई हाल 
काम गिररहेकाको हकमा िनजलाई िनरन्तरता िदन सिकने। 

(२) मेलिमलापकतार्को सूची तयार गरेपिछ सिमितले सूची सभासमक्ष पेस गरी 
अनमुोदन गराउनपुनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएपिछ सिमितले सावर्जिनक 
जानकारीको लािग सूचना ूकाशन गनुर्पनछ तथा मेलिमलापको लािग पठाउँदा 
ूत्येक पक्षलाइर् सो सूची उपलब्ध गराउनपुनछ। 
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६०. मेलिमलापकतार्को सूची अ ाविधक गनः (१) सिमितले दफा ५९ बमोिजम 
तयार भएको सूची ूत्येक वषर् अ ाविधक गनुर्पनछ। 

(२) ूत्येक वषर् अ ाविधक गरेको मेलिमलापकतार्को सूची सिमितले सभाबाट 
अनमुोदन गराउनपुनछ। 

(३) यस ऐन तथा ूचिलत कानून बमोिजम मेलिमलापकतार्को सूचीमा सूचीकृत 
हनु योग्यता पगेुको व्यिक्तले सिमितसमक्ष सूचीकृत गिरपाउनको लािग अनसूुची-
११ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदन सक्नेछ। 

६१. मेलिमलापकतार्को सूचीबाट हटाउनेः (१) सिमितले दफा ६० बमोिजम 
मेलिमलापकतार्को सूची अ ाविधक गदार् देहायको अवःथाका मेलिमलापकतार्को 
नाम सूचीबाट हटाउनेछ : 

(क) िनजको मतृ्य ुभएमा, 

(ख) िनजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइर् पाऊँ भ े िनवेदन िदएमा, 

(ग) िनजले नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएमा, 

(घ) िनज कुनै संःथासँग सम्बध्द रहेकोमा सो संःथा खारेज वा िवघटन भएमा,र 

(ङ) सिमितले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम िनजलाइर् सूचीबाट हटाउने 
िनणर्य गरेमा। 

(च)  बसाइँ सराइ गरेमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेलिमलापकतार्ह को 
नामावली सिमितले सावर्जिनक सूचनाको लािग ूकाशन गनुर्पनछ। 
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६२. मेलिमलापको लािग समयाविध तोक्नेः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम 
मेलिमलापको लािग मेलिमलापकतार् पठाउँदा बढीमा तीन मिहनासम्मको समय 
तोकी पठाउनेछ। 

(२) मेलिमलापको लािग पठाउँदा सामान्यतया बढीमा तीन जनाबाट मेलिमलाप 
गराउने गरी तोक्नपुनछ।   

६३. मेलिमलापकतार्को छनौटः (१) सिमितले मेलिमलाप गराउने कायर्को लािग 
िववादका पक्षह लाइर् एक जना मेलिमलापकतार्को छनौट गनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् पक्षह बीचमा एकजना मेलिमलापकतार्को 
लािग सहमित नभएमा सिमितले पक्षह को सहमितमा ितन जना 
मेलिमलापकतार्को छनौट गनुर्पनछ। 

(३) पक्षह को बीचमा मेलिमलापकतार्को नाममा सहमित हनु नसकेमा सिमितले 
मेलिमलापकतार्को सूचीमा रहेका मेलिमलापकतार्ह  मध्येबाट दवैु पक्षबाट एक-

एक जना मेलिमलापकतार् छनौट गनर् लगाइर् तेॐो मेलिमलापकतार् छनौट 
गिरिदनपुनछ। 

(४) उजरुीका सबै पक्षको सहमितमा मेलिमलापकतार्को सूचीमा नरहेको यस ऐन 
बमोिजम मेलिमलापकतार् हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यिक्त वा संःथाबाट 
मेलिमलाप ूिबया अगािड बढाउन सहमत भई िलिखत िनवेदन िदएमा सिमितले 
त्यःतो व्यिक्त वा संःथालाइर् मेलिमलापकतार् तोकी िदनपुनछ। 

६४. मेलिमलापकतार्को पिरवतर्नः (१) सिमितले देहायको अवःथा परी पक्षह ले 
िनवेदन िदएको अवःथामा मेलिमलापकतार् पिरवतर्न गिरिदनपुनछः- 

(क) दफा ६१ बमोिजम मेलिमलापकतार्को सूचीबाट हटाउने अवःथा भएमा, 

(ख) पक्षह ले पारःपिरक सहमितमा मेलिमलापकतार् हेरफेर गनर् म ुर भएमा, 
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(ग) िववादको कुनै पक्षले मेलिमलापकतार्ूित अिव ास रहेको िलिखत जानकारी 
गराएमा, 

(घ) कुनै कारणले मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापमा सहभागी भइरहन नसक्ने 
जनाएमा, 

(ङ) िववादको िवषयवःतमुा मेलिमलापकतार्को कुनै ःवाथर् रहेको 
मेलिमलापकतार्ले जानकारी गराएमा वा कुनै ॐोतबाट सिमितसमक्ष 
जानकारी भएमा, तथा 

(च) मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापकतार्को हैिसयतले कायर् गदार् दफा ६६ तथा 
अन्य ूचिलत कानून बमोिजम पालन गनुर्पन आचरण पालन नगरेमा। 

(२) मेलिमलापकतार् पिरवतर्नको कारणले तोिकएको समयमा मेलिमलापको कायर् 
सम्प  हनु नसक्ने भएमा सिमितले बढीमा एक मिहनासम्मको समय थप गनर् 
सक्नेछ। 

६५. मेलिमलापको लािग पठाउँदा गन ूिबयाः (१) सिमितले कुनै उजरुी 
मेलिमलापको लािग मेलिमलापकतार्समक्ष पठाउँदा पक्षह लाइर् मेलिमलापकतार्को 
सम्पकर्  उपलब्ध गराइर् मेलिमलापकतार्समक्ष उपिःथत हनुे तािरख तोकी देहाय 
बमोिजमको कागज साथै राखी लेखी पठाउन ुपनछ : 

(क) उजरुीको सारसंक्षेप वा मखु्य मखु्य कागजातको ूितिलिप, 

(ख) उजरुीको पक्ष वा वािरस भए वािरसको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म 
टेिलफोन नम्बर, इमेल, ाक्स तथा अन्य सम्पकर्  िववरण, तथा 

(ग) मेलिमलापसम्बन्धी ूिबया सम्प  गनुर्पन ःथान र समय। 

(२) मेलिमलापकतार्ले सिमितसमक्ष माग गरेमा उजरुीका कागजातह को नक्कल 
उपलब्ध गराउनपुनछ। 
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(३) मेलिमलापको लािग तोिकएको समय सम्प  भएको सात िदनिभऽ उजरुीको 
पक्षह  सिमितसमक्ष उपिःथत हनेु गरी तािरख तोक्नपुनछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन मेलिमलापकतार्ले 
तोिकएको समय अगावै उजरुी सिमितसमक्ष िफतार् पठाउने िनणर्य गरेमा सो 
िनणर्यको जानकारी भएको सात िदनिभऽ पक्षह लाइर् सिमितसमक्ष उपिःथत हनेु 
गरी पठाउनपुनछ। 

६६. मेलिमलापमा अवलम्बन गनुर्पन ूिबया : (१) सिमितले पक्षह को 
सहमितमा मेलिमलापको लािग छलफल गन तथा अन्य कायर् गन ःथानको 
छनौट गरी पक्ष तथा मेलिमलापकतार्लाइर् सोको जानकारी उपलब्ध 
गराउनपुनछ । 

तर पक्षह को सहमितमा मेलिमलापकतार्ले अन्य कुनै ःथानको छनौट गनर् बाधा 
पन छैन। 

(२) पक्षह लाइर् उपदफा (१) बमोिजम मेलिमलापकतार्ले तोकेको ःथानमा 
तोिकएको समयमा उपिःथत हनेु दाियत्व रहनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको दाियत्व पक्षह ले पूरा नगरेमा मेलिमलापकतार्ले 
मेलिमलापको ूिबया बन्द गरी सिमितलाइर् सोको िलिखत जानकारी गराइर् 
उजरुीको कागजात िफतार् पठाउन सक्नेछ। 

(४) मेलिमलापको बममा मेलिमलापकतार्ले पक्षह  बीचमा सहजकतार्को 
भिूमका गनछ र उक्त भिूमका िनवार्ह गन बममा िनजले पक्षह बाहेक देहायका 
व्यिक्तह सँग समेत एकल वा सामूिहक वातार् गनर् सक्नेछ : 

(क) िववादको िवषयमा जानकारी रहेको उजरुीका पक्षले रोजेको व्यिक्त,तथा 

(ख) िववादको िवषयवःतकुो बारेमा जानकारी रहेको ःथानीय भिभलादमी। 
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(५) मेलिमलापकतार्ले पक्षह को सहमितमा पक्षह सँग देहाय बमोिजम वातार् गनर् 
सक्नेछः 

