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न्यायिक सयियि (कािययियि सम्बन्धी) ऐन, २०७४
प्रस्तािनााः
नेपालको सं विधान बमोविम दे श समाििाद उन्मु ख सं घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुरुप सञ्चावलत
रहे कोले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त न्यावयक अवधकार अनुरुप न्याय सम्पादन पद्धवतलाई चुस्त दु रुस्त बनाउन र न्यावयक
सवमवतले प्रचवलत कानु न बमोविम उिुरीको कारिाही र वकनारा गदाा अपनाउनुपने काया विवध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता
एिं पारदवशाता कायम गरी कानुनको शासन तथा न्याय प्रवतको िनविश्वास कायम राखीरहनको लावग प्रचलनमा रहे को सं घीय
कानुनमा भए दे न्त्रख बाहे क थप कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोविम वभमेश्वर नगरपावलकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको
छ ।
परिच्छे द -१

प्रािम्भिक
१.
२.

सं विप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “न्यावयक सवमवत (कायाविवध सम्बन्धी) ऐन, २०७४” रहे को छ ।
(२) यो ऐन भीमेश्वर नगरपावलका िे त्रवभत्र तु रून्त प्रारम्भ हुने छ ।
पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागे मा यस ऐनमा,

(क) “उिुरी” भन्नाले सवमवत समि परे को विराद, वनिे दन िा उिुरीबाट शुरु भएको प्रचवलत कानुन बमोविम
सवमवतले कारिाही र वकनारा गने उिुरी सम्झनु पछा ।

(ख) “कानुन व्यिसायी” भन्नाले कानुनी पेसी गने नेपाल कानुन व्यिसायी पररषदबाट प्रमाणपत्र प्राप्त भएको व्यन्त्रि
सम्झनु पछा ।

(ग) “काया पावलका” भन्नाले भीमेश्वर नगरपावलकाको नगर काया पावलकालाई सम्झनु पछा ।
(घ) “कायाा लय” भन्नाले भीमेश्वर नगरपावलकाको नगर काया पावलकाको कायाा लयलाई सम्झनु पछा ।
(ङ) “खाम्ने” भन्नाले तोवकएको सम्पविको मूल्ां कन गररं दा असु ल उपर हुन पुग्ने हदलाई सम्झनु पछा ।
(च) “चलन चलाईवदने ” भन्नाले वनणा य पश्चात् हक अवधकार प्राप्त भएको व्यन्त्रिलाई कुनै िस्तु िा सम्पवि भोग
गना कायाा न्वयन गराइवदने कायालाई सम्झनु पछा ।
(छ) “िमानत” भन्नाले कुनै व्यन्त्रि िा सम्पविलाई न्यावयक सवमवतले चाहे को िखतमा उपन्त्रस्थत िा हाविर गराउन
वलएको विम्मा िा उिरदावयत्वलाई सम्झनु पछा ।
(ि) “िेथािमानी” भन्नाले पवछ हुन सक्ने दण्ड िररिाना विगो समेतलाई खाम्ने गरी वलएको िग्गा िवमन लगायतका
अचल सम्पविलाई सम्झनु पछा .
(झ) “तामेली” भन्नाले न्यावयक सवमवतको िे त्रावधकार वभत्रका वििादहरुमा सम्वन्धीत पिलाई िु झाईने म्याद, सु चना,
आदे श, पूिी िा िानकारी पत्र ररतपूिाक िु झाउने काया लाई सम्झनु पछा ।
(ञ) “तायदात” भन्नाले सम्पविको वििरण िा गन्ती गरे को सं ख्या िवनने व्यहोरा िा सम्पविको िााँ टिारी िा
लगतलाई सम्झनु पछा ।
(ट) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोविम” भन्नाले यस ऐन अन्तगा त बनेको वनयममा तोवकए बमोविम सम्झनु पछा ।
(ठ) “दरपीठ” भन्नाले न्यावयक सवमवत समि पेश हुन आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्धमा ररत नपुगे िा कानुनले
दताा नहुने िा नलाग्ने भएमा त्यसको पछावि पट्टी सोको कारण र अिस्था िनाइ अवधकारप्राप्त अवधकारीले
लेन्त्रखवदने वनदे शन िा व्यहोरालाई सम्झनु पछा ।
(ि) “धनिमानी” भन्नाले मुद्दाको अन्त्रन्तम वकनारा हुाँ दा लाग्न सक्ने विगो दण्ड िररिाना िापत पिसं ग वलइने नगद
िा िायिेथालाई सम्झनु पछा ।
(ढ) “नगरपावलका” भन्नाले भीमेश्वर नगरपावलकालाई सम्झनु पछा ।
(ण) “नामेसी”

भन्नाले कुनै व्यन्त्रिको नाम, थर र ितन समेतको विस्तृ त वििरण खुलाइएको व्यहोरालाई सम्झनु

पछा ।
(त) “नावलश”

भन्नाले कुनै वििादको विषयमा दिा ८ बमोविम वदएको उिुरी, वनिे दन िा विरादपत्र समेतलाई

सम्झनु पछा
(थ) “वनणा य वकताब”

भन्नाले सवमवतले उिुरीमा गरे को वनणा यको अवभलेख राख्नको लावग खिा गरे को उिुरीमा

वनणा य गरे को व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको सं विप्त उल्लेख भएको वकताब सम्झनु पछा ।
(द) “पन्चकृवत मोल” भन्नाले गाउाँ िस्तीका गन्यमान्य उपन्त्रस्थत भलाद्मीले सम्पविको स्थलगत तथा स्थानीय
अिलोकन मूल्ां कन गरी विक्री वितरण हुनसक्ने उवचत ठहराएर वनवश्चत गरे को मुल्लाई सम्झनु पछा ।
(ध) “पेसी” भन्नाले न्यावयक सवमवत समि वनणा याथा पेश हुने वििादहरुमा पिहरुलाई उपन्त्रस्थत गराइ सु नुिाइ गने
कामलाई सम्झनु पछा ।
(न) “प्रवतिादी” भन्नाले िादीले िसका उपर उिुरी दताा गदा छ सो व्यन्त्रि िा सं स्था सम्झनु पछा ।
(प) “व्यन्त्रिगत िमानी” भन्नाले मुद्दाका पिलाई उपन्त्रस्थत गराउन लागे का दण्ड िररिाना बु झाउं दा विम्मा वलने
व्यन्त्रिलाई सम्झनु पछा ।
(ि) “ियान” भन्नाले मुद्दाका पि िा पेटबोलीमा बु वझएका व्यन्त्रिले सवमवतसमि आई गने कागिातलाई सम्झनु
पछा ।
(ब) “िकपत्र”

भन्नाले वििाद सम्बन्धमा िानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरे का कुरा लेन्त्रखने िा लेन्त्रखएको

कागिलाई सम्झनु पछा ।
(भ) “बन्द ईिलास” भन्नाले न्यावयक सवमवत अन्तगा त वनरुपण हुने वििादहरु मध्ये गोप्य प्रकुवतको वििाद भएको
र सम्वद्ध पिहरुविच गोपवनयता कायम गना आिश्यक दे न्त्रखएमा सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ध
गररएको सु नुिाई किलाई सम्झनु पछा ।
(म) “मूल्तिी” भन्नाले न्यावयक सवमवत अन्तगा त विचाराधीन मुद्दा अन्य अड्डा अदालतमा समेत विचारावधन भईरहेको
अिस्थामा न्यावयक सवमवतले वनणा य गदाा अन्य विचारावधन मुद्दामा प्रभावित हुने दे न्त्रखएमा प्रभाि पाने मुद्दाको
िैसला नभएसम्म प्रभावित हुने मुद्दा स्थवगत गने काया लाई सम्झनु पछा ।
(य) “लगापात” भन्नाले घरिग्गा र त्यससाँ ग अन्तर वनवहत टहरा, बोट विरुिा, खुल्ला िवमन र त्यसमा रहे का
सबै खाले सं रचना िा चचेको िग्गा, छे उछाउ, से रोिेरो र सम्पूणा अियिलाई सम्झनु पछा ।

(र)

“िादी” भन्नाले कसै उपर सवमवत समि उिुरी दताा गने व्यन्त्रि िा सं स्था सम्झनु पछा ।

(ल) “सवचिालय” भन्नाले न्यावयक सवमवतको सवचिालयलाई सम्झनु पछा ।
(ि) “सदस्य” भन्नाले न्यावयक सवमवतको सं योिक र सदस्य समेतलाई सम्झनु पछा ।
(श) “सदरस्याहा”

भन्नाले धरौटीमा रहे को रकमको लगत कट्टा गरी आम्दानीमा िााँ ध्ने काया लाई सम्झनु पछा ।

(स) “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनु पछा ।
(ह) “सवमवत” भन्नाले नेपालको सं विधानको धारा २१७ बमोविम गवठत न्यावयक सवमवत सम्झनु पछा र सो शव्दले
स्थानीय ऐनको दिा ४८ को उपदिा (६) बमोविमको सवमवतलाइा समेत िनाउनेछ ।
(ि) “सालिसाली”

भन्नाले हरे क िषाको लावग छु ट्टा छु ट्टै हुने गरी प्रवतिषाको वनवमि स्थायी रुपमा तय गररएको

शता सम्झनु पछा ।
(त्र) “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनु पछा ।
(ज्ञ) "सं विधान" भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनु पछा ।
परिच्छे द-२

सयियिको अयिकाि
३.

उिुरीमा वनणा य गने अवधकार : सवमवतमा दताा भएका उिुरी िा उिुरीको वनणा य गने िा दताा भएको नावलस
िा उिुरीको कुनै व्यहोराले लगत कट्टा गने अवधकार सवमवतलाइा मात्र हुनेछ ।

४.

उिुरीमा वनणा य बाहे क अन्य काया को अवधकार : (१) दिा ३ मा उल्ले ख भएको िा प्रचवलत कानुनले सवमवत
िा सवमवतको सदस्यले नै गने भन्ने व्यिस्था गरे को िा काया को प्रकृवतले सवमवत िा सवमवतको सदस्यले नै गनुापने
स्पष्ट भै रहे को दे न्त्रख बाहे कको अन्य काया हरू यस ऐनमा तोवकएको कमाचारी र त्यसरी नतोवकएकोमा सवमवतले
वनणा य गरी तोकेको िा अवधकार प्रदान गरे को कमाचारीले गनुापने छ ।
(२) तोवकएको शाखा प्रमुख िा तोवकएका अन्य कमाचारीले यस ऐन र प्रचवलत कानुन बमोविम तोवकएको

काम गदाा सवमवतको संयोिक िा सवमवतले तोकेको सदस्यको प्रत्यि वनदे शन, दे खदे ख र वनयिणमा रही गनुापने
छ ।
५.

यस ऐन बमोविमको काया विवध अिलम्बन गनुापने : सवमवतले उिुरी िा उिुरीको कारिाही र वकनारा गदाा
प्रचवलत कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भए दे न्त्रख बाहे क यस ऐन बमोविमको काया विवध अिलम्बन गनुापने छ ।

६.

सवमवतले हे नेः सवमवतलाइा दे हाय बमोविमको उिुरीहरूमा कारिाही र वकनारा गने अवधकार रहनेछ :

(क)

स्थानीय ऐनको दिा ४७ अन्तगा तको उिुरी,

(ख)

अदालतबाट मेलवमलापको लावग नगरपावलकामा प्रेवषत उिुरी,

(ग)

सं विधानको अनुसूची-८ अन्तगा तको एकल अवधकार अन्तगा त सभाले बनाएको कानुन बमोविम वनरूपण हुने

(घ)

गरी वसविात उिुरी, तथा
प्रचवलत कानुनले नगरपावलकाले हे ने भवन तोकेका उिुरीहरू ।

७.

सवमवतको िे त्रावधकारः सवमवतले दिा ६ अन्तगा तका मध्ये दे हाय बमोविमका उिुरीहरूमा मात्र िे त्रावधकार
ग्रहण गने तथा कारिाही वकनारा गनेछ :

(क)

व्यन्त्रिको हकमा उिुरीका सबै पि नगरपावलकाको भै गोवलक िे त्रावधकारवभत्र बसोबास गरीरहे को,

(ख)

प्रचवलत कानुन र सं विधानको भाग ११ अन्तगा तको कुनै अदालत िा न्यायावधकरण िा वनकायको
िे त्रावधकारवभत्र नरहे को,

(ग)

नगरपावलकाको िे त्रावधकार वभत्र परे का कुनै अदालत िा वनकायबाट मेलवमलाप िा वमलापत्रको लावग प्रेवषत

(घ)

गररएको,
अचल सम्पवि समािे श रहे को विषयमा सो अचल सम्पवि नगरपावलकाको भै गोवलक िे त्रावधकारवभत्र

(ङ)

रवहरहे को, तथा
कुनै घटनासाँ ग सम्बन्त्रन्धत विषयिस्तु रहे कोमा सो घटना नगरपावलकाको भै गोवलक िेत्रवभत्र घटे को ।

परिच्छे द-३

उजुिी िथा प्रयििाद दिाय
८.

विराद, उिूरी िा वनिे दन दताा गने : (१) कसै उपर विराद, उिूरी िा वनिे दन दताा गदाा िा उिुरी चलाउाँ दा
प्रचवलत कानुन बमोविम हकदै या पुगेको व्यन्त्रिले सवमवतको सवचिालय समि उिुरी दताा गनासक्ने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम उिुरी वदं दा यस ऐन तथा प्रचवलत कानुन बमोविम खुलाउनु पने कुरा सबै

खुलाइा तथा पुयाा उनुपने प्रवक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बमोविमको ढााँ चामा वदनुपने छ ।

(३) उपदिा (२) मा लेन्त्रखए दे न्त्रख बाहे क उिुरीमा दे हाय बमोविमको व्यहोरा समेत खुलाउनुपने छ :
(क)

बादीको नाम, थर, ितन र वनिको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बािे र बज्यै को नाम;

(ख)

प्रवतबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म वनिको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान पिा

(ग)

लाग्ने गरी स्पष्ट खुलेको ितन;
नगरपावलकाको नाम सवहत सवमवतको नाम;

(घ)

उिुरी गनुापरे को व्यहोरा र सम्पूणा वििरण;

(ङ)

नगरपावलकाले तोके अनुसारको दस्तु र बु झाएको रवसद िा वनस्सा;

(च)

सवमवतको िे त्रावधकार वभत्रको उिुरी रहे को व्यहोरा र सम्बन्त्रन्धत कानुन;

(छ)

बादीले दािी गरे को विषय र सोसाँ ग सम्बन्धीत प्रमाणहरू;

(ि)

हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहे को तथा हकदै या पुगेको

(झ)

कुनै सम्पविसाँ ग सम्बन्त्रन्धत विषय भएकोमा सो सम्पवि चल भए रहे को स्थान, अिस्था तथा

सम्बन्धी व्यहोरा;

अचल भए चारवकल्ला सवहतको सबै वििरण ।
(४) प्रचवलत कानुनमा कुनै विशेष प्रवक्रया िा ढााँ चा िा अन्य केवह उल्लेख भएको रहे छ भने सो सन्दभा मा
आिश्यक वििरण समेत खुलेको हुनुपने छ ।
(५) कुनै वकवसमको िवतपूवता भराउनुपने अथिा बण्डा लगाउनु पने अिस्थाको उिुरीको हकमा त्यस्तो
िवतपूवता िा बण्डा िा चलनको लावग सम्बन्त्रन्धत अचल सम्पविको वििरण खुलेको हुनुपने छ ।
९. विराद, उिूरी िा वनिे दन दताा गरी वनस्सा वदनेः (१) उिुरी प्रशासकले दिा ८ बमोविम प्राप्त उिुरी दताा गरी
बादीलाइा तारे ख तोवक अनुसूची-२ बमोविमको ढााँ चामा वबिाद दताा को वनस्सा वदनुपने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम तारे ख वदनु पने अिस्थामा तारे ख तोक्दा अनुसूची-३ बमोविमको ढााँ चामा तारे ख
भपाा इा खिा गरी सम्बन्त्रन्धत पिको दस्तखत गराइा वमवसल सामेल राख्नुपछा ।
(३) उपदिा (२) बमोविम तारे ख भपाा इामा तोवकएको तारे ख तथा उि वमवतमा हुने काया समेत उल्ले ख
गरी सम्बन्त्रन्धत पिलाइा अनुसूची-४ बमोविमको ढााँ चामा तारे ख पचाा वदनुपने छ ।
१०. उिुरी दरपीठ गने : (१) उिुरी प्रशासकले दिा ८ बमोविम पेश भएको उिुरीमा प्रवक्रया नपुगेको दे न्त्रखए पुरा
गनुापने दे हायको प्रवक्रया पुरा गरी अथिा खुलाउनुपने दे हायको व्यहोरा खुलाइ ल्ाउनु भन्ने व्यहोरा लेन्त्रख पाच

वदनको समय तोवक तथा वबिाद दताा गना नवमल्ने भए सो को कारण सवहतको व्यहोरा िनाइा दरपीठ गरे मा
बादीलाइा उिुरी विताा वदनुपने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम प्रवक्रया नपुगेको भवन दरपीठ गरी विताा गरे को उिुरीमा दरपीठमा उल्लेख
भए बमोविमको प्रवक्रया पुरा गरी पाच वदनवभत्र ल्ाएमा दताा गररवदनु पछा ।
(३) उपदिा (१) बमोविमको दरपीठ आदे श उपर वचि नबु झ्ने पिले सो आदे श भएको वमवतले वतन वदन
वभत्र उि आदे शको विरूध्दमा सवमवत समि वनिे दन वदनसक्ने छ ।
(४) उपदिा (३) बमोविम वदएको वनिे दन व्यहोरा मनावसब दे न्त्रखए सवमवतले उपदिा (१) बमोविमको
दरपीठ बदर गरी वबिाद दताा गना आदे श वदनसक्ने छ ।
(५) उपदिा (४) बमोविम आदे श भएमा उिुरी प्रशासकले त्यस्तो वबिाद दताा गरी अरू प्रवक्रया पुरा
गनुापने छ ।
११. दताा गना नहुने : उिुरी प्रशासकले दिा ८ बमोविम पेश भएको उिुरीमा दे हाय बमोविमको व्यहोरा वठक
भएनभएको िााँ च गरी दताा गना नवमल्ने दे न्त्रखएमा दिा १० बमोविमको प्रवक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुापने छः
(क)

