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न्याययक सयमयतले उजुरीको कारवाही ककनारा गदाा अपनाउनुपने कायायवयधका सम्वन्धमा व्यवस्था गना बनेको P]g @)&% 

प्रस्तावना: न्याययक सयमयतले प्रचयलत कानुन बमोयजम उजुरी कारवाही र ककनारा गदाा अपनाउनु पने कायायवयध तय गरी 

स्पष्टता, एकरुपता एवं पारदर्शिता कायम गरर कानुनको िासन तथा न्याय प्रयतको जनयवस्वास कायम रायख रहनको 

लायग प्रचलनमा रहकेो संयघय कानुनमा भए देयख वाहके थप कानुनी व्यवस्था गना वाञ्छयनय भएकोले ,नेपालको 

संयवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोयजम महाराजगन्ज नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद –१ 

प्रारयम्भक 

१. संयिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम“ महाराजगन्ज नगरपायलका न्याययक सयमयत – कायायवयध सम्वन्धी ) ऐन, 

२०७%” रहकेो छ । 

१. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा; 

(क)  “उजुरी” भन्नाले सयमयत समि परेको उजुरीबाट िुरु भएको प्रचयलत कानून बमोयजम 

 सयमयतले कारवाही र ककनारा गने उजुरी सम्झनुपछा । 

(ख) “खाम्ने”भन्नाले तोककएको सम्पयिको मूलयांकन गररदा भ्याउने हदलाई सम्झनुपदाछ । 

  (ग) “चलन चलाईकदन”े भन्नाले यनणाय पश्चात हक अयधकार प्राप्त भएको व्ययिलाई कुन ै 

 वस्तुवा सम्पयि भोग गना कदने कायालाई सम्झनुपदाछ । 

(घ) “जमानत”भन्नाले कुनै व्ययि वा सम्पयिलाई न्याययक सयमयतले चाहकेो वखतमाउपयस्थत वा 

हायजर गराउन यलएको यजम्मा वा उिरदाययत्वलाई सम्झनुपदाछ । 

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

  पिलाईवुझाईने म्याद, सुचना, आदेि, पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवाक वुझाउने   

 कायालाईसम्झनुपछा ।  

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

फााँटवारी वा लगतलाई सम्झनुपदाछ ।  

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

सम्झनुपछा । 

(ज) “दरपीठ”भन्नाले न्याययक सयमयत समि पेि हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धमा ररत 

नपुगे वा कानूनले दताा नहुने वा नलाग्ने भएमा त्यसको पछायडपरि सोको कारण र अवस्था 

जनाइ अयधकारप्राप्त अयधकारीले लेयखकदने यनदेिन वा व्यहोरालाई सम्झनुपदाछ । 

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

व्यहोरालाई सम्झनुपदाछ । 

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

कफराद सम्झनुपछा  
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(ट) “यनणाय ककताब ”  भन्नाले सयमयतले उजुरीमा गरेको यनणायको अयभलेख राख्नको लायग खडा 

गरेको उजुरीमा यनणाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संयिप्त उललेख भएको 

ककताब सम्झनुपछा । 

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

  अवलोकन मूलयांकन गरी यवक्री यवतरण हुनसके्न उयचत ठहराएर यनयश्चत गरेको    

 मुलयलाईसम्झनुपदाछ ।    

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

  उपयस्थत गराइ सुनुवाइ गने कामलाई सम्झनुपदाछ । 

(ढ) “प्रयतबादी” भन्नाले बादीले जसका उपर उजुरी दताा गदाछ सो व्ययि वा संस्था सम्झनुपछा । 

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

 लेयखने वा लेयखएको कागजलाई सम्झनुपछा । 

  (त) “बन्द ईजलास”भन्नाले न्याययक सयमयत अन्तगात यनरुपण हुने यववादहरु मध्य े 

  गोप्य प्रकुयतको यववाद भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपयनयता कायम गना    

 आवश्यकदेयखएमा सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सुनुवाई    

 किलाई सम्झनुपछा ।  

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

  (द) “मूलतवी”भन्नाले न्याययक सयमयत अन्तगात यवचाराधीन मुद्धा अन्य अड्डा अदालतमा   

 समेतयवचारायधन भईरहकेो अवस्थामा न्याययक सयमयतले यनणाय गदाा अन्य    

 यवचारायधन मुद्धामाप्रभायवत हुने देयखएमा प्रभाव पाने मुद्धाको फैसला नभएसम्म    

 प्रभायवत हुने मुद्दा स्थयगतगने कायालाई सम्झनुपछा ।  

(ध) “लगापात”भन्नाले घरजग्गा र त्यससाँग अन्तरयनयहत टहरा,बोट यवरुवा,खुलला जयमन र त्यसमा 

रहकेा सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा,छेउछाउ,सेरोफेरो र सम्पूणा अवयवलाई सम्झनुपदाछ 

।  

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

  कायालाई सम्झनुपछा ।   

  (प) “सभा” भन्नाले गाउाँसभा/नगरसभा सम्झनुपछा । 

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

 को उपदफा (६) बमोयजमको सयमयतलाइा समेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली ”भन्नाले हरेक वषाको लायग छुिाछुिै हुने गरी प्रयतवषाको यनयमि स्थायी रुपमा 

तय गररएको िता सम्झनुपछा । 

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

  (म) "संयवधान" भन्नाले नेपालको संयवधान सम्झनुपछा । 
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पररच्छेद–२ 

सयमयतको अयधकार 

३. उजुरीमा यनणाय सम्वन्धी काम : सयमयतमा दताा भएका नायलि वा उजुरीको यनणाय गने वा दताा भएको नायलि वा 

उजुरीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने अयधकार सयमयतलाई मात्र हुनेछ । 

४. यनणाय सम्वन्धी बाहेक अन्य काम:(१)दफा ३ मा उललेख भएको वा प्रचयलत कानुनले सयमयत वा सयमयतका सदस्यले 

नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृयतले सयमयत वा सयमयतको सदस्यले नै गनुापने स्पष्ट भैरहकेो देयस बाहकेकोेे 

अन्य कायाको प्रकृयतले सयमयत वा सयमयतको सदस्यले नै गनुाेृ पने स्पष्ट भैरहकेो देयख बाहकेको अन्य कायाहरु यस ऐनमा 

तोककएको कमाचारी र त्यसरी नतोककएकोमा सयमयतले यनणाय गरर तोकेको वा अयधकार प्रदान गरेको कमाचारीले 

गनुापनेछ । 

(२) उजुरी िाखा प्रमुख वा अयभलेख िाखा प्रमुख वा सयमयत अन्तगात काया गना तोककएको अन्य कमाचारीले यस ऐन 

प्रचयलत कानुन बमोयजम तोककएको काम गदाा सयमयतको संयोजक वा सयमयतले तोकेको भए तोककएको सदस्यको प्रत्यि 

यनदेिन ,देखरेख र यनयन्त्रणमा रयह गनुापनेछ । 

५. यस ऐन कमोयजम कायायवयध अवलम्वन गनुापने :सयमयतले नायलस वा उजुरीको कारवाही र ककनारा गदाा प्रचयलत र 

सम्वयन्धत संयघय कानुनमा स्पष्ट उललेख भए देयख बाहके यस ऐन बमोयजमको कायायवयध अवलम्वन गनुापनेछ । 

६. सयमयतले हेनुापने : सयमयतलाई देहाय बमोयजमको उजुरीहरुमा कारवाही र ककनारा गने अयधकार रहनेछ 

(क) स्थायनय ऐनको दफा ४७ अन्तगातको उजुरी , 

(ख) मेलयमलाप ऐन,२०६८ अनुसार मेलयमलापको लायग नगरपायलकामा प्रेयषत उजुरी, 

(ग) संयवधानको अनुसुयच–८ अन्तगातको एकल अयधकार अन्तगात सभाले बनाएको कानुन बमोयजम यनरुपण हुने गरर 

यसर्शजत उजुरी, तथा 

(घ) प्रचयलत कानुनले नगरपायलकाकाले हनेे भयने तोकेका उजुरीहरु । 

७. सयमयतको िेत्रायधकार : सयमयतले दफा ६ अन्तगातका मध्ये देहाय बमोयजमका उजुरीहरुमा मात्र िेत्रायधकार ग्रहण 

गने तथा कारवाही ककनारा गनेछ :- 

 (क) व्ययिको हकमा उजुरीका सबै पि नगरपायलकाको भौगोयलक िेत्रायधकार यभत्र बसोवास गरीरहकेो, 

 (ख) प्रचयलत कानुनले संयवधानको भाग ११ अन्तगातको कुनै अदालत वा न्यायाधीकरण वा यनकायको 

 िेत्रायधकार यभत्र नरहकेो, 

 (ग) नगरपायलकाले िेत्रायधकार ग्रहण गने गरर कुनै अदालत वा यनकायवाट मेलयमलाप वा यमलापत्रको लायग 

 प्रेयषत गररएको, 

 (घ) अचल सम्पयत समावेि रहकेो यवषयमा सो अचल सम्पयत नगरपायलकाको भौगोयलक िेत्रायधकार यभत्र 

 रयहरहकेो, तथा 
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 (ङ) कुनै घटनासंग सम्वयन्धत यवषयवस्तु रहकेोमा सो घटना नगरपायलकाको भौगोयलक िेत्र यभत्र घटेको । 

 

पररच्छेद –३ 

उजुरी तथा प्रयतवाद दताा 

८. यबवाद दताा गनेाः (१) कसै उपर यबवाद दताा गदाा वा उजुरी चलाउाँदा प्रचयलत कानून बमोयजम हकदैया 

पुगेको व्ययिले सयमयतको तोककएको िाखा समि उजुरी दताा गनासके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम उजुरी दददा यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम खुलाउनुपने कुरा 

सबै खुलाइा तथा पुयााउनुपने प्रकक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बमोयजमको ढााँचामा कदनुपनेछ । 

  ( ३) उपदफा (२) मा लेयखए देयख बाहके उजुरीमा देहाय बमोयजमको व्यहोरा समेत 

खुलाउनुपनेछाः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र यनजको बाबू र आमा , तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को 

नाम; 

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

लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको वतन; 

(ग) गाउाँपायलका/नगरपायलकाको नाम सयहत सयमयतको नाम; 

(घ) उजुरी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूणा यववरण; 

(ङ) गाउाँपायलका/नगरपायलकाले तोके अनुसारकोदस्तुर बुझाएको रयसद वा यनस्सा; 

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

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

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

(झ) कुनै सम्पयिसाँग सम्बयन्धत यवषय भएकोमा सो सम्पयि चल भए रहकेो स्थान, अवस्था तथा 

अचल भए चारककलला सयहतको सबै यववरण । 

  ( ४)  प्रचयलत कानूनमा कुनै यविेष प्रकक्रया वा ढााँचा वा अन्य केयह उललेख भएको रहछे भने सो 

सन्दभामा आवश्यक यववरण समेत खुलेको हुनुपनेछ । 

  ( ५) कुनै ककयसमको ियतपूर्शत भराउनुपने अथवा बण्डा लगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको हकमा 

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

९. यबवाद दताा गरी यनस्सा कदनेाः(१) उजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोयजम प्राप्त उजुरी दताा गरी बादीलाइा तारेख 

तोकक अनुसूची-२ बमोयजमको ढााँचामा यबवाद दतााको यनस्सा कदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम तारेख कदनु पने अवस्थामा तारेख तोक्दा अनुसूची-३ बमोयजमको ढााँचामा 

तारेख भपााइा खडा गरी सम्बयन्धत पिको दस्तखत गराइा यमयसल सामेल राख्नुपछा । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम तारेख भपााइामा तोककएको तारेख तथा उि यमयतमा हुने काया समेत उललेख 

गरी सम्बयन्धत पिलाइा अनुसूची-४ बमोयजमको ढााँचामा तारेख पचाा कदनुपनेछ । 
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१०. उजुरी दरपीठ गनेाः (१) उजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोयजम पेि भएको उजुरीमा प्रकक्रया नपुगेको देयखए 

पुरा गनुापने देहायको प्रकक्रया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपने देहायको व्यहोरा खुलाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा 

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

दरपीठ गरेमा बादीलाइा उजुरी कफताा कदनुपनेछ । 

  ( २) उपदफा (१) बमोयजम प्रकक्रया नपुगेको भयन दरपीठ गरी कफताा गरेको उजुरीमा दरपीठमा 

उललेख भए बमोयजमको प्रकक्रया पुरा गरी पाच कदनयभत्र लयाएमा दताा गररकदनुपछा । 

  ( ३) उपदफा (१) बमोयजमको दरपीठ आदेि उपर यचि नबुझ्ने पिले सो आदेि भएको यमयतले 

यतन कदन यभत्र उि आदेिको यवरूध्दमा सयमयत समि यनवेदन कदन सके्नछ । 

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

बमोयजमको दरपीठ बदर गरी यबवाद दताा गना आदेि कदनसके्नछ । 

  ( ५) उपदफा (४) बमोयजम आदेि भएमा उजुरी प्रिासकले त्यस्तो यबवाद दताा गरी अरू प्रकक्रया 