(क) पक्षह सँग एकल एकान्तवातार्, तथा 

(ख) टेिलफोन वातार्, िभिडयो कन्ृेन्स वा स ारको अन्य माध्यमबाट  

वातार्लाप। 

(६) ूचिलत कानून तथा यस ऐनको मान्यतािवपरीत नहनेु गरी पक्षह को 
सहमितमा मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापको कायर्िविध िनधार्रण गनर् सक्नेछ। 

६७.मेलिमलापकतार्को आचरणः (१) मेलिमलापकतार्ले देहाय बमोिजमको आचरण 
पालन गनुर्पनछः- 

(क) मेलिमलापसम्बन्धी कारबाही िनंपक्ष ढ ले सम्पादन गनुर्पन, 

(ख) कुनै पक्षूित झकुाव, आमह, पूवार्मह नराख्न ेवा राखेको देिखने कुनै आचरण 
वा व्यवहार नगन, 

(ग) कुनै पक्षलाइर् डर, ऽास, झकु्यान वा ूलोभनमा पारी मेलिमलाप गराउन 
नहनेु, 

(घ) िववाद कायम रहेको अवःथामा िववादको कुनै पक्षसँग आिथर्क कारोबारमा 
संलग्न नहनेु, 

(ङ) मेलिमलाप सम्बन्धमा बनेको ूचिलत कानून तथा अन्य ःथािपत मान्यता 
िवपरीत आचरण गनर् नहनेु, 

(च) मेलिमलापको बममा पक्षह सँग सम्मानजनक, सदभावपूणर् र सबै पक्षूित 
समान व्यवहार कायम गन, 
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(छ) मेलिमलापको बममा पक्षह ले व्यक्त गरेको िवषयवःतकुो गोपनीयता 
कायम राख्न,े तथा 

(ज) मेलिमलापको बममा पक्षबाट ूा  भएको कुनै कागजात वा वःत ुूिबया 
सम्प  भएपिछ वा िनज ूिबयाबाट अलग भएपिछ सम्बिन्धत पक्षलाइर् 
सरुिक्षत िफतार् गन। 

(२) सिमितले कुनै मेलिमलापकतार्ले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालना 
नगरेको उजरुी परी वा सो िवषयमा ःवयं जानकारी ूा  गरी छानिबन गदार् 
व्यहोरा ठीक देिखए त्यःतो मेलिमलापकतार्लाइर् मेलिमलापकतार्को सूचीबाट 
हटाउनेछ। 

६८. िलखत तयारी र िमलापऽः (१) मेलिमलापकतार्ले पक्षह सँगको छलफल 
प ात मेलिमलापको लािग दवैु पक्ष सहमत भएकोमा िमलापऽ गराइर् सहमित 
भएको िवषयवःत ु बमोिजमको िमलापऽको िलखत तयार गरी सिमितसमक्ष 
पठाउनपुनछ।   

६९. मेलिमलाप नभएको उजरुीमा गनुर्पन कारबाहीः (१) मेलिमलापकतार्ले पक्षह  
बीचमा मेलिमलाप हनु नसकेमा सो व्यहोरा खलुाइर् ूितवेदन तयार गरी 
िववादका सबै कागजातसिहत सिमितमा िफतार् पठाउनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गदार् मेलिमलापकतार्ले पक्षह लाइर् सिमितसमक्ष हािजर 
हनु जाने बढीमा सात िदनको म्याद तोकी पठाउनपुनछ। 

७०. मेलिमलाप नभएको उजरुीमा िनणर्य गनुर्पनः (१) ःथानीय ऐनको दफा ४७ 
(१) को िववादमा सिमितले मेलिमलापको लािग पठाएको उजरुीमा पक्षह बीच 
मेलिमलाप हनु नसिक मेलिमलापकतार्को ूितवेदनसिहत ूा  हनु आएमा कानून 
बमोिजम कारबाही गरी िनणर्य गनुर्पछर्।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहाय बमोिजमको 
उजरुीमा अिधकारक्षेऽ महण गन सम्बिन्धत अदालत वा िनकायमा उजरुी गनर् 
जान ुभनी सनुाइर् पठाइर् िदनपुछर्: 

(क) ःथानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको िववादमा,तथा 

(ख) कुनै अदालत वा िनकायबाट मेलिमलापको लािग ूिेषत भएको िववादमा। 

(३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोिजमको िववादमा सम्बिन्धत अदालत वा 
िनकायमा पठाउँदा हािजर हनु जाने तािरख तोकी पठाउने तथा िमिसलसमेत 
नक्कल खडा गरी अिभलेख राखी सक्कल िमिसल सम्बिन्धत अदालत वा िनकायमा 
पठाउनपुनछ। 

७१. मेलिमलाप दःतरुः मेलिमलापमा जाने िववादको हकमा मेलिमलापकतार्ले 
पक्षह ले सहमितमा िदन म रु भएदेिख बाहेक कुनै ूकारको दःतरु लाग्ने 
छैन। तर पक्षह को सहमितमा मेलिमलापकतार्ले पक्षह बाट बढीमा . 
५००।- / . ५००।- िलन पाउनेछन।्  

७२. समदुाय ःतरमा हनेु सामदुाियक मेलिमलाप ूव र्न गनर् कमर्चारी तोक्न 
सक्नेः(१) सिमितले ःथानीयःतरमा मेलिमलाप ूव र्न गनर्को लािग 
कायर्पािलकामा अनरुोध गरेमा कमर्चारी खटाइर् समदुाय ःतरमा मेलिमलापको 
ूव र्नात्मक कायर्बम गनर् सिकनेछ। 

(२) समदुाय ःतरमा हनेु सामदुाियक मेलिमलापको हकमा दफा ५९(१) 
अनसुारको योग्यता तथा अनभुव नभएका मेलिमलापकतार्वाट मेलिमलाप गराउन 
बाधा पन छैन। 

(३) सिमितले समदुायःतरमा हनेु सामदुाियक मेलिमलापको कायर्िविध तोके 
बमोिजम हनेुछ। 
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पिरच्छेद- ९ 

िनणर्य कायार्न्वयनसम्बन्धी व्यवःथा  

७३. सिचवालयको िजम्मेवारीः कायर्पािलकाको ूत्यक्ष िनयन्ऽण र िनदशनमा रही 
सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन गन गराउनेसम्बन्धी सम्पूणर् कायर्को रेखदेख गन 
िजम्मेवारी वहन गनुर्पनछ। 

७४. सहयोग गनुर्पनः (१)गाउँपािलका/नगरपािलका कायार्लय तथा सो अन्तगर्तका 
सबै वडा कायार्लय तथा अन्य कायार्लयले यस ऐन तथा ूचिलत कानून बमोिजम 
सिमितले गरेको िनणर्य बमोिजम व्यिक्त वा संःथा वा अन्य कसैसँग असलु 
गनुर्पन जिरवाना वा अन्य रकम असलुउपर गनर् सहयोग गनुर्पनछ।  

(२)  यस ऐन तथा ूचिलत कानून बमोिजम सिमितले असलु गनर्पन जिरवाना, 
िबगो वा अन्य कुनै ूकारको रकम असलुउपर नभइर् उपदफा (१) मा उल्लेख 
भए बमोिजमका कायार्लयह ले कुनै िसफािरस वा कुनै कायर् गिरिदने छैनन।् 

७५. असलुउपर गनः(१) अिभलेख ूशासकले सिमितको िनणर्य बमोिजम कुनै 
पक्षसँग जिरवाना वा िबगो वा अन्य कुनै ूकारको असलुउपर गनुर्पन भएमा सो 
पक्षले जिरवाना ितनर् बझुाउन ल्याएमा बझुी सदरःयाहा गरी जिरवानाको लगत 
क ा गनुर्पनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत राखी सम्बिन्धत पक्षको नाम 
नामेसी तथा जिरवाना रकमसमेतको िववरण गाउँपािलका/ नगरपािलकाको 
कायार्लयका साथै सबै वडा कायार्लयमा समेत अिभलेखको लािग पठाउनपुनछ। 

(३) सम्बिन्धत कायार्लयह ले उपदफा (२) बमोिजम लेखी आएमा त्यःतो पक्षसँग 
जिरवाना रकम असलुउपर गरी अिभलेख शाखामा सदरःयाहा गनर् पठाउनपुनछ। 
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७६. भिरभराउ गनः (१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै िनणर्य बमोिजम 
कुनै पक्षले राखेको दःतरु, वा अन्य कुनै ूकारको रकम कुनै पक्षबाट भराइर् 
पाउने भएमा भराइर् पाउने पक्षले भरी िदनपुन पक्षको त्यःतो रकम भराइर् िदनपुन 
ॐोत खलुाइर् अनसूुची-१२ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदँदा यथासम्भव नगद रहेको बक खाता वा 
कुनै सहकारी वा बचत संःथामा रहेको रकम र सो नभएमा िललाम िबबी गरी 
असलु उपर गनुर्पन अवःथा भएमा कुनै अचल सम्पि को व्यहोरा खलुाइर् िनवेदन 
िदनपुनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको िनवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको िववरण खलुाइर् 
िनवेदन िदनपुनछ  