प्रचवलत कानुनमा हदम्याद तोवकएकोमा हदम्याद िा म्याद वभत्र उिुरी परे नपरे को;

(ख)

प्रचवलत कानुन बमोविम सवमवतको िे त्रावधकार वभत्रको उिुरी रहे नरहे को;

(ग)

कानुन बमोविम लाग्ने दस्तु र दान्त्रखल भए नभएको;

(घ)

कुनै सम्पवि िा अवधकारसाँ ग सम्बन्त्रन्धत विषयमा वििाद वनरूपण गनुापने विषय उिुरीमा समािे श

(ङ)

रहे कोमा त्यस्तो सम्पवि िा अवधकार विषयमा उिुरी गना बादीको हक स्थावपत भएको प्रमाण
आिश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहे को;
उि विषयमा उिुरी गने हकदै या बादीलाइा रहे नरहे को;

(च)

वलखतमा पुरागनुापने अन्य ररत पुगे नपुगेको ।

१२. दोहोरो दताा गना नहुनेः (१) यस ऐनमा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन प्रचवलत कानुन बमोविम सवमवत िा
अन्य कुनै अदालत िा वनकायमा कुनै पिले उिुरी गरी सवमवत िा उि अदालत िा वनकायबाट उिुरीमा
उल्ले ख भएको विषयमा प्रमाण बु वझ िा नबु वझ वििाद वनरोपण भै सकेको विषय रहे को छ भने सो उिुरीमा
रहे का पि विपिको बीचमा सोवह विषयमा सवमवतले उिुरी दताा गना र कारिाही गना हुाँ दैन ।
(२) उपदिा (१) बमोविम दताा गना नवमल्ने उिुरी भु लिश दताा भएकोमा सो व्यहोरा िानकारी भएपवछ
उिुरी िुनसु कै अिस्थामा रहे को भए पवन सवमवतले उिुरी खारे ि गनुापने छ ।
१३. उिुरीसाथ वलखत प्रमाणको सक्कल पेश गनुापने : उिुरीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक वलखत प्रमाणको सक्कल र
कन्त्रिमा एक प्रवत नक्कल उिुरीसाथै पेश गनुापने छ र उिुरी प्रशासकले त्यस्तो वलखतमा कुनै कैवियत
िनाउनुपने भए सो िनाइ प्रमाण सम्बन्त्रन्धत वमवसलमा राख्नेछ ।
१४. उिुरी तथा प्रवतिाद दताा दस्तु रः (१) प्रचवलत कानुनमा वबिाद दताा दस्तु र तोवकएकोमा सोवह बमोविम तथा
दस्तु र नतोवकएकोमा एक सय रूपैयााँ बु झाउनुपने छ ।
(२) प्रचवलत कानुनमा प्रवतिाद दताा दस्तु र नलाग्ने भनेकोमा बाहे क एक सय रूपैयााँ प्रवतिाद दताा दस्तु र
लाग्ने छ ।
१५. प्रवतिाद पेश गनुापने : (१) प्रवतबादीले दिा २० बमोविम म्याद िा सू चना प्राप्त भएपवछ म्याद िा सू चनामा
तोवकएको समयािवध वभत्र उिुरी प्रशासक समि आिै िा िारे स मािात वलन्त्रखत प्रवतिाद दताा गनुापने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम प्रवतिाद पेश गदाा प्रवतबादीले भएको प्रमाण तथा कागिातका प्रवतवलवप साथै
सं लग्न गरी पेश गनुापने छ ।
(३) प्रवतिादीले वलन्त्रखत ब्यहोरा वदाँ दा अनुसूची-५ बमोविमको ढााँ चामा वदनुपने छ ।

१६. प्रवतिाद िााँ च गने : (१) उिुरी प्रशासकले दिा १५ बमोविम पेश भएको प्रवतिाद िााँ च गरी कानुन बमोविमको
ररत पुगेको तथा म्याद वभत्र पेश भएको दे न्त्रखए दताा गरी सवमवत समि पेश हुने गरी वमवसल सामेल गनुापने छ
।
(२) उपदिा (१) बमोविम प्रवतिाद दताा हुने भएमा उिुरी प्रशासकले प्रवतबादीलाइा बादी वमलानको तारे ख
तोक्नुपने छ
।
१७. वलखतमा पुरा गनुापने सामान्य ररतः (१) प्रचवलत कानुन तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेन्त्रखए दे न्त्रख बाहे क सवमवत
समि दताा गना ल्ाएका उिुरी तथा प्रवतिादमा दे हाय बमोविमको ररत समेत पुरा गनुापने छ :
(क)

(ख)
(ग)

एिोर साइिको नेपाली कागिमा बायााँ तिा पााँ च से न्त्रिवमटर, पवहलो पृष्ठमा शीरतिा दश
से न्त्रिवमटर र त्यसपवछको पृष्ठमा पााँ च से न्त्रिवमटर छोिे को तथा प्रत्येक पृष्ठमा बविस हरिमा
नबढाइा कागिको एकातिा मात्र लेन्त्रखएको;
वलखत दताा गना ल्ाउने प्रत्ये क व्यन्त्रिले वलखतको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारमा छोटकरी
दस्तखत गरी अन्त्रन्तम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्ाप्चे सवहछाप गरे को;
कुनै कानु न व्यिसायीले वलखत तयार गरे को भए वनिले पवहलो पृष्ठको बायााँ तिा वनिको कानुन

व्यिसायी दताा प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानुन व्यिसायीको वकवसम खुलाइा दस्तखत गरे को; तथा
वलखतको अन्त्रन्तम प्रकरणमा यस वलखतमा लेन्त्रखएको व्यहोरा वठक सााँ चो छ, झुट्ठा ठहरे कानुन
बमोविम सहुाँ ला बु झाउाँ ला भन्ने उल्लेख गरी सो मुवन वलखत दताा गना ल्ाएको िषा, मवहना र
गते तथा िार खुलाइा वलखत दताा गना ल्ाउने व्यन्त्रिले दस्तखत गरे को, ।
तर ब्यहोरा पुयाा इ पेश भएको वलखत वलनलाई यो उपदिाले बाधा पारे को मावनने छै न
।
(२) वलखतमा विषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छु ट्याइा सं यवमत र मयाा वदत भाषामा लेन्त्रखएको
(घ)

हुनुपने छ ।
(३) वलखतमा पेटबोवलमा परे को स्थानको पवहचान हुने स्पष्ट वििरण र व्यन्त्रिको नाम, थर , ठे गाना तथा
अन्य वििरण स्पष्ट खुलेको हुनु पने छ ।
(४) वलखत दताा गना ल्ाउने िा सवमवतमा कुनै कागि गना आउने ले वनिको नाम, थर र ितन खु लेको
नागररकता िा अन्य कुनै प्रमाण पेश गनुापछा ।
१८. नक्कल पेश गनुापने : उिुरी िा प्रवतिाद दताा गना ल्ाउनेले विपिीको लावग उिुरी तथा प्रवतिादको नक्कल
तथा सं लग्न वलखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा ।
१९. उिुरी िा प्रवतिाद सं शोधनः (१) वलखत दताा गना ल्ाउने पिले सवमवतमा दताा भइसकेको वलखतमा ले खाइ िा
टाइप िा मुद्रणको सामान्य त्रु टी सच्याउन वनिे दन वदनसक्ने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको वनिे दनमा माग बमोविम सच्याउाँ दा दािी तथा प्रवतिादमा गरीएको माग िा
दािीमा मुलभु त पिमा िरक नपने र वनकै सामान्य प्रकारको सं शोधन माग गरे को दे खेमा उिुरी प्रशासकले सो
बमोविम सच्याउन वदनसक्ने छ ।
(३) उपदिा (२) बमोविम सं शोधन भएमा सो को िानकारी उिुरीको अको पिलाइा वदनुपने छ ।
परिच्छे द-४

म्याद िािेली िथा िािे ख
२०. म्याद सू चना तामेल गने : (१) उिुरी प्रशासकले दिा ९ बमोविम वबिाद दताा भएपवछ बवढमा दु इा वदन वभत्र
प्रवतबादीका नाममा प्रचवलत कानुनमा म्याद तोवकएको भए सोवह बमोविम र नतोवकएको भए पन्ध्र वदनको
म्याद वदइा सम्बन्त्रन्धत ििा कायाा लय मािात उि म्याद िा सूचना तामेल गनासक्ने छ ।

(२) उपदिा (१) बमोविम म्याद िा सू चना तामेल गदाा दिा ९ बमोविमको उिुरी तथा उि उिुरी
साथ पेश भएको प्रमाण कागिको प्रवतवलपी समेत सं लग्न गरी पठाउनु पने छ ।
(३) उपदिा (२) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन एक भन्दा बवढ प्रवतबादीलाइा म्याद वदनुपदाा
प्रमाण कागिको नक्कल कुनै एकिना मुल प्रवतबादीलाइा पठाइा बााँ वकको म्यादमा प्रमाण कागिको नक्कल
िलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेन्त्रख पठाउनु पने छ ।
(४) उपदिा (१) बमोविम प्राप्त भएको म्याद ििा कायाा लयले बवढमा वतन वदन वभत्र तामेल गरी
तामेलीको व्यहोरा खुलाइा सवमवतमा पठाउनुपने छ।
(५) उपदिा (१) बमोविम म्याद तामेल हुन नसकेमा दे हाय बमोविमको विद् यु तीय माध्यम िा पवत्रकामा
सू चना प्रकाशन गरे र म्याद तामेल गनुापने छ :
(क)

म्याद तामेल गररनुपने व्यन्त्रिको कुनै फ्याक्स िा इा मेल िा अन्य कुनै अवभलेख हुन सक्ने

(ख)

विद् यु तीय माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
प्रवतबादीले म्याद तामेली भएको िानकारी पाउन सक्ने मनावसब आधार छ भन्ने दे न्त्रखएमा
सवमवतको वनणा यबाट कुनै स्थानीय दै वनक पवत्रकामा सू चना प्रकाशन गरे र िा स्थानीय एि.एम.

(ग)

रे वियो िा स्थानीय टे वलवभिनबाट सू चना प्रसारण गरे र; िा
अन्य कुनै सरकारी वनकायबाट म्याद तामेल गराउाँ दा म्याद तामेल हुन सक्ने मनावसब कारण

दे न्त्रखएमा सवमवतको आदे शबाट त्यस्तो सरकारी वनकाय मािात ।
(६) यस ऐन बमोविम म्याद िारी गनुापदाा अनुसूची-६ बमोविमको ढााँ चामा िारी गनुापने छ ।

२१. रोहिरमा राख्नुपनेः यस ऐन बमोविम ििा कायाा लय मािात तामेल गररएको म्यादमा सम्बन्त्रन्धत ििाको अध्यि
िा सदस्य तथा कन्त्रिमा दु इािना स्थानीय भलाद्मी रोहिरमा राख्नुपने छ ।
२२. रीत बेरीत िााँ च गने : (१) उिुरी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रवतिे दन प्राप्त भएपवछ रीतपूिाकको तामेल
भएको छ िा छै न िााँ च गरी आिश्यक भए सम्बन्त्रन्धत ििा सवचिको प्रवतिे दन समेत वलइा रीतपूिाकको दे न्त्रखए
वमवसल सामेल रान्त्रख तथा बे रीतको दे न्त्रखए बदर गरी पुनः म्याद तामेल गना लगाइा तामेली प्रवत वमवसल सामेल
राख्नुपने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम िााँ च गदाा सम्बन्त्रन्धत कमाचारीले बदवनयत रान्त्रख काया गरे को दे न्त्रखए उिुरी
प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइा सवमवत समि प्रवतिे दन पेश गनुापने छ ।
(३) उपदिा (२) बमोविमको प्रवतिे दनको व्यहोरा उपयु ि दे न्त्रखए सवमवतले सम्बन्त्रन्धत कमाचारी उपर
कारिाहीको लावग काया पावलका समि लेन्त्रख पठाउनसक्ने छ ।
२३. तारे खमा राख्नुपने : (१) उिुरी प्रशासकले दिा ९ बमोविम वबिाद दताा गरे पवछ उिुरीकताा लाइा र दिा १६
बमोविम प्रवतिाद दताा गरे पवछ प्रवतबादीलाइा तारे ख तोवक तारे खमा राख्नु पछा ।
(२) उिुरीका पिहरूलाइा तारे ख तोक्दा तारे ख तोवकएको वदन गररने कामको व्यहोरा तारे ख भपाा इा तथा
तारे ख पचाा मा खुलाइा उिुरीका सबै पिलाइा एकै वमलानको वमवत तथा समय उल्लेख गरी एकै वमलानको तारे ख
तोक्नुपछा ।
(३) उपदिा (२) बमोविम तारे ख तोवकएको समयमा कुनै पि हाविर नभए पवन तोवकएको काया सम्पन्न
गरी अको तारे ख तोक्नुपने भएमा हाविर भएको पिलाइा तारे ख तोवक समयमा हाविर नभइा पवछ हाविर हुने
पिलाइा अवघ हाविर भइा तारे ख लाने पिसाँ ग एकै वमलान हुनेगरी तारे ख तोक्नुपछा ।
(४) यस दिा बमोविम तोवकएको तारे खमा उपन्त्रस्थत भएका पिहरूलाइा साथै रान्त्रख सवमवतले उिुरीको
कारिाही गनुापछा ।
(५) उपदिा (४) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन तोवकएको तारे खमा कुनै पि उपन्त्रस्थत नभए
पवन सवमवतले वबिादको विषयमा कारिाही गना बाधा पने छै न ।
२४. सवमवतको वनणा य बमोविम हुनेः सवमवतले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचवलत कानुन तथा यस ऐनमा लेन्त्रखए दे न्त्रख
बाहे कको विषयमा आिश्यक प्रवक्रया वनधाा रण गनासक्ने छ ।

परिच्छे द-५

सुनिार्य िथा प्रिाण बुझ्ने सम्बन्धिा
२५. प्रारन्त्रम्भक सु निाइा : (१) मेलवमलापबाट वबिाद वनरुपण हुन नसकी सवमवतमा आएका वबिाद प्रवतिाद दताा िा
बयान िा सो सरहको कुनै काया भएपवछ सु निाइा को लावग पेश भएको वबिादमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा
तत्काल वनणा य गना सवकने भएमा सवमवतले वबिाद पेश भएको पवहलो सु निाइा मा नै वनणा य गनासक्ने छ ।
(२) सवमवत समि पेश भएको वबिादमा उपदिा (१) बमोविम तत्काल वनणा य गना सवकने नदे न्त्रखएमा
सवमवतले दे हाय बमोविमको आदे श गना सक्नेछ :(क)

वबिादमा मुख नवमलेको कुरामा यवकन गना प्रमाण बु झ्ने िा अन्य कुनै काया गने;

(ख)

वबिादमा बु झ्नुपने प्रमाण यवकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने िा सम्बन्त्रन्धत वनकायबाट माग

(ग)

गने आदे श गने;
मेलवमलापका सम्बन्धमा वबिादका पिहरूसाँ ग छलिल गने; तथा

(घ)

वबिादका पि उपन्त्रस्थत भएमा सु नुिाइको लावग तारे ख तथा पेसीको समय तावलका वनधाा रण गने

।
(३) उपदिा (१) र (२) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन सवमवतले स्थानीय ऐनको दिा ४७ को
उपदिा (२) बमोविमको उिुरीमा मेलवमलापको लावग पठाउने आदे श गनुापने छ ।
२६. प्रमाण दान्त्रखल गने : बादी िा प्रवतबादीले कुनै नयााँ प्रमाण पेश गना अनुमवत माग गरी वनिे दन पेश गरे मा
उिुरी प्रशासकले सोवह वदन त्यस्ते प्रमाण वलन सक्नेछ ।
२७. वलखत िााँ च गने : (१) सवमवतले उिुरीमा पेश भएको कुनै वलखतको सत्यता परीिण गना रे खा िा हस्तािर
विशेषज्ञलाइा िााँ च गराउन िरूरी दे खेमा सो वलखतलाइा असत्य भन्ने पिबाट परीिण दस्तु र दान्त्रखल गना लगाइा
रे खा िा हस्तािर विशेषज्ञबाट वलखत िााँ च गराउनसक्ने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम िााँ च गदाा मनावसब माविकको समय तोवक आदे श गनुापने छ र समय वभत्र
िााँ च सम्पन्न हुनको लावग यथासम्भि व्यिस्था गनुापने छ ।
(३) उपदिा (१) बमोविम िााँ च गदाा वलखत असत्य ठहरीएमा वलखत सत्य रहे को भन्ने पिबाट लागे को
दस्तु र असु ल गरी उपदिा (१) बमोविम दस्तु र दान्त्रखल गने पिलाइा भराइा वदनु पछा ।
२८. सािी बु झ्नेः (१) सवमवतबाट सािी बु झ्ने आदे श गदाा सािी बुझ्ने वदन तोकी आदे श गनुापने छ । सािी राख्दा
बढीमा ५ िना राख्नु पने ।
(२) उपदिा (१) बमोविम आदे श भएपवछ उिुरी प्रशासकले उिुरीको पिलाइा आदे शमा उल्लेख भएको
वमवतमा सािी बु झ्ने तारे ख तोक्नुपने छ
।
(३) सािी बु झ्ने तारे ख तोवकएको वदनमा आफ्नो सािी सवमवत समि उपन्त्रस्थत गराउनु सम्बन्त्रन्धत पिको
दावयत्व हुनेछ ।
२९. सवमवतको तिाबाट बकपत्र गराउनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन नाबालक िा
अशि िा िृ ध्दिृ ध्दा पि रहेको उिुरीमा सावि बकपत्रको लावग तोवकएको तारे खको वदन उपन्त्रस्थत नभएको
िा उपन्त्रस्थत नगराइएको सािीलाइा सवमवतले म्याद तोवक सवमवतको तिाबाट वझकाइा बकपत्र गराउनसक्ने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम सािी वझकाउाँ दा बकपत्र हुने तारे ख तोवक म्याद िारी गनुापने छ र उिुरीका
पिहरूलाइा समेत सोवह वमलानको तारे ख तोक्नुपने छ
।
३०. सािी बकपत्र गराउनेः (१) उिुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लावग तोवकएको वदन पिहरूसाँ ग वनिहरूले
उपन्त्रस्थत गराउन ल्ाएका साविको नामािली वलइा सवमवत समि पेश गनुापने छ ।