पुरा गनुापनेछ । 

११. दताा गना नहुनेाः उजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोयजम पेि भएको उजुरीमा देहाय बमोयजमको व्यहोरा रठक 

भएनभएको जााँच गरी दताा गना नयमलने देयखएमा दफा १० बमोयजमको प्रकक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुापनेछाः 

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

(ख) प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रको उजुरी रह ेनरहकेो; 

(ग) कानुन बमोयजम लाग्ने दस्तुर दायखल भए नभएको; 

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

समावेि रहकेोमा त्यस्तो सम्पयि वा अयधकार यवषयमा उजुरी गना बादीको हक स्थायपत 

भएको प्रमाण आवश्यक पनेमा सो प्रमाण रह ेनरहकेो; 

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

(च) यलखतमा पुरागनुापने अन्य ररत पुगे नपुगेको; तथा 

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

सयमयत वा अन्य कुनै अदालत वा यनकायमा कुनै पिले उजुरी गरी सयमयत वा उि अदालत वा यनकायबाट 

उजुरीमा उललेख भएको यवषयमा प्रमाण बुयझ वा नबुयझ यववाद यनरोपण भैसकेको यवषय रहकेो छ भने सो 

उजुरीमा रहकेा पि यवपिको बीचमा सोयह यवषयमा सयमयतले उजुरी दताा गना र कारवाही गना हुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम दताा गना नयमलने उजुरी भुलवि दताा भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी 

भएपयछ उजुरी जुनसुकै अवस्थामा रहकेो भए पयन सयमयतले उजुरी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. उजुरीसाथ यलखत प्रमाणको सक्कल पेि गनुापनेाः  उजुरीसाथ पेि गनुा पने प्रत्येक यलखत प्रमाणको सक्कल र 

कयम्तमा एक प्रयत नक्कल उजुरीसाथै पेि गनुापनेछ र उजुरी प्रिासकले त्यस्तो यलखतमा कुनै कैकफयत 

जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रमाण सम्बयन्धत यमयसलमा राख्नेछ । 

१४. उजुरी तथा प्रयतवाद दताा दस्तुराः (१) प्रचयलत कानूनमा यबवाद दताा दस्तुर तोककएकोमा सोयह बमोयजम 

तथा दस्तुर नतोककएकोमा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ । 

  ( २) प्रचयलत कानूनमा प्रयतवाद दताा दस्तुर नलाग्ने भनेकोमा बाहके एक सय रूपैयााँ प्रयतवाद दताा 

दस्तुर लाग्नेछ । 
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१५. प्रयतवाद पेि गनुापनेाः  (१) प्रयतबादीले दफा २० बमोयजम म्याद वा सूचना प्राप्त भएपयछ म्याद वा 

सूचनामा तोककएको समयावयध यभत्र उजुरी प्रिासक समि आफै वा वारेस माफा त यलयखत प्रयतवाद दताा 

गनुापनेछ । 

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

प्रयतयलयप साथै संलग्न गरी पेि गनुापनेछ । 

  ( ३) प्रयतवादीले यलयखत ब्यहोरा दददा अनुसूची-५ बमोयजमको ढााँचामा कदनुपनेछ । 

१६. प्रयतवाद  जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रिासकले दफा १५ बमोयजम पेि भएको प्रयतवाद जााँच गरी कानून 

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

सामेल गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम प्रयतवाद दताा हुने भएमा उजुरी प्रिासकले प्रयतबादीलाइा बादी 

यमलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

१७. यलखतमा पुरागनुापने सामान्य ररताः (१) प्रचयलत कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेयखए देयख बाहके 

सयमयत समि दताा गना लयाएका उजुरी तथा प्रयतवादमा देहाय बमोयजमको ररत समेत पुरा गनुापनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायााँ तफा  पााँच सेयन्टयमटर , पयहलो पृष्ठमा िीरतफा  दि 

सेयन्टयमटर र त्यसपयछको पृष्ठमा पााँच सेयन्टयमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बयिस हरफमा 

नबढाइा कागजको एकातफा  मात्र लेयखएको; 

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

दस्तखत गरी अयन्तम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

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

कानून व्यवसायी दताा प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको ककयसम खुलाइा दस्तखत 

गरेको; तथा 

(घ) यलखतको अयन्तम प्रकरणमा यस यलखतमा लेयखएको व्यहोरा रठक सााँचो छ , झुट्ठा ठहरे 

कानून बमोयजम सहुाँला बुझाउाँला भन्ने उललेख गरी सो मुयन यलखत दताा गना लयाएको वषा , 

मयहना र गते तथा वार खुलाइा यलखत दताा गना लयाउने व्ययिले दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा पुराइ पेि भएको यलखत यलनलाइ यो उपदफाले बाधा पारेको मायनने छैन ।  

 

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

लेयखएको हुनुपनेछ ।  

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

ठेगाना तथा अन्य यववरण स्पष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 

  ( ४) यलखत दताा गना लयाउने वा सयमयतमा कुनै कागज गना आउनेले यनजको नाम , थर र वतन 

खुलेको नागररकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेि गनुापछा । 

१८. नक्कल पेि गनुापनेाः उजुरी वा प्रयतवाद दताा गना लयाउनेले यवपिीको लायग उजुरी तथा प्रयतवादको नक्कल 

तथा संलग्न यलखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेि गनुापछा । 
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१९. उजुरी वा प्रयतवाद संिोधनाः (१) यलखत दताा गना लयाउने पिले सयमयतमा दताा भइसकेको यलखतमा 

लेखाइ वा टाइप वा मुद्रणको सामान्य तु्रटी सच्याउन यनवेदन कदन सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदनमा माग बमोयजम सच्याउाँ दा दावी तथा प्रयतवादमा 

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

उजुरी प्रिासकले सो बमोयजम सच्याउन कदन सके्नछ । 

  ( ३) उपदफा (२) बमोयजम संिोधन भएमा  सो को जानकारी उजुरीको अको पिलाइा कदनुपनेछ । 

पररच्छेद–४ 

म्याद तामेली तथा तारेख 

२०. म्याद सूचना तामेल गने : (१) उजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोयजम नायलि दताा भएपयछ बकढमा दईु कदन यभत्र 

प्रयतदावीकतााका नाममा प्रचयलत कानुनमा म्याद तोककएको भए सोही बमोयजम रनतोककएको भए पन्र कदनको म्याद 

कदई सम्वयन्धत वडा कायाालय माफा त उि म्याद वा सूचना तामेल गनैवनेछ । 

(२) उपलफा (१) बमोयजम म्याद वा सूचना तामेल गदाा दफा ९ बमोयजमको नायलि तथा उि नायलि साथ पेि भएको 

प्रमाण कागजको प्रयतयलपी समकेत संलग्न गरी पठाउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन एक भन्दा बकढ प्रयतदावीकताालाई म्याद कदनु पदाा 

प्रमाणकागजको नक्कल कुनै एकजना मुल प्रयतदावीकताालाई पठाई बााँकीको म्यादमा प्रमाण नक्कल फलानाको म्याद साथ 

पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेयख पठाउनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोयजम प्राप्त भएको म्याद वडा कायालयले बकढमा सात कदन यभत्र तामेल गरर तामेलीको व्यहोरा 

खुलाई वडा कायाालय माफा त सयमयतमा प्रयतवेदन पेि गनुापनेछ । 

(५) उपलफा (१) बमोयजम म्याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमोयजमको यवदु्यतीय माध्यम वा पयत्रकामा सूचना प्रकािन 

गरेर म्याद तामेल गनुापनेछ : 

(क) म्याद तामेल गररनुपने व्ययिको कुनै फ्याक्स वा ईमेल वा खन्य कुनै अयभलेख हुन सके्न यवदु्ययतय माध्यमको ठेगाना 

भए सो माध्यमवाट, 

(ख) प्रयतदावीकतााले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सके्न मनायसब आधार छ भन्ने देयखएमा सयमयतको यनणायवाट 

कुनै रायिय दैयनक पयत्रकामा सूचना प्रकािन गरेर वा रायिय वा स्थानीय एफ. एम. रेयडयो वा रायिय वा स्थायनय 

टेयलयभजनवाट सूचना प्रसारण गरेर वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी यनकायवाट म्याद तामेल गराउाँ दा म्याद तामेल हुन सके्न मनायसब कारण देयखएमा सयमयतको 

आदेिबाट त्यस्तो सरकारी यनकाय माफा त । 

(६) उपदफा (५) बमोयजम गदाा अयतररि खचा लाग्ने भएमा सयमयतले त्यस्तो खचा वादीवाट असुल गनुापनेछ र उजुरी 

यजतेपयछ दावीकताालाई प्रयतवादीवाट उि खचा भररभराउ गररकदनु पछा 

(७) यस ऐन बमोयजम म्याद जारी गनुापदाा अनुसूची –६ बमोयजमको ढााँचामा जारी गनुापनेछ । 
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२१. रोहवरमा राख्नुपन:े यस ऐन बमोयजम वडा कायाालय माफा त तामेल गररएको म्यादमा सम्बयन्धतवडाको अध्यि वा 

सदस्य तथा कयम्तमा दईुजना स्थानीय भलादमी रोहवरमा राख्नुपनेछ 

२२. रीत बेरीत जााँच गने :(१) उजुरी प्रिासकले म्याद तामेलीको प्रयतवेदन प्राग्त भएपयछ रीतपुवाकको तामेल भएको छ 

वा छैन जााँच गरी आवश्यक भए सम्वयन्धत वडा सयचवको प्रयतवेदन समेत यलई रीतपुवाकको देयखए यमयसल सामेल रायख 

तथा बेरीतको देयखएबदर गरी पुनाः म्याद तामेल गना लगाई तामेली प्रयत यमयसल सामेल राख्नुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम जााँच गदाा सम्वयन्धत कमाचारीले बदयनयत रायख काया गरेको देयखए उजुरी प्रिासकले सो 

व्यहोरा खुलाई सयमयत समि प्रयतवेदन पेि गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोयजमको प्रयतवेदनको व्यहोरा उपयुि देयखए सयमयतले सक्वयन्धत कमाचारी उपर कारवाहीको लायग 

कायापायलका समि लेयख पठाउनसके्नछ । 

२३. तारेखमा राख्नुपने :(१) उजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोयजम नायलि दताा गरेपयछ नायलिकताालाई र दफा १६ 

बमोयजम प्रयतवाद दताा गरेपयछ प्रयतवादकताालाई तारेख तोकी तारेखमा राख्नुपछा । 

(२) उजुरीका पिहरुलाई तारेख ताक्दा तारेख तार्शमको कदन गररने कामको व्यहोरा तारेख भपााई तथा तारेख पचाामा 

खुलाई उजुरीका सबै पिलाई एकै यमलानको यमयत तथा समय उललेख गरर एकै यमलानको तारेख ताकु्नपछा । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम तारेख तोकीएको समयमा कुनै पि हायजर नभए पयन तोककएको काया सम्पन्न गरर अको तारेख 

तोकु्नपनेए भएमा हायजर भएको पिलाई तारेख तोकी समयमा हायजर नभई पयछ हायजर हुने पिलाई अयध हायजर भई 

तारेख लाने पिसंग एकै यमलान हरने गरर तारेख तोकु्नपछा । 

(४) यस दफा बमोयजम तोककएको तारेखमा उपयस्थत भएको पिहरुलाईए साथै रायख सयमयतले उजुरीको कारवाही 

गनुापछा । 

(५) उपदफा (४)मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन तोककएको तारेखमा कुनै पि उपयस्थत नभए पयन सयमयतले 

उजुरीको कारवाही गना बाधा पनेछैन । 

२४. सयमयतको यनणाय बमोयजम हुने : सयमयतले म्याद तामेली सम्वन्धकम प्रचयलत कानुन तथा यस ऐनमा लेयखए देयख 

बाहकेको यवषयमा आवश्यक प्रकक्रया यनधाारण गना सके्नछ । 

 

 

पररच्छेद –५ 

सुनुवाई तथा प्रमाण बुझ्ने सम्वन्धमा 

२५. प्रारयम्भक सुनुवाई : (१) उजुरीमा पैयतवाद दताा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपयछ सुनुवाईको लायग पेि 

भएको उजुरीमा उपलव्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल यनणाय गना सककने भएमा सयमयतले उजुरी पेि भएको पयहलो 

सुनुवाईमा नै यनणाय गना सके्नछ । 
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(२) सयमयत समि पेि भएको उजुरीमा उपदफा (१) बमोयजम तत्काल यनणाय गना सककने नदेयखएमा सयमयतले देहाय 

बमोयजमको आदेि गना सके्नछ ेाः 

 (क) उजुरीमा मुख नयमलेको कुरामा यककन गना प्रमाण बुझ्ने वा अन्य कुनै काया गने , 

 (ख) उजुरीमा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरर पिबाट पेि गना लगाउने वा सम्वयन्धत यनकायबाट माग गने आदेि  

 गने , 

 (ग) मेलयमलापका सम्वन्धमा उजुरीका पिहरुसंग छलफल गने तथा 

 (घ) उजुरीका पि तथा उपयस्थत भए कानुन व्यवसायीसंग उजुरीको कारवाही र प्रकृयाका सम्वन्धमा छलफल 