७७. चलन चलाइर् िदने :(१) सिमितले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै िनणर्य 
बमोिजम कुनै सम्पि  वा अिधकार वा कुनै िवषयवःत ुवा सेवा वा अन्य कुनै 
िवषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यःतो चलन पाउने िवषयको िववरण 
खलुाइर् अिभलेख ूशासकसमक्ष अनसूुची-१३ को ढाँचामा िनवेदन िदनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेमा अिभलेख ूशासकले िनणर्य बमोिजमको 
िवषयको चलन चलाइर् िदनपुनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँदा चलन चलाउनपुन सम्पि को दफा ७८ 
बमोिजमको िववरण खलुाउनपुनछ। 

७८. सम्पि को िववरण खलुाउनपुनः भिरभराउ गनर् वा चलन चलाई पाउनको 
लािग िनवेदन िदने िववादको पक्षले िनवेदनमा सम्पि को िववरण उल्लेख गदार् 
देहाय बमोिजमको िववरण खलुाउनपुनछः- 

(क) अचल सम्पि को िववरण 
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(१) घरजग्गा भए रहेको ःथानको ठेगाना तथा चार िकल्ला, 

(२) घर जग्गाको िक ा नम्बर तथा क्षेऽफल,   

(३)  घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगर् िफट, 

 (४) घर जग्गाको अविःथित आवास वा औ ोिगक वा व्यापािरक क्षेऽमा रहेको 
व्यहोरा, 

(५) कच्ची वा पक्की सडकसँग जोिडएको व्यहोरा, 

(६) घरजग्गाको ःवािमत्व रहेको व्यिक्तको नाम थर साथै ःवािमत्वभन्दा फरक 
व्यिक्तको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनको नाम थरका साथै अन्य 
िववरण,तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खिरद िबबी हनु सक्ने न्यूनतम मूल्य। 

(ख) चल सम्पि को िववरणः 

(१) चल सम्पि  रहेको ठाउँ तथा भोग वा िनयन्ऽण राख्नकेो नाम थर, 

(२) बक खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै बक तथा शाखाको नाम, 

(३) चल सम्पि को ूकार तथा नगदबाहेकको भए सम्भािवत िबबी मूल्य, तथा 

(४) नगदबाहेकको चल सम्पि  भए अवःथा, ूकृित तथा बनोटका साथै ूत्येकको 
साइज र संख्या। 

७९. सम्पि  रोक्का राख्नःे(१) अिभलेख ूशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम 
िनणर्य कायार्न्वयनको लािग िनवेदन परेपिछ देखाइएको सम्पि को 
हकमाआवँयक पन जित जेथा रोक्का राख्न े सम्बन्धमा िनणर्यको लािग 
कायार्पािलकासमक्ष पेस गन र कायर्पािलकाबाट रोक्का राख्न ेिनणर्य गरेपिछ िनणर्य 
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बमोिजम जेथा रोक्का राख्नको लािग सो जेथा दतार् रहेको कायार्लय वा रिज ेसन 
गन कायार्लयमा लेखी पठाउनपुनछ। 

(२)  बाली, ब्याज,बहाललगायतको सम्पि को हकमा िनवेदन परेको बढीमा दइुर् 
िदनिभऽ सम्पि  तायदात गनर् लगाइर् तायदात गदार्को समयमा नै आवँयक पन 
जित सम्पि  वा सोबाट ूा  हनेु बाली, बहाल, ब्याज, मनुाफा आिद आय 
िनयन्ऽण गनुर् वा रोक्का राख्नपुछर् र त्यसको भपार्इर् सम्बिन्धत पक्षलाइर् िदनपुछर्। 

(३)  दफा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको सम्पि को हकमा भिरभराउको लािग 
आवँयक पन जित सम्पि  रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवँयकतानसुार लेखा 
शाखा वा सम्बिन्धत बक वा सम्बिन्धत िनकायमा तु न्त लेखी पठाउनपुनछ। 

(४) सम्पित रोक्कासम्बन्धी आदेश अनसूुची १४ बमोिजम हनेुछ। 

८०. सम्पि  िललाम गदार् अपनाउनपुन कायर्िविध :(१) कायर्पािलकाले यस ऐन 
बमोिजम भिरभराउ गनुर्पन िबगो वा अदालती दःतरु वा त्यःतै कुनै रकम 
असलुउपर गनर् दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजम सम्पि को िववरण खलुाइर् 
दखार्ःत परेमा त्यःतो रकम भरी िदनपुन व्यिक्तलाइर् बझुाउनपुन रकम बझुाउन 
सात िदनको म्याद िदइर् सूचना जारी गनुर्पछर्। 

(२)उपदफा (२) बमोिजमको म्यादमा रकम बझुाउन नल्याएमा त्यःतो भरी िदनपुन 
व्यिक्तको भिरपाउने व्यिक्तले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजमको 
सम्पि  तायदात गरी ल्याउनपुछर्।  

(३) दण्ड, जिरवाना, सरकारी िबगो वा कुनै अदालत वा िनकाय वा 
गाउँपािलका/नगरपािलका वा सिमितको िनणर्यले असलु उपर गनुर्पन कुनै 
रकमको हकमा त्यःतो असलुउपर हनुपुन व्यिक्तले बझुाउन नल्याएमा िनजको 
जनुसकैु अचल सम्पि  फेला परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नपुछर्। 
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(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन जेथा जमानत वा कुनै 
ूकारको नगद धरौट दािखल गरेको हकमा सो सम्पि बाट खाम्ने जित रकमको 
लािग उपदफा (३) बमोिजम गिररहन ुपदन। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएपिछ उक्त अचल सम्पि को िललामको 
सूचना सम्बिन्धत पक्षलाइर् िदइर् सवर्साधारणको जानकारीको लािग िललाम हनेु 
िमित र सम्पि को िववरण सिहतको सावर्जिनक सूचना 
गाउँपािलका/नगरपािलका, िजल्ला ूशासन कायार्लय, िजल्ला अदालत, िजल्ला 
समन्वय सिमितको कायार्लय तथा कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको कायार्लयमा 
टाँःन लगाउनपुनछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तोिकएको िदनमा उक्त सूचनामा तोिकएको 
सम्पि  प िकत मोलबाट मािथ बढाबढ ूिबया बमोिजम िललाम गनुर्पनछ। 

(७) िललाम ूिबयामा सम्भव भएसम्म िजल्ला अदालत, िजल्ला ूशासन कायार्लय 
वा ःथानीय ूशासन कायार्लय, ःथानीय ूहरी कायार्लय तथा 
गाउँपािलका/नगरपािलका क्षेऽिभऽ रहेका अन्य सरकारी कायार्लयका 
ूितिनिधलाइर् रोहवरमा राख्नपुनछ।  

(८) उपदफा (६) बमोिजम गदार् उक्त सम्पि  कसैले पिन िललाम सकार नगरेमा 
सोही ूिबयाबाट पनुः दोॐो पटक िललाम गनुर्पनछ तथा दोॐो पटक गदार् पिन 
कसैले िललाम सकार नगरेमा भराइर् पाउने पक्ष िनवेदकलाइर् नै उक्त सम्पि  
प िकत मोलमा सकार गनर् लगाउनपुनछ। 

(९) उपदफा (८) बमोिजम गदार् िनवेदकले सम्पि  सकार गनर् नचाहेमा पिछ अक  
जेथा खलु्न आएका बखत कानून बमोिजम गन गरी िनजको िनवेदन तामेलीमा 
राखी िललाममा चढाइएको सम्पि  फुकुवा गरी िदनपुछर्।  
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(१०) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
गाउँपािलका/नगरपािलकाको कुनै रकम असलुउपर गन बममा िललाम गदार् 
कसैले सकार नगरेमा जितमा सकार हनु्छ त्यितमा नै सो सम्पि  िललाम गरी 
ूा  रकम सदरःयाहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोिजम अन्य सम्पि  
वा ूिबयाबाट असलुउपर गनुर्पनछ।  

८१. तायदात गन ूिबयाः(१) अिभलेख ूशासकले दफा ७९ बमोिजम सम्पि  
तायदात गनुर्पदार् कम्तीमा वडा सिचव ःतरको कमर्चारी खटाइर् त्यःतो अचल 
सम्पि को चलनचल्तीको मूल्य ःप  खलु्ने गरी तायदात गनर् लगाउनपुनछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गन कमर्चारीले तायदात गनुर्पन सम्पि को 
चलनचल्तीको मूल्य कायम गन ूयोजनले प िकत मोल कायम गरी मचुलु्का 
खडा गरी अिभलेख ूशासकसमक्ष ूितवेदनसिहत पेस गनुर्पनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम प िकत मोल कायम गदार् देहाय बमोिजमका कुरालाइर् 
आधार िलइर् कायम गनुर्पनछः 

(क) िनवेदकले िनवेदनमा खलुाएको मूल्य, 

(ख) िनणर्यमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य,  

(ग) पक्षले जमानत वा कुनै अन्य ूयोजनको लािग कायर्पािलकासमक्ष िनवेदन 
िदँदा खलुाएको मूल्य, 