(२) सािी बकपत्रको लावग तोवकएको तारे खको वदन उिुरीका सबै पिले सािी उपन्त्रस्थत गराउन ल्ाएको
भए कायाा लय खुल्नासाथ तथा कुनै पिले सािी उपन्त्रस्थत गराउन नल्ाएको भए वदनको बाह्र बिेपवछ सवमवतले
उपलब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपने छ ।
३१. बन्दे ि गना सक्नेः (१) सािीको बकपत्र गराउाँ दा उिुरीको विषयिस्तु भन्दा िरक प्रकारको तथा सािी िा
उिुरीको पिलाइा अपमावनत गने िा वझझ्याउने िा अनुवचत प्रकारको प्रश्न सोवधएमा सवमवतले त्यस्तो प्रश्न
सोध्नबाट पिलाइा बन्दे ि गनासक्ने छ ।
(२) नाबालक िा िृ ध्द िा असि िा वबरामीले सािी बक्नुपने भइा त्यस्तो उिुरीमा कुनै पिको उपन्त्रस्थवत
िा अन्य कुनै मनावसब कारणले सािीलाइा बकपत्र गना अनुवचत दबाि परे को िा पने प्रबल सम्भािना रहे को छ
भन्ने सवमवतलाइा लागे मा सवमवतले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपन्त्रस्थवतलाइा बन्दे ि गरी वनिले सािीले नदे ख्ने गरी मात्र
उपन्त्रस्थत हुन आदे श गनासक्ने छ ।
(३) उपदिा (२) बमोविम आदे श गरे मा सािीले नदे ख्ने गरी पि उपन्त्रस्थत हुने व्यिस्था वमलाउने दावयत्व
सवमवतको हुनेछ ।
(४) उपदिा (१) िा (२) बमोविम गदाा सवमवतले उिुरीसाँ ग सम्बन्त्रन्धत आिश्यक प्रश्न तयार गरी सवमवतको
तिाबाट बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
३२. पेशी सू ची प्रकाशन गनुा पने : (१) उिुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रिार अगामी हप्ताको लावग पेशी तोवकएको
वबिादहरूको साप्तावहक पेशी सू ची तथा तोवकएको वदन उि वदनको लावग पेशी तोवकएका वबिादहरूको
पेशी सू ची प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको सू ची सं योिकले र वनिको अनुपन्त्रस्थवतमा वनिले विम्मे िारी तोकेको
सवमवतको सदस्यले प्रमावणत गनुापने छ ।
३३. दै वनक पेशी सू चीः (१) उिुरी प्रशासकले दिा ३२ बमोविमको साप्तावहक पेशी सू चीमा चढे का वबिाद हरूको
तोवकएको वदनको पेशी सू ची तयार गरी एक प्रवत सू चना पाटीमा टााँ स्न लगाउनुपने छ तथा एक प्रवत सवमवतका
सदस्यहरूलाइा उपलब्ध गराउनु पने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको सू चीमा वबिादहरू उल्लेख गदाा वबिाद दताा को आधारमा दे हायको क्रममा
तयार गरी प्रकाशन गराउनुपने छ :(क)

नाबालक पि भएको वबिाद;

(ख)

शारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यन्त्रि पि भएको वबिाद;

(ग)

सिरी िषा उमेर पुरा भएको िृध्द िा िृ ध्दा पि भएको वबिाद; तथा

(घ)

वबिाद दताा को क्रमानुसार पवहले दताा भएको वबिाद ।

(३) उपदिा (२) बमोविम पेशी सू ची तयार गदाा मुल्तिीबाट िागे का तथा सिोच्च अदालत, उच्च अदालत
तथा विल्ला अदालतबाट पुनः इन्सािको लावग प्राप्त भइा दताा भएको वबिादको हकमा शुरूमा सवमवतमा दताा
भएको वमवतलाइा नै दताा वमवत मावन क्रम वनधाा रण गनुापने छ ।
(४) उपदिा (१) िा (२) मा रहे को क्रमानुसार नै सवमवतले वबिादको सु निाइा र कारिाही तथा वकनारा
गनुापने छ ।
३४. उिुरी प्रशासकको विम्मेिारी हुनेः पेशी सू चीमा चढे का वबिादहरू कायाा लय खुलेको एक घण्टा वभत्र सवमवत
समि सु निाइा को लावग पेश गने तथा उि वदनको तोवकएको काया सवकए पवछ सवमवतबाट विताा बु वझवलइा
सु रवित राख्ने विम्मेिारी उिुरी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रमाण सु नाउन सक्नेः (१) सवमवतले दिा २५ बमोविम तोवकएको तारे खको वदन उपन्त्रस्थत सबै पिलाइा अको
पिले पेश गरे को प्रमाण एिम् कागिात दे खाइा पवढ बााँ ची सु नाइा सो बारे मा अको पिको कुनै कथन रहे को
भए वलन्त्रखत बयान गराइा वमवसल सामेल गराउनसक्ने छ ।

(२) उपदिा (१) बमोविमको बयान गराउं दा पिले वकते भनी ियान गरे मा लाग्ने दस्तु र वलई विशेषज्ञ िां च
गराउनसवकने छ ।
३६. वबिादको सु निाइा गने : (१) सवमवतले दु िै पिको कुरा सु नी वनिहरूको वबिादको सु निाइा तथा वनणा य गनुापने
छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको सु निाइा तथा वनणा य गदाा पिहरूको रोहिरमा गनुापने छ ।
(३) उपदिा (१) बमोविम वबिादको सु निाइा गदाा इिलास कायम गरी सु निाइा गना मनावसि दे न्त्रखएमा
सोही अनुसार गनासक्ने छ ।
तर दु बै पिको भनाइ तथा विवकर सु न्नलाइ उपदिा ३ अनुसारको इिलास कायम गना बाधा हुने छै न ।
३७. बन्द इिलासको गठन गनासक्ने (१) सवमवतले मवहला तथा बालबावलका समािे श रहे को तथा आिश्यक दे खेको
अन्य वबिादको सु निाइा को लावग बन्द इिलास कायम गरी सुनिाइा गनासक्ने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको बन्द इिलासमा वबिादका पि तथा अन्य सरोकारिाला बाहे क अन्य
व्यन्त्रिलाइा इिलासमा प्रिे श गना नपाउने गरी बन्द इिलासको गठन गनुापने छ ।
(३) बन्द इिलासबाट हेररने वबिादको काम कारिाही, वपिीतको नाम थर ठे गाना लगायतका विषय गोप्य
राख्नुपने छ ।
३८. बन्द इिलास सम्बन्धी अन्य व्यिस्थाः (१) बन्द इिलासबाट हे ररएका वबिादहरूको कागिातको प्रवतवलवप बादी,
प्रवतिावद र वनिको वहतमा असर परे को कुनै सरोकारिाला बाहे क अरू कसै लाइा उपलब्ध गराउनु हुाँ दैन ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको वबिादको तथ्य खुलाइा कुनै समाचार कुनै पत्रपवत्रकामा सं प्रेषण हुन वदनु
हुाँ दैन ।

(३) उपदिा (२) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन सवमवतले पिको गोपनीयता तथा वहतमा प्रवतकुल

प्रभाि नपने गरी समाचार सं प्रेषण गना कुनै बाधापने छै न ।
३९. थप प्रमाण बु झ्ने : वबिादको सुनिाइा को क्रममा वबिादको कुनै पिको अनुरोधमा िा वबिाद सु निाइा को क्रममा
सवमवत आिैले थप प्रमाण बु झ्नुपने दे खेमा उिुरीका पिहरूलाइा थप प्रमाण पेश गना पेश गने तारे ख तोवक
आदे श गनासक्ने छ ।
४०. स्वाथा बावझएको वििाद हे ना नहुनेः सवमवतको सदस्यले दे हायका वबिादको कारिाही र वकनारामा सं लग्न हुनुहुाँदैनः(क) आफ्नो िा नविकको नाते दारको हक वहत िा सरोकार रहे को वबिाद;
स्पष्टीकरणः यस उपदिाको प्रयोिनको लावग "नविकको नाते दार" भन्नाले अपुताली पदाा कानुन
बमोविम अपुताली प्राप्त गना सक्ने प्राथवमकता क्रममा रहे को व्यन्त्रि, मामा, माइिु, सानीआमा,
ठूलीआमा, सानोबाबु , ठूलोबाबू , पवत िा पत्नी तिाका सासू , ससु रा, िूपु, िूपािु, साला, िेठान,
साली, वददी, बवहनी, वभनािु, बवहनी ज्वाइा ,ाँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइा ,ाँ भाञ्जी बु हारी तथा त्यस्तो
नाताका व्यन्त्रिको एकासगोलमा रहे को पररिारको सदस्य सम्झनु पछा ।
(ख) वनिले अन्य कुनै है वसयतमा गरे को कुनै काया िा वनि संलग्न रहे को कुनै विषय समािेश
रहे को कुनै वबिाद;
(ग) कुनै विषयमा वनिले वबिाद चल्ने िा नचल्ने विषयको छलिलमा सहभावग भइा कुनै राय
वदएको भए सो विषय समािे श रहे को वबिाद; िा
(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभू त रूपमा वनि र वनिको एकाघर सं गोलका पररिारका सदस्यको
कुनै स्वाथा बावझएको वबिाद ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको कुनै अिस्था दे न्त्रखएमा िुन सदस्यको त्यस्तो अिस्था पछा उि सदस्यले
वबिाद हे ना नहुने कारण खुलाइा आदे श गनुापने छ ।

(३) उपदिा (१) को प्रवतकुल हुने गरी कुनै सदस्यले कुनै वबिादको कारिाही र वकनारामा सहभागी हुन
लागे मा वबिादको कुनै पिले आिश्यक प्रमाण सवहत वबिादको कारिाही वकनारा नगना वनिे दन वदनसक्ने छ
सो सम्बन्धमा काम कारबाही स्थानीय ऐनको दिा ४८ को उपदिा (५) अनुसार हुनेछ ।

र

(४) उपदिा (३) अनुसार वबिाद वनरुपण हुन नसक्ने अिस्थामा स्थानीय ऐनको दिा ४८ को उपदिा
(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले तोकेको सवमवतले काम कारिाही र वकनारामा गनेछ ।
(५) उपदिा (४) बमोविम गदाा सभाले वबिादका पिहरूलाइा सोवह उपदिा बमोविम गवठत सवमवतबाट
वबिादको कारिाही वकनारा हुने कुराको िानकारी गराइा उि सवमवत समि उपन्त्रस्थत हुन पठाउनुपने छ ।

परिच्छे द-६

यनणयि ि अन्य आदे श
४१. वनणा य गनुापने : (१) सवमवतले सु निाइा को लावग पेश भएको वबिाद हे दाा कुनै प्रमाण बु झ्नुपने बााँ की नरही वबिाद
वकनारा गने अिस्था रहे को दे न्त्रखएमा सोवह पेशीमा वबिादमा वनणा य गनुापने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम वनणा य गरे पवछ वनणा यको व्यहोरा वनणा य वकताबमा लेन्त्रख सवमवतमा उपन्त्रस्थत
सदस्यहरू सबै ले दस्तखत गनुा पने छ ।
(३) उपदिा (१) बमोविम गरीएको वनणा यको दिा ४२ र अन्य प्रचवलत कानु न बमोविम खुलाउनु पने
वििरण खुलेको पूणा पाठ वनणा य भएको वमवतले बवढमा सात वदन वभत्र तयार गरी वमवसल सामेल राख्नुपछा ।
(४) उपदिा (१) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन समयाभाि अथिा अन्य कुनै मनावसब कारणले
गदाा सोही वदन वििाद वनणा य गना नसक्ने भएमा आगामी हप्ताको कुनै वदनको लावग अको पेसी तारे ख तोक्नुपने
छ
।
४२. वनणा यमा खुलाउनु पनेः (१) सवमवतले दिा ४१ बमोविम गरे को वनणा यको पूणापाठमा यस दिा बमोविमका
कुराहरू खुलाइा अनुसूची-७ बमोविमको ढााँ चामा तयार गनुापने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम पू णापाठ तयार गदाा बादी तथा प्रवतबादीको विवकर, वनणा य गनुापने दे न्त्रखएको
विषय, दु िै पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको विषय खुलाउनुपने छ ।
(३) उपदिा (२) मा उल्लेख भए दे न्त्रख बाहे क पूणापाठमा दे हायका कुराहरू समेत खुलाउनुपने छ :(क)

तथ्यको ब्यहोरा;

(ख)

वबिादको कुनै पिले कानुन व्यिसायी राखेको भएमा वनिले पेश गरे को बहस नोट

(ग)

तथा बहसमा उठाइएका मुल विषयहरु;
वनणा य गनाको लावग आधार वलइएको प्रमाणका साथै दु िै पिबाट पेश भएको प्रमाण

(घ)

तथा त्यसको विश्लेषण;
वनणा य कायाा न्वयन गनाको लावग गनुापने विषयहरूको वसलवसले िार उल्लेखन सवहतको

(ङ)

तपवसल खण्ड; तथा
वनणा य उपर पु नरािे दन लाग्ने भएमा पुनरािे दन लाग्ने विल्ला अदालतको नाम र के कवत

वदनवभत्र पुनरािे दन गनुापने हो सो समेत ।
(४) उपदिा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदे न्त्रख बाहे क दे हायका कुराहरु समेत वनणा यमा खुलाउनसक्ने छ :(क)

सािी िा सिावमनको बकपत्रको सारां श;

(ख)

कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरे को भए सो निीरको वििरण र वबिादमा उि

(ग)

निीरको वसध्दान्त के कुन आधारमा लागु भएको हो अथिा लागु नभएको हो भन्ने
कारण सवहतको विश्लेषण;
वनणा यबाट कसै लाइा कुनै कुरा वदनु भराउनु पने भएको भए कसलाइा के कवत भराइा
वदनुपने हो सोको वििरण; तथा

(घ)

वबिादको क्रममा कुनै मालसामान िा प्रमाणको रुपमा केवह िस्तु सवमवत समि पेश

भएको भए सो मालसामान िा िस्तु को हकमा के गने हो भन्ने विषय ।
४३. प्रारन्त्रम्भक सु निाइा मा वनणा य हुनसक्ने : (१) सवमवतले पवहलो सु निाइा को लावग पेश भएको अिस्थामा नै वबिादमा
थप प्रमाण बु वझरहनुपने अिस्था नरहे को दे खेमा अथिा हदम्याद िा हकदै या िा सवमवतको िेत्रावधकार नरहेको
कारणले वबिाद वनणा य गना नवमल्ने दे खेमा पवहलो सु निाइा मा नै वनणा य गनासक्ने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको वनणा य िे त्रावधकारको अभाि रहेको कारणले भएको अिस्थामा िे त्रावधकार
ग्रहण गने अदालत िा स्थानीय तह िा अन्य वनकायमा उिुरी गना िानु भवन सम्बन्त्रन्धत पिलाइा िानकारी वदनु
पनेछ ।
४४. वनणा य सं शोधनः (१) सवमवत समि वबिादको पि िा कुनै सरोकारिालाले वबिादको वनणा यमा भएको कुनै
लेखाइा को त्रु टी सं शोधन गरी पाउन विवकर वलइा वनणा यको िानकारी भएको पैंवतस वदन वभत्र वनिे दन वदनसक्ने
छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको वनिे दन परी सवमवतले हे दाा सामान्य त्रु टी भएको र सं शोधनबाट वनणा यको
मूल आशयमा कुनै हे रिेर नहुने दे खेमा छु ट्टै पचाा खिा गरी वनिे दन बमोविम वनणा य सं शोधन गने आदे श वदनसक्ने
छ ।
(३) उपदिा (२) बमोविमको आदे श मूल वनणा यको अवभन्न अङ्गको रुपमा वलइनेछ ।
४५. वनणा यमा हे रिेर गना नहुनेः (१) सवमवतका सदस्य अथिा अरु कसै ले पवन सवमवतका सदस्यहरुको दस्तखत
भै सकेपवछ वनणा यमा कुनै प्रकारको थपघट िा केरमेट गना हुाँदैन ।
(२) कसै ले उपदिा (१) बमोविम को कसु र गने कमाचारीलाइा आिश्यक कारिाहीको लावग सम्बन्त्रन्धत
वनकायमा लेन्त्रख पठाउनुपने छ ।
४६. वनणा य भएपवछ गनुापने कारिाही : (१) उिुरी प्रशासकले सवमवतबाट वनणा य भएपश्चात वनणा य वकताबमा सवमवतका
सदस्यहरु सबै को दस्तखत भएको यवकन गरी वनणा य वकताब र वमवसल विम्मा वलनुपछा ।
(२) यस ऐन बमोविम वनणा यको पूणापाठ तयार भएपवछ सबै सदस्यको दस्तखत भै सकेपवछ उिुरी
प्रशासकले वनणा यको कायाा न्यिय गनाका लावग तत्काल गनुापने केवह काया भए सो सम्पन्न गरी वमवसल अवभलेखको
लागी पठाउनुपछा ।
४७. वनणा य गनापने अिवध : (१) सवमवतले प्रवतिाद दान्त्रखल भएको िा बयान गनुापनेमा प्रवतबादीको बयान भएको
वमवतले तथा प्रवतिाद दान्त्रखल नभएको िा बयान नभएकोमा सो हुनुपने कानुन बमोविमको म्याद भु िान भएको
वमवतले नब्बे वदनवभत्र वबिादको अन्त्रन्तम वनणा य गनुापने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको समयािवध गणना गदाा मेलवमलापको लावग पठाइा एको वबिादको हकमा
मेलवमलापको प्रवक्रयामा लागे को समय कटाइा अिवध गणना गनुापने छ ।
(३) उपदिा (१) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन वबिादमा बु झ्नुपने प्रमाण तथा पुरा गनुापने
प्रवक्रया बााँ वक नरही वबिाद वनणा य गना अङ्ग पुवगसकेको भए सो पुगेको पन्ध्र वदनवभत्र अन्त्रन्तम वनणा य गनुापने छ ।
४८. अन्तररम सं रिणात्मक आदे श िारी गना सवकनेः
स्थानीय ऐनको दिा ४९ को उपदिा (८) को खण्ड (क) दे न्त्रख (ङ) सम्म उल्लेन्त्रखत विषयमा तत्काल अन्तररम
सं रिणात्मक आदे श िारी गना सवकनेछ । यस्तो आदे श िारी गदाा वनिे दकले पेश गरे को कागिात, वनिको अिस्था
र िस्तु गत पररन्त्रस्थवतको प्रारन्त्रम्भक छानविन गरी तत्काल आदे श नगरे वनिे दकलाई पना सक्ने नकारात्मक प्रभािको
मुल्ां कन गनुा पदा छ । न्यावयक सवमवतले िारीगने अन्तररम सं रिणात्मक आदे श अनुसूची ८ मा उल्लेख गरे
बमोविम हुनेछ ।