 गरर उजुरीको लायग तारेख तथा पेिीको समय तायलका यनधाारण गने । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले स्गानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) 

बमोयजमको उजुरीमा मेलयमलापको लायग पठाउने आदेि गनुापनेछ । 

२६. प्रमाण दायखल गने : दावीकताा वा प्रयतदावीकतााले कुनै नयााँ प्रमाण पेि गना अनुमयत माग गरर यनवेदन पेि गरेमा 

उजुरी प्रिासकले सोही कदन सयमयत समि यनवेदन पेि गरर भएको आदेिानुसार गनुापछा । 

२७. यलखत जााँच गने : (१)सयमयतले उजुरीमा पेि भएको कुनै यलखतको सत्यता पररिण गना रेखा वा हस्तािर 

यविेषज्ञलाई जााँच गराउन जरुरी देखेमा सो यलखतलाई असत्य भन्ने पिबाट पररिण दस्तुर दायखल गना लगाई रेखा वा 

हस्तािर यविेषज्ञबाट यलखत जााँच गराउनुपछा । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम जााँच गदाा मनायसब माकफकको समय तोकी आदेि गनुापनेछ र समय यभत्र जााँच सम्पन्न हुनका 

लायग यथािम्भव व्यवस्था गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोयजम जााँच गदाा यलखत असत्य ठहरीएमा यलखत सत्य रहकेो भन्ने पिबाट लागेको दस्तुर असुल गरी 

उपदफा (१) बमोयजम दस्तुर दायखल गने पिलाई भराईकदनुपछा । 

२८. सािी बुझ्ने : 

(१) सयमयतबाट सािी बुझ्ने आदेि गदाा सािी बुझ्ने कदन तोकी आदेि गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो.यजम आदेि भएपयछ उजुरी प्रिासकले उजुरीको पिलाई आदेिमा उललेख भएको यमयतमा सािी 

बुझ्ने तारेख तोकु्नपनेछ । 

(३) सािी बुझ्ने तारेख तोककएको कदनमा आफ्नो सािी सयमयत समि उपयस्थत गराउनु सम्वयन्धत पिको दाययत्व हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोयजम तोककएको तारेखको कदन सािी उपयस्थत नगराउने पिले पयछ सािी उपयस्थत गराउन 

पाउनेछैन । 

२९. सयमयतको तफा बाट बकपत्र गराउने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन नाबालक वा अिि 

वा बृद्धबृद्धा पि रहकेो उजुरीमा सािी बकपत्रको लायग तोककएको तारेखको कदन उपयस्थत नभएको वा उपयस्थत 

नगराइएको सािीलाई सयमयतले म्याद तोकी सयमयतको तफा बाट यझकाई बकपत्र गराउन सके्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोयजम सािी यझकाउाँदा बकपत्र हुने तारेख तोकी म्याद जारी गनुापनेछ र उजुरस् पिहरुलाई समेत 

सोही यमलानको तारेख ताकु्नपनेछ । 

३०.सािी बकपत्र गराउने  (१) उजुरी प्रिासकले सािी बकपत्रको लायग तोककएको कदन पिहरुसंग यनजहरुले उपयस्थत 

गराउन लयाएका सािीको नामावली यलई सयमयत समि पेि गनुापनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको लायग तोककएको तारेखको कदन उजुरीका सबै पिले सािी उपयस्थत गराउन लयाएको भए कायाालय 

खुलनासाथ तथा कुनै पिले सािी उपयस्थत गराउन नलयाएको भए कदनको बाह्र बजेपयछ सयमयतले उपलव्ध भए सम्मका 

सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३१. बन्देज गना सके्न  (१) सािीको बकपत्र गराउाँ दा उजुरीको यवषयवस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा सािी वा उजुरीको 

पिलाई अपमायनत गने वा यझझ्याउने वा अनुयचत प्रकारको प्रश्न सोयधएमा सयमयतले त्यस्ता प्रश्न सोध्नवाट पिलाई 

बन्देज गना सके्नछ । 

(२) नाबालक वा बृद्ध वा असि रोगीले सािी बकु्नपनेृ भई त्यस्तो उजुरीमा कुनै पिको उपयस्थयत वा अन्य कुनै मनायसव 

कारणले सािीलाई बकपत्र गना अनुयचत दबाव परेको वा पने प्रवल सम्भावना रहकेो छ भन्ने सयमयतलाई लागेमा 

सयमयतले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपयस्थयतलाई बन्देज गरर यनजले सािीले नदेख्ने गरी मात्र उपयस्थत हुन आदेि गना सके्नछ 

। 

(३) उपदफा (२) बमोयजम आदेि गरेमा सािीले नदेऋने गरी पि उपयस्थत हुने व्यवस्था यमलाउने दाययत्व सयमयतको 

हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोयजम गदाा सयमयतले उजुरीसंग सम्वयन्धत आवश्यक प्रश्न तयार गरी सयमयतको तफा वाट 

बकपत्र गराउन सके्नछ । 

३२. पेिी सुची प्रकािन गनुापने :(१)उजुरी प्रिासकले प्रत्येक हप्ता िुक्रवार आगामी हप्ताको लायग पेिी तोकीएको 

उजुरीहरुको साप्तायहक पेिी सुची तथा प्रत्येक कदन उि कदनको लायग पेिी तोककएको उजुरीहरुको दैयनक पेिी सुची 

प्रकािन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको सुची संयोजकले र यनजको अनुपयस्थयतमा यनजले यजम्मेवारी ताकेको सयमयतको सदस्यले 

प्रमायणत गनुापनेछ । 

३३. दैयनक पेिी सुची : (१) उजुरी प्रिासकले दफा ३२ बमोयजमको साप्तायहक पेिी सुचीमा चढेका उजुरीहरुको दैयनक 

पेिी सुची तयार गरी एक प्रयत सूचना पाटीमा टााँस्न लगाउनुपनेछ तथा एक प्रयत सयमयतका सदस्यहरुलाई उपलव्ध 

गराउनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमका सुयचमा उजुरीहरु उललेख गदाा उजुरी दतााको आधारमा देहायको क्रममा तयार गरर 

प्रकािन गराउनु पनेछ ेाः 

 (क) नाबालक पि भएको उजुरी, 

 (ख) िारररीक असिता वा अपाङगता भएको व्ययि पि भएको उजुरी, 

 (ग) सिरी वषा उमेर पुरा भएको बृद्ध वा बृद्धा पि भएको उजुरी, तथा 
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 (घ) उजुरी दतााको क्रमानुसार पयहले दताा भएको उजुरी । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम पेिी सुची तयार गदाा मुलतवीबाट नागेका तथा सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा यजलला 

अदालतबाट पुन: इन्साफको लायग प्राप्त भई दताा भएको उजुरीको हकमा िुरुमा सयमयतमा दताा भएको यमयतलाई नै दताा 

यमयत मानी क्रम यनधाारण गनुापनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोयजम रहकेो क्रमानुसार नै सयमयतले उजुरीको सुनुवाई र कारवाही तथा ककनारा गनुापनेछ । 

३४. उजुरी प्रिासकको यजम्मेवारी हुने : दैयनक पेिी सुचीमा चढेका उजुरीहरु कायाालय खुलेको एक घण्टा यभत्र सयमयत 

समि सुनुवाईको लायग पेि गने तथा उि कदनको तोककएको काया सककए पयछ सयमयतबाट कफताा बुयझयलई सुरयित राख्ने 

यजम्मेवारी उजुरी प्रिासकको हुनेछ । 

३५. प्रमाण सुनाउने : सयमयतले दफा २५ बमोयजम ताककएको तारेखको कदन उपयस्थत सबै पिलाइइ अको पिले पेि 

गरेको प्रमाण एवम कागजात देखाई पकढबााँची सुनाई सो बारो अको पिको कुनै कथन रहकेो भए यलयखत बयान गराई 

यमयसल सामेल राख्नु पनेछ । 

३६. उजुरीको सुनुवाई गने : (१) सयमयतले दवैु पिको कुरा सुनी तथा कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको भए यनजहरुको 

बहस समेत सुनी उजुरीको सुनुवाई तथा यनणाय गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको सुनुवाई तथा यनणाय गदाा पिहरुको रोहवरमा गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोयजम उजुरीको सुनुवाई गदाा इजलास कायम गरी सुनुवाई गनुापनेछ । 

३७. बन्द इजलासको गठन : (१) सयमयतले मयहला तथा बालबायलका समावेि रहकेो तथा आवश्यक देखेको अन्य 

उजुरीको सुनुवाईको लायग इजलास कायम गदाा बन्द इजलास कायम गरी सुनुवाई गना सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको बन्द इजलासमा उजुरीका पि, कानुन व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला बाहके अन्य 

व्ययिलाई इजलासमा प्रवेि गना नपाउने गरर बन्द इजलासको गठन गनुापनेछ । 

(३) बन्द इजलासबाट हरेरने उजुरीको काम कासवाही, यपयडतको नाम थर टेगाना लगायतका यवषय गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्द इजलास सम्वन्धी अन्य व्यवस्था : (१) बन्द इजलासबाट हरेरएका उजुरीहरुको कागजाताको प्रयतयलपी 

दावीकता, प्रयतवाकद र यनजको यहतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहके अरु कसैलाई उपलबध गराउनु हुाँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको उजुरीको तथ्य खुलाई कुनै समाचार कुनै पत्रपयत्रकामा संप्रेषण हुन कदनु हुाँदैन । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले पिको गोपयनयता तथा यहतमा प्रयतकुल प्रमाण 

बुझ्नुपने देखेमा उजुरीका पिहरुलाई थप प्रमाण पेि गना पेि गने तारेख तोकक आदेि गना सके्नछ । 

३९. थप प्रमाण बुझ्ने :उजुरीको सुनवाईको क्रममा उजुरीको कुनै पिको अनुरोधमा वा उजुरी सुनवाईको क्रममा सयमयत 

आफैले थप प्रमाण बुझ्नुपने देखेमा उजुरीमा पिहरुलाई थप प्रमाण पेि गना पेि गने तारेख तोकक आदेि गना सके्नछ । 

ज्ञछ 

४०. स्वाथा बायझएको उजुरी हेना नहुने : सयमयतको सदस्यले देहायका उजुरीको कारबाही र ककनारामा संलग्न हुनुहुाँदैन ेाः 
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(क) आफ्नो वा नयजकको नातेदारको हक यहत वा सरोकार रहकेो उजुरी 

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लायग नयजकको नातेदार भन्नाले अपुताली पदाा कानून बमोयजम अनुताली प्राप्त 

गना सके्न प्राथयमकता क्रममा रहकेो व्ययि, मामा, माइजु, सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाबु, ठूलोबाबु, पयत वा पत्नी तफा का 

सासू, ससुरा, फूपाजु, साला, जेठान, साली, कददी, बयहनी, यभनाजु, बयहनी ज्वाईाँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी जवाईाँ, भाञ्जी 

बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्ययिको एकासगोलमा रहकेो पररवारको सदस्य सम्झनुपछा । 

(ख) यनजले अन्य कुनै हयैसयतमा गरेको कुनै काया वा यनज संलग्न रहकेो कुनै यवषय समावेि रहकेो कुनै उजुरी ेाः 

(ग) कुनै यवषयमा यनजले उजुरी चलने वा नचलने यवषयको छलफलमा सहभायग भई कुनैराय कदएको भए सो यवषय 

समाबेि रहकेो उजुरी वा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रुपमा यनज र यनजको एकाघरसंगोलका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथा बायझउको 

उजुरी । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको कुनै अवस्था देयखएमा जुन सदस्यको त्यसतो अवस्था पछा उि सदस्यले उजुरी हनेा नहुने 

कारण खुलाई आदेि गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) को प्रयतकुल हुने गरी कुनै सदस्यले कुनै सदस्यले कुनै उजुरीको कारवायह र ककनारामा सहभायग हुन 

लागेमा उजुरीको कुनै पिले आवियक प्रमाण सयहत उजुरीको कारबायह ककनारा नगना यनवेदन कदन सके्नछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोयजमको अवस्थामा सयमयतले सभालाई लेयख पठाउनुपनेछ र सभाले स्थानीय ऐनको दफा 

४८ बमोयजम उपयुि प्रकक्रया अवलम्बन गरी सयमयत तोकक सयमयत समि उजुरीको यमयसल पेि गनुापनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोयजम गदाा सभाले उजुरीका पषहरुलाई सोयह उपदफा बमोयजम गरठत सयमयतबाट उजुरीको 

कारबायह ककनारा हुने कुराको जानकारी गराई उि सयमयत समि उपयस्थत हुन पठाउनुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद – ६ 

यनणाय र अन्य आदेि 

४१. यनणाय गनुापने : (१) सयमयतले सुनवाईको लायग पेि भएको उजुरी हदेाा कुनै प्रमाण बुझ्नुपने बााँकक नरयह उजुरी 

ककनारा गने अवस्था रहकेो देयखएमा सोयह पेिीमा उजुरीमा यनणाय गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम यनणाय गरेपयछ यनणायको व्यहोरा यनणाय ककतावमा लेयख सयमयतमा उपयस्थत सदस्यहरु सबैले 