(घ) तायदात गदार् भई आएको ःथानीय मूल्यांकनअनसुारको मूल्य, 

(ङ) मालपोत कायार्लयले कायम गरेको न्यूनतम मूल्य, 

(च) अन्य कुनै ूयोजनले कुनै सरकारी िनकायले कुनै मूल्य कायम गरेको भए 
सो मूल्य, 
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(छ) प िकत मोल कायम गनुर्भन्दा तत्काल अगावै कुनै खिरदिबबी भएको भए 
सो मूल्य। 

ःप ीकरणः“ प िकत मोल”भ ाले अचल सम्पि  िबबी गनुर्पदार् िबबी हनेु 
न्यूनतम मूल्यलाइर् सम्झनपुछर्। 

 (४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् देहाय बमोिजमको कुरालाइर् समेत ध्यानमा 
राख्नपुनछः 

(क) औ ोिगक वा व्यापािरक वा आवास क्षेऽलगायत सडक स ालसँग जोिडएको 
छ वा छैन, तथा 

(ख) नगर क्षेऽिभऽ पन घरको हकमा घरको वतर्मान अवःथा सम्बन्धमा 
ूािविधक मूल्यांकन ूितवेदन। 

८२. खाम्ने जित माऽ िललाम गनुर्पनः(१)कायर्पािलकाले दफा ८० बमोिजम 
िललाम गदार् असलु गनुर्पन बाँकी खाम्ने जित सम्पि  माऽ िललाम गनुर्पनछ। 

(२) सम्पि  िललाम गदार् सकार भएको रकम असलुउपर गनुर्पनभन्दा बढी भएमा 
सो बढी भएको जित रकम सम्पि वाल पक्षलाइर् िफतार् गरी िदनपुछर्। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम रकम िफतार् पाउने पक्ष िललाम गदार्को बखत उपिःथत 
नभएको भए रकम िफतार् िलन आउन ुभनी िनजको नाममा सात िदनको सूचना 
जारी गरी िझकाइर् रकम िफतार् गनुर्पछर्। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत पक्ष रकम िफतार् िलन नआएमा उक्त 
रकम सि त कोषमा दािखल गरी आम्दानी बाँिध सदरःयाहा गनुर्पछर्। 

(५) अिभलेख ूशासकले दफा ८० बमोिजम िललाम गरेको सम्पि  सकार गन 
पक्षको नाममा सम्पि  दतार् नामसारीको लािग सम्बिन्धत कायार्लय वा िनकायमा 
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पऽाचार गरी िनजलाइर् सम्पि को चलन पजुीर् उपलब्ध गराइर् आवँयक परे सो 
सम्पि को चलन चलाइर् िदनपुछर्। 

(६) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८० बमोिजमको 
िललाम ूिबया अगािड बिढसकेपिछ भराउनपुन रकम बझुाउन ल्याए पिन सो 
रकम नबझुी सम्पि  िललाम गनुर्पनछ। 

८३. िललाम उपरको उजरुीः यस ऐन बमोिजम भएको िललामको ूिबयामा िच  
नबझु्ने पक्षले जनु ूिबयाउपर िच  नबझेुको हो सो भएको पन्ी िदनिभऽ 
सिमितसमक्ष उजरुी पेस गरी भएको आदेश बमोिजम गनुर्पनछ। 

८४. िबगो भराउँदा वा चलन चलाउँदा लागेको खचर्ः यस ऐन बमोिजम िबगो 
भराउँदा वा चलन चलाउँदा लागेको खचर् िबगो भरी िदनपुन वा चलन िदनपुन 
सम्बिन्धत पक्षले बेहोन ुर्पनछ।  

८५. यथािःथितमा राख्नःे कायर्पािलकाले यस ऐन बमोिजम चलन चलाइर् माग्न वा 
िबगो भराइर् पाउन कुनै सम्पि  देखाइर् िनवेदन परेपिछ िबगो भराउने वा चलन 
चलाउने कायर् सम्प  नभएसम्मको लािग उक्त सम्पि  हकहःतान्तरण गनर्, 
भत्काउन, िबगानर् तथा कुनै ूकारको िनमार्ण कायर् गरी उक्त सम्पि को ःव प 
पिरवतर्न गनर् नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बिन्धत पक्षको नाममा आदेश जारी गरी 
उक्त सम्पि  यथािःथितमा राख्नपुनछ।  

८६. िनवेदनबाट कारबाही गनः (१) अिभलेख ूशासकले कुनै पक्षले दफा ८५ 
बमोिजम भएको आदेश िवपरीत कुनै सम्पि को हक हःतान्तरण वा ःव प 
पिरवतर्न आिद गरेको िनवेदन परेमा उक्त िनवेदन दतार् गरी त्यःतो गन पक्षको 
नाममा ितन िदनको म्याद जारी गरी िनजलाइर् हािजर गराइर् सो िनवेदन 
सिमितसमक्ष पेस गनुर्पनछ।  
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(२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन पेस हनु आएमा पक्षलाइर् नयाँ 
उजरुी दतार् गनर् नलगाइर् उक्त िनवेदनबाट नै आवँयक कारबाही गरी िनणर्य 
गनुर्पनछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजमको 
िनवेदनको व्यहोराबाट िनवेदन सिमितको क्षऽेािधकारिभऽ नपन िवषयमा परेको 
देिखएमा सिमितले उक्त िवषयमा क्षेऽािधकार महण गन अदालत वा िनकायसमक्ष 
जान सनुाइर् िदनपुनछ। 

८७. चलन चलाउने सूचनाः(१) अिभलेख ूशासकले सिमितको िनणर्य बमोिजम 
चलन चलाइर् पाउन िनवेदन परेमा चलन चलाउने िमित खलुाइर् फलानो िमितमा 
फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमर्चारी खिटइर् आउने हुँदा सो िमित 
अगावै घर जग्गा खाली गरी िदन ुभनी चलन िदनपुन पक्षको नाममा सूचना जारी 
गनुर्पनछ।  

(२) चलन िदनपुन सम्पि  उजरुीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको 
भएमा अिभलेख ूशासकले सोही पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना 
जारी गनुर्पनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको िमितमा खिटइर् जाँदा घरजग्गा खाली गरेको 
भए सम्बिन्धत कमर्चारीले चलन चलाइर् िदएको मचुलु्का खडा गरी तथा 
घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइर् चलन चलाइर् चलन चलाएको मचुलु्का 
खडा गरी ूितवेदन साथ अिभलेख शाखामा पेस गनुर्पनछ।  

 
पिरच्छेद-१० 

िविवध 

८८. नक्कल िनवेदनः(१) सिमितसमक्ष दतार् रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला 
पक्षले िववादको िमिसलमा रहेको कुनै कागजपऽको नक्कल िलनको लािग िनवेदन 
िदएमा सिमितले उक्त पक्षलाइर् सो कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनपुनछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदंदा सम्बिन्धत पक्षले उजरुी शाखामा रहेको 
िमिसलको नक्कल िलनपुदार् उजरुी ूशासक तथा अिभलेख शाखामा रहेको 
िमिसलको नक्कल िलनपुन भएमा अिभलेख ूशासकसमक्ष िनवेदन पेस गनुर्पनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदनको एघार बजे अगावै पेस भएमा 
सम्बिन्धत कमर्चारीले सोही िदन र सोभन्दा पिछ पेस भएमा सम्भव भएसम्म 
सोही िदन नभए सोको भोिलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदंदा फरक फरक उजरुीको लािग फरक 
फरक िनवेदन िदनपुनछ। 

(५) िववादको कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँदा नक्कलको स ामा 
कागजपऽको फोटो िखच्ने अनमुित मागेमा सो िदनपुनछ। 

(६) नक्कल िनवेदन िदँदा अनसूुची-१५ बमोिजमको ढाँचामा िदनपुनछ। 

८९. नक्कल दःतरुः (१) सम्बिन्धत ूशासकले दफा ८८ बमोिजम नक्कल वा फोटो 
िखच्नको लािग िनवेदन िदने पक्षसँग देहाय बमोिजमको दःतरु िलइर् नक्कल 
उपलब्ध गराउनपुनछः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको ूितपृ को . ५।– पैयाँको दरले, 

(ख) सिमितको िनणर्य कागजको हकमा ूित सक्कल पानाको ूितपृ को . ५।– 

पैयाँको दरले, तथा 

(ग) िलखत कागजपऽको नक्कल निलइर् फोटो िखच्न चाहेमा ूितपानाको . ५।–

पैयाँको दरले। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून बमोिजम 
नक्कल दःतरु नलाग्ने पक्षलाइर् यस दफा बमोिजमको दःतरु लाग्ने छैन। 

(३) यस दफा बमोिजम नक्कल उतार गरी लैजाने पक्षले नक्कल उतार गदार् 
लागेको खचर्को व्यवःथा आफ गनुर्पनछ। 
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९०. दःतरु उल्लेख गनः(१) नक्कल ूमािणत गन सम्बिन्धत ूशासकले नक्कल 
ूमािणत गदार् नक्कल लैजाने पक्षको नाम थर तथा उजरुीमा हैिसयतका साथै 
नक्कल उतार गरेबापत दािखल गरेको दःतरु र नक्कल पानासमेत उल्लेख गरी 
नक्कल िदएको व्यहोरा जनाइर् नक्कल ूमािणत गनुर्पनछ।  