परिच्छे द-७

सयियिको सयििालि
४९. सवमवतको सवचिालयः

(१) सवमवतको काया सम्पादनलाइा सहविकरणा गना एक सवचिालय रहने छ ।

(२) उपदिा (१) िमोविमको सवचिालयमा काया पावलकाले आिश्यता अनुसार उिुरी प्रशासक, अवभलेख
प्रशासक तथा अन्य कमाचारीहरुको व्यिस्था गनासक्ने छ । सवचिालयको काया सम्पादनलाइा व्यिन्त्रस्थत गना सवचिालय
अन्तगा त उिुरी तथा अवभलेख व्यिस्थापनका लावग छु ट्टै शाखा िा िााँ ट रहनसक्ने छ ।
५०. उिुरी प्रशासकको काम, कताव्य र अवधकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भए दे न्त्रख बाहे क उिुरी प्रशासकको
काम, कता व्य र अवधकार दे हाय बमोविम हुनेछ :-

(क)

पेश भएका उिुरी, प्रवतिाद र अन्य वलखतहरु िााँ च गरी रीत पुगेको भए कानुन बमोविम लाग्ने

(ख)

दस्तु र वलइा दताा गने र दताा गना नवमल्ने भए कारण िनाइा दरपीठ गने;
वििादमा प्रमाणको लावग पेश भएका नक्कल कागिलाइा सक्कलसाँ ग वभिाइा वठक दे न्त्रखएमा

(ग)

प्रमावणत गने र वमवसल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा केवह कैवियत दे न्त्रखएमा सो िनाइा सम्बन्त्रन्धत
पिको सवहछाप गराइा राख्ने;
पेश भएका वलखत साथ सं लग्न हुनुपने प्रमाण तथा अन्य कागिात छ िा छै न भए ठीक छ िा

(घ)

छै न िााँ च्ने;
सवमवतको आदे शले वझकाउनुपने प्रवतबादी, सािी िा अन्य व्यन्त्रिको नाममा म्याद िारी गने;

(ङ)

वििादका पिलाइा तारे ख िा पेशी तारे ख तोक्ने;

(च)

सवमवत समि पेश हुनुपने वनिे दन दताा गरी आदे शको लावग सवमवत समि पेश गने;

(छ)

कानुन बमोविम िारे स वलने तथा गु ज्रेको तारे ख थाम्ने वनिे दन वलइा आिश्यक कारिाही गने;

(ि)

सवमवतबाट भएको आदे श कायाा न्वयन गने गराउने;

(झ)

सवमवतमा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बु झ्ने, भपाा इा गने लगायतका काया हरु गने;

(ञ)

आिश्यकतानुसार सवमवतको तिाबाट पत्राचार गने;

(ट)

सवमवतको आदे शले तामेल गनुापने म्याद तामेल गनेगराउने, तामेल भएको म्यादको तामेली िााँ ची

(ठ)

रीतपूिाकको नभए पुनः िारी गने तथा अन्य अदालत िा वनकायबाट प्राप्त भएको नगरपावलकाले
तामेल गररवदनुपने म्याद तामेल गने गराउने;
वनणा य वकताब र उिुरीको वमवसल विम्मा वलने;

(ि)

सवमवतमा दताा भएका वििाद तथा वनिे दन लगायतका कागिातको अवभलेख तयार गने र मावसक

(ढ)

िा िावषाक प्रवतिे दन पेश गनुापने वनकाय समि प्रवतिे दन तयार गरी सं योिकबाट प्रमावणत गराइा
सम्बन्त्रन्धत वनकायमा पठाउने;
आफ्नो विम्मा रहे का उिुरीका वमवसलमा रहे का कागिातको रीतपूिाक नक्कल वदने;

(ण)

विल्ला अदालतमा पुनरािे दन लाग्ने गरी वनणा य भएका वििादमा पुनरािे दन म्याद िारी गरी तामेल

(त)

गनेगराउने;
अदालत िा अन्य कुनै वनकायमा वििादको वमवसल िा कुनै कागिात पठाउनुपने भएमा

(त)

सवमवतलाइा िानकारी गराइा वमवसल िा कागिात पठाउने तथा विताा प्राप्त भएपवछ कानुन
बमोविम सु रवित राख्ने व्यिस्था वमलाउने;
वनणा य वकताब विम्मा वलने; तथा

(थ)

पेश भएका वनिे दन लगायतका कागिातमा सवमवतबाट आदे श हुनुपने िा वनकासा वलनुपनेमा

सवमवत समि पेश गने ।
५१. अवभलेख प्रशासकको काम, कता व्य र अवधकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्ले ख भए बाहे क अवभलेख प्रशासकको
काम, कता व्य र अवधकार दे हाय बमोविम हुनेछ :(क)

वनणा य कायाा न्वयन सम्बन्धी :

(ख)

(२)

वनणा य बमोविम चलन चलाउनुपने, कुनै कुरा वदलाइा भराइा वदनुपने लगायतका वनणाय

(३)

कायाा न्वयनका लावग गनुापने काया हरु गने तथा वनणा य कायाा न्वयनको अवभलेख राखी
कानुन बमोविम वििरण पठाउनुपने वनकायहरुमा वििरण पठाउने;
वनणा य कायाा न्वयनको क्रममा वनिे दन वदएका पिहरुको िारे स वलने, सकार गराउने,

(४)

गु ज्रेको तारे ख थमाउने लगायतका काया हरु गने;
सवमवतको आदे शले रोक्का भएको िा अरु कुनै अदालत िा वनकायबाट रोक्का भै

(५)

आएको िायिेथा अन्य अड्डा अदालतमा दान्त्रखल चलान गनुापने भए सो गने;
वनणा य बमोविम वललाम गने लगायतका अन्य कुनै काम गनुापने भए सो समेत गने;

(६)

तथा
लेन्त्रखए दे न्त्रख बाहे कको कुनै काया वनणा य कायाा न्वयनको क्रममा गनुापने भएमा सवमवत

समि पेश गरी आदे श बमोविम गने ।
अवभलेख सं रिण सम्बन्धी :

(१)

अवभलेख शाखाको रे खदे ख गरी वनणा य भएका वमवसल सु रवित राख्ने र कानुन बमोविम

(२)

सिाउनेपने कागिहरु सिाउने ;
वनणा य भएका वमवसलहरुमा कागिात िााँ च गरी दु रुस्त रहे नरहे को हे ने र वमवसल कानुन

(३)

बमोविम गरी दु रुस्त अिस्थामा राख्ने;
कानुन बमोविम सिाउने कागिको वििरण तयार गरी सो वििरण सुरवित रहने

(४)

व्यिस्था गने;
अवभलेख शाखामा

(५)

आिश्यकतानुसार वििरण तयार गने; तथा
कुनै अदालत िा वनकायबाट अवभलेखमा रहे को वमवसल िा कुनै कागिात माग भै

प्राप्त

भएको

वमवसलहरुको

सालबसाली

अवभलेख

राख्ने

र

आएमा रीतपूिाक पठाउने र विताा प्राप्त भएपवछ रीतपूिाक गरी सु रवित राख्ने ।
५२. उिुरी प्रशासक िा अवभलेख प्रशासकको आदे श उपरको वनिेदन : (१) यस ऐन बमोविम उिुरी प्रशासक िा
अवभलेख प्रशासकले गरे को आदे श िा कारिाही उपर वचि नबु झ्ने पिले सो आदे श िा कारिाही भएको पााँ च
वदनवभत्र सवमवत समि वनिे दन वदनसक्ने छ ।
(२) सवमवतले उपदिा (१) बमोविम पेश भएको वनिे दन उपर सु नुिाइा गरी वनिे दन पेश भएको बवढमा
सात वदन वभत्र वनिे दन उपरको कारिाही टु ङ्याउनुपने छ ।
(३) उपदिा (२) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन उपदिा (१) बमोविमको वनिे दन उपर आदे श
िा वनणा य गनुापूिा केवह बु झ्नुपने भए सो बु झेर मात्र वनणा य िा आदे श गनुापने छ ।

परिच्छे द-८

िेलयिलाप सम्बन्धी व्यिस्था
५३. वमलापत्र गराउने : (१) सवमवतले प्रचवलत कानुन बमोविम वमलापत्र हुन सक्ने िुनसु कै उिुरीमा वमलापत्र
गराउनसक्ने छ ।
(२) वििादका पिहरूले वमलापत्रको लावग अनुसूची-९ बमोविमको ढााँ चामा वनिे दन वदएमा सवमवतले
उिुरीमा वमलापत्र गराउन उपयु ि दे खेमा वमलापत्र गराइवदने छ ।
(३) उपदिा (२) बमोविम पिहरूले वदएको वनिे दनको व्यहोरा सवमवतले दु िै पिलाइा सु नाइा त्यसको
पररणाम सम्झाइा पिहरूको वमलापत्र गने सम्बन्धमा सहमवत रहे नरहे को सोध्नुपने छ ।
(४) उपदिा (३) बमोविम सु नाउाँ दा पिहरूले वमलापत्र गना मञ्िुर गरे मा सवमवतले पिहरूको वनिे दनमा
उल्ले ख भएको व्यहोरा बमोविमको वमलापत्र तीन प्रवत तयार गराउनुपने छ ।

(५) उपदिा (४) बमोविमको वमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबााँ ची सु नाइा वमलापत्र गना मञ्िुर
भएमा पिहरूको सवहछाप गराइा सवमवतका सदस्यहरूले वमलापत्र कागि अनुसूची-१० बमोविमको ढााँ चामा प्रमावणत
गरी एक प्रवत सवमवतले अवभलेखको लावग वमवसलमा राख्नुपने छ तथा एक-एक प्रवत बादी तथा प्रवतबादीलाइा
वदनुपने छ ।
५४. मेलवमलाप गराउन सक्नेः (१) सवमवतले प्रचवलत कानुन बमोविम वमलापत्र गना वमल्ने उिुरीमा पिहरूबीच
मेलवमलाप गराउनसक्ने छ ।

(२) पिहरूले िुनसु कै तहमा विचाराधीन रहे को प्रचवलत कानुनले मेलवमलापको माध्यमबाट समाधान गना
सवकने वििादमा वििादका पिले सं युि रूपमा सवमवत समि वनिे दन वदनसक्ने छन्

।

(३) उपदिा (२) बमोविम वनिे दन वदएकोमा मेलवमलापबाट उिुरीको वनरोपण हुन उपयु ि दे न्त्रखएमा
सवमवतले त्यस्तो उिुरी मेलवमलापको माध्यमबाट वनरोपण गना लेन्त्रख पठाउनुपने छ।
(४) उपदिा (३) बमोविमको आदे शपवछ मेलवमलाप सम्बन्धी कारिाही प्रारम्भ गरी पिहरूबीच मेलवमलाप
गराइा वदनुपने छ ।
(५) मेलवमलाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।
५५. उिुरी वनणा य गने : (१) सवमवतले यस ऐन बमोविम मेलवमलापको माध्यमबाट उिुरीको वनरोपण गना प्रवक्रया बढाएकोमा
मेलवमलापको माध्यमबाट उिुरीको वनरोपण हुन नसकेमा पिहरूलाइा उिुरीको पेशी तारे ख तोकी कानुन बमोविम
कारिाही गरी सु निाइा तथा वनणा य गने प्रवक्रया बढाउनुपने छ ।
(२) उपदिा (१) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन स्थानीय ऐनको दिा ४७ को उपदिा (२)
बमोविमको उिुरीमा मेलवमलाप िा वमलापत्र हुन नसकेमा सवमवतले अवधकार िे त्र रहे को अदालतमा िाने भवन
सु नाइा वदनुपने छ ।
५६. मेलवमलाप िा वमलापत्र हुन नसक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन कुनै उिुरीमा वमलापत्र
गराउाँ दा उिुरीको प्रकृवत िा वमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भइा चलेको कुनै वििाद िा सािा िवनक तथा
सरकारी सम्पवि िा वहतमा असर पने दे न्त्रखएमा सवमवतले त्यस्तो वििादमा वमलापत्र गराउनेछैन ।
तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट मात्र वमलापत्र गना चाहे मा भने वमलापत्र गराइा वदनुपने छ ।
५७. मेलवमलापको लावग प्रोत्साहन गने : (१) सवमवतले सवमवत समि सु निाइा को लावग पेश भएको उिुरीमा मेलवमलाप
हुनसक्ने सम्भािना रहे को दे खेमा पिहरूलाइा मेलवमलापको लावग तारे ख तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको तारे खको वदन सवमवतले वििादका पि तथा विपि, उपन्त्रस्थत भएसम्म पिले पत्याइा
साथै वलइआएका अन्य व्यन्त्रि समेत उपन्त्रस्थत गराइा मेलवमलापको लावग छलिल गराइा पिहरूको बीचमा सहमवत
भएमा सहमवत भए बमोविम वमलापत्र कागि तयार गना लगाइा वमलापत्र गराइा वदनुपने छ ।
(३) उिुरीमा तोवकएको म्यादमा सवमवत समि उपन्त्रस्थत नभएको िा उपन्त्रस्थत भएर पवन तारे ख गु िारी वििादमा
तारे खमा नरहे को पि अथिा वििादमा पि कायम नभएको भए तापवन वििादको पेटबोलीबाट उिुरीको पि कायम
हुने दे न्त्रखएको व्यन्त्रि समेत मेलवमलापको लावग उपन्त्रस्थत भएमा सवमवतले मेलवमलाप गराइा वमलापत्रको कागि
गराइा वदनुपने छ ।
५८. प्रारन्त्रम्भक सु निाइा पूिा मेलवमलापः (१) उिुरी प्रशासकले प्रारन्त्रम्भक सु निाइा को लावग सवमवत समि उिुरी पेश हुनुपूिा
उिुरीमा मेलवमलाप हुनसक्ने अिस्था दे न्त्रखएमा िा पिहरूले सो व्यहोराको वनिे दन वलइा आएमा वमलापत्रको व्यहोरा
खुलेको कागि तयार गरी सवमवत समि पेश गनासक्ने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम गदाा वमलापत्रमा अन्त्रन्तम सहमवत निुटेको भए तापवन पिहरू मेलवमलापको लावग
प्रवक्रयामा िान सहमत भएमा उिुरी प्रशासकले पिहरूको वनिे दन वलइा उिुरीमा मेलवमलापको लावग मेलवमलापकताा
समि पठाउने आदे शको लावग सवमवत समि पेश गनासक्नेछ ।

५९. मेलवमलापकताा को सू ची तयार गने : (१) सवमवतले मेलवमलापको काया गराउनको लावग दे हाय बमोविमको योयता
पुगेको व्यन्त्रिहरूको वििरण खुलाइा सम्भावित मेलवमलापकताा को सू ची तयारगने छ:(क) कन्त्रिमा माध्यवमक तह उविणा गरे को;
(ख) कुनै रािनीवतक दल प्रवत आस्था राखी रािनीवतमा सवक्रय नरहे को;
(ग) स्थानीय स्तरमा समािसे िीको रुपमा पवहचान बनाएको;
(घ) मेलवमलापकताा को ४८ घण्टा तावलम वलइ मेलवमलापकताा को काया गदै आएको;
(ङ)

२५ बषा उमेर पुरा भएको;

(२) उपदिा (१) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भएता पवन तावलम वलइ वनरन्तर रुपमा काम गरररहे काको हकमा
वनिलाइ वनरन्तरता वदन बाधा पने छै न ।
(३) मेलवमलापकताा को सू ची तयार गरे पवछ सवमवतले सू ची सभा समि पेश गरी अनुमोदन गराउनुपने छ ।
(४) उपदिा (२) बमोविम सू ची अनुमोदन भएपवछ सवमवतले सािा िवनक िानकारीको लावग सूचना प्रकाशन गनुापने
छ तथा मेलवमलापको लावग पठाउाँ दा प्रत्येक पिलाइा सो सू ची उपलब्ध गराउनुपने छ ।
६०. मेलवमलापकताा को सू ची अद्यािवधक गने : (१) सवमवतले दिा ५९ बमोविम तयार भएको सू ची प्रत्येक िषा अद्यािवधक
गनुापने छ ।
(२) प्रत्येक िषा अद्यािवधक गरे को मेलवमलापकताा को सू ची सवमवतले सभाबाट अनुमोदन गराउनु पने छ ।
(३) यस ऐन तथा प्रचवलत कानुन बमोविम मेलवमलापकताा को सू चीमा सू चीकृत हुन योयता पुगेको व्यन्त्रिले सवमवत
समि सू चीकृत गररपाउनको लावग अनुसूची-११ बमोविमको ढााँ चामा वनिे दन वदनसक्ने छ ।
६१. मेलवमलापकताा को सू चीबाट हटाउनेः (१) सवमवतले दिा ६० बमोविम मेलवमलापकताा को सूची अद्यािवधक गदाा दे हायको
अिस्थाका मेलवमलापकताा को नाम सू चीबाट हटाउने छः(क) वनिको मृत्यु भएमा;
(ख) वनिले आफ्नो नाम सू चीबाट हटाइा पाउाँ भन्ने वनिे दन वदएमा;
(ग)वनिले नैवतक पतन दे न्त्रखने िौिदारी अवभयोगमा सिाय पाएमा;
(घ)वनि कुनै सं स्थासाँ ग सम्बध्द रहे कोमा सो सं स्था खारे ि िा विघटन भएमा; र
(ङ)