दस्तखत गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोयजम गरीएको यनणायको दफा ४२ र अनय प्रचयलत कानून बमोयजम खुलाउनुपने यववरण खुलेको 

पूणा पाठ यनणाय भएको यमयतले बकढमा सात कदन यभत्र तयार गरी यमयसल सामेल राख्नुपछा । 
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(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन समयाभाव अथवा अन्य कुनै मनायसब कारणले गदाा सोयह कदन 

उजुरी यनणाय गना नसके्न भएमा आगायम हप्ताको कुनै कदनको लायग अको पेिी तारेख तोकु्नपनेछ । 

४२. यनणायमा खलाउनुपने : (१) सयमयतले दफा ४१ बमोयजम गरेको यनणायको पूणापाठमा यस दफा बमोयजमका कुराहरु 

खुलाई अनुसूची –७ बमोयजमको ढााँचामा तयार गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम पूणापाठ तयार गदाा दावीकताा तथा प्रयतदावीकतााको यजककर, यनणाय गनुापने देयखएको यवषय, 

दबैु पिबाट पेि भएको प्रमाणका कुराहरु, समावेि भएको कानूनी प्रश्न र त्यसको व्याख्या समेतको यवषय खुलाउनुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा उललेख भए देयख बाहके पूणापाठमा देहायका कुराहरु समेत खुलाउनुपनेछ : 

 (क) तथ्यको यवश्लेषण 

 (ख) उजुरीको कुनै पषको कानून व्यवसायीले बहस नोट पेि गरेको भए बहसनोट तथा बहस गरेको भए बहसमा 

 उठाइएका मुल यवषय 

 (ग) यनणाय गनाको लायग आधार यलइएको प्रमाणका साथै दबैु पिबाट पेि भएको प्रमाण तथा त्यसको यविलेषण 

 । 

 (घ) यनणाय कायाान्वयन गनाको लायग गनुापने यवषयहरुको यसलयसलेबार उललेखन सयहतको तपयसल खण्ड तथा 

 (ङ) यनणाय उपर पुनरावेदन लाग्ने भएमा पुनरावेदन लाग्ने यजलला अदालतको नाम र के कयत कदनयभत्र 

 पुनरावेदन गनुापने हो सो समेत । 

(४) उपदफा २ तथा ३ मा उललेख भएदेयख बाहके देहायका कुराहरु समेत यनणायमा खुलाउनुपनेछ ेाः 

 (क) सािी वा सजायमनको बकपत्रको सारााँि 

 (ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरण र उजुरीमा उि नजीरको यसध्दान्त के 

 कुन आधारमा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारण सयहतको यवश्लेषण ेाः 

 (ग) यवणायबाट कसैलाई कुनै कुरा कदनुभराउनुपने भएको भए कसलाई के कयत भराईयननुपने हो सोको यववरण 

 तथा 

 (घ) उजुरीको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा केयह बस्तु सयमयत समि पेि भएको भए सो 

 मालसामान वा बस्तुको हकमा के गने हो भन्ने यवषय । 

४३. प्रारयम्भक सुनवाईमा यनणाय हुनसके्न : (१) सयमयतले पयहलो सुनवाईको लायग पेि भएको अवस्थामा नै उजुरीमा थप 

प्रमाण बुयझरहनुपने अवस्था नरहकेो देखेमा अथावा हदम्याद वा हकदैया वा सयमयतको िेत्रायधकार नरहकेो कारणले 

उजुरी यनणाय गना नयमलने देखेमा पयहलो सुनवाईमा नै यनणाय गना सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको यनणाय िेत्रायधकारको अभाव रहकेो कारणले भएको अवस्थामा िेत्रायधकार ग्रहण गने 

अदालत वा स्थानीय तह वा अन्य यनकायमा उजुरी गना जानु भयन सम्वयन्धत पिलाई सुनाउनुपनेछ । 



15 

 

४४. यनणाय संिोधन : (१) सयमयत समि उजुरीको पि वा कुनै सरोकारवालाले उजुरीको यनणायमा भएको कुनै लेखाईको 

तु्रटी संिोधन गरीपाउन यजककर यलई यनणायको जानकारी भएको पैंयतस कदन यभत्र यनवेदन कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन परी सयमयतले हदेाा सामान्य तु्रटी भएको संिोधनबाट यनणायको मूल आियमा कुनै 

हरेफेर नहुने देखेमा छुिै पचाा खडा गरी यनवेदन बमोयजम यनणाय संिोधन गने आदेि कदनसके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोयजमको आदेि मूल यनणायको अयभन्न अङ्गको रुपमा यलइनेछ । 

४५. यनणायमा हेरफेर गना नहुने : (१) सयमयतका सदस्य अथवा अरु कसैले पयन सयसयतका सदस्यहरुको दस्तखत 

भैसकेपयछ यनणायमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुाँदैन । 

(२) कसैले उपदफा (१) यवपररत गरेको थाहा हुन आएमा कायापायलकाले कानून बमोयजम कारबाहीको लायग सम्वयन्धत 

यनकायमा देयख पठाउनुपनेछ । 

४६. यनणाय भएपयछ गनुापने कारवाही: (१) उजुरी प्रिासकले सयमयमबाट यनणाय भएपश्चात यनणाय ककतावमा सयमयतका 

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

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

कायाान्वय गनाका लायग तत्काल गनुापने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी यमयसल अयभलेख प्रिासकलाई बुझाउनुपछा । 

४७. यनणाय गनापने अवयध : (१) सयमयतले प्रयतबाद दायखल भएको वा बयान गनुापनेमा प्रयतदावीकतााको बयान भएको 

यमयतले तथा प्रयतवाद दायखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याद भुिानी भएको यमयतले नब्बे कदनयभत्र 

उजुरीको अयन्तम यनणाय गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको समयावयध गणना गदाा मेलयमलापको लायग पठाईएको उजुरीको हकमा मेलयमलापको 

प्रकक्रयामा लागेको समय कटाई अवयध गणना गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन उजुरीमा बुझ्नुपने प्रमाण तथा पुरा गनुापने प्रकक्रया बााँकी नरही 

उजुरी यनणाय गना अङ्ग पुयगसकेको भए सो पुगेको पन्र कदनयभत्र अयन्तम यनणाय गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

कमाचारी तथा प्रिासयनक व्यवस्था 

४८. सयमयतमा रहने कमाचारीहरु : सयमयत मातहतमा देहाय बमोयजमका कमाचारीहरु रहनेछन् ेाः 

(क) उजुरी प्रिासक 

(ख) अयभलेख प्रिासक तथा 

(ग) अन्य कमाचारीहरु । 

४९. सयमयत अन्र्गत रहने िाखाहरुाः सयमयत अन्र्तगत साधारणतया देहाय बमोयजमका िाखाहरु रहनेछन् : 
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(क) उजुरी िाखा 

(ख) अयभलेख िाखा । 

५०. उजुरी प्रकािकको काम, कताव्य र अयधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए देयख बाहके उजुरी प्रिासकको काम, 

कताव्य र अयधकार देहाय बमोयजम हुनेछ : 

(क) पेि भएका नायलि, प्रयतबाद र अन्य यलखतहरु जााँच गरी रीत पुगेको भए कानून बमोयजम लाग्ने दस्तुर यलई दताा गने 

र दताा गना नयमलने भए कारण जनाई दरपीठ गन;े 

(ख) उजुरीमा प्रमाणको लायग पेि भएका नक्कल कागजलाई सक्कलसाँग यभडाई रठक देयखएमा प्रमायणत गने र यमयसल 

सामेल राख्ने तथा सक्कलमा केयह कैकफयत देयखएमा सो जनाई सम्वयन्धत पिको सयहछाप गराई राख्न;े 

(ग) पेि भएका यलखत साथ संलग्न हुनुपने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन जााँच्न;े 

(घ) सयमयतको आदेिले यझकाउनुपने प्रयतदावीकताा, सािी वा अन्य व्ययिको नाममा म्याद जारी गन;े 

(ङ) उजुरीका पिलाई तारेख वा पेिी तारेख तोके्न; 

(च) सयमयत समि पेि हुनुपने यनवेदन दताा गरी आदेिको लायग सयमयत समि पेि गन;े 

(छ) कानून बमोयजम बारेस यलने तथा गुज्रेको तारेख थाम्ने यनवेदन यलई आवश्यक कारवाही गन;े 

(ज) सयमयतबाट भएको आदेि कायाान्वयन गने गराउन;े 

(झ) सयमयतमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्न,े भपााई गने लगायतका कायाहरु गन;े 

(ञ) आवश्यकतानुसार सयमयतको तफा बाट पत्राचार गन;े 

(ट) सयमयतको आदेिले तामेल गनुा पने म्याद तामेल गने गराउन,े तामेल भएको म्यादको तामेलीजााँची रीतपूवाकको नभए 

पुनाः जारी गने तथा अन्य अदालत वा यनकायबाट प्राप्त भएकोनगरपायलकाले तामेल गररकदनुपने म्याद तामेल गने 

गराउन;े 

(ठ) यनणाय ककताव र उजुरीको यमयसल यजम्मामा यलन;े 

(ड) सयमयतमा दताा भएका उजुरी तथा यनवेदन लगायतका कागजातको अयभलेख तयार गने रमायसक वा वार्शषक 

प्रयतवेदन पेि गनुा पने यनकाय समि प्रयतवेदन तयार गरी संयोजकबाटप्रमायणत गराई सम्वयन्धत यनकायमा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो यजम्मा रहकेा उजुरीका यमयसलमा रहकेा कागजातको रीतपूवाक नक्कल कदन;े 

(ण) यजलला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी यनणाय भएका उजुरीमा पुनरावेदन म्याद जारी गरीतामेल गने गराउन;े 

(त) अदालत वा अन्य कुनै यनकायमा उजुरीको यमयसल वा कुनै कागजात पठाउनु पने भएमासयमयतलाई जानकारी गराई 

यमयसल वा कागजात पठाउने तथा कफताा प्राप्त भएपयछ कानूनबमोयजम सुरयित राख्ने व्यवस्था यमलाउन;े 

(थ) यनणाय ककताब यजम्मा यलन;े 
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(द) पेि भएका यनवेदन लगायतका कागजातमा सयमयतबाट आदेि हुनुपने वा यनकासा यलनुपनेमासयमयत समि पेि गने । 

५१. अयभलेख प्रिासकको काम, कताव्य र अयधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए बाहके अयभलेखप्रिासकको काम, 

कताव्य र अयधकार देहाय बमोयजम हुनेछ; 

(क) यनणाय कायाान्वयन सम्वन्धी : 

(१) यनणाय कायाान्वयन सम्वन्धमा परेका यनवेदनहरु हरेी जााँची रीतपूवाकको भए आवश्यकदस्तुर यलई दताा गने र 

बेरीतको भए दरपीठ गन;े 

(२) यनणाय बमोयजम चलन चलाउनुपन,े कुनै कुरा कदलाइभराई कदनुपने लगायतका यनणायकायाान्वयनका लायग गनुा पने 

कायाहरु गने तथा यनणाय कायाान्वयनको अयभलेख राखीकानून बमोयजम यववरण पठाउनुपने यनकायहरुमा यववरण 

पठाउने; 

(३) यनणाय कायाान्वयनको क्रममा यनवेदन कदएका पिहरुको वारेस यलन,े सकार गराउन,ेगुज्रेको तारेख थमाउने लगायतका 

कायाहरु गन;े 

(४) सयमयतको आदेिले राक्का भएको वा अरु कुनै अदालत वा यनकायबाट रोक्का भैआएको जायजेथा अन्य अड्डा अदालतमा 

दायखल चलान गनुापने भए सो गन;े 

(५) यनणाय बमोयजम यललाम गने लगायतका अन्य कुनै काम गनुा पने भए सो समेत गनेतथा 

(६) लेयखए देयख बाहकेको कुनै काया यनणाय कायाान्वयनको क्रममा गनुा पने भएमा सयमयतसमि पेि गरी आदेि बमोयजम 

गने । 

(ख) अयभलेख संरिण सम्वन्धी : 

(१) अयभलेख िाखाको रेखदेख गरी यनणाय भएका यमयसल सुरयित राख्ने र कानून बमोयजमसडाउनेपने काजगहरु 

सडाउने; 

(२) यनणाय भएका यमयसलहरुमा कागजात जााँच गरी दरुुस्त रह ेनरहकेो हनेे र यमयसलकानून बमोयजम गरी दरुुस्त 

अवस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोयजम सडाउने कागजको यववरण तयार गरी सो यववरण सुरयित रहनेव्यवस्था गन;े 

(४) अयभलेख िाखामा प्राप्त भएको यमयसलहरुको सालबसाली अयभलेख राख्ने रआवश्यकतानुसार यववरण तयार गने तथा 

(५) कुनै अदालत वा यनकायबाट अयभलेखमा रहकेो यमयसल वा कुनै कागजात माग भैआएमा रीतपूवाक पठाउने र कफताा 