९१. दःतरु चकु्ता नभइर् नक्कल निदइनेः सम्बिन्धत ूशासकले यस ऐन बमोिजम 
नक्कल माग्ने पक्षले नक्कल उतार गदार् दफा ८९ बमोिजम लाग्ने दःतरु दािखल 
नगदार्सम्म नक्कल िदने छैन र सो नक्कलको आिधकािरकता ूमािणत गनर् पाउने 
छैन।  

९२. ूचिलत कानून बमोिजम हनेुः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
उजरुीसँग सम्बिन्धत ूचिलत कानूनमा कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा लेिखए 
जितको हकमा सोही बमोिजम हनेुछ। 

९३. िनयम बनाउने अिधकारः सिमितले यस ऐनको ूभावकारी कायार्न्वयनको 
लािग आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

उजरुीको ढाँचा 

न्याियक सिमितसमक्ष पेस गरेको 

िनवेदन-पऽ 

 

धािदङ िजल्ला वीभ्याली गाउँपािलकावडा नं. ......... ............... बःने 
....................................को छोरा/छोरी/ौीमती 

वषर्..................को........................................................िनवेदक (ूथम 
पक्ष) 

िव  

धािदङ िजल्ला वीभ्याली गाउँपािलकावडा नं. ......... ............... बःनेवषर् 
............................िवपक्षी (दोॐो पक्ष) 

 

िवषयः सम्बन्ध िवच्छेद। 

 

म िनम्न बुदँाह मा लेिखए बमोिजम िनवेदन गदर्छु। 

१. म िनवेदक र यस िववादको दोॐो पक्षवीच सम्वत ्२०६९ सालमा सामािजक 
परम्पराअनसुार िववाह गिरएको हो। िववाह भएप ात ् २ वषर्सम्म अथार्त ्
२०७१ सालसम्म हामीवीच समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको िथयो। हामीबाट 
२०७१ साल जेठमा १ छोराकोसमेत जायजन्म भएको छ। एकआपसमा लोग्ने 
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ःवाःनीबीचको सहमित र सहकायर्मा छोरा जन्मेपिछ बमशः समःया देिखदैँ जान 
थाल्यो। २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपिछ उनी घर आइनन।् पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गर। २ पटकसम्म िलन गए।ँ तर िनजले 
ितमीसँग मेरो जीवन चल्न सक्दैन, म घर जान सिक्तन, ितमी जे गनुर्पछर् गर भनी 
ठाडो जवाफ िदन थािलन।् के कारणले यःतो हनु गयो भनी सोध्दा अव ितॆो र 
मेरो सम्बन्ध छैन आफूखसुी गर र मलाई सम्पकर्  नगर,गरेमा राॆो हुँदैन भनी 
धाकधम्की र ऽाससमेत िदइन। लामो समयसम्म मन फकला र घर आउिलन 
भनी पखीर् बस तर आइनन।् किरब ३ वषर्पिछ अथार्त ् २०७४ साल भाि 
मिहनामा पनुः िलन गए ँतर िवपक्षी मसँग बोल्दै नबोली घरिभऽ िछिरन ्र साला 
जेठान पठाई शारीिरक आबमण गनसम्मको कायर् गरी मलाई तथानाम गाली 
गलौच गरे। मिुःकलले ज्यान जोगाई िनराश भएर घर फिकर् ए ँ र अव दोॐो 
पक्षौीमती मसँग पनुः फकीर् आउने र दाम्पत्य जीवन समुधरु हनेु सम्भावना 
नभएकोले पािरवािरक िववाद िन पणका लािग यो िनवेदन िदन आएको छु।  

२. यस सिमितबाट दोॐो पक्ष िझकाई जे जो बझु्नपुछर् बझुी िववाद िन पण 
गराईपाऊँ।  

३. यस गाउँपािलकाबाट जारी भएको ःथानीय न्याियक कायर्िविधको दफा .... 
बमोिजम िनवेदन दःतरु ......, दोॐो पक्ष १ जनालाई म्याद सूचना दःतरु 
........., पाना २ को िनवदेनको ूितिलिप दःतरु .............समेत गरी जम्मा 
 ......यसै िनवेदनसाथ दािखल गरेको छु।  

४. यो िनवेदन ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) अनसुार 
यसै सिमितको अिधकारक्षेऽिभऽ पदर्छ।  

५. यो िनवेदन हदम्यादिभऽै छ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन िदने 
हकदैया ूा  छ।  
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६. यस िवषयमा अन्यऽ कही ँकतै कुनै िनकायमा कुनै ूकारको िनवेदन िदएको 
छैन।  

७. यसमा दोॐो पक्षको माइतीतफर् का र मेरो घरतफर् का पिरवारका सदःयह  
िझकाई थप व्यहोरा बझु्न सिकनेछ।  

८. यसमा लेिखएका व्यहोरा ठीक साँचो सत्य हनु,् झूटा ठहरे कानून बमोिजम 
सजाय भोग्न तयार छु।  

 

िनवेदक 

नामः .............................  

 

इित संवत ्........ साल.........मिहना..............गते..............रोज शभुम।् 
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अनसूुची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

उजरुी दतार् गरेको िनःसाको ढाचँा 

 

ौी .................... 

........................। 

 

िवषय:  उजरुी दतार्को िनःसापऽ सम्बन्धमा। 

 

.................... बःने तपाईं ........................ ले .................... बःने 

....................... िव मा ....................................... भनी उजरुी दतार् 
गनर् ल्याएकोमा आजको िमितमा दतार् गरी दतार् नं. ................ कायम 
भएकोले यो िनःसा जारी गिरिदएको छ।  

 

अिधकृत कमर्चारी 

दःतखत:  ........ 

िमित:  ........... 
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अनसूुची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

तािरख भपार्इर् 

न्याियक सिमित  

वीभ्यालीगाउँपािलकामा खडा गिरएको तािरख भरपाई 

 

वादी        ूितवादी 

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

मु ा  .................... 

िमित........... मा ......................................... काम भएकोले सोही िदन 
........... बजे यस न्याियक सिमित/कायार्लयमा उपिःथत हनेुछु भनी सही गन 
...... 

 

वादी ................   ूितवादी ................ 

 

इितसंवत ्.........साल.......मिहना...........गते.......रोज शभुम।्  
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अनसूुची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

तािरख पचार् 

 

न्याियक सिमित 

वी भ्याली गाउँपािलकाबाट जारी भएको तािरखको पचार् 

 

वादी       ूितवादी 
...............      ................. 

मु ाः ...................... 

 

िमित ........... मा .......... काम गनर् ........ बजे हािजर हनु आउनहुोला।  

 

फाँटवालाको दःतखत  

िमित ................. 
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अनसूुची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 
ूितवादको ढाचँा 

िलिखत जवाफको नमनुा 
न्याियक सिमितसमक्ष पेस गरेको 
िलिखत जवाफ 

ूथम पक्ष 

धािदङ िजल्ला वीभ्यालीगाउँपािलका वडा नं...बःने   

..................को................... (नाता सम्बन्ध उल्लेख गन)  वषर् ............. 
को...............िलिखत जवाफ ूःततुकतार्दोॐो पक्षिजल्ला धािदङ  वीभ्याली 
गाउँपािलकावडानं........बःने ..........................को छोरा 
वषर्............................................................................िवपक्षी  

       (िनवेदक) 
िवषय सम्बन्ध िवच्छेद। 

म िनम्न बुदँाह मा लेिखए बमोिजम िनवेदन गदर्छु : 
१. म िलिखत जवाफ ूःततुकतार् र िवपक्षी िनवेदकबीच सम्वत ्२०६९ सालमा 
सामािजक परम्पराअनसुार िववाह भएको व्यहोरा ठीक हो। हामीबाट २०७१ 
साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको ठीक हो। २०७१ सालको 
ितहारमा माइत गएपिछ म घर नफकको, पटकपटक घर आउन फोनबाट 
अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म िलन आएको तर म घर नगएको,मैले िवपक्षी 
िनवेदकलाई दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्ने भनेको र मेरा दाईभाईले शारीिरक 
आबमण गन सम्मको कायर् गरेको भनी कपोलकिल्पत झूटा र हुँदै नभएका 
िनराधार व्यहोरा उल्लेख गरी िववाद गरेको कुरा उल्लेख गनर् चाहान्छु।  

२. मलाई िवपक्षी िनवेदकसमेत िमली गाली गलौच, डर, धाक, धम्की देखाई 
हातपात गरी घरबाट िनकाला गरेपिछ म माइतीमा आई बसेकी हुँ। िववाह 
भएको केही वषर्पिछिबनाकारण म मािथ िविभ  िकिसमका आरोप लगाई अपमान 
गन, गाली गलौच गन लगायतका कामह  हुँदै गए। पिरवारका अन्य 
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सदःयह ले म मािथ घणृा गन, बोलचाल नगन जःता कायर् गरेपिन िवपक्षीबाट 
केही समय मलाई नै समथर्न र सहयोग गद आएका िथए तर पिछ िवपक्षी 
िनवेदकसमेत उनीह सँगै िमलेर मलाई जबजर्ःत घरबाट िनकाल्ने कायर्मा 
सहभागी भए। के कुन कारणले वा मेरो के गल्तीले यसो गरेका हनु ्भनी बझु्दा 
बेलाबेला दाइजो नल्याएको भनी माइती पक्षसमेतको आलोचना गन गरेका 
िथए। सायद उनीह लाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट िनकाली 
िदएका हनुपुदर्छ। मैले कुनै गल्ती नगरेको र िवपक्षी लोग्नेसँग पूवर्वत माया, 
सद\भाव र सम्मान यथावत ् रहेकोले लोग्ने ःवाःनीको सम्बन्ध यथावत ्कायम 
गरीपाऊँ।  