सवमवतले दिा ६७ को उपदिा (२) बमोविम वनिलाइा सू चीबाट हटाउने वनणा य गरे मा ।

(च)

बसइ सराइ गरे मा ।

(२) उपदिा (१) बमोविम सू चीबाट नाम हटाइएका मेलवमलापकताा हरूको नामािली सवमवतले सािा िवनक सू चनाको
लावग प्रकाशन गनुापने छ ।
६२. मेलवमलापको लावग समयािवध तोक्ने : (१) सवमवतले यस ऐन बमोविम मेलवमलापको लावग मेलवमलापकताा पठाउाँ दा
बवढमा तीन मवहना सम्मको समय तोकी पठाउनेछ ।
(२) मेलवमलापको लावग पठाउाँ दा सामान्यतया िवढमा तीनिना बाट मेलवमलाप गराउने गरी तोक्नुपने छ ।
६३. मेलवमलापकताा को छनौटः (१) सवमवतले वििादका पिहरूलाइा

मेलवमलाप गराउने काया को लावग एक िना

मेलवमलापकताा को छनौट गनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम गदाा पिहरूबीचमा एकिना मेलवमलापकताा को लावग सहमवत नभएमा सवमवतले
पिहरूको सहमवतमा वतन िना मेलवमलापकताा को छनौट गनुापने छ ।
(३) पिहरूको बीचमा मेलवमलापकताा को नाममा सहमवत हुन नसकेमा सवमवतले मेलवमलापकताा को सू चीमा रहे का
मेलवमलापकताा हरू मध्येबाट दु िै पिबाट एक-एक िना मेलवमलापकताा छनौट गना लगाइा ते स्रो मेलवमलापकताा छनौट
गररवदनुपने छ ।

(४) उिुरीका सबै पिको सहमवतमा मेलवमलापकताा को सू चीमा नरहे को यस ऐन बमोविम मेलवमलापकताा
हुन अयोय नभएको कुनै व्यन्त्रि िा सं स्थाबाट मेलवमलाप प्रवक्रया अगािी बढाउन सहमत भै वलन्त्रखत वनिे दन
वदएमा सवमवतले त्यस्तो व्यन्त्रि िा सं स्थालाइा मेलवमलापकताा तोवकवदनुपने छ ।
६४. मेलवमलापकताा को पररिता नः (१) सवमवतले दे हायको अिस्था परर पिहरूले वनिे दन वदएको अिस्थामा मेलवमलापकताा
पररिता न गररवदनुपने छ :(क)

दिा ६१ बमोविम मेलवमलापकताा को सू चीबाट हटाउने अिस्था भएमा;

(ख)

पिहरूले पारस्पररक सहमवतमा मेलवमलापकताा हे रिेर गना मञ्िुर भएमा;

(ग)

वििादको कुनै पिले मेलवमलापकताा प्रवत अविश्वास रहे को वलन्त्रखत िानकारी गराएमा;

(घ)

कुनै कारणले मेलवमलापकताा ले मेलवमलापमा सहभागी भै रहन नसक्ने िनाएमा;

(ङ)

वििादको विषयिस्तु मा मेलवमलापकताा को कुनै स्वाथा रहे को मेलवमलापकताा ले िानकारी गराएमा िा

(च)

कुनै स्रोतबाट सवमवत समि िानकारी भएमा;
मेलवमलापकताा ले मे लवमलापकताा को है वसयतले काया गदाा दिा ६७ तथा अन्य प्रचवलत कानुन बमोविम

पालन गनुापने आचरण पालन नगरे मा ।
(२) मेलवमलापकताा पररिता नको कारणले तोवकएको समयमा मेलवमलापको काया सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा सवमवतले
बवढमा एक मवहना सम्मको समय थप गनासक्ने छ ।
६५. मेलवमलापको लावग पठाउाँ दा गने प्रवक्रयाः (१) सवमवतले कुनै उिुरी मेलवमलापको लावग मेलवमलापकताा समि पठाउाँ दा
पिहरूलाइा मे लवमलापकताा को सम्पका उपलब्ध गराइा मेलवमलापकताा समि उपन्त्रस्थत हुने तारे ख तोकी दे हाय बमोविमको
कागि साथै रान्त्रख लेन्त्रख पठाउनुपने छ :(क)

उिुरीको सारसं िेप िा मुख्य मुख्य कागिातको प्रवतवलपी;

(ख)

उिुरीको पि िा िारे स भए िारे सको नाम, थर, ितन र उपलब्ध भएसम्म टे वलिोन नम्बर, इा मेल, फ्याक्स

(ग)

तथा अन्य सम्पका वििरण; तथा
मेलवमलाप सम्बन्धी प्रवक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र समय ।

(२) मेलवमलापकताा ले सवमवत समि माग गरे मा उिुरीका कागिातहरूको नक्कल उपलब्ध गराउनुपने छ ।
(३) मेलवमलापको लावग तोवकएको समय सम्पन्न भएको सात वदन वभत्र उिुरीको पिहरू सवमवत समि उपन्त्रस्थत
हुने गरी तारे ख तोक्नुपने छ
।
(४) उपदिा (३) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन मे लवमलापकताा ले तोवकएको समय अगािै उिुरी सवमवत
समि विताा पठाउने वनणा य गरे मा सो वनणा यको िानकारी भएको सात वदन वभत्र पिहरूलाइा सवमवत समि उपन्त्रस्थत
हुनेगरी पठाउनुपने छ ।
६६. मेलवमलापमा अिलम्बन गनुापने प्रवक्रयाः (१) सवमवतले पिहरूको सहमवतमा मेलवमलापको लावग छलिल गने तथा
अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेलवमलापकताा लाइा सोको िानकारी उपलब्ध गराउनुपने छ ।
तर पिहरूको सहमवतमा मेलवमलापकताा ले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन ।
(२) पिहरूलाइा उपदिा (१) बमोविम मेलवमलापकताा ले तोकेको स्थानमा तोवकएको समयमा उपन्त्रस्थत हुने दावयत्व
रहनेछ ।
(३) उपदिा (२) बमोविमको दावयत्व पिहरूले पुरा नगरे मा मेलवमलापकताा ले मेलवमलापको प्रवक्रया बन्द गरी
सवमवतलाइा सोको वलन्त्रखत िानकारी गराइा उिुरीको कागिात विताा पठाउनसक्ने छ ।
(४) मेलवमलापको क्रममा मेलवमलापकताा ले पिहरूबीचमा सहिकताा को भू वमका गनेछ र उि भू वमका वनिाा ह गने
क्रममा वनिले पिहरू बाहे क दे हायका व्यन्त्रिहरूसाँ ग समेत एकल िा सामूवहक िाताा गनासक्ने छ :(क)वििादको विषयमा िानकारी रहे को उिुरीका पिले रोिेको व्यन्त्रि; तथा
(ख)वििादको विषयिस्तु को बारे मा िानकारी रहे को स्थानीय भद्रभलादमी ।
(५) मेलवमलापकताा ले पिहरूको सहमवतमा पिहरूसाँ ग दे हाय बमोविम िाताा गनासक्ने छ :-

(क)पिहरूसाँ ग एकल एकान्तिाताा ; तथा
(ख)टे वलिोन िाताा , वभिीयो कन्त्तरेन्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िाताा लाप ।

(६) प्रचवलत कानुन तथा यस ऐनको मान्यता विपरीत नहुनेगरी पिहरूको सहमवतमा मेलवमलापकताा ले मेलवमलापको
काया विवध वनधाा रण गनासक्नेछ ।
६७. मेलवमलापकताा को आचरणः (१) मेलवमलापकताा ले दे हाय बमोविमको आचरण पालन गनुापने छ :-

(क)

मेलवमलाप सम्बन्धी कारिाही वनष्पि ढङ्गले सम्पादन गनुापने;

(ख)

कुनै पिप्रवत झुकाि, आग्रह, पूिाा ग्रह नराख्ने िा राखेको दे न्त्रखने कुनै आचरण िा व्यिहार नगने;

(ग)

कुनै पिलाइा िर, त्रास, झुक्यान िा प्रलोभनमा पारी मेलवमलाप गराउन नहुने;

(घ)

वििाद कायम रहे को अिस्थामा वििादको कुनै पिसाँ ग आवथाक कारोबारमा साँ लग्न नहुने;

(ङ)

मेलवमलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचवलत कानुन तथा अन्य स्थावपत मान्यता विपरीत आचरण गना नहुने;

(च)

मेलवमलापको क्रममा पिहरुसाँ ग सम्मानिनक, सदभािपूणा र सबै पिप्रवत समान व्यिहार कायम गने;

(छ)

मेलवमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरे को विषयिस्तु को गोपनीयता कायम राख्ने; तथा

(ि)

मेलवमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिात िा िस्तु प्रवक्रया सम्पन्न भएपवछ िा वनि

प्रवक्रयाबाट अलग भएपवछ सम्बन्त्रन्धत पिलाइा सु रवित विताा गने ।
(२) सवमवतले कुनै मेलवमलापकताा ले उपदिा (१) बमोविमको आचरण पालना नगरे को उिुरी परी िा सो विषयमा
स्वयं िानकारी प्राप्त गरी छानविन गदाा व्यहोरा वठक दे न्त्रखए त्यस्तो मेलवमलापकताा लाइा मेलवमलापकताा को सू चीबाट
हटाउनेछ ।
६८. वलखत तयारी र वमलापत्रः (१) मेलवमलापकताा ले पिहरुसाँ गको छलिल पश्चात मेलवमलापको लावग दु िै पि सहमत
भएकोमा वमलापत्र गराइा सहमवत भएको विषयिस्तु बमोविमको वमलापत्रको वलखत तयार गरर सवमवत समि पठाउनुपने
छ ।
६९. मेलवमलाप नभएको उिुरीमा गनुापने कारिाहीः (१) मेलवमलापकताा ले पिहरु बीचमा मेलवमलाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा
खुलाइा प्रवतिे दन तयार गरी वििादका सबै कागिात सवहत सवमवतमा विताा पठाउनुपने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम गदाा मेलवमलापकताा ले पिहरुलाइा सवमवत समि हािीर हुन िाने बढीमा सात
वदनको म्याद तोवक पठाउनुपने छ।
७०. मेलवमलाप नभएको उिुरीमा वनणा य गनुापने : (१) स्थानीय ऐनको दिा ४७ (१) को विबादमा सवमवतले मेलवमलापको
लावग पठाएको उिुरीमा पिहरुबीच मेलवमलाप हुन नसकी मे लवमलापकताा को प्रवतिे दन सवहत प्राप्त हुन आएमा कानुन
बमोविम कारिाही गरी वनणा य गनुापछा ।

(२) उपदिा (१) मा िु नसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन दे हाय बमोविमको उिुरीमा अवधकारिे त्र ग्रहण गने सम्बन्त्रन्धत
अदालत िा वनकायमा उिुरी गना िानु भवन सु नाइा पठाइा वदनुपछा :-

(क)

स्थानीय ऐनको दिा ४७ को उपदिा (२) बमोविमको वििादमा;

(ख)

कुनै अदालत िा वनकायबाट मेलवमलापको लावग प्रेवषत भएको वििादमा ।

(३) उपदिा (२) को दे हाय (ख) बमोविमको वििादमा सम्बन्त्रन्धत अदालत िा वनकायमा पठाउाँ दा हाविर हुन िाने
तारे ख तोकी पठाउने तथा वमवसल समेत नक्कल खिा गरी अवभलेख रान्त्रख सक्कल वमवसल सम्बन्त्रन्धत अदालत िा
वनकायमा पठाउनुपने छ ।
७१.

मेलवमलाप दस्तु रः मेलवमलापमा िाने वििादको हकमा मेलवमलापकताा ले पिहरुले सहमवतमा वदन मञ्िुर भएदे न्त्रख
बाहे क कुनै प्रकारको दस्तु र लाग्ने छैन । तर पिहरूको सहमवतमा मेलवमलापकताा ले पिहरुबाट बढीमा एक हिार
रुपैयााँ वलन पाउनेछ ।

७२.

समुदाय स्तरमा हुने सामुदावयक मेलवमलाप प्रिधा न गना कमाचारी तोक्न सक्नेः (१)सवमवतले स्थानीय स्तरमा मेलवमलाप
प्रिध्दा न गनाको लावग काया पावलकामा अनुरोध गरे मा कमाचारी खटाइा समुदाय स्तरमा मेलवमलापको प्रिध्दा नात्मक काया क्रम
गना सवकनेछ ।
(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदावयक मेलवमलापको हकमा दिा ५९ (१) अनुसारको योयता तथा अनुभि नभएका
मेलवमलापकताा िाट मेलवमलाप गराउन िाधा पने छै न ।
(३) सवमवतले समुदायस्तरमा हुने सामुदावयक मेलवमलापको काया विवध तोके िमोविम हुनेछ ।

परिच्छे द-९

यनणयि कािायन्विन सम्बन्धी व्यिस्था
७३. सवचिालयको विम्मेिारीः काया पावलकाको प्रत्यि वनयिण र वनदे शनमा रवह सवमवतको वनणा य कायाा न्वयन गने गराउने
सम्बन्धी सम्पूणा काया को रे खदे ख गने विम्मेिारी िहन गनुापने छ ।
७४. सहयोग गनुापने : (१) कायाा लय तथा सो अन्तगा तका सबै ििा कायाा लय तथा अन्य कायाा लयले यस ऐन तथा प्रचवलत
कानुन बमोविम सवमवतले गरे को वनणा य बमोविम व्यन्त्रि िा सं स्था िा अन्य कसै साँग असुल गनुापने िरीिाना िा अन्य
रकम असु लउपर गना सहयोग गनुापने छ ।
(२) यस ऐन तथा प्रचवलत कानुन बमोविम सवमवतले असू ल गनापने िरीिाना, वबगो िा अन्य कुनै प्रकारको रकम
असु लउपर नभइा उपदिा (१) मा उल्लेख भए बमोविमका कायाा लयहरुले कुनै वसिाररश िा कुनै काया गररवदने छै नन्
।
७५. असु ल उपर गने : (१) अवभले ख प्रशासकले सवमवतको वनणा य बमोविम कुनै पिसाँ ग िरीिाना िा वबगो िा अन्य कुनै
प्रकारको असु ल उपर गनुापने भएमा सो पिले िरीिाना वतना बु झाउन ल्ाएमा बु वझ सदरस्याहा गरी िरीिानाको लगत
कट्टा गनुापने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम असु लउपर नभएमा लगत राखी सम्बन्त्रन्धत पिको नाम नामेसी तथा िरीिाना रकम
समेतको वििरण नगरपावलकाको कायाा लयका साथै सबै ििा कायाा लयमा समेत अवभलेखको लावग पठाउनुपने छ ।

(३) सम्बन्त्रन्धत कायाा लयहरुले उपदिा (२) बमोविम लेन्त्रख आएमा त्यस्तो पिसाँ ग िरीिाना रकम असु लउपर गरी
अवभलेख शाखामा सदरस्याहा गना पठाउनुपने छ ।
७६. भरीभराउ गने : (१) सवमवतले यस ऐन बमोविम गरे को कुनै वनणा य बमोविम कुनै पिले राखेको दस्तु र, िा अन्य कुनै
प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइा पाउने भएमा भराइा पाउने पिले भरी वदनुपने पिको त्यस्तो रकम भराइा वदनुपने
स्रोत खुलाइा अनुसूची-१२ बमोविमको ढााँ चामा वनिे दन वदनुपने छ ।

(२) उपदिा (१) बमोविम वनिे दन वदाँ दा यथासम्भि नगद रहे को बै क
ाँ खाता िा कुनै सहकारी िा बचत सं स्थामा
रहे को रकम र सो नभएमा वललाम वबक्री गरी असु ल उपर गनुापने अिस्था भएमा कुनै अचल सम्पविको व्यहोरा खुलाइा
वनिे दन वदनुपने छ ।

(३) उपदिा (२) बमोविमको वनिे दनमा दिा ७८ बमोविमको वििरण खुलाइा वनिे दन वदनुपने छ ।
७७. चलन चलाइा वदनेः (१) सवमवतले यस ऐन बमोविम गरे को कुनै वनणा य बमोविम कुनै सम्पवि िा अवधकार िा कुनै
विषयिस्तु िा से िा िा अन्य कुनै विषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्तो चलन पाउने विषयको वििरण खुलाइा
अवभलेख प्रशासक समि अनु सूची-१३ को ढााँ चामा वनिे दन वदनुपने छ ।

(२) उपदिा (१) बमोविम वनिे दन परे मा अवभलेख प्रशासकले वनणा य बमोविमको विषयको चलन चलाइा वदनुपने छ
।

(३) उपदिा (१) बमोविमको वनिे दन वदाँ दा चलन चलाउनु पने सम्पविको दिा ७८ बमोविमको वििरण खुलाउनुपने