प्राप्त भएपयछ रीतपूवाक गरी सुरयित राख्ने । 

५२. उजुरी प्रिासक वा अयभलेख प्रिासकको आदेि उपरको यनवेदन : (१) यस ऐन बमोयजम उजुरी प्रिासक वा 

अयभलेख प्रिासकले गरेको आदेि वा कारवाही उपर यचि नबुझ्ने पिले सो आदेि वा कारबाही भएको पन्र कदनयभत्र 

सयमयत समि यनवेदन कदन सके्नछ । 



18 

 

(२) सयमयतले उपदफा(१) बमोयजम पेि भएको यनवेदन उपर सुनुवाई गरी यनवेदन पेि भएकोबकढमा सात कदन यभत्र 

यनवेदन उपरको कारबायह टुङ्ग्याउनु पने छ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन उपरआदेि वा यनणाय गनुापूवा 

केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र यनणाय वा आदेि गनुा पनेछ । 

पररच्छेद –८ 

मेलयमलाप समवन्धी व्यवस्था 

५३. यमलापत्र गराउने : (१) सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम यमलापत्र हुन सके्न जुनसुकै उजुरीमा पुनयमलापत्र 

गराउनसके्नछ । 

(२) उजुरीका पिहरुले यमलापत्रको लायग अनुसूची–८ बमोयजमको ढााँचामा यनवेदन कदएमासयमयतले उजुरीमा यमलापत्र 

गराउन उपयुि देखेमा यमलापत्र गराइकदनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम पिहरुले कदएको यनवेदनको व्यहोरा सयमयतले दबैु पिलाई सुनाईत्यसको पररणाम सम्झाई 

पिहरुको यमलापत्र गने सम्वन्धमा सहमयत रह ेनरहकेो सोध्नुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोयजम सुनाउाँ दा पिहरुले यमलापत्र गना मञ्जुर गरेमा सयमयतले पिहरुकोयनवेदनमा उललेख भएको 

व्यहोरा बमोयजमको यमलापत्र तीन प्रयत तयार गराउनुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोयजमको यमलापत्रको व्यहोरा पिहरुलाई पढीबााँची सुनाई यमलापत्र गनामञ्जुर भएमा पिहरुको 

सहीछाप गराई सयमयतका सदस्यहरुले यमलापत्र कागज अनुसूची–९बमोयजमको ढााँचामा प्रमायणत गरी एक प्रयत 

सयमयतले अयभलेखको लायग यमयसलमा राख्नुपनेछतथा एक–एक प्रयत दावीकताा तथा प्रयतदावीकताालाई कदनुपनेछ । 

(६) यमलापत्रको ढााँचा अनुसूची–१० मा उललेख भए बमोयजम हुनेछ । 

५४. मेलयमलाप गराउन सके्न : (१) सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम यमलापत्र गना यमलने उजुरीमा पिहरुबीच 

मेलयमलाप गराउन सके्नछ । 

(२) पिहरुले जुनसुकै तहमा यवचाराधीन रहकेो उजुरी मेलयमलापको माध्यमबाट समाधान गनासंयुि रुपमा सयमयत 

समि यनवेदन कदन सके्नछन् । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम यनवेदन कदएकोमा मेलयमलापबाट उजुरीको यनरोपण हुन उपयुिदेयखएमा सयमयतले त्यस्तो 

उजुरी मेलयमलापको माध्यमबाट यनरोपण गना आदेि कदन सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोयजमको आदेिपयछ मेलयमलाप सम्वन्धी कारबायह प्रारम्भ गरी पिहरुबीचमेलयमलाप गराई 

कदनुपनेछ । 

(५) मेलयमलाप सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोयजम हुनेछ । 

५५. उजुरी यनणाय गने : (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलापको माध्यमबाट उजुरीको यनरोपण गना प्रकक्रया 

बढाएकोमा मेलयमलापको माध्यमबाट उजुरीको यनरोपण हुन नसकेमा पिहरुलाई उजुरीको पेिी तारेख तोकक कानुन 

बमोयजम कारवाही गरी सुनवाई तथा यनणाय गने प्रकक्रया बढाउनुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) बमोयजमको उजुरीमा 

मेलयमलाप वा यमलापत्र हुन नसकेमा सयमयतले तारेख तोकक अयधकार िेत्र रहकेो अदालतमा जाने भयन सुनाईकदनुपनेछ । 

५६. मेलयमलाप वा यमलापत्र हुन नसके्न : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन कुनै उजुरीमा यमलापत्र 

गराउाँ दा उजुरीको प्रकृयत वा यमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार दावीकताा भईचलेको कुनै उजुरी वा सावाजयनक तथा 

सरकारी सम्पयि वा यहतमा असर पने देयखएमा सयमयतले त्यस्तो उजुरीमा यमलापत्र गराउनेछैन । 

तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाई अन्य व्यहोराबाट मात्र यमलापत्र गना चाहमेा भने यमलापत्र गराईकदनुपनेछ । 

५७. मेलयमलापको लायग प्रोत्साहन गने : (१) सयमयतले सयमयत समि सुनवाइको लायग पेि भएको उजुरीमा मेलयमलाप 

हुनसके्न सम्भावना रहकेो देखेमा पिहरुलाई मेलयमलापको लायग तारेख तोक्न सके्नछ 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको तारेखको कदन सयमयतले उजुरीका पि तथा यवपि तथा दबैु पिको कानून व्यवसायी साथै 

उपयस्थत भएसम्म पिले पत्याई साथै यलइआएका अन्य व्ययि समेत उपयस्थत गराई मेलयमलापको लायग छलफल गराई 

पिहरुको बीचमा सहमयत भएमा सहमयत भए बमोयजम यमलापत्र कागज तयार गना लगाई यमलापत्र गराईकदनुपनेछ । 

(३) उजुरीमा तोककएको म्यादमा सयमयत समि उपयस्थत नभएको वा उपयस्थत भएर पयन तारख गुजारी उजुरीमा 

तारेखमा नरहकेो पि अथवा उजुरीमा पि कायम नभएको भए तापयन उजुरीको पेटबोलीबाट उजुरीको पि कायम हुने 

देयखएको व्ययि समेत मेलयमलापको लायग उपयस्थत भएमा सयमयतले मेलयमलाप गराई यमलापत्रको कागज 

गराईकदनुपनेछ । 

५८. प्रारयम्भक सुनुवाई पूवा मेलयमलाप : (१) उजुरी प्रिासकले प्रारयम्भक सुनुवाईको लायग सयमयत समि उजुरी पेि 

हुनुपूवा उजुरीमा मेलयमलाप हुन सके्न अवस्था देयखएमा वा पिहरुले सो व्यहोराको यनवेदन यलई आएमा यमलापत्रको 

व्यहोरा खुलेको कागज तयार गरी सयमयत समि पेि गनासके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम गदाा यमलापत्रमा अयन्तम सहमयत नजुटेको भए तापयन पिहरु मेलयमलापको लायग प्रकक्रयामा 

जान सहमत भएमा उजुरी प्रिासकले पिहरुको यनवेदन यलई उजुरीमा मेलयमलापको लायग मेलयमलापकताा समि 

पठाउने आदेिको लायग सयमयत समि पेि गनासके्नछ । 

५९. मेलयमलापकतााको सूची तयार गने : (१) सयमयतले मेलयमलापको काया गराउनको लायग देहाय बमोयजमको योग्यता 

पुगेको व्ययिहरुको यववरण खुलाई सम्भायवत मेलयमलापकतााको सूची तयार गनेछ। 

 (क) कयम्तमा प्रयवणता प्रमाणपत्र तह उयिणा गरेको । 

 (ख) कुनै राजनीयतक दल प्रयत आस्था राखी राजनीयतमा सकक्रय नरहकेो तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

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

(३) उपदफा (२) बमोयजम सूची अनुमोदन भएपयछ सयमयतले सावाजयनक जानकारीको लायग सूचनाप्रकािन गनुापनेछ 

तथा मेलयमलापको लायग पठाउाँ दा प्रत्येक पिलाई सो सूची उपलब्धगराउनुपने छ । 
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६०. मेलयमलापकतााको सूची अद्यावयधक गने : (१) सयमयतले दफा ५९ बमोयजम तयार भएको सूची प्रत्येक 

वषाअद्यावयधक गनुापनेछ । 

(२) प्रत्येक वषा अद्यावयधक गरेको मेलयमलापकतााको सूची सयमयतले सभाबाट अनुमोदन गराउनुपनेछ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम मेलयमलापककतााको सूचीमा सूचीकृत हुन योग्यता पुगेको व्ययिले सयमयत 

समि सूचीकृत गररपाउनको लायग सयमयतको लायग सयमयतको यनणायले तोकेबमोयजमको ढााँचामा यनवेदन कदनसके्नछ । 

६१. मेलयमलापकतााको सूचीबाट हटाउने : (१) सयमयतले दफा ६० बमोयजम मेलयमलापकतााको सूची अद्यावयधक गदाा 

देहायको अवस्थाका मेलयमलापकतााको नाम सूचीबाट हटाउनेछ : 

(क) यनजको मृत्यु भएमा 

(ख) यनजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाईपाउाँ  भन्ने यनवेदन कदएमा 

(ग) यनजले नैयतक पतन देयखने फौजदारी अयभयोगमा सजाय पाएमा 

(घ) यनज कुनै संस्थासाँग सम्वद्ध रहकेोमा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएमा र 

(ङ) सयमयतले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोयजम यनजलाई सूचीबाट हटाउने यनणाय गरेमा 

(२) उपदफा (१) बमोयजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेलयमलापकतााहरुको नामावली सयमयतले सावाजयनक सूचनाको 

लायग प्रकािन गनुापनेछ । 

६२. मेलयमलापको लायग समयावयध तोके्न : (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलापको लायग मेलयमलापकताा 

पठाउाँ दा बकढमा पैतायलस कदन सम्मको समय तोकक पठाउनेछ । 

(२) मेलयमलापको लायग पठाउाँ दा सामान्यतया : एकजनाबाट मेलयमलाप गराउने गरी तोकु्नपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम गदाा पिहरुबीच सहमयत हुन नसकेमा सयमयतले यतन जनासम्म मेलयमलापकताा रहने गरी 

मेलयमलापको लायग उजुरी पठाउनुपनेछ । 

६३. मेलयमलापकतााको छनौट :(१) सयमयतले मेलयमलाप गराउने कायाको लायग उजुरीका पिहरुको सहमयतमा एक जना 

मेलयमलापकतााको छनौट गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम गदाा पिहरुबीचमा एकजना मेलयमलापकतााको लायग सहमयत नभएमा सयमयतले पिहरुको 

सहमयतमा यतन जना मेलयमलापकतााको छनौट गनुापनेछ । 

(३) पिहरुको बीचमा मेलयमलापकतााको नाममा सहमयत हुन नसकेमा सयमयतले मेलयमलापकतााको सूचीमा नरहकेो यस 

ऐन बमोयजम मेलयमलापकताा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्ययि वा संस्थाबाट मेलयमलाप प्रकक्रया अगाडी बढाउन सहमत 

भै यलयखत यनवेदन कदएमा सयमयतले त्यस्तो व्ययि वा संस्थालाई मेलयमलापकताा तोककनुपनेछ । 

६४. मेलयमलापकतााको पररवतान : (१) सयमयतले देहायको अवस्था परर पिहरुले यनवेदन कदएको अवस्थामा 

मेलयमलापकताा पररवतान गररकदनुपनेछ : 

(क) दफा ६१ बमोयजम मेलयमलापकतााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा 
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(ख) पिहरुले पारस्पररक सहमयतमा मेलयमलापकताा हरेफेर गना मञ्जुर भएमा 

(ग) उजुरीको कुनै पिले मेलयमलापकताा प्रयत अयवश्वास रहकेो यलयखत जानकारी गराएमा 

(घ) कुनै कारणले मेलयमलापकतााले मेलयमलापका सहभागी भैरहन नसके्न जनाएमा 

(ङ) उजुरीको यवषयबस्तुमा मेलयमलापकतााको कुनै स्वाथा रहकेो मेलयमलापकतााले जानकारी गराएमा वा कुनै श्रोतबाट 

सयमयत समि जानकारी भएमा तथा 

(च) मेलयमलापकतााले मेलयमलापकतााको हयैसयतले कायागदाा दफा ६७ तथा अन्य प्रचयलत कानून बमोयजम पालन गनुा 

पने आचरण नगरेमा । 

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

बकढमा एक मयहना सम्मको समय थप गना सके्नछ । 

६५. मेलयमलापको लायग पठाउाँ दा गने प्रकक्रया : (१) सयमयतले कुनै उजुरी मेलयमलापको लायग मेलयमलापकताा समि 

पठाउाँ दा पिहरुलाई मेलयमलापकतााको सम्पका  उपलब्ध गराई मेलयमलापकताा समि उपयस्थत हुने तारेख तोकक देहाय 

बमोयजमको कागज साथै रायख लेयख पठाउनुपनेछ । 

(क) उजुरीको सारसंिेप वा मुख्य मुख्य कागजातको प्रयतयलपी 

(ख) उजुरीको पि वा वारेि भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टेयलफोन नम्बर, ईमेल, फ्याक्स तथा अन्य 