३. घरबाट जबजर्ःत िनकालेपिछ ४ मिहनाको नाबालक छोरा काखी च्यापेर 
माइती आएको झन्डै ३ वषर्सम्म बेखबर, सम्पकर् िवहीन बसी अिहले एक्कािस 
सम्बन्ध िवच्छेदको माग गरी िनवेदन िदन ुआफमा आ यर्जनक लागकेो छ, सत्य 
तथ्य बझुी कानून बमोिजम गिरपाऊँ।  

४..........................बाट जारी भएको ःथानीय न्याियक कायर्िविधको दफा .... 
बमोिजम िलिखत जवाफबापत दःतरु ......यसै िनवेदनसाथ दािखल गरेको छु।  

५. यो िलिखत जवाफ म्यादिभऽै िलई म आफ उपिःथत भएको छु।  

६. यस िवषयमा अन्यऽ कही ँकतै कुनै िनकायमा कुनै ूकारको िनवेदन िदएको 
छैन।  

७. यसमा लेिखएका व्यहोरा ठीक साँचो सत्य हनु,् झूटा ठहरे कानून बमोिजम 
सजाय भोग्न तयार छु।  
 
िनवेदक 

नामः .................... 
 

इितसंवत साल.......मिहना............गते................रोज शभुम।्   
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अनसूुची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत) 

न्याियक सिमितबाट जारी भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................बःने ........................................को 
नाउँमा ........................................ गाउँपािलका कायार्लयबाट जारी भएको 
१५ (पन्ी) िदने सूचना 

 

.........बःने.....लेतपाईंकोिव  .......................... िववाद परेको भनी िनवेदन 
दतार् गरेको हुँदा सोको ूितिलिप यसैसाथ पठाइएको छ। अतः तपाईंले यो म्याद 
बझेुको वा रीतपूवर्क तामेल भएको िमितले १५(पन्ी) िदनिभऽमा आफ्नो 
भनाइसिहत आफ वा कानून बमोिजमको वारेसमाफर् त यस कायार्लयमा हािजर 
हनु आउनहुोला। अन्यथा कानून बमोिजम हनेु व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। 

 

इित सम्वत.्.....साल......मिहना.......गते रोज.............शभुम.्.।   
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अनसूुची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

िनणर्यको ढाचँा 

 

वी भ्याली गाउँपािलका न्याियक सिमित 

संयोजक 
ौी......................................................................................... 

सदःय 
ौी........................................................................................... 

सदःय 
ौी........................................................................................... 

िनणर्य 

संवत ्............... सालको िनवेदन नं......... 

 

 

िवषयः बलेसीबाट पानी झारेको। 

 

.................िजल्ला........................गाउँपािलका......वडा 
नं....................................बःने ........................ूथम पक्ष 

िव  

धािदङ िजल्ला वी भ्याली गाउँपािलका वडा नं.बःने ..............  दोॐो पक्ष 
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ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१)ञ बमोिजम िनवेदन 
दतार् भई सोही ऐनको दफा ४६ बमोिजम गठन भएको न्याियक सिमितसमक्ष 
ूःततु हनु आएको मु ाको संिक्ष  तथ्य र िनणर्य यस ूकार छः  

(१).... गाउँवडा नं. ...... नक्सा िसट नं..... िक.नं......... क्षे.फ ...........को 
घरजग्गामा पि मतफर् का िक.नं...........का सँिधयार िवपक्षी ..................ले 
घर बनाउँदा आफ्नो घरजग्गामा िसमानासम्म आई जोडीबनाएको तर छत तथा 
बलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउन्डिभऽ झानगरी बनाएको हुँदा सो बलेसी 
बन्द गराई पाऊँ भ े िनवेदकको िनवेदन व्यहोरा।  

(२).............. गाउँपािलकाबाट ूचिलत भवन िनमार्णसम्बन्धी मापदण्ड बमोिजम 
इजाजत ूा  गरी भवनको नक्सासमेत ःवीकृत गराई सो नक्सा बमोिजम भवन 
िनमार्ण गरेको हुँ। िवपक्षी िनवेदकले भने बमोिजम आफ्नो घरको छत तथा 
बलेसीको पानी िनजको घर कम्पाउन्डिभऽ झान नगरेको आफ्नै घरजग्गामा झान 
गरेको हुँदा झूटा िनवेदन खारेज गिरपाऊँ भ े ूत्यथीर्को िलिखत जवाफ।  

(३).............. गाउपािलकाबाट ःथलगत िनरीक्षण तथा सवक्षण गनर् गएका 
ूािविधक टोलीले ःथलगत िनरीक्षण गरी िमित.........मा पेस गरेको 
ःकेचसिहतको ूितवेदनबाट ूत्यथीर्को घरतफर् बाट छत तथा बलेसीको पानी 
खःदा िनवेदकको घर कम्पाउन्डिभऽ पन गरेको देिखन्छ भ े व्यहोरा उल्लेिखत 
भएको।  

(४) िववादका दवैु पक्षलाई मेलिमलाप गराउने ूयोजनका लािग........... 
गाउँपािलका वडा नं....... मा रहेको मेलिमलाप केन्िमा पठाउँदा मेलिमलाप हनु 
नसकी फकीर् आएको।  
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िनणर्य 

दवैु पक्षलाई सनुवुाइको लािग आज पेसी तोिकएकोमा िववादका सम्बिन्धत 
पक्षह  ःवयमं तथा िनजह बाट िनयकु्त गरेका कानून व्यवसायीह समेतको 
भनाई सनुी पनुः िमलापऽ गनुर्होस ्भनी सम्झाउँदा बझुाउँदा पिन िमलापऽ गनर् 
म रु नगनुर् भएकोले फाइलमा संलग्न ूमाण कागजह को समेत मूल्या न गरी 
ःथानीय सरकार स ालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) बमोिजमिनणर्य िदनपुन 
हनु आई िनणर्यतफर्  िवचार गदार् िनवेदकको िक. नं.....को पि मतफर्  ूत्यथीर्को 
िक.नं.....को घरजग्गा जोिडएर रहेकोमा िववाद देिखएन। िनवेदकको 
भनाइअनसुार आफ्नो घर कम्पाउन्डिभऽ ूत्यथीर्को छत तथा बलेसीको पानी 
झारेको हो होइन भनी ःथलगत पमै जाँचबझु गरी ूािविधक ूितवेदन पेस गनर् 
कायार्लयबाट खटी गएका ूािविधक कमर्चारीले िमित.............मा पेस गरेको 
ःकेचसिहतको ूािविधक ूितवेदनसमेतबाट िनवेदकको माग दाबी बमोिजम 
आफ्नो घर कम्पाउन्डिभऽ ूत्यथीर्को छत तथा बलेसीबाट पानी झन गरेको भ े 
पिु  हनुे देिखन्छ। ूत्यथीर्ले यस कायार्लयबाट पािरत गरेको नक्सामासमेत छत 
तथा बलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झान भनी देखाइएको र िनवेदकको घर 
कम्पाउन्डिभऽ पानी झानर् पाउनपुछर् भनी ूत्यथीर्ले दाबी िवरोध गनर्समेत 
नसकेको र ूचिलत कानून र ूचलनबाटसमेत अकार्को घर कम्पाउन्डिभऽ 
आफ्नो छत तथा बलेसीको पानी झानर् पाउने नदेिखएको हुँदा िनवेदकको माग 
बमोिजम ूत्यथीर्ले आफ्नो छत तथा बलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झान 
ूबन्ध गनुर्पन देिखन्छ। िनवेदकको घर कम्पाउन्डमा पानी झानर् नपाउने 
ठहछर्। सो ठहनार्ले तपिसल बमोिजम गनुर्।  
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तपिसल 

१. सरोकारवालाले नक्कल माग गनर् आएमा िनयमानसुार दःतरु िलई नक्कल 
िदन।ु  

२. यो िनणर्यमा िच  नवझेु ३५ िदनिभऽ ..............िजल्ला अदालतमा 
पनुरावेदन गनर् जान ुभनी ूत्यथीर्लाई सनुाइिदन।ु  

३. म्यादिभऽ पनुरावेदन नपरेमा कानून बमोिजम िनणर्य कायार्न्वयन 
गनुर्/गराउन।ु  

 

इित संवत ्........... साल..........मिहना...............गते..........रोज शभुम।्  
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अनसूुची-८ 

(दफा ४८सँग सम्बिन्धत) 

अन्तिरम संरक्षणात्मक आदेशको नमनुा 

वीभ्यालीगाउँपािलका न्याियक सिमित 

संयोजक 
ौी......................................................................................... 