छ ।
७८. सम्पविको वििरण खुलाउनुपनेः भररभराउ गना िा चलन चलाइ पाउनको लावग वनिे दन वदने वििादको पिले वनिे दनमा
सम्पविको वििरण उल्लेख गदाा दे हाय बमोविमको वििरण खुलाउनुपने छः(क)

अचल सम्पविको वििरण

(१) घरिग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना तथा चार वकल्ला;
(२) घर िग्गाको वकिा नम्बर तथा िे त्रिल;
(३) घर रहे को भए घरको तला तथा किल र सम्भि भएसम्म िगा विट;
(४) घर िग्गाको अिन्त्रस्थती आिास िा औद्योवगक िा व्यापाररक िे त्रमा रहे को व्यहोरा;
(५) कच्ची िा पन्त्रक्क सिकसाँ ग िोविएको व्यहोरा;
(६) घरिग्गाको स्वावमत्व रहे को व्यन्त्रिको नाम थर साथै स्वावमत्व भन्दा िरक व्यन्त्रिको भोगचलन
रहे को भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै अन्य वििरण;
(७) घरमा भएको लगापात तथा खररदवबवक्र हुन सक्ने न्यूनतम मूल् ।
(ख)

चल सम्पविको वििरणः

(१) चल सम्पवि रहे को ठाउाँ तथा भोग िा वनयिण राख्नेको नाम थर;
(२) बै क
ाँ खातामा रहे को नगद भए खातािालको साथै बै क
ाँ तथा शाखाको नाम;
(३) चल सम्पविको प्रकार तथा नगद बाहे कको भए सम्भावित वबवक्र मूल्;
(४) नगद बाहे कको चल सम्पवि भए अिस्था, प्रकृवत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइि र साँख्या ।
७९. सम्पवि रोक्का राख्नेः (१) अवभलेख प्रशासकले दिा ७५ िा ७६ बमोविम वनणा य कायाा न्वयनको लावग वनिे दन परे पवछ
दे खाइएको सम्पविको हकमा आिश्यक पने िवत िेथा रोक्का राख्नको लावग सो िेथा दताा रहे को कायाा लय िा रविष्टरेशन
गने कायाा लयमा लेन्त्रख पठाउनुपने छ ।
(२) बाली, ब्याि, बहाल लगायतको सम्पविको हकमा वनिे दन परे को बवढमा सात वदन वभत्र सम्पवि तायदात गना
लगाइा तायदात गदाा को समयमा नै आिश्यक पने िवत सम्पवि िा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, मुनािा आवद
आय वनयिण गनुा िा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपाा इा सम्बन्त्रन्धत पिलाइा वदनुपछा ।
(३) दिा ७८ को दे हाय (ख) बमोविमको सम्पविको हकमा भररभराउको लावग आिश्यक पने िवत सम्पवि
रोक्का राखी रोक्काको सू चना आिश्यकताअनुसार लेखा शाखा िा सम्बन्त्रन्धत बै क
ाँ िा सम्बन्त्रन्धत वनकायमा तु रुन्त लेन्त्रख
पठाउनुपने छ ।
(४) सम्पवत रोक्का सम्वन्धी आदे श अनुसूची १४ बमोविम हुनेछ ।
८०. सम्पवि वललाम गदाा अपनाउनु पने काया विवधः (१) काया पावलकाले यस ऐन बमोविम भरीभराउ गनुापने वबगो िा कोटा िी
िा त्यस्तै कुनै रकम असु लउपर गना दिा ७८ को दे हाय (क) बमोविम सम्पविको वििरण खुलाइा दखाा स्त परे मा त्यस्तो
रकम भरी वदनुपने व्यन्त्रिलाइा बु झाउनुपने रकम बु झाउन सात वदनको म्याद वदइा सू चना िारी गनुापछा ।
(२) उपदिा (२) बमोविमको म्यादमा रकम बु झाउन नल्ाएमा त्यस्तो भरीवदनुपने व्यन्त्रिको भरीपाउने व्यन्त्रिले
दे खाएको दिा ७८ को दे हाय (क) बमोविमको सम्पवि तायदात गररल्ाउनु पछा ।
(३) दण्ड, िरीिाना, सरकारी वबगो िा कुनै अदालत िा वनकाय िा नगरपावलका िा सवमवतको वनणा यले असु ल
उपर गनुापने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असु लउपर हुनुपने व्यन्त्रिले बु झाउन नल्ाएमा वनिको िुनसु कै अचल सम्पवि
िेला परे मा तायदात गरी रोक्का राख्नु पछा ।
(४) उपदिा (३) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन िेथा िमानत िा कुनै प्रकारको नगद धरौट दान्त्रखल
गरे को हकमा सो सम्पविबाट खाम्ने िवत रकमको लावग उपदिा (३) बमोविम गरररहनु पदै न ।
(५) उपदिा (४) बमोविम मोल कायम भएपवछ उि अचल सम्पविको वललामको सू चना सम्बन्त्रन्धत पिलाइा
वदइा सिा साधारणको िानकारीको लावग वललाम हुने वमवत र सम्पविको वििरण सवहतको सािािवनक सू चना नगरपावलका,

विल्ला प्रशासन कायाा लय, विल्ला अदालत, विल्ला समन्वय सवमवतको कायाा लय तथा कोष तथा लेखा वनयिकको
कायाा लयमा टााँ स्न लगाउनुपने छ ।
(६) उपदिा (५) बमोविमको सू चनामा तोवकएको वदनमा उि सू चनामा तोवकएको सम्पवि पञ्चवकते मोलबाट
मावथ बढाबढ प्रवक्रया बमोविम वललाम गनुापने छ ।
(७) वललाम प्रवक्रयामा सम्भि भएसम्म विल्ला अदालत, विल्ला प्रशासन कायाा लय िा स्थानीय प्रशासन कायाा लय,
स्थानीय प्रहरी कायाा लय तथा नगरपावलका िेत्र वभत्र रहे का अन्य सरकारी कायाा लयका प्रवतवनवधलाइा रोहिरमा राख्नुपने
छ ।
(८) उपदिा (६) बमोविम गदाा उि सम्पवि कसै ले पवन वललाम सकार नगरे मा सोवह प्रवक्रयाबाट पुनः
दोस्रोपटक वललाम गनुापने छ तथा दोस्रोपटक गदाा पवन कसैले वललाम सकार नगरे मा भराइा पाउने पि वनिे दकलाइा नै
उि सम्पवि पञ्चवकते मोलमा सकार गना लगाउनुपने छ ।
(९) उपदिा (८) बमोविम गदाा वनिे दकले सम्पवि सकार गना नचाहे मा पवछ अको िेथा खुल्न आएका बखत
कानुन बमोविम गनेगरी वनिको वनिे दन तामेलीमा राखी वललाममा चढाइा एको सम्पवि िुकुिा गरीवदनुपछा ।
(१०) यस दिामा अन्यत्र िु नसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन नगरपावलकाको कुनै रकम असु ल उपर गने क्रममा
वललाम गदाा कसै ले सकार नगरे मा िवतमा सकार हुन्त्तछ त्यवतमा नै सो सम्पवि वललाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी
नपुग रकमको हकमा कानुन बमोविम अन्य सम्पवि िा प्रवक्रयाबाट असु लउपर गनुापने छ ।
८१. तायदात गने प्रवक्रयाः (१) अवभलेख प्रशासकले दिा ७९ बमोविम सम्पवि तायदात गनुापदाा कन्त्रिमा ििा सवचि स्तरको
कमाचारी खटाइा त्यस्तो अचल सम्पविको चलनचल्तीको मूल् स्पष्ट खुल्ने गरी तायदात गनालगाउनुपने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविम तायदात गने कमाचारीले तायदात गनुापने सम्पविको चलनचल्तीको मूल् कायम गने
प्रयोिनले पञ्चवकते मोल कायम गरी मुचुल्का खिा गरी अवभलेख प्रशासक समि प्रवतिे दन सवहत पेश गनुापने छ ।

(३) उपदिा (२) बमोविम पञ्चवकते मोल कायम गदाा दे हाय बमोविमक कुरालाइा आधार वलइा कायम गनुापने छ
:

(क) वनिे दकले वनिे दनमा खु लाएको मूल्;
(ख) वनणा यमा उल्लेख भएको भए सो मूल्;
(ग) पिले िमानत िा कुनै अन्य प्रयोिनको लावग काया पावलका समि वनिे दन वदाँ दा खुलाएको मूल्;
(घ) तायदात गदाा भै आएको स्थानीय मूल्ााँ कन अनुसारको मूल्;
(ङ) मालपोत कायाा लयले कायम गरे को न्यूनतम मूल्;
(च) अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी वनकायले कुनै मूल् कायम गरे को भए सो मूल्;
(छ) पञ्चवकते मोल कायम गनुाभन्दा तत्काल अगािै कुनै खररदवबवक्र भएको भए सो मूल् ।
स्पवष्टकरणः “पञ्चवकते मोल” भन्नाले अचल सम्पवि वबवक्र गनुापदाा वबवक्रहुने न्युनतम मूल्लाइा सम्झनु पछा
।

(४) उपदिा (३) बमोविम गदाा दे हाय बमोविमको कुरालाइा समेत ध्यानमा राख्नुपने छः

(क) औद्योवगक िा व्यापाररक िा आिास िे त्र लगायत सिक सञ्जालसाँ ग िोविएको छ िा छै न; तथा
(ख) नगरिे त्रवभत्र पने घरको हकमा घरको िता मान अिस्था सम्बन्धमा प्राविवधक मुल्ााँ कन प्रवतिे दन ।
८२. खाम्नेिवत मात्र वललाम गनुापने : (१) काया पावलकाले दिा ८० बमोविम वललाम गदाा असु लगनुापने बााँ वक खाम्ने िवत
सम्पविमात्र वललाम गनुापने छ ।
(२) सम्पवि वललाम गदाा सकार भएको रकम असु लउपर गनुापने भन्दा बवढ भएमा सो बवढ भएको िवत रकम
सम्पवििाल पिलाइा विताा गरीवदनु पछा ।
(३) उपदिा (२) बमोविम रकम विताा पाउने पि वललाम गदाा को बखत उपन्त्रस्थत नभएको भए रकम विताा वलन
आउनु भनी वनिको नाममा सात वदनको सू चना िारी गरी वझकाइा रकम विताा गनुापछा ।
(४) उपदिा (३) बमोविम गदाा सम्बन्त्रन्धत पि रकम विताा वलन नआएमा उि रकम सवञ्चतकोषमा दान्त्रखल गरी
आम्दानी बााँ धी सदरस्याहा गनुापछा ।

(५) अवभलेख प्रशासकले दिा ८० बमोविम वललाम गरे को सम्पवि सकार गने पिको नाममा सम्पवि दताा
नामसारीको लावग सम्बन्त्रन्धत कायाा लय िा वनकायमा पत्राचार गरी वनिलाइा सम्पविको चलनपूिी उपलब्ध गराइा आिश्यक
परे सो सम्पविको चलन चलाइा वदनु पछा ।
(६) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन दिा ८० बमोविमको वललाम प्रवक्रया अगािी बवढसकेपवछ
भराउनुपने रकम बु झाउन ल्ाए पवन सो रकम नबु वझ सम्पवि वललाम गनुापने छ ।
८३. वललाम उपरको उिुरीः यस ऐन बमोविम भएको वललामको प्रवक्रयामा वचि नबु झ्ने पिले िुन प्रवक्रया उपर वचि
नबु झेको हो सो भएको पन्ध्र वदन वभत्र सवमवत समि उिुरी पेश गरी भएको आदे श बमोविम गनुापने छ ।
८४. वबगो भराउाँ दा िा चलनचलाउाँ दा लागे को खचाः यस ऐन बमोविम वबगो भराउाँ दा िा चलनचलाउाँ दा लागे को खचा वबगो
भररवदनुपने िा चलन वदनुपने सम्बन्त्रन्धत पिले व्यहोनुापने छ ।
८५. यथान्त्रस्थवतमा राख्नेः काया पावलकाले यस ऐन बमोविम चलनचलाइा माग्न िा वबगो भराइा पाउन कुनै सम्पवि दे खाइा वनिे दन
परे पवछ वबगो भराउने िा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्मको लावग उि सम्पवि हकहस्तान्तरण गना, भत्काउन,
वबगाना तथा कुनै प्रकारको वनमाा ण काया गरी उि सम्पविको स्वरुप पररिता न गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्त्रन्धत
पिको नाममा आदे श िारी गरी उि सम्पवि यथान्त्रस्थवतमा राख्नुपने छ ।
८६. वनिे दनबाट कारिाही गने : (१) अवभलेख प्रशासकले कुनै पिले दिा ८५ बमोविम भएको आदे श विपररत कुनै
सम्पविको हक हस्तान्तरण िा स्वरुप पररिता न आवद गरे को वनिे दन परे मा उि वनिे दन दताा गरी त्यस्तो गने पिको
नाममा वतन वदनको म्याद िारी गरी वनिलाइा हाविर गराइा सो वनिे दन सवमवत समि पेश गनुापने छ ।
(२) सवमवतले उपदिा (१) बमोविमको वनिे दन पेश हुन आएमा पिलाइा नयााँ उिुरी दताा गना नलगाइा उि
वनिे दनबाट नै आिश्यक कारिाही गरी वनणा य गनुापने छ ।
(३) उपदिा (२) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन उपदिा (१) बमोविमको वनिे दनको व्यहोराबाट वनिे दन
सवमवतको िे त्रावधकार वभत्र नपने विषयमा परे को दे न्त्रखएमा सवमवतले उि विषयमा िे त्रावधकार ग्रहण गने अदालत िा
वनकाय समि िान सु नाइा वदनुपने छ ।
८७. चलनचलाउने सू चनाः (१) अवभलेख प्रशासकले सवमवतको वनणा य बमोविम चलन चलाइा पाउन वनिे दन परे मा चलन
चलाउने वमवत खुलाइा िलानो वमवतमा िलानो घर िग्गाको चलन चलाउन कमाचारी खवटइा आउने हुाँ दा सो वमवत अगािै
घर िग्गा खावल गरीवदनु भवन चलन वदनुपने पिको नाममा सू चना िारी गनुापने छ ।
(२)
चलनवदनुपने
सम्पवि उिुरीको पिबाहे क अन्य कसै को भोगचलनमा रहे को भएमा अवभलेख प्रशासकले सोवह पिको नाममा उपदिा
(१) बमोविमको सू चना िारी गनुापने छ ।
(३) उपदिा (१) बमोविम तोवकएको वमवतमा खवटइा िााँ दा घरिग्गा खाली गरे को भए सम्बन्त्रन्धत कमाचारीले
चलन चलाइा वदएको मुचुल्का खिा गरी तथा घरिग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको
मुचुल्का खिा गरी प्रवतिे दन साथ अवभलेख शाखामा पेश गनुापने छ ।

परिच्छे द-१०

यियिि
८८.

नक्कल वनिे दनः (१) सवमवत समि दताा रहे को उिुरीको कुनै सरोकारिाला पिले वििादको वमवसलमा रहे को कुनै
कागिपत्रको नक्कल वलनको लावग वनिे दन वदएमा सवमवतले उि पिलाइा सो कागिको नक्कल उपलब्ध गराउनुपने
छ ।
(२) उपदिा (१) बमोविमको वनिे दन वदाँ दा सम्बन्त्रन्धत पिले उिुरी शाखामा रहे को वमवसलको नक्कल वलनु पदाा
उिुरी प्रशासक तथा अवभलेख शाखामा रहे को वमवसलको नक्कल वलनुपने भएमा अवभलेख प्रशासक समि वनिे दन
पेश गनुापने छ ।
(३) उपदिा (१) बमोविमको वनिे दन वदनको एघार बिे अगािै पेश भएमा सम्बन्त्रन्धत कमाचारीले सोवह वदन र सो
भन्दा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोवह वदन नभए सोको भोवलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ ।

(४) उपदिा (१) बमोविम वनिे दन वदाँ दा िरक िरक उिुरीको लावग िरक िरक वनिे दन वदनुपने छ ।
(५) वििादको कुनै पिले उपदिा (१) बमोविमको वनिे दन वदाँ दा नक्कलको सट्टामा कागिपत्रको िोटो न्त्रखच्ने
अनुमवत मागे मा सो वदनुपने छ ।
(६) नक्कल वनिे दन वदाँ दा अनुसूची-१५ बमोविमको ढााँ चामा वदनुपने छ ।
८९.

नक्कल दस्तु रः (१) सम्बन्त्रन्धत प्रशासकले दिा ८८ बमोविम नक्कल िा िोटो न्त्रखच्नको लावग वनिे दन वदनेपिसाँ ग
दे हाय बमोविमको दस्तु र वलइा नक्कल उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रवत पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँ को दरले;
(ख)

सवमवतको वनणा य कागिको हकमा प्रवत सक्कल पानाको प्रवत पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँ को दरले;

(ग)

वलखत कागिपत्रको नक्कल नवलइा िोटो न्त्रखच्न चाहे मा प्रवत पानाको रू ५।– रुपैयााँ को दरले ।

(२) उपदिा (१) मा िुनसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन प्रचवलत कानुन बमोविम नक्कल दस्तु र नलाग्ने पिलाइा
यस दिा बमोविमको दस्तु र लाग्ने छैन ।
(३) यस दिा बमोविम नक्कल उतार गरी लैिाने पिले नक्कल उतार गदाा लागे को खचाको व्यिस्था आिै गनुापने
छ ।
९०.

दस्तु र उल्लेख गने : (१) नक्कल प्रमावणत गने सम्बन्त्रन्धत प्रशासकले नक्कल प्रमावणत गदाा नक्कल लै िाने पिको
नाम थर तथा उिुरीमा है वसयतका साथै नक्कल उतार गरे िापत दान्त्रखल गरे को दस्तु र र नक्कल पाना समेत उल्ले ख
गरी नक्कल वदएको व्यहोरा िनाइा नक्कल प्रमावणत गनुापने छ ।

९१.