सम्पका  यववरण तथा 

(ग) मेलयमलाप सम्बन्धी प्रकक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान । 

(२) मेलयमलापकतााले सयमयत समि माग गरेमा उजुरीका कागजातहरुको नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) मेलयमलापको लायग तोककएको समय सम्पन्न भएको सात कदन यभत्र उजुरीको पिहरु सयमयत समि उपयस्थत हुन 

गरी तारेख तोकु्नपनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन मेलयमलापकतााले तोककएको समय अगावै उजुरी सयमयत समि 

कफताा पठाउने यनणाय गरेमा सो यनणायको जानकारी भएको सात कदन यभत्र पिहरुलाई सयमयत समि उपयस्थत हुनेगरी 

पठाउनुपनेछ । 

६६. मेलयमलापमा अवलम्बन गनुापने प्रकक्रया : (१) सयमयतले पिहरुको सहमयतमा मेलयमलापको लायग छलफल गने 

तथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेलयमलापकताालाई सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

तर पिहरुको सहमयतमा मेलयमलापकतााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन । 

(२) पिहरुलाई उपदफा (१) बमोयजम मेलयमलापकतााले तोकेको स्थानमा तोककएको समयमा उपयस्थत हुने दाययत्व 

रहनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोयजमको दाययत्व पिहरुले पुरा नगरेमा मेलयमलापकतााले मेलयमलापको प्रकक्रया बन्द गरी 

सयमयतलाई सोको यलयखत जानकारी गराई उजुरीको कागजात कफताा पठाउनसके्नछ । 
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(४) मेलयमलापको क्रममा मेलयमलापकतााले पिहरुबीचमा सहजकतााको भूयमका गनेछ र उि भूयमका यनवााह गने क्रममा 

यनजले पिहरु बाहके देहायका व्ययिहरुसाँग समेत एकल वा सामुयहक वाताा गनासके्नछ । 

(क) पिहरुको कानून व्यवसायी 

(ख) उजुरीको यवषयमा जानकारी रहकेो उजुरीका पिले रोजेको व्ययि तथा 

(ग) उजुरीको यवषयबस्तुको बारेमा जानारी रहकेो स्थानीय भद्रभलादमी । 

(५) मेलयमलापकतााले पिहरुको सहमयतमा पिहरुसाँग देहाय बमोयजम वाताा गनासके्नछ । 

 (क) पिहरुसाँग एकल एकान्त वाताा तथा 

 (ख) टेयलफोन वाताा, यमडीया कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वाताालाप । 

(६) प्रचयलत कानून तथा यस ऐनको मान्यता यवपरीत नहुनेगरी पिहरुको सहमयतमा मेलयमलापकतााले मेलयमलापको 

कायायवयध यनधाारण गनासके्नछ । 

६७. मेलयमलापकतााको आचरण : (१) मेलयमलापकतााले देहाय बमोयजमको आचारण पालन गनुापनेछ : 

(क) मेलयमलाप सम्वन्धी कारबाही यनष्पि ढङ्गले सम्पादन गनुापन;े 

(ख) कुनै पिप्रयत झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको देयखने कुनै आचरण वा व्यवहार नगने । 

(ग) कुनै पिलाई डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलयमलाप गराउन नहुने । 

(घ) यववाद कायम रहकेो अवस्थामा यववादको कुनै पिसाँग आर्शथक कारोबारमा साँलग्न नहुने । 

(ङ) मेलयमलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचयलत कानुन तथा अन्य स्थायपत मान्यता यवपरीत आचरण गना नहुने । 

(च) मेलयमलापको क्रममा पिहरुसाँग सम्मानजनक, सदभावपूणा र सबै पिप्रयत समान व्यवहार कायम गने । 

(छ) मेलयमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा बस्तु प्रकक्रया सम्पन्न भएपयछ वा यनज प्रकक्रयाबाट अलग 

भएपयछ सम्वयन्धत पिलाई सुरयित कफताा गने । 

(२) सयमयतले कुनै मेलयमलापकतााले उपदफा (१) बमोयजमको आचरण पालना नगरेको उजुरी परी वा सो यवषयमा स्वयं 

जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गदाा व्यहोरा रठक देयखए त्यस्तो मेलयमलापकताालाई मेलयमलापकतााको सूचीबाट हटाउनेछ 

। 

६८. यलखत तयारी र यमलापत्र: (१) मेलयमलापकतााले पिहरुसाँगको छलफल पश्चात मेलयमलापको लायग दबैु पि सहमत 

भएकोमा सहमयत भएको यवषयबस्तु बमोयजमको यमलापत्रको व्यहोरा खुलाई सयमयत समि पठाउनुपनेछ । 

(२) सयमयते उपदफा (१) बमोयजमको प्रयतवेदन प्राप्त भएमा कानून व्यवसायीबाट सहमयत बमोयजमको यमलापत्रको 

यलखत लेखाई दबैु पिको यमलापत्र गराई पठाईकदनुपछा । 
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६९. मेलयमलाप नभएको उजुरीमा गनुापने कारवाही : (१) मेलयमलापकतााले पिहरु बीचमा मेलयमलाप हुन नसकेमा सो 

व्यहोरा खुलाई प्रयतवेदन तयार गरी उजुरीका सबै कागजात सयहत उजुरी सयमयतमा कफताा पठाउनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम गदाा मेलयमलापकतााले पिहरुलाई सयमयत समि हाजीर हुन जाने बकढमा सात कदनको म्याद 

तोकक पठाउनुपनेछ । 

७०. मेलयमलाप नभएको उजुरीमा यनणाय गनुापने : (१) सयमयतले मेलयमलापको लायग पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच 

मेलयमलाप हुन नसकक मेलयमलापकतााको प्रयतवेदन सयहत प्राप्त हुन आएमा कानून बमोयजम कारबाही गरी यनणाय गनुापछा 

। 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन देहाय बमोयजमको उजुरीमा अयधकारिेत्र ग्रहण गने सम्वयन्धत 

अदालत वा यनकायमा उजुरी गना जानु भयन सुनाई पठाइकदनुपछा :- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोयजमको उजुरीमा तथा 

(ख) कुनै अदालत वा यनकायबाट मेलयमलापको लायग प्रेयषत भएको उजुरीमा । 

(३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोयजमको उजुरीमा सम्वयन्धत अदालत वा यनकायमा पठाउाँ दा हायजर हुने जाने तारेख 

तोकी पठाउने तथा यमयसल समेत नक्कल खडा गरी अयभलेख रायख सक्कल यमयसल सम्वयन्धत अदालत वा यनकायमा 

पठाउनुपनेछ । 

७१. मेलयमलाप दस्तुर : मेलयमलापकतााले पिहरुले सहमयतमा कदन मञ्जुर भएदेयख बाहके कुनै प्रकारको दस्तुर लाग्नेछैन 

। 

७२. कमाचारी तोक्न सके्न : सयमयतले स्थानीय स्तरमा मेलयमलाप प्रवद्र्धन गनाको लायग कायापायलकाका कमाचारी खटाई 

प्रवद्र्धनात्मक कायाक्रम गना अनुरोध गरेमा कायापायलकाले कमाचारी खटाई मेलयमलापलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन 

गनासके्नछ । 

पररच्छेद – ९ 

यनणाय कायाान्वयन सम्वन्धी व्यवस्था 

७३. अयभलेख िाखाको यजम्मेवारी : (१) कायापायलकाले सयमयतको यनणाय कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्धी सम्पूणा 

कायाको रेखदेख गने यजम्मेवारी वहन गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन यनणाय कायाान्वयनको सम्पूणा प्रिासयनक व्यवस्थापन र 

कायाान्वयनको काया अयभलेख िाखाले गनेछ । 

(३) अयभलेख प्रिासकले अयभलेख िाखाको प्रमुखको रुपमा अध्यि÷प्रमुखको रेखदेख र यनयन्त्रणमा रयह यनणाय 

कायाान्वयनको सम्पूण काया सम्पादन गनेछ । 

७४. सहयोग गनुापने : (१) नगरपायलका कायाालय तथा सो अन्तगातका सबै वडा कायाालय तथा अन्य कायाालयले यस ऐन 

तथा प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतले गरेको यनणाय बमोयजम व्ययि वा संस्था वा अन्य कसैसाँग असुल गनुा पने 

जरीवाना वा अन्य रकम असुलउपर गना सहयोग गनुापनेछ । 
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(२) यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतले असूल गनापने जरीवाना, यवगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकम 

असुलउपर नभई उपदफा (१) मा उललेख भए बमोयजमका कायाालयहरुले कुनै यसफायसि वा कनै काया गररकदनछैनन । 

७५. असुलउपर गने : (१) अयभलेख प्रिासकले सयमयतको यनणाय बमोयजम कुनै पिसाँग जरीवाना वा यबगो वा अन्य कुनै 

प्रकारको असुल उपर गनुापने भएमा सो पिले जरीवाना यतना बुझाउन लयाएमा बुयभ सदरस्याहा गरी लगत जरीवानाको 

लगत किा गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम असुलउपर नभएमा लगत राखी सम्वयन्धत पिको नाम नामेसी तथा जरीवाना रकम समेतको 

यववरण नगरपायलकाको कायाालयका साथै सबै वडा कायाालयमा समेत अयभलेखको लायग पठाउनुपनेछ । 

(३) सम्वयन्धत कायाालयहरुले उपदफा (२) बमोयजम लेयख आएमा त्यस्तो पिसाँग जरीवाना रकम असुलउपर गरी 

अयभलेख िाखामा सदरस्याहा गना पठाउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोयजमको जानकारी प्राप्त भएपयछ त्यस्तो जरीवाना लगत बााँकी रहकेो पिबाट जरीवाना रकम असुल 

नगरी सम्वयन्धत कायाालयहरुले कुनै प्रकारको यसफाररि वा अन्य काया गनेछैनन् । 

७६. भरीभराउ गने : (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरेको कुनै यनणाय बमोयजम कुनै पिले राखेको दस्तुर, कोटा कफ वा 

अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराईपाउने भएमा भराईपाउने पिले भरीकदनुपने पिको त्यस्तो रकम 

भराईकदनुपने श्रोत खुलाई अनुसूची–११ बमोयजमको ढााँचामा यनवेदन कदनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम यनवेदन दददा यथासमभव नगद रहकेो बै ाँक खाता वा कुनै सहकारी वा बचत संस्थामा रहकेो 

रकम र सो नभएमा यललाम यवक्री गरी असुलउपर गनुापने अवस्था भएमा कुनै अचलन सम्पयिको व्यहोरा खुलाई यनवेदन 

कदनुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमायजमको यनवदेनमा दफा ७८ बमोयजमको यववरण खुलाई यनवेदन कदनुपनेछ । 

७७. चलनचलाई कदने : (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरेको कुनै यनणाय बमोयजम कुनै सम्पयि वा अयधकार वा कुनै 

यवषयबस्तु वा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्तो चलन पाउने यवषयको यववरण खुलाई 

अयभलेख प्रिासक समि अनुसूची १२ को ढााँचामा यनवेदन कदनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजम यनवेदन परेमा अयभलेख प्रिासकले यनणाय बमोयजमको यवषयको चलन चलाईकदनुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन दददा चलन चलाउनुपने सम्पयिको दफा ७८ बमोयजमको यववरण खुलाउनुपनेछ । 

७८. सम्पयिको यववरण खुलाउनुपने : भररभराउ गना वा चलनचलाई पाउनको लायग यनवेदन कदने उजुरीको पिले 

यनवेदनमा सम्पयिको यववरण उललेख गदाा देहाय बमोयजमको यववरण खुलाउनुपनेछ । 

 (क) अचल सम्पयिको यववरण :- 

  (१) घरजग्गा भए रहकेो स्थानको ठेगाना तथा चार ककलला 

  (२) घर जग्गाको ककिा नम्बर तथा िेत्रफल 

  (३) घर रहकेो भए घरको तलला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगाकफट 
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  (४) घर जग्गाको अवयस्थती आवास वा औद्योयगक वा व्यापाररक िेत्रमा रहकेो व्यहोरा 

  (५) कच्ची वा पकक्क सडकसाँग जोयडएको व्यहोरा 

  (६) घरजग्गाको स्वायमत्व रहकेो व्ययिको नाम थर साथै स्वायमत्व भन्दा फरक व्ययिको भोगचलन  

  रहकेो भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै अन्य यववरण तथा 

  (७) घरमा भएको लगापात तथा खररदयवकक्र हुन सके्न न्युनतम मूलय । 

 (ख) चल सम्पयिको यववरण ेाः 

  (१) चलसम्पयि रहकेो ठाउाँ  तथा भोग वा यनयन्त्रण राख्नेको नाम थर 

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

  (३) चल सम्पयिको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए सम्भायवत यवकक्र मूलय तथा 

  (४) नगद बाहकेको चल सम्पयि भए अवस्था, प्रकृयत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र साँख्या । 

७९. सम्पयि रोक्का राख्ने : (१) अयभलेख प्रिासकले दफा ७६ वा ७७ बमोयजम यनणाय कायाान्वयनको लायग यनवेदन 