सदःय 
ौी........................................................................................... 

सदःय 
ौी........................................................................................... 

आदेश 

संवत ्............................ सालको िनवेदन नं......... 

 

िवषयः  पीिडतलाई उपचार गराउने सम्बन्धमा। 

.................िजल्ला................गाउँपािलका वडा नं....... 

........................बःने ..............................ूथम पक्ष 

िव  

........ िजल्ला .......... गाउँपािलकावडा नं...........बःने ............ दोॐो पक्ष 

यसमा िनवेदकको माग बमोिजम .............. िजल्ला वडा नं.......... बःने 
...............को नाित ........................को छोरा/छोरी वषर् ................ को 
................ले आफूलाई असाध्य रोग लागी िनयिमत पमा ह ाको २ पटक 
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मगृौला डायलोिसस गनर् िचिकत्सकले िसफािरस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषर् 
.................. को ...........................ले िनयिमत पमा डायलोिसस गनर् 
अटेर गरेको, घरीघरी पैयाँ नभएको बहाना गन गरेको, किहले किहले 
कायार्लयको कामको व्यःतताले फुसर्द निमलेको आिद कारण जनाई आफूले 
िनयिमत ूा  गनुर्पन ःवाथ्य सेवा ूा  गनर् नसकेको हुँदा आफ्नो जीवन झनझन 
खतरायकु्त बन्दै गएको भनी अःपतालको िचिकत्सकको पजुार् र िसफािरससिहत 
पेस हनु आएको िनवेदनउपर ूारिम्भक पमा जाँचबझु गदार् व्यहोरा मनािसव 
देिखएको हुँदा हाललाई िनवेदकको लािग िचिकत्सकले िसफािरस गरे बमोिजम 
हरेक ह ा २ पटक डायलोिसस गनुर् गराउन ु तथा िनजको ःवाःथ्य लाभका 
लािग आवँयक अन्य ूबन्धसमेत िमलाउन ुभनी ःथानीय सरकार स ालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९(८) बमोिजम िवपक्षी ........................को नाममा यो 
अन्तिरम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरीिदएका छ । यो आदेश िमिसल सामेल 
राखी िवपक्षीलाई लेखी पठाईिदन।ु यो आदेशअनसुार उपचार भएको जानकारी 
ूा  गरी िमिसल सामेल राख्न ुर िनयमानसुार पेस गनुर्।  

इित संवत ्................... साल ..........मिहना..........गते रोज....शभुम।् 
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अनसूुची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

िमलापऽको लािग िनवदेनको ढाचँा 

 

वीभ्यालीगाउँपािलकान्याियक सिमितसमक्ष पेस गरेको िमलापऽको संयकु्त 
िनवेदनपऽ 

.......िजल्ला...........गाउँपािलका वडf नं........ बःने ........................ 
कोछोरा/छोरी/ौीमतीवषर् ............. को ............िनवेदक (ूथम पक्ष) 

िव  

.............. िजल्ला. ............. गाउँपािलकावडा नं. ........................ बःने वषर् 

.............को ............................. िलिखत जवाफकतार् (दोॐो पक्ष) 

िवषयः सम्बन्ध िवच्छेद। 

हामी िनवेदक िनम्निलिखत िनवेदन गदर्छौः 

१. हामीबीच संवत ्२०६९ सालमा सामािजक परम्पराअनसुार िववाह गिरएकोमा 
किरब २ वषर्सम्म समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको िथयो। हामीबाट २०७१ साल 
जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,  सोही वषर् २०७१ सालको ितहारमा 
माइत गएपिछ घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, 
िलन गएको तर उल्टै कुटिपट गरी पठाएको भनी िनवेदकको िनवेदन परेको।  

२. आफूलाई दाइजो नल्याएको िनउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी 
जबजर्ःत घरबाट िनकाला गरेको हो। आफू खसुीले माइत गई बसेको होइन 
अझपिन लोग्नेूित आफ्नो यथावत माया, सद\भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने 
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ःवाःनीको सम्बन्ध यथावत ्कायम गराई पाऊँ भ े ूत्यथीर्को िलिखत जवाफ 
रहेको।  

३. हामी झगडा गरी आय ,केहीवषर् लोग्ने ःवाःनी छुिटएर बःय , हामीबाट एक 
सन्तानको जायजन्मसमेतभइसकेको छ। घरमा सामान्य घरायसी िवषयले 
मनमटुाव भई लोग्ने ःवाःनी अलग अलग बसेकोमा ................... 
गाउँपािलकाको न्याियक सिमितमाफर् त वडा नं. ................. अन्तगर्तको 
............................ मेलिमलाप केन्िमा मेलिमलापकतार् .................को 
पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमली आएको व्यहोरा यो छ िक िवगतमा 
जे जःता िवषयमा असमझदारी तथा बेमेल भएको भएतापिन हामीबीच एक 
अकार्ूित िव ास, सद\भाव र ूमे कायमै रहेकोले लोग्ने ःवाःनीको सम्बन्ध 
िवच्छेद गरी पाऊँ भ े िनवेदन दाबी छोडी पनुः समुधरु सम्बन्धका साथ 
दाम्पत्य जीवनलाई व्यविःथत ढंगले अगािड बढाउने छ । िनवेदकको घरमा 
तत्काल लोग्ने ःवाःनी िमली बःने वातावरण नहनेु भएकोले छु ै ठाउँमा डेरा 
िलई बःन हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले ःथानीय सरकार स ालन ऐन 
२०७४ को दफा ४७ (२) बमोिजम यो िमलापऽको संयकु्त िनवेदन पेस गरेका 
छ ,लेिखए बमोिजम िमलापऽ गरी पाऊँ।  

४. ..................गाउँपािलका ःथानीय न्याियक कायर्िविध बमोिजम यो िमलापऽको 
संयकु्त िनवेदन दःतरुबापत ...........यसैसाथ संलग्न छ।  

५. यसमा लेिखएका व्यहोरा ठीक साँचो हनु,् झूटा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला  
बझुाउँला।  

िनवेदकह  

.................................... ूथम पक्ष .................................... दोॐो पक्ष 

 

इित संवत ्........... साल..........मिहना............गते.............रोज शभुम।्  
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अनसूुची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत) 

िमलापऽको ढाचँा 

 वी भ्याली गाउँपािलका न्याियक सिमित समक्ष पेस गरेको िमलापऽ 
को संयकु्त िनवेदन पऽ 

.....िजल्ला गाउँ पािलका वडा नं..........बःने .....................को 
छोरा/छोरी/ौीमती वषर् ..........को ........................िनवेदक (ूथम पक्ष) 

िव  

 

......िजल्ला.......गाउँ पािलका वडा नं...........िलिखत जवाफ कतार् ............. को 

.......................बःने वषर्..................................(दोॐो पक्ष) 

िवषयः सम्बन्ध िवच्छेद। 

हामी िनवेदक िनम्निलिखत िनवेदन गदर्छ  : 

१. हामीबीच संवत ्२०६९ सालमा सामािजक परम्पराअनसुार िववाह गिरएकोमा 
किरब  २ वषर्सम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको िथयो। हामीबाट २०७१ साल 
जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोही वषर् २०७१ सालको ितहारमा 
माइत गएपिछ घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, 
िलन गएको तर उल्टै कुटिपट गरी पठाएको भनी िनवेदकको िनवेदन परेको।  

२. आफूलाई दाइजो नल्याएको िनहुँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी 
जबजर्ःत घरबाट िनकाला गरेको हो। आफू खसुीले माइत गई बसेको होइन 
अझपिन लोग्नेूित आफ्नो यथावत ् माया, सद\भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने 
ःवाःनीको सम्बन्ध यथावत ्कायम गराईपाऊँ भ े ूत्यथीर्को िलिखत जवाफ 
रहेको।  
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३. हामी झगडा गरी आय , केहीवषर् लोग्ने ःवाःनी छुिटएर बःय , हामीबाट एक 
सन्तानको जायजन्मसमेतभइसकेको छ। घरमा सामान्य घरायसी िवषयले 
मनमटुाव भई लोग्ने ःवाःनी अलग अलग बसेकोमा ................ 
गाउँपािलकाको न्याियक सिमितमाफर् त वडा नं. ......... अन्तगर्तको 
............................ मेलिमलाप केन्िमा मेलिमलापकतार् .................को 
पहलमा एक आपसमा छलफल गरी िमली आएको व्यहोरा यो छ िक िवगतमा 
जे जःता िवषयमा असमझदारी तथा बेमेल भएको भएतापनी हामीबीच एक 
अकार्ूित िव ास, सद\भाव र ूमे कायमै रहेकोले लोग्ने ःवाःनीको सम्बन्ध 
िवच्छेद गरी पाऊँ भ े िनवेदन दाबी छोिड पनुः समुधरु सम्बन्धका साथ 
दाम्पत्य जीवनलाई व्यविःथत ढंगले अगािड बढाउने छ । िनवेदकको घरमा 
तत्काल लोग्ने ःवाःनी िमली बःने वातावरण नहनेु भएकोले छु ै ठाउमा डेरा 
िलई बःन हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले ःथानीय सरकार स ालन ऐन 
२०७४ को दफा ४७ (२) बमोिजम यो िमलापऽको संयकु्त िनवेदन पेस गरेका 
छ , लेिखए बमोिजम िमलापऽ गरी पाऊँ।  