दस्तु र चुिा नभइा नक्कल नवदइनेः सम्बन्त्रन्धत प्रशासकले यस ऐन बमोविम नक्कल माग्ने पिले नक्कल उतार गदाा
दिा ८९ बमोविम लाग्ने दस्तु र दान्त्रखल नगदाा सम्म नक्कल वदनेछैन र सो नक्कलको आवधकाररकता प्रमावणत गनापाउने
छै न ।

९२.

प्रचवलत कानु न बमोविम हुनेः यस ऐनमा िु नसु कै कुरा लेन्त्रखएको भए तापवन उिुरीसाँ ग सम्बन्त्रन्धत प्रचवलत कानु नमा
कुनै कुरा लेन्त्रखएको भए सोमा लेन्त्रखए िवतको हकमा सोवह बमोविम हुनेछ ।

९३.

वनयम बनाउने अवधकारः सवमवतले यस ऐनको प्रभािकारी कायाा न्वयनको लावग आिश्यक वनयम बनाउन सक्नेछ ।

अनुसूिी-१

(दिा ८ को उपदिा (२) साँ ग सम्बन्त्रन्धत)
उजुिीको ढााँ िा
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलका समि पेश गरे को
वनिे दन-पत्र

............विल्ला ...........गाउाँ /नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................(पि)

पि

वनिे दक

िादी

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि) प्रवतिादी

विपि
प्रवतिादी

यिषिाः सम्वन्ध यिच्छे द
म वनम्न िुाँ दाहरुमा लेन्त्रखए िमोविम वनिे दन गदा छु :
१.

म वनिे दक र यस वििादको दोस्रो पिविच सं ित २०६९ सालमा सामाविक परम्परा अनुसार वििाह गररएको हो ।

वििाह भएपश्चात २ िषासम्म अथाा त २०७१ सालसम्म हामीविच सु मधु र दाम्पत्य िीिन रहे को वथयो । हामीबाट २०७१ साल
िेठमा १ छोराको समेत िायिन्म भएको छ । एक आपसमा लोग्ने स्वास्नीविचको सहमवत र सहकाया मा छोरा िन्मेपछी
क्रमशः समस्या दे न्त्रखाँदै िान थाल्ो । २०७१ सालको वतहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन
िोनबाट अनुरोध गरे ाँ । २ पटकसम्म वलन गएाँ । तर वनिले वतमीसाँ ग मेरो िीिन चल्न सक्दै न, म घर िान सन्त्रिन, वतमी
िे गनुापछा गर भवन ठािो ििाि वदन थावलन । के कारणले यस्तो हुन गयो भवन सोध्दा अि वतम्रो र मेरो सम्वन्ध छै न
आिुखुसी गर र मलाई सम्पका नगर,गरे मा राम्रो हुाँ दैन भवन धाक धम्की र त्रास मसेत वदइन । लामो समयसम्म मन
िकेला र घर आउवलन भवन पखी िसे ाँ तर आईनन । कररि ३ िषापछी अथाा त २०७४ साल भाद्र मवहनामा पुनः वलन गएाँ
तर विपिी मसाँ ग िोल्दै निोली घरवभत्र वछररन र साला िेठान पठाईशारीररक आक्रमण गने सम्मको काया गरी मलाई
तथानाम गावल गलौच गरे । मुन्त्रिलले ज्यान िोगाई वनराश भएर घर िवकाएाँ र अि दोस्रो पिश्रीमती मसाँ ग पुनः िवका
आउने र दाम्पत्य िीिन सु मधुर हुने सम्भािना नभएकोले पाररिाररक वििाद वनरुपणका लावग यो वनिे दन वदन आएको छु
।
२.
यस सवमवतबाट दोस्रो पि वझकाई िे िो िु झ्नुपछा िु झी वििाद वनरुपण गराईपाउाँ ।
३.

यस नगरपावलकाबाट िारी भएको स्थानीय न्यावयक कायाविवधको दिा ....िमोविम वनिे दन दस्तु र रु ......, दोस्रो

पि १ िनालाई म्याद सू चना दस्तु र रु ........., पाना २ को वनिे दनको प्रवतवलपी दस्तु र रु ............. समेत गरी िम्मा रु
......यसै वनिे दनसाथ दान्त्रखल गरे को छु ।
४.

यो वनिे दन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दिा ४७(२) अनुसार यसै सवमवतको अवधकारिे त्रवभत्र पदा छ

।
५.

यो वनिे दन हदम्यादवभत्रै छ र म वनिे दकलाई यस विषयमा वनिे दन वदने हकदै या प्राप्त छ ।

६.

यस विषयमा अन्यत्र कहीाँ कतै कुनै वनकायमा कुनै प्रकारको वनिे दन वदएको छै न ।

७.

यसमा मेरा वनम्न सािी तथा वलखत प्रमाण बु झी प्रमाण लगाई पाउ ।

८.

यसमा लेन्त्रखएका व्यहोरा वठक सााँ चो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानुन िमोविम सं िाय भोग्न तयार छु ।

सािी :
वलखत प्रमाण :

१.

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

२.

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

१.

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

२.

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

३.

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

तपवसल

वनिे दक
नामः .............................
इवत सं ित् ............. साल...................मवहना......................गते .....................रोि …………. शुभम् ।

अनु सूिी-२

(दिा ९ को उपदिा (१) साँ ग सम्बन्त्रन्धत)
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलकामा
उिुरी दताा गरे को वनस्साको ढााँ चा

श्री ....................

........................ ।
यिषि:

उजुिी दिाय को यनस्सापत्र सम्बन्धिा ।

.................... बस्ने तपाइले ................... .............बस्ने .................... ....................... विरुद्धमा
....................................... भनी उिुरी दताा गना ल्ाएकोमा आिको वमवतमा दताा गरी दताा नं. ................ कायम
भएकोले यो वनस्सा िारी गररवदएको छ ।
अवधकृत कमाचारी
दस्तखत: ........
वमवत: ...........

अनु सूिी-३

(दिा ९ को उपदिा (२) साँ ग सम्बन्त्रन्धत)
िारिख भपाय र्य
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलकामा खिा गररएको तारे ख भरपाई
िादी

प्रवतिादी

.................
मुद्दा

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

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

वमवत ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही वदन ........... बिे यस न्यावयक सवमवत/कायाा लयमा
उपन्त्रस्थत हुनेछु भनी सही गने ......
िादी ................

प्रवतिादी ................

इवत सं ित् ............. साल...................मवहना......................गते .....................रोि …….. शुभम् ।

अनु सूिी-४

(दिा ९ को उपदिा (३) साँ ग सम्बन्त्रन्धत)
िारिख पिाय
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलका
बाट िारी भएको तारे खको पचाा
िादी

प्रवतिादी

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

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

मुद्दाः ......................

वमवत ............... मा .................... काम गना ........ बिे हाविर हुन आउनुहोला ।

िााँ टिालाको दस्तखत
वमवत .................

अनुसूिी-५

(दिा १५ को उपदिा (३) साँग सम्बन्त्रन्धत)
प्रयििादको ढााँ िा
वलन्त्रखत ििािको नमूना
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलका समि पेश गरे को
वलन्त्रखत ििाि
प्रथम पि
दोलखा विल्ला .वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न िस्ने .........................को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................वलन्त्रखत ििाि प्रस्तु तकताा

पि
प्रवतिादी

विरुद्ध
.............विल्ला, ............ गाउाँ /नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............वनिे दक

विपिी
िादी

विषय सम्वन्ध विच्छे द ।
म वनम्न िुाँ दाहरुमा लेन्त्रखए िमोविम वनिे दन गदा छु :
१.

म वलन्त्रखत ििाि प्रस्तु तकताा र विपिी वनिे दकविच सं ित २०६९ सालमा सामाविक परम्परा अनुसार वििाह भएको

व्यहोरा वठक हो । हामीबाट २०७१ साल िे ठमा १ छोराको समेत िायिन्म भएको वठक हो । २०७१ सालको वतहारमा
माइत गएपछी म घर निकेको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोध गरे को, २ पटकसम्म वलन आएको तर म घर
नगएको,मैले विपिी वनिे दकलाई दाम्पत्य िीिन चल्न नसक्ने भनेको र मेरा दाईभाईले शारीररक आक्रमण गने सम्मको
काया गरे कोभवन कपोलकन्त्रित झुठा र हुाँ दै नभएका वनराधार व्यहोरा उल्लेख गरी वििाद गरे को कुरा उल्लेख गना चाहान्त्तछु
।
२.
मलाई विपिी वनिे दक समेत वमली गावल गलौच, िर, धाक, धम्की दे खाई हातपात गरी घरबाट वनकाला गरे पछी म
माइतीमा आई िसे की हुाँ । वििाह भएको केही िषापछी विना कारण ममाथी विवभन्न वकवसमका आरोप लगाई अपमान गने,
गाली गलौच गने लगायतका कामहरु हुाँ दैगए । पररिारका अन्य सदस्यहरुले म माथी घृणा गने, िोलचाल नगने िस्ता काया
गरे पवन विपिीबाट केही समय मलाई नै समथान र सहयोग गदै आएका वथए तर पछी विपिी वनिे दक समेत उवनहरुसाँ गै
वमले र मलाई ििरिस्त गरबाट वनकाल्ने काया मा सहभागी भए । के कुन कारणले िा मेरो के गल्तीले यसो गरे का हुन
भवन िु झ्दा िे लािे ला दाइिो नल्ाएको भवन माइती पिसमेतको आलोचना गने गरे का वथए । सायद उवनहरुलाई दाइिोकै
लोभका कारण मलाई घरबाट वनकालीवदएका हुनुपदा छ । मैले कुनै गल्ती नगरे को र विपिी लोग्ने साँग पूिाित माया, सद्भाि
र सम्मान यथाित रहे कोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथाित कायम गरीपाउाँ ।
३.
घरबाट ििरिस्त वनकालेपछी ४ मवहनाको नािालक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्डै ३ िषासम्म िे खिर,
सम्पकाविवहन िसी अवहले एक्कासी सम्वन्ध विच्छे दको माग गरी वनिे दन वदनु आिैाँमा आश्चया िनक लागे को छ, सत्य तथ्य
िु वझ कानुन िमोविम गररपाउाँ ।
४.
.........................बाट िारी भएको स्थानीय न्यावयक काया विधीको दिा ....िमोविम वलन्त्रखत ििाि िापत दस्तु र
रु ......यसै वनिे दनसाथ दान्त्रखल गरे को छु ।
५.

यो वलन्त्रखत ििाि म्यादवभत्रै वलई म आिैं उपन्त्रस्थत भएको छु ।

६.

यस विषयमा अन्यत्र कहीाँ कतै कुनै वनकायमा कुनै प्रकारको वनिे दन वदएको छै न ।

७.

यसमा लेन्त्रखएका व्यहोरा वठक सााँ चो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानुन िमोविम सं िाय भोग्न तयार छु ।

वनिे दक
नामः ...................................
इवत सं ित ................. साल ..................... मवहना .............. गते .................... रोि ………

शुभम् ।

अनुसूिी-६

(दिा २० को उपदिा (६) साँग सम्बन्त्रन्धत)
न्यायिक सयियि, यभिे श्वि नगिपायलका बाट जािी भएको
म्याद सूिना
.............................................................िस्ने .....................................................को नाउाँ मा

वभमेश्वर नगरपावलका

कायाां लयबाट िारी भएको १५ (पन्ध्र) वदने सू चना

...............................................िस्ने

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

तपाईंको

विरुद्ध

...................................वििाद परे को भवन वनिे दन दताा गरे को हुाँ दा सो को प्रवतवलपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः
तपाईले यो म्याद िु झेको िा ररत पूिाक तामेल भएको वमवतले १५(पन्ध्र) वदन वभत्रमा आफ्नो भनाइ सवहत आिैं िा कानुन
िमोविमको िारे श मािात यस कायाा लयमा हाविर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानुन िमोविम हुने व्यहोरा िानकारी गराईन्त्तछ
।
इवत सम्वत् ......... साल .... मवहना .... गते ………… रोि् ………….. शुभम् ................

अनु सूिी-७

(दिा ४२ को उपदिा (१) साँग सम्बन्त्रन्धत)
यनणयिको ढााँ िा
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलका
सं योिक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
वनणा य

सं ित ............... सालको वनिे दन नं........

विषयः िलेसीबाट पानी झारे को ।
दोलखा विल्ला वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................(पि)

वनिे दक

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि) प्रवतिादी

पि
िादी

विपि
प्रवतिादी

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दिा ४७(१)ञ िमोविम वनिे दन दताा भई सोही ऐनको दिा ४६ िमोविम गठन
भएको न्यावयक सवमवत समि प्रस्तु त हुन आएको मुद्दाको सं विप्त तथ्य र वनणा य यस प्रकार छः

(१)

वभमेश्वर नगरपावलका ििा नं. ....................... नक्सा वसट नं.... वक.नं........िे .ि...........को घरिग्गामा पवश्चम

तिाका वक.नं..........का सं वधयार विपिी ...................ले घर िनाउाँ दा आफ्नो घरिग्गामा वसमानासम्म आई िोवि िनाएको
तर छत तथा िलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डवभत्र झानेगरी िनाएको हुाँ दा सो िलेसी िन्द गराइपाउाँ भन्ने वनिे दकको
वनिे दन व्यहोरा ।
(२)
वभमेश्वर नगरपावलकाबाट प्रचवलत भिन वनमाा ण सम्वन्धी मापदण्ड िमोविम इिाित प्राप्त गरी भिनको नक्सा
समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा िमोविम भिन वनमाा ण गरे को हुाँ । विपिी वनिे दकले भने िमोविम आफ्नो घरको छत तथा
िलेसीको पानी वनिको घर कम्पाउण्डवभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरिग्गामा झाने गरे को हुाँ दा झुठा वनिे दन खारे ि गररपाउाँ
भन्ने प्रत्यथीको वलन्त्रखत ििाि ।
(३)
वभमेश्वर नगरपावलकाबाट स्थलगत वनररिण तथा सिें िण गना गएका प्राविवधक टोवलले स्थलगत वनररिण गरी
वमवत.........मा पेश गरे को स्केच सवहतको प्रवतिे दनबाट प्रत्यथीको घरतिाबाट छत तथा िलेसीको पानी खस्दा वनिे दकको
घर कम्पाउण्डवभत्र पने गरे को दे न्त्रखन्त्तछ भन्ने व्यहोरा उल्लेन्त्रखत भएको ।
(४)
वििादका दु िै पिलाई मेलवमलाप गराउने प्रयोिनका लावग भीमेश्वर नगरपावलका ििा नं........,................. मा
रहे को मेलवमलाप केन्द्रमा पठाउाँ दा मेलवमलाप हुन नसकी िवका आएको ।
यनणयि
दु िै पिलाई सु नुिाईको लावग आि पेशी तोवकएकोमा वििादका सम्वन्धीत पिहरु स्वयमं तथा वनिहरुबाट वनयु ि गरे का
कानुन व्यिसायीहरु समेतको भनाई सु नी पुनः वमलापत्र गनुाहोस भवन सम्झाउाँ दा िु झाउाँ दा पवन वमलापत्र गना मञ्िुर नगनुा
भएकोले िाइलमा सं लग्न प्रमाण कागिहरुको समेत मूल्ाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दिा ४९(२)
िमोविमवनणा य वदनुपने हुन आई वनणा यतिा विचार गदाा वनिे दकको वक. नं....को पवश्चमतिा प्रत्यथीको वक.नं....को घरिग्गा
िोविएर रहे कोमा वििाद दे न्त्रखएन । वनिे दकको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डवभत्र प्रत्यथीको छत तथा िलेसीको
पानी झारे को हो होइन भवन स्थलगत रुपमै िााँ चिु झ गरी प्राविवधक प्रवतिे दन पेश गना कायाा लयबाट खवट गएका प्राविवधक
कमाचारीले वमवत.............मा पेश गरे को स्केच सवहतको प्राविवधक प्रवतिे दन समेतबाट वनिे दकको माग दािी िमोविम

आफ्नो घर कम्पाउण्डवभत्र प्रत्यथीको छत तथा िलेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुवष्ट हुने दे न्त्रखन्त्तछ । प्रत्यथीले यस कायाा लयबाट
पाररत गरे को नक्सामा समेत छत तथा िलेसीको पानी आफ्नै घरिग्गामा झाने भवन दे खाईएको र वनिे दकको घर
कम्पाउण्डवभत्र पानी झाना पाउनुपछा भवन प्रत्यथीले दािी विरोध गना समेत नसकेको र प्रचवलत कानुन र प्रचलनबाट समेत
अकाा को घर कम्पाउण्डवभत्र आफ्नो छत तथा िलेसीको पानी झाना पाउने नदे न्त्रखएको हुाँ दा वनिे दकको माग िमोविम प्रत्यथीले
आफ्नो छत तथा िलेसीबाट आफ्नै घर िग्गामा पानी झाने प्रिन्ध गनुापने दे न्त्रखन्त्तछ । वनिे दकको घर कम्पाउण्डमा पानी झाना
नपाउने ठहछा । सो ठहनाा ले तपवशल बमोविम गनुा ।
तपवशल
१.
सरोकारिालाले नक्कल माग गना आएमा वनयमानुसार दस्तु र वलई नक्कल वदनु ।
२.