परेपयछ देखाइएको सम्पयिको हकमा आवश्यक पने जयत जेथा रोक्का राख्ने सम्वन्धमा यनणायको लायग कायापायलका समि 

पेि गने र कायापायलकाबाट रोक्का राख्ने यनणाय गरेपयछ यनणाय बमोयजम जेथा रोक्का राख्नको लायग सो जेथा दताा रहकेो 

कायाालय वा रयजििेन गने कायाालयमा लेयख पठाउनुपनेछ । 

(२) बाली, व्याज, बहाल लगायतको सम्पयिको हकमा यनवदन परेको बकढमा दईु कदन यभत्र सम्पयि तायदात गना लगाई 

तायदात गदााको समयमा नै आवश्यक पने जयत सम्पयि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, व्याज, मुनाफा आकद आय 

यनयन्त्रण गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााई सम्वयन्धत पिलाई कदनुपछा । 

(३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोयजमको सम्पयिको हकमा भररभराउको लायग आवश्यक पने जयत सम्पयि रोक्का राखी 

रोक्काको सूचना आवश्यकताअनुसार लेखा िाखा वा सम्वयन्धत बै ाँक वा सम्वयन्धत यनकायमा तुरुन्त लेयख पठाउनुपनेछ । 

८०. सम्पयि यललाम गदाा अपनाउनुपने कायायवयध : (१) कायापायलकाले यस ऐन बमोयजम भरीभराउ गनुापने यबगो वा 

कोटा फी वा त्यस्तै कुनै रकम असुलउपर गना दफा ७८ को देहाय (क) बमोयजम सम्पयिको यववरण खुलाई दखाास्त परेमा 

त्यस्तो रकम भरीकदनुपने व्ययिलाई बुझाउनुपने रकम बुझाउन सात कदनको म्याद कदई सूचना जारी गनुापछा । 

(२) उपदफा (२) बमोयजमको म्यादमा रकम बुझाउन नलयाएमा त्यस्तो भरीकदनुपने व्ययिको भरीपाउने व्ययिले 

देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोयजमको सम्पयि तायदात गरीलयाउनुपछा । 

(३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै अदालत वाेा यनकाय वा नगरपायलका वा सयमयतको यनणायले असुल उपर 

गनुापने कूनै रकमको हकमा त्यस्तो असुलउपर हुनुपने व्ययिले बुझाउन नलयाएमा यनजको जुनसुकै अचल सम्पयि फेला 

परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नुपछा । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद धरौट दायखल गरेको हकमा 

सो सम्पयिबाट खाम्ने जयत रकमको लायग उपदफा (३) बमोयजम गरररहनुपदैन 
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(५) उपदफा (४) बमोयजम मोल कायम भएपयछ उि अचल सम्पयिको यललामको सूचना सम्वयन्धत पिलाई कदई 

सवासाधारणको जानकारीको लायग यललाम हुने यमयत र सम्पयिको यववरण सयहतको सावाजयनक सूचना नगरपायलका, 

यजलला प्रिासन कायाालय, यजलला अदालत, यजलला समन्वय सयमयतको कायाालय तथा कोष तथा लेखा यनयन्त्रकको 

कायाालयमा टााँस्न लगाउनुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोयजमको सूचनामा तोककएको कदनमा उि सूचनामा तोककएको सम्पयि पञ्चककते मोलबाट मायथ 

बढाबढ प्रकक्रया बमोयजम यललाम गनुापनेछ । 

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

स्थानीय प्रहरी कायाालय तथा नगरपायलका िेत्र यभत्र रहकेा अन्य सरकारी कायाालयका प्रयतयनयधलाई रोहवरमा 

राख्नुपनेछ । 

(८) उपदफा (६) बमोयजम गदाा उि सम्पयि कसैले पयन यललाम सकार नगरेमा सोयह प्रकक्रयाबाट पुनाः दोश्रोपटक 

यललाम गनुापनेछ तथा दोश्रोपटक गदाा पयन सकैले यललाम सकार नगरेमा भराईपाउने पि यनवेदकलाई नै उि सम्पयि 

पञ्चककते मोलमा सकार गना लगाउनुपनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोयजम गदाा यनवेदकले सम्पयि सकार गना नचाहमेा पयछ अको जेथा खुलन आएका बखत कानून 

बमोयजम गनेगरी यनजको यनवेदन तामेलीमा राखी यललाममा चढाईएको सम्पयि फुकुवा गरीकदनुपछा । 

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन सरकारी नगरपायलकाको कुनै रकम असुल उपर गने क्रममा 

यललाम गदाा कसैले सकार नगरेमा जयतमा सकार हुन्छ त्ययतमा नै सो सम्पयि यललाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी 

नपुग रकमको हकमा कानून बमोयजम अन्य सम्पयि वा प्रकक्रयाबाट असुलउपर गनुापनेछ । 

८१. तायदात गने प्रकक्रया : (१) अयभलेख प्रिासकले दफा ८० बमोयजम सम्पयि तायदात गनुापदाा कयम्तमा वडा सयचव 

स्तरको कमाचारी खटाई त्यस्तो अचल सम्पयिको चलनचलतीको मूलय स्पष्ट खुलने गरी तायदात गना लागाउनुपनेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोयजम तायदात गने कमाचारीले तायदात गनुापने सम्पयिको चलनचलतीको मूलय कायम गने 

प्रयोजनले पञ्चककते मोल कायम गरी मुचुलका खडा गरी अयभलेख प्रिासक समि प्रयतवेदन सयहत पेि गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम पञ्चककते मोल कायम गदाा देहाय बमोयजमको कुरालाई आधार यलई कायम गनुापनेछ ेाः 

 (क) यनवेदकले यनवेदनमा खुलाएको मूलय 

 (ख) यनणायमा उललेख भएको भए सो मूलय 

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

 खुलाएको मूलय 

 (घ) तायदात गदाा भै आएको स्थानीय मूलयाङ्कन अनुसारको मूलयाः 

 (ङ) मालपोत कायाालयले कायम गरेको न्यूनतम मुलय 

 (च) अन्य कुनै प्रयोजनले कुने सरकारी यनकायले कुनै मूलय कायम गरेको भए सो मूलय 
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 (छ) पञ्चककते मोल कायम गनुाभन्दा तत्काल अगाबै कुनै खररदयवकक्र भएको भए सो मूलय 

 स्पयष्टकरण : पञ्चककते मोल भन्नाले अचल सम्पयि यवकक्र गनुापदाा यवकक्रहुने न्युनतम मून्यलाई सम्झनुपछा । 

(४) उपदफा (३) बमोयजम गदाा देहाय बमोयजमको कुरालाई समेत ध्यानमा राख्नुपनेछ । 

(क) औद्योयगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायत सडक सञ्जालसाँग जोयडएको छ वा छैन तथा 

(ख) नगरिेत्रयभत्र पने घरको हकमा घरको वतामान अवस्था सम्वन्धमा प्रायवयधक मूलयाङ्कन प्रयतवेदन । 

८२. खाम्नेजयत मात्र यललाम गनुापने : (१) कायापायलकाले दफा ८० बमोयजम यललाम गदाा असुलगनुापने बााँकक खाम्ने जयत 

सम्पयिमात्र यललाम गनुापनेछ । 

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

सम्पयिवाल पिलाई कफताा गरीकदनुपछा । 

(३) उपदफा (२) बमोयजम रकम कफताा पाउने पि यललाम गदााको बखत उपयस्थत नभएको भए रकम कफताा यलन 

आउनुभनी यनजको नाममा सात कदनको सूचना जारी गरीयझकाई रकम कफताा गनुापछा । 

घछ 

(४) उपदफा (३) बमोयजम गदाा सम्वयन्धत पि रकम कफताायलन नआएमा उि रकम सयञ्चतकोषमा दायखल गरी 

आम्दानीबााँयध सदरस्याहा गनुापछा । 

(५) अयभलेख प्रिासकले दफा ८० बमोयजम यललाम गरेको सम्पयि सकार गने पिको नाममा सम्पयि दताा नामसारीको 

लायग सम्वयन्धत कायाालय वा यनकायमा पत्राचार गरी यनजलाई सम्पयिको चलनपूजी उपलब्ध गराई आवश्यक परे सो 

सम्पयिको चलन चलाईकदनुपछा । 

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन दफा ८० बमोयजमको यललाम प्रकक्रया अगाडी बकढसकेपयछ 

भराउनुपने रकम बुझाउन लयाए पयन सो रकम नबुयझ सम्पयि यललाम गनुापनेछ । 

८३. यललाम उपरको उजुरी : यस ऐन बमोयजम भएको यललामको प्रकक्रयामा यचि नबुझ्ने पिले जुन प्रकक्रया उपर यचत्र 

नबुझेको हो सो भएको पन्र कदन यभत्र सयमयत समि नायलि पेि गरी भएको आदेि बमोयजम गनुापनेछ । 

८४. यबगो भराउाँ दा वा चलनचलाउाँ दा लागेको खचा : यस ऐन बमोयजम यबगो भराउाँ दा वा चलनचलाउाँदा लागेको खचा 

यवगो भरी कदनुपने वा चलन कदनुपने सम्वयन्धत पिले व्यहोनुापनेछ । 

८५. यथायस्थयतमा राख्ने : कायापायलकाले यस ऐन बमोयजम चलनचलाई माग्न वा यवगो भराईपाउन कुनै सम्पयि देखाई 

यनवेदन परेपयछ यबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्मको लायग उि सम्पयि हकहस्तान्तरण गना, 

भत्काउन, यवगाना तथा कुनै प्रकारको यनमााण काया गरी उि सम्पयिको स्वरुप पररवतान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न 

सम्वयन्धत पिको नाममा आदेि जारी गरी उि सम्पयि यथायस्थयतमा राख्नुपनेछ । 

८६. यनवेदनबाट कारवाही गने : (१) अयभलेख प्रिासकले कूनै पिले दफा ८५ बमोयजम भएको आदेि यवपररत कुनै 

सम्पयिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतान आकद गरेको यनवेदन परेमा उि यनवेदन दताा गरी त्यस्तो गने पिको 

नाममा यतन कदनको म्याद जारी गरी यनजलाई हायजर गराई सो यनवेदन सयमयत समि पेि गनुापनेछ । 
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(२) सयमयतले उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन पेि हुन आएमा पिलाई नयााँ उजुरी दताा गना नललाई उि यनवेदनबाट 

नै आवश्यक कारवाही गरी यनणाय गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदनको व्यहोराबाट यनवेदन 

सयमयतको िेत्रायधकार यभत्र नपने यवषयमा परेको देयखएमा सयमयतले उि यवषयमा िेत्रायधकार ग्रहण गने अदालत वा 

यनकाय समि जान सुनाईकदनुपनेछ । 

८७. चलनचलाउने सूचना : (१) अयभलेख प्रिासकले सयमयतको यनणाय बमोयजम चलन चलाई पाउन यनवेदन परेमा 

चलन चलाउने यमयत खुलाई फलानो यमयतमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमाचारी खरटई आउने हुाँदा सो यमयत 

अगाबै घर जगगा खायल गरीकदनु भयन चलन कदनुपने िक्ष्को नाममा सूचना जारी गनुापनेछ । 

(२) चलनकदनुपने सम्पयि उजुरीको पिबाहके अन्य कसैको भोगचलनमा रहकेो भएमा अयभलेख प्रिाेासकले सोयह 

पिको नाममा उपदफा (१) बमोयजमको सूचना जारीगनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोयजम तोककएको यमयतमा खरटई जााँदा घरजग्गा खाली गरेको भए सम्वयन्धत कमाचारीले चलन 

चलाई कदएको मुचुलका खडा गरी तथा घरजगगा खाली नगरेको भए खाली गराई चलन चलाई चलन चलाएको मुचुलका 

खडा गरी प्रयतवेदन साथ अयभलेख िाखामा पेि गनुापनेछ । 

पररच्छेद – १० 

यवयवध 

८८. कानून व्यवसायीको सहयोग यलन सककने :(१) सयमयतले सम्भव भएसम्म कानून व्यवसायीको प्रयतयनयधत्व नभई 

मुद्दाको सुनवाई गनुा हुाँदैन । 

तर सम्वयन्धत पिले कानून व्यवसायी नराखेको अथवा कानून व्यवसायी राखेको भए तापयन सुनवाईको समयमा कानून 

व्यवसायी उपयस्थत हुन नआएमा सुनवाई गना बाधा पनेछैन । 

(२) सयमयतले कुनै पयन मुद्दाका असमथा पिको तफा बाट बहस गना कानून व्यवसायीको सहायता उपलब्ध गराउनसके्नछ । 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लायग सयमयतले सम्बयन्धत यजलला अदालतसाँग समन्वय गरी बैतयनक कानून 

व्यवसायकको सहयोग वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चायलत यनाःिुलक कानूनी सहायता अन्तगातको सहयोग वा नेपाल बार 

एिोयसएसनको स्थानीय एकाइसाँग समन्वय गरी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनसके्नछ । 

८९. बहस व्यवस्थापन तथा बहसनोट : (१) सयमयतले उजुरीको सुनवाइृमा पि तफा बाट बहस गना उपयस्थत भएका कानून 