४.......गाउँपािलका ःथानीय न्याियक कायर्िविध बमोिजम यो िमलापऽको संयकु्त 
िनवेदन दःतरुबापत  .......यसैसाथ संलग्न छ।  

५.यसमा लेिखएका व्यहोरा ठीक साँचो हनु,्झूटा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला  
बझुाउँला।  

िनवेदकह  

................. ूथम पक्ष           ..................दोॐो पक्ष 

 

इितसंवत.्........ साल..........मिहना.....गते..........रोज शभुम।् 
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अनसूुची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

मेलिमलापकतार्मा सूचीकृत हनेु िनवेदन ढाचँा 

न्याियक सिमित 

वीभ्यालीगाउँपािलकासमक्ष पेस गरेको िनवेदन 

 

िवषयः मेलिमलापकतार्मा सूचीकृत हनु पाऊँ। 

 

ूःततु िवषयमा तपिसलमा उल्लेिखत कागजातह को ूितिलिप साथै राखी 
............  गाउँपािलकाको न्याियक सिमितअन्तगर्तका ............ मेलिमलाप 
केन्िमा सूचीकृत भई मेलिमलाप गराउन अनमुित पाऊँ भनी िनवेदन गदर्छु।  

तपिसल 

१) नागिरकता ूमाणपऽको छायाकपी,  

२) ःनातक तहसम्म उ ीणर् गरेको शैिक्षक ूमाणपऽको छायाकपी, 

३) मेलिमलापकतार्को तािलम ूा  गरेको ूमाणपऽको छायाकपी, 

४) मेलिमलापसम्बन्धी अनभुव र 

५) व्यि गत िववरण (Bio- data) 

िनवेदक 

नाम थरः .......... 

दःतखतः ........... 

िमितः ............. 
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अनसूुची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

वीभ्यालीगाउँपािलकाको न्याियक सिमितसमक्ष पेस गरेको 

भिरभराउको िनवेदन पऽ 

 

िवषयः भिरभराई पाऊँ भ ेबारे। 

 

......बःने........................................................िनवेदक/वादी/ूितवादी 

 

िव  

.....बःने.....................................िवपक्षी/वादी/ूितवादी 

मु ा 

 

म िनवेदक िनवेदनबापत .    /-दःतरु साथै राखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छु। 

१. उपरोक्त िवपक्षीसँगको उल्लेिखत मु ा यस गाउँपािलकाको न्याियक 
सिमितको िमित..............को िनणर्य बमोिजम मैले यस कायार्लयमा राखेको 
दःतरु/रकम िमित...........को ौी...................िजल्ला अदालतको फैसला 
बमोिजम मैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँदा उक्त रकम भरी भराई पाउन 
यो िनवेदन पेस गरेको छु। 
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२. मैले यस कायार्लयमा जम्मा गरेको दःतरु/रकमको भरपाई/रिसद/भौचरको 
सक्कलै ूित र सम्मानीत ौी.......................िजल्ला अदालतको अिन्तम 
फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न छ। 

३. यसमा लेिखएको व्यहोरा ठीक हो, झूटा ठहरे सहुँला बझुाउँला। 

 

िनवेदक 

िनज.............. 

 

इितसंवत..........साल....मिहना....गते........रोज शभुम।् 

अनसूुची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

वी भ्याली गाउँपािलका पेस गरेको िनवेदन पऽ 

िवषयः चलन चलाई पाऊँ भ बेारे। 

.......बःने............... ....... ....िनवेदक/वादी/ूितवादी 

िव  

...बःने............... ....... .िवपक्षी/वादी/ूितवादी 

मु ा 

म िनवेदक िनवेदनबापत . /-दःतरु साथै राखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छु। 

१.उपरोक्त िवपक्षीसँगको उल्लेिखत मु ा यस गाउँपािलकाको न्याियक 
सिमितबाट िमित........मा िनणर्य भई उक्त घर जग्गा (वा जनु सम्पि  भोग गनर् 
पाउने गरी िनणर्य भएको छ सो सम्पि  वा वःत ुउल्लेख गन) मेरो हक भोग र 
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ःवािमत्वको हनेु ठहर भएकोमा ौी...... िजल्ला अदालतमा िवपक्षीले पनुरावेदन 
गरेकोमा सम्मािनत अदालतबाटसमेत िमित.............. मा िनणर्य हुँदा न्याियक 
सिमितकै िनणर्यलाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुँदा सो मेरो हक 
भोगको कायम भएको सम्पि  रहेको हुँदा शीयाितशीय मलाई उक्त सम्पि  
चलन चलाई पाउन यो िनवेदन पेस गरेको छु। 

२. यसै िनवेदनसाथ देहायका कागजातह  संलग्न गरेको छु। 

क. न्याियक सिमितले िमित............मा गरेको िनणर्यको छाँयाकपी 

ख. ौी...........िजल्ला अदालतले गरेको िमित.............को सदर फैसलाको 
छायाकपी 

ग. यस िववाद सम्ब  िमिसल यसै कायार्लयमा रहेको छ। 

घ. लेिखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ,झूटा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला 
बझुाउँला।िनवेदक 

िनज............... 

इितसंवत.्.......साल.....मिहना.......गते........रोज शभुम।् 
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अनसूुची १४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत) 

वीभ्यालीगाउँपािलका न्याियक सिमित 

संयोजक 
ौी......................................................................................... 

सदःय 
ौी........................................................................................... 

सदःय 
ौी........................................................................................... 

आदेश 

संवत ्................. सालको िनवेदन नं......... 

िवषयः सम्पि  हःतान्तरण रोक्का। 

.............. िजल्ला. ............. गाउँपािलका वडा नं. ..............बःने ......... को 
छोरा/छोरी/ौीमती वषर् .............. को ............ िनवेदक (ूथम पक्ष) 

िव  

......िजल्ला...........गाउँपािलका वडा नं.....िवपक्षी (दोॐो पक्ष) .......... बःने 

....वषर्.....को यसमा िनवेदकको माग बमोिजम ......िजल्ला....... गाउँपािलका 
वडा नं..... क्षे.फ......... िक.नं......... जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको 
अबण्डाको..................वगर्िफटको चारतले घर र िलग लगापातसमेत 
िवपक्षी....सम्पि  िनज िवपक्षीबाट अन्य अंिशयारह को मन्जरुीिबना हक 
हःतान्तरण हनु सक्ने आशंका गरी िनवेदकले िदएको िनवेदनउपर ूारिम्भक 
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पमा जाँचबझु गदार् व्यहोरा मनािसव देिखएको हुँदा हाललाई ूत्यक्षीर्को नाममा 
रहेको उिल्लिखत घरजग्गाको हक हःतान्तरण गनर् िसफािरस निदन वडालाई र 
अक  आदेश नभएसम्मका लािग उक्त घरजग्गाको हक हःतान्तरण नगनुर्/गनर् 
निदन ु भनी मालपोत कायार्लयको नाममासमेत ःथानीय सरकार स ालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रोक्काको आदेश जारी गिरिदएका छ । 
यो आदेश िमिसल सामेल राखी सम्बिन्धत कायार्लयह मा पठाइिदन।ु यो 
आदेशअनसुार रोक्का भएको जानकारी ूा  गरी िमिसल सामेल राख्न ु र 
िनयमानसुार पेस गनुर्। 

इितसंवत.्.........साल..........मिहना...........गते..........रोज शभुम ्......। 
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अनसूुची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत) 

नक्कलको लािग िनवेदन 

न्याियक सिमित 

वीभ्यालीगाउँपािलका गाउँपािलकामा पेस गरेको 

िनवेदन पऽ 

िवषयः नक्कल पाऊँ भ बेारे। 

................... बःने .................................... िनवेदक /वादी / ूितवादी 

िव  

............... बःने ............................................ िवपक्षी /वादी /ूितवादी 

मु ाः ........................................................................। 

म िनवेदक िनवेदन दःतरुबापत . । साथै राखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छुः 

(१) उपरोक्त िवपक्षीसँगको उल्लेिखत मु ामा अध्ययनको लािग देहायका 
कागजातह  आवँयक परेको हुँदा ूमािणत ूितिलिप पाऊँ भनी यो िनवेदनसाथ 
उपिःथत भएको छु। अतः नक्कलको ूमािणत ूितिलिप पाऊँ।  

देहाय  

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

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

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

घ) ................................................................................ 
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ङ) ................................................................................ 

२) लेिखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झूटा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला 
बझुाउँला।  

िनवेदक 

इितसंवत ् साल @)&*  मिहना !) गते रोज ्@ शभुम ्......। 

cf1fn] 

w|'j s'df/ /fO { 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 ?jL EofnL  ufpFkflnsfsf] वी ाली गाउँपािलका ाियक सिमित 

(कायिविध स ी) ऐन,२०७८ d"No ?. %.– 