यो वनणा यमा वचि निु झे ३५ वदनवभत्र ..............विल्ला अदालतमा पुनरािे दन गना िानु भवन

सु नाईवदनु ।
३.
म्यादवभत्र पुनरािे दन नपरे मा कानुन िमोविम वनणा य कायाा न्वयन गनुा/गराउनु ।
इवत सं ित् ............. साल...................मवहना......................गते .....................रोि………….. शुभम् ।

प्रत्यथीलाई

अनुसूिी-८

(दिा ४८ को साँ ग सम्बन्त्रन्धत)
अन्तरिि संिक्षणात्मक आदे शको निू ना
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलका
सं योिक श्री ........................................................
सदस्य श्री ................................................................
सदस्य श्री .............................................
सं ित ............................ सालको वनिे दन नं........
विषयः

आदे श

वपवितलाई उपचार गराउने सम्वन्धमा ।

दोलखा विल्ला वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................(पि)

पि

वनिे दक

वनिे दक

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि) प्रवतिादी

विपि
प्रवतिादी

यसमा वनिे दकको माग िमोविम ..........................विल्ला ििा नं................................ िस्ने ...............को नावत
..........................को छोरा/छोरी िषा ................ को ................ले आिुलाई असाध्य रोग लावग वनयवमत रुपमा हप्ताको
२

पटक

मृगौला

िायलोवसस

गना

वचवकत्सकले

वशिाररस

गरे कोमा

एकाघरका

छोरा

िषा

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

को

...........................ले वनयवमत रुपमा िायलोवसस गना अटे र गरे को, घरर घरर रुपैय
ाँ ा नभएको िहाना गने गरे को, कवहले
कवहले कायाा लयको कामको व्यस्तताले िुसा द नवमलेको आवद कारण िनाई आिुले वनयवमत प्राप्त गनुापने स्वाथ्य से िा प्राप्त
गना नसकेको हुाँ दा आफ्नो िीिन झनझन खतरायु ि िन्दै गएको भवन अस्पतालको वचवकत्सकको पुिाा र वशिाररस सवहत
पेश हुन आएको वनिे दन उपर प्रारन्त्रम्भक रुपमा िााँ चिु झ गदाा व्यहोरा मनावसि दे न्त्रखएको हुाँदा हाललाई वनिे दकको लावग
वचवकत्सकले वशिाररस गरे िमोविम हरे क हप्ता २ पटक िायलोवसस गनुा गराउनु तथा वनिको स्वाथ्य लाभका लावग
आिश्यक अन्य प्रिन्ध समेत वमलाउनु भवन स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दिा ४९(८) िमोविम विपिी
........................को नाममा यो अन्तररम संरिणात्मक आदे श िारी गररवदएका छौं । यो आदे श वमवसल सामेल राखी
विपिीलाई लेखी पठाईवदनु । यो आदे श अनुसार उपचार भएको िानकारी प्राप्त गरी वमवसल सामेल राख्नु र वनयमानुसार
पेश गनुा ।
ईवत सं ित ................... साल ..........मवहना.........गते रोि………….शुभम् ।

अनु सूिी-९

(दिा ५३ को उपदिा (२) साँग सम्बन्त्रन्धत)
यिलापत्रको लायग यनिेदनको ढााँ िा
वभमेश्वर नगरपावलका, न्यावयक सवमवतसमि पेश गरे को वमलापत्रको सं युि वनिे दनपत्र
............विल्ला ...........गाउाँ /नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................(पि)

वनिे दक

िादी

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि) प्रवतिादी

१.

विपि
प्रवतिादी

विषय : सम्वन्ध विच्छे द ।
हामी वनिे दक

पि

वनम्न वलन्त्रखत वनिे दन गदा छौं :

हामीविच सं ित २०६९ सालमा सामाविक परम्परा अनुसार वििाह गररएकोमा कररि

२ िषासम्म

सु मधु र दाम्पत्य

िीिन रहे को वथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेत िायिन्म भएको, सोवह िषा २०७१ सालको वतहारमा
माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोध गरे को, वलन गएको तर उल्टै कुटवपट गरी
पठाएको भवन वनिे दकको वनिे दन परे को ।
२.
आिुलाई दाइिो नल्ाएको वनउाँ बाट घरमा हे ला गरे को, अपमान गरी ििरिस्त घरबाट वनकाला गरे को हो ।
आिु खुशीले माइत गई िसे को होइन अझपवन लोग्ने प्रवत आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहे कोले लोग्ने स्वास्नीको
सम्वन्ध यथाित कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको वलन्त्रखत ििाि रहे को ।
३.
हामी झगिा गरर आयौं, केहीिषा लोग्ने स्वास्नी छु वटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको िायिन्म समेतभै सकेको छ
। घरमा सामान्य घरायसी विषयले मनमुटाि भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग िसे कोमा .....................
गाउाँ पावलकानगरपावलका/उपमहानगरपावलका/महानगरपावलकाको न्यावयक सवमवत मािात ििा नं. ................. अन्तगा तको
............................ मेलवमलाप केन्द्रमा मेलवमलापकताा .................को पहलमा एक आपसमा छलिल गरी वमली
आएको व्यहोरा यो छ की विगतमा िे िस्ता विषयमा असमझदारी तथा िे मेल भएको भएतापनी हामीविच एक अकाा प्रवत
विश्वास, सदभाि र प्रेम कायमै रहे कोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध विच्छे द गरी पाउाँ भन्ने वनिे दन दािी छोवि पुनः सु मधु र
सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीिनलाई व्यिन्त्रस्थत ढं गले अगावि िढाउने छौं । वनिे दकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी वमवल
िस्ने िातािरण नहुने भएकोले छु ट्टै ठाउमा िे रा वलई िस्न हामी दु िै पि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन
२०७४ को दिा ४७ (२) िमोविम यो वमलापत्रको संयुि वनिे दन पेश गरे का छौं , लेन्त्रखए िमोविम वमलापत्र गरी पाउाँ ।
४.

वभमेश्वर नगरपावलका स्थानीय न्यावयक काया विधी िमोविम यो वमलापत्रको सं युि वनिे दन दस्तु र बापत रु

...........यसै साथ सं लग्न छ ।
५.

यसमा लेन्त्रखएका व्यहोरा वठक सााँ चो

हुन्, झुठा ठहरे कानुन िमोविम सहुाँ ला िु झाउाँ ला ।

वनिे दकहरु
........................................... वनिे दक
.......................................... विपि
इवत सं ित् ............. साल...................मवहना......................गते .....................रोि ……… शुभम् ।

अनुसूिी-१०

(दिा ५३ को उपदिा (५) साँग सम्बन्त्रन्धत)
यिलापत्रको ढााँ िा

वभमेश्वर नगरपावलका, न्यावयक सवमवतसमि पेश गरे को वमलापत्रको सं युि वनिे दनपत्र

............विल्ला ...........गाउाँ /नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................(पि)

पि

वनिे दक

िादी

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि)

विपि
प्रवतिादी

विषय : सम्वन्ध विच्छे द ।
हामी वनिे दक
१.

वनम्न वलन्त्रखत वनिे दन गदा छौं :

हामीविच सं ित २०६९ सालमा सामाविक परम्परा अनुसार वििाह गररएकोमा कररि

२ िषासम्म

सु मधु र दाम्पत्य

िीिन रहे को वथयो । हामीबाट २०७१ साल िे ठमा १ छोराको समेत िायिन्म भएको, सोवह िषा २०७१ सालको वतहारमा
माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोध गरे को, वलन गएको तर उल्टै कुटवपट गरी पठाएको
भवन वनिे दकको वनिे दन परे को ।
२.
आिुलाई दाइिो नल्ाएको वनउाँ बाट घरमा हे ला गरे को, अपमान गरी ििरिस्त घरबाट वनकाला गरे को हो । आिु
खुशीले माइत गई िसे को होइन अझपवन लोग्ने प्रवत आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहे कोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध
यथाित कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको वलन्त्रखत ििाि रहे को ।
३.
हामी झगिा गरर आयौं, केहीिषा लोग्ने स्वास्नी छु वटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको िायिन्म समेतभै सकेको छ
। घरमा सामान्य घरायसी विषयले मनमु टाि भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग िसे कोमा वभमेश्वर नगरपावलकाको न्यावयक सवमवत
मािात ििा नं. ................. अन्तगा तको ............................ मेलवमलाप केन्द्रमा मेलवमलापकताा .................को पहलमा
एक आपसमा छलिल गरी वमली आएको व्यहोरा यो छ की विगतमा िे िस्ता विषयमा असमझदारी तथा िे मेल भएको
भएतापनी हामीविच एक अकाा प्रवत विश्वास, सदभाि र प्रेम कायमै रहे कोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध विच्छे द गरी पाउाँ भन्ने
वनिे दन दािी छोवि पुनः सु मधु र सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीिनलाई व्यिन्त्रस्थत ढं गले अगावि िढाउने छौं । वनिे दकको घरमा
तत्काल लोग्ने स्वास्नी वमवल िस्ने िातािरण नहुने भएकोले छु ट्टै ठाउमा िे रा वलई िस्न हामी दु िै पि सहमत भएकाले स्थानीय
सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दिा ४७ (२) िमोविम यो वमलापत्रको सं युि वनिे दन पेश गरे का छौं , लेन्त्रखए िमोविम
वमलापत्र गरी पाउाँ ।
४.
वभमेश्वर नगरपावलका न्यावयक काया विधी िमोविम यो वमलापत्रको सं युि वनिे दन दस्तु र बापत रु ...........यसै साथ
सं लग्न छ ।
५.
यसमा लेन्त्रखएका व्यहोरा वठक सााँ चो

हुन्, झुठा ठहरे कानुन िमोविम सहुाँ ला िु झाउाँ ला ।

वनिे दकहरु
.............................................. वनिे दक
................................................................ विपि
इवत सं ित् ............. साल...................मवहना......................गते .....................रोि ……….. शुभम् ।

अनुसूिी-११

(दिा ६० को उपदिा (३) साँग सम्बन्त्रन्धत)
िे लयिलापकिाय िा सूिीकृि हुने यनिेदन ढााँ िा
न्यावयक सवमवत
वभमेश्वर नगरपावलका समि पेश गरे को वनिे दन

िोटो

विषय : मेलवमलापकताा मा सू चीकृत हुन पाउाँ ।
प्रस्तु त विषयमा तपवसलमा उल्ले न्त्रखत कागिातहरुको प्रवतवलपी साथै राखी वभमेश्वर नगरपावलकाको न्यावयक सवमवत अन्तगा तका
............ मेलवमलाप केन्द्रमा सूचीकृत भई मेलवमलाप गराउन अनुमती पाउाँ भनी वनिे दन गदा छु ।
तपवसल
१)
नागररकता प्रमाणपत्रको छााँ याकपी,
२)

स्नातक तहसम्म उवतणा गरे को शैविक प्रमाणपत्रको छााँ याकपी,

३)

मेलवमलापकताा को तावलम प्राप्त गरे को प्रमाणपत्रको छायााँ कपी,

४)

मेलवमलाप सम्बन्धी अनुभि र

५)

व्यविगत वििरण (Bio- data)
वनिे दक
नाम थर : ..........
दस्तखतः ...........
वमवत : .............

अनु सूिी-१२

(दिा ७६ को उपदिा (१) साँग सम्बन्त्रन्धत)
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलका समि पेश गरे को
भरिभिाउको यनिेदन पत्र
विषयः भररभराई पाउाँ भन्ने िारे ।
............विल्ला ...........गाउाँ /नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................(पि)

पि

वनिे दक

िादी

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि)

विपि
प्रवतिादी

मुद्दा
म वनिे दक वनिे दन िापत रु १०।– दस्तु र साथै राखी वनम्न व्यहोरा वनिे दन गदा छु ।
१ उपयुा ि विपिी सं गको उल्लेन्त्रखत मुद्धा यस वभमेश्वर नगरपावलकाको न्यावयक सवमवतको वमवत..............को वनणा य बमोविम
मैले यस कायाा लयमा राखेको दस्तु र÷रकम वमवत..............को श्री...................विल्ला अदालतको िैसला बमोविम
मैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुाँ दा उि रकम भरी भराई पाउन यो वनिे दन पेश गरे को छु ।
२ मैले यस कायाा लयमा िम्मा गरे को दस्तुर÷रकमको भरपाई÷रवसद÷भौचरको सक्कलै प्रवत र सम्मानीत श्री
==============विल्ला अदालतको अन्त्रन्तम िैसलाको छायाकपी यसै साथ सं लग्न छ
३.

यसमा लेन्त्रखएको व्यहोरा वठक हो, झुठा ठहरे सहुाँ ला बु झाउला ।
वनिे दक
वनि..............
इवत सम्वत् ......... साल .... मवहना .... गते ………… रोि् ………… शुभम् ................

अनुसूिी-१३

(दिा ७७ को उपदिा (१) साँ ग सम्बन्त्रन्धत)
चलन चलाउने वनिे दन
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलकामा पेश गरे को
वनिे दन पत्र
विषयः चलन चलाई पाउाँ भन्ने िारे ।
...................विल्ला ...........गाउाँ /नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा ..............को

....................(पि)

वनिे दक

पि
िादी

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि)

विपि
प्रवतिादी

मुद्दा
म वनिे दक वनिे दन िापत रु १०।– दस्तु र साथै राखी वनम्न व्यहोरा वनिे दन गदा छु ।
१. उपयुा ि विपिीसं गको उल्लेन्त्रखत मुद्धा यस वभमेश्वर नगरपावलकाको न्यावयक सवमवतबाट वमवत........मा वनणा य भई उि
घर िग्गा (िा िुन सम्पवि भोग गना पाउने गरी वनणा य भएको छ सो सम्पवि िा िस्तु उल्लेख गने) मेरो हक भोग र
स्वावमत्वको हुने ठहर भएकोमा श्री...... विल्ला अदालतमा विपिीले पुनरािलोकन गरे कोमा सम्मानीत अदालतबाट
समेत वमवत.............. मा वनणाय हुाँ दा न्यावयक सवमवतकै वनणायलाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरे को हुाँ दा सो

२.

मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पवि रहे को हुाँ दा वशघ्रावतवशघ्र मलाई उि सम्पवि चलन चलाई पाउन यो वनिे दन
पेश गरे को छु ।
यसै वनिे दन साथ दे हायका कागिातहरु सं लग्न गरे को छु ।
क. न्यावयक सवमवतले वमवत............मा गरे को वनणा यको छााँ यााँ कपी
ख. श्री...........विल्ला अदालतले गरे को वमवत.............को सदर िैसलाको छााँ यााँ कपी
ग. यस वििाद सम्वद्ध वमवसल यसै कायाा लयमा रहे को छ ।
घ. लेन्त्रखएको व्यहोरा वठक सााँ चो छ, झुठा ठहरे कानुन बमोविम सहुाँ ला बु झाउाँ ला ।
वनिे दक
वनि...............
इवत सम्वत् ......... साल .... मवहना .... गते ………… रोि् …………… शुभम् ................

अनु सूिी-१४

(दिा ७९ को उपदिा (४) साँग सम्बन्त्रन्धत)
सम्पयि िोक्काको अदे श
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलका
सं योिक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदे श

सं ित ................. सालको वनिे दन नं........

विषयः सम्पवत हस्तान्तरण रोक्का
दोलखा

विल्ला

वभमेश्वर

नगरपावलका,

ििा

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

नं.

.........

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

छोरा/छोरी/श्रीमवतिषा

िस्ने

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

को.........................................................वनिे दक (पि/िादी)
विरुद्ध

......विल्ला...........नगरपावलका/उपमहानगरपावलका/महानगरपावलका, ििा नं....विपि (प्रतिवादी)..........िस्ने....िषा.....को
यसमा

वनिे दकको

माग

बमोविम......विल्ला........

......नगरपावलका/उपमहानगरपावलका/महानगरपावलका, ििा

नं....

िे .ि.........वक.नं........ िग्गामा बनेको.........को नाममा रहे को अिण्डाको..................िगा विटको चार तल्ले घर र वलग
लगापात समेत विपिी....सम्पवि वनि विपिीबाट अन्य अंवशयारहरुको मन्त्तिुरी विना हक हस्तान्तरण हुन सक्ने आशंका गरी
वनिे दकले वदएको वनिे दन उपर प्रारन्त्रम्भक रुपमा िााँ चिु झ गदाा व्यहोरा मनावसि दे न्त्रखएको हुाँ दा हाललाई प्रत्यिी को नाममा
रहे को उन्त्रल्लन्त्रखत घरिग्गाको हक हस्तान्तरण गना वसिाररस नवदन ििालाई र अको आदे श नभएसम्मका लावग उि
घरिग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुा/गना नवदनु भनी मालपोत कायाा लयको नाममा समेत स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
को दिा ४९ (६) बमोविम यो रोक्काको आदे श िारी गररवदएका छौं । यो आदे श वमवसल सामेल राखी सम्वन्धीत
कायाा लयहरुमा पठाईवदनु । यो आदे श अनुसार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी वमवसल सामेल राख्नु र वनयमानुसार
पेश गनुा ।
ईवत सं ित................साल.............मावहना...........गते ‘..........रोि …………. शुभम् ।

अनुसूिी-१५

(दिा ८८ को उपदिा (६) साँग सम्बन्त्रन्धत)
नक्कलको लायग यनिेदन
न्यावयक सवमवत, वभमेश्वर नगरपावलकामा पेश गरे को
वनिे दन पत्र
विषय : नक्कल पाउाँ भन्ने बारे ।

............विल्ला ...........गाउाँ /नगरपावलका, ििा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमवत

पि

िषा ..............को

िादी

....................(पि)

वनिे दक

विरुद्ध
दोलखा विल्ला, वभमेश्वर नगरपावलका, ििा न ......... बस्ने िषा ....... को ............(विपि)

विपि
प्रवतिादी

मुद्दा : ..................................

म वनिे दक वनिे दन दस्तु र िापत रु. १०।– साथै राखी वनम्न व्यहोरा वनिे दन गदा छुः

(१)

उपरोि विपिीसाँ गको उल्लेन्त्रखत मुद्दामा अध्ययनको लावग दे हायका कागिातहरु आिश्यक परे को हुाँ दा प्रमावणत

प्रवतवलपी पाउाँ भनी यो वनिे दन साथ उपन्त्रस्थत भएको छु । अतः नक्कलको प्रमावणत प्रवतवलपी पाउाँ ।
दे हाय
क).......................................................................
ख).......................................................................
ग).......................................................................
घ)...... ...............................................................
ङ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
२) लेन्त्रखएको व्यहोरा वठक सााँ चो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोविम सहुाँ ला बु झाउाँ ला ।
वनिे दक
वनि ..................
इवत सम्वत् ......... साल .... मवहना .... गते ………… रोि् शुभम् ...........
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