व्यवसायीलाई उजुरीमा यनणाय गनुापने यवषयमा सीयमत रही बहस गना यनदेिन कदन सके्नछ । 

(२) उजुरीको प्रकृयत तथा यवषयबस्तुको आधारमा सयमयतले कानून व्यवसायीलाई बहसको समयसीमा यनधाारण 

गररकदनसके्नछ । 

(३) कुनै उजुरीमा एक भन्दा बकढ कानून व्यवसायीले एकै पिबाट बहस गने भएकोमा सयमयतले कानून व्यवसाययहरुमध्ये 

एक जना प्रमुख कानून व्यवसायी तोकक अन्य कानून व्यवसाययले यनजको बहसकाक बुाँदाहरु नदोहोररने गरी फरक फरक 

तथ्य र कानूनी प्रश्नमा मात्र बहस प्रस्तुत गनेगरी यनदेिन कदन सके्नछ । 
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(४) यस दफा बमोयजम सयमयतले कदएको यनदेिन मान्नु सम्वयन्धत कानून व्यवसाययको दाययत्व हुनेछ । 

९०. उजुरी यनणाय गनुापने : (१) सयमयतले दैयनक पेिीसूचीमा चकढ सुनवाईको लायग पेि भएको उजुरीमा कुनै पिले उि 

कदनको तारेख गुजारी प्रचयलत कानून बमोयजम उजुरीमा थाम्ने थमाउने म्याद बााँकक भए तापयन वा कुनै पिको कानून 

व्यवसायी बहस गना उपयस्थत नभए तापयन उजुरी अङ्ग पुगी यनणाय गना यमलने अवस्थामा पुगेको भए यनणाय गनुापछा । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले पेिी तोककएको उजुरीमा उि कदनको कामकारबाही 

िुरु हुनुपूवा नै कुनै पिको कानून व्यवसायीले यनजले काबु बायहरको पररयस्थती परर उि कदन बहसमा उपयस्थत हुन नसके्न 

भएकोले उजुरीको सुनवाई स्थयगत गररकदन यनवेदन कदएमा र सयमयतलाई उि कुरामा यवश्वास गने आधार देयखएमा 

बकढमा दईु पटक सम्म उजुरीको सुनवाई स्थयगत गना सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन कुनै पिबाट एक भन्दा बकढ कानून व्यवसायी रहकेो अवस्थामा 

सुनवाई स्थयगतगने सुयवधा उि पिको सबै कानून व्यवसायीलाई गरी जम्मा दईु पटक मात्र प्राप्त हुनेछ । 

९१. नक्कल यनवेदन : (१) सयमयत समि दताा रहकेो उजुरीको कुनै सरोकारवाल पिले उजुरीको यमयसलमा रहकेो कुनै 

कागजपत्रको नक्कल कदनको लायग यनवेदन कदएमा सयमयतले उि पिलाई सो कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन दददा सम्वयन्धत पिले उजुरी िाखामा रहकेो यमयसलको नक्कल यलनुपदाा उजुरी 

प्रिाेासक तथा अयभलेख िाखामा रहकेो यमयसलको नक्कल यलनुपने भएमा अयभलेख प्रिासक समि यनवेदन पेि 

गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन कदनको एघार बजे अगावै पेि भएमा सम्वयन्धत कमाचारीले सोयह कदन र सो भन्दा 

पछी पेि भएमा सम्भव भएसम्मम सोयह कदन नभए सोको भायलपलट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोयजम यनवेदन दददा फरक फरक उजुरीको लायग फरक फरक यनवेदन कदनुपनेछ । 

(५) उजुरीको कुनै पि वा यनजको कानून व्यवसायीले उपदफा (१) बमोयजमको यनवदन दददा नक्कलको सिामा 

कागजपत्रको फोटो यसच्ने अनुमयत मागेमा सो कदनुपनेछ । 

(६) नक्कल यनवेदन दददा अनुसूची १३ बमोयजमको ढााँचामा कदनुपनेछ । 

९२. नक्कल दस्तुर : (१) सम्वयन्धत प्रिासकले दफा ९१ बमोयजम नक्कल वा फोटो यखच्नको लायग यनवेदन कदनेपिसाँग 

देहाय बमोयजमको दस्तुर यलई नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रयत पृष्ठको........ रुपैयााँको दरले । 

(ख) सयमयतको यनणाय कागजको हकमा प्रयत सक्कल पानाको प्रयत पृष्ठको..........रुपैयााँको दरले तथा 

(ग) यलखत कागजपत्रको नक्कल नयलई फोटो यखच्न चाहमेा प्रयत पानाको.......रुपैयााँको दरल े

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन प्रचयलत कानून बमोयजम नक्कल दस्तुर नलाग्ने पिलाई यस दफा 

बमोयजमको दस्तुर लाग्नेछैन । 

(३) यस दफा बमोयजम नक्कल उतार गरी लैजाने पिले नक्कल उतार गदाा लागेको खचाको व्यवस्था आफै गनुापनेछ । 
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९३. दस्तुर उललेख गने : (१) नक्कल प्रमायणत गने सम्वयन्धत प्रिासकले नक्कल प्रमायणत गदाा नक्कल लैजाने पिको नाम 

थर तथा उजुरीमा हयैसयतका साथै नक्कल उतार गरेवापत दायखला गरेको दस्तुर र नक्कल पाना समेत उललेख गरी नक्कल 

कदएको व्यहोरा जनाई नक्कल प्रमायणत गनुापनेछ । 

(२) नक्कल प्रमायणत गदाा अनुसूची १४ बमोयजमको ढााँचामा प्रमायणत गनुापनेछ । 

९४. दस्तुर चुिा नभई नक्कल नकदइने : सम्वयन्धत प्रिासकले यस ऐन बमोयजम नक्कल माग्ने पिले नक्कल उतार गदाा दफा 

९२ बमोयजम लाग्ने दस्तुर दायखला नगदाासम्म नक्कल कदनेछैन र सो नक्कलको आयधकाररकता प्रमायणत गना पाउनेछैन । 

९५. प्रचयलत कानून बमोयजम हुने : यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेयखएको भए तापयन उजुरीसाँग सम्वयन्धत प्रचयलत 

कानूनमा कुनै कुरा लेयखएको भए सो मा लेयखए जयतको हकमा सोयह बमोयजम हुनेछ । 

९६. यनयम बनाउने अयधकार : सयमयतले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लायग आवश्यक यनयम बनाउन सके्नछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उजरुीको ढाँचा 

न्याययक सयमयत समक्षपेश गरकेो 

यनवेदन-पत्र 

 

.............. यजल्ला  ............. .नगरपायलका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमयत 

वषष  ..................को .................................. ........................... .............यनवेदक (प्रथम पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला  ............. .नगरपायलका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने वषष  ..................को 

..................................................................................यवपक्षी (दोस्रो पक्ष)  

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद 

म यनम्न वुुँदाहरुमा लेयिए वमोयजम यनवेदन गदषछु : 

१. म यनवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनसुार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वषषसम्म ऄथाषत 

२०७१ सालसम्म हामीयवच समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक अपसमा लोग्ने 

स्वास्नीयवचको सहमयत र सहकायषमा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या दयेिुँद ैजान थाल्यो । २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर 

अईन फोनबाट ऄनरुोध गरे ुँ  । २ पटकसम्म यलन गएुँ । तर यनजले यतमीसुँग मेरो जीवन चल्न सक्दनै , म घर जान सयिन , यतमी जे गनुषपछष  गर भयन ठाडो जवाफ यदन 

थायलन । के कारणले यस्तो हुन गयो भयन सोध्दा ऄव यतम्रो र मेरो सम्वन्ध छैन अफुिसुी गर र  मलाइ सम्पकष  नगर ,गरमेा राम्रो हुुँदनै भयन धाक धम्की र त्रास मसेत 

यदआन । लामो समयसम्म मन फकेला र घर अईयलन भयन पिी वसे ुँ तर अइनन । कररव ३ वषषपछी ऄथाषत २०७४ साल भाद्र मयहनामा पनुः यलन गएुँ तर यवपक्षी मसुँग 

वोल्द ैनवोली घरयभत्र यछररन र साला जेठान पठाइशारीररक अक्रमण गने सम्मको कायष गरी मलाइ तथानाम गायल गलौच गर े। मयुककलले ज्यान जोगाइ यनराश भएर घर 

फयकष एुँ र ऄव दोस्रो पक्षश्रीमती मसुँग पनुः फयकष  अईने र दाम्पत्य जीवन समुधरु हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववाद यनरुपणका लायग यो यनवेदन यदन अएको 

छु ।  

२. यस सयमयतबाट दोस्रो पक्ष यझकाइ जे जो वझु्नपुछष  वझुी यववाद यनरुपण गराइपाईुँ ।  

३. यस गाईुँपायलका/नगरपायलका/ईपमहानगरपायलका/महानगरपायलकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायषयवयधको दफा ....वमोयजम यनवेदन दस्तरु रु 

......, दोस्रो पक्ष १ जनालाइ म्याद सूचना दस्तरु रु ........., पाना २ को यनवेदनको प्रयतयलपी दस्तरु रु  .............समेत गरी जम्मा रु ......यसै यनवेदनसाथ दायिल 

गरकेो छु ।  

४. यो यनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )ऄनसुार यसै सयमयतको ऄयधकारके्षत्रयभत्र पदषछ ।  

५. यो यनवेदन हदम्यादयभतै्र छ र म यनवेदकलाइ यस यवषयमा यनवेदन यदने हकदयैा प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयमा ऄन्यत्र कही ुँ कतै कुनै यनकायमा कुनै प्रकारको यनवेदन यदएको छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पक्षको माआती तफष का र मेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु यझकाइ थप व्यहोरा वझु्न सयकनेछ ।  

८. यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुन,् झठुा ठहर ेकानून वमोयजम संजाय भोग्न तयार छु ।  

 

यनवेदक 

नामः  ............................. 

इयत संवत् ............मयहना..........गते.....................रोज िुभम् ।  
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अनुसूची – २ 

(दफा ९ को उपदफा (१) साँग सम्वयन्धत) 

उजुरी दताा गरेको यनस्साको ढााँचा 

श्री ........................... 

............................... | 

 

 

यवषय: उजुरी दतााको यनस्सापत्र सम्बन्धमा | 

 

 

..................बस्ने तपाई यवरुद्धमा .............................. बस्ने .......................... ले ...........................लयाएकोमा 

आजको यमयतमा दताा गरी दताा नं भनी उजुरी दताा गना ............................. कायम भएकोले यो यनस्सा जारी गररएको 

छ | .................................. 

         

 

          अयधकृत कमाचारी  

          दस्तखत: ................  

          यमयत : .....................  
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अनसूुची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपााइा 

न्याययक सयमयत  

महाराजगन्ज नगरपायलकामा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

वादी           प्रयतवादी 

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

मुद्दा  .................... 

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

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

...... 

 

वादी ................         

प्रयतवादी ................ 

 

इयत संवत् ........ साल...........मयहना.........ut] ...........रोज िुभम् । 
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अनुसूची – ४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) साँग सम्वयन्धत) 

ताररख पचाा 

न्याययक सयमयत 

महाराजगन्ज नगरपायलका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाा 

 

वादी           प्रयतवादी  

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

 

 

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

 

यमयत .................................मा .......................... काम गना ................ बजे  हायजर हुन आउनुहोला | 

 

          फााँटवालाको दस्तखत  

          यमयत: .......................  
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अनुसूची-५ 

(दफा १५को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

यलयखत जवाफको नमूना 

न्याययक सयमयत समि पेि गरेको 

यलयखत जवाफ 

प्रथम पि 

................................यजलला  ......................नगरपायलका वडा 

नं  ...........................वस्ने   ..................को ....................... (नाता 

सम्बन्ध उललेख गने  )वषा  .............

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

......यलयखत जवाफ प्रस्तुतकताा  

दोस्रो पि 

.............. यजलला  ............. .नगरपायलका, वडा नं  ............... .वस्ने 

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

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

यवषय सम्वन्ध यवच्छेद । 

म यनम्न वुाँदाहरुमा लेयखए वमोयजम यनवेदन गदाछु : 

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

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

रठक हो । २०७१ सालको यतहारमा माइत गएपछी म घर नफकेको , पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध 

गरेको, २ पटकसम्म यलन आएको तर म घर नगएको ,मैले यवपिी यनवेदकलाई दाम्पत्य जीवन चलन नसके्न 

भनेको र मेरा दाईभाईले िारीररक आक्रमण गने सम्मको काया गरेकोभयन कपोलकयलपत झुठा र हुाँद ैनभएका 

यनराधार व्यहोरा उललेख गरी यववाद गरेको कुरा उललेख गना चाहान्छु ।  

२. मलाई यवपिी यनवेदक समेत यमली गायल गलौच, डर, धाक, धम्की दखेाई हातपात गरी घरबाट 

यनकाला गरेपछी म माइतीमा आई वसेकी हुाँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारण ममाथी यवयभन्न 

ककयसमका आरोप लगाई अपमान गने , गाली गलौच गने लगायतका कामहरु हुाँदगैए । पररवारका अन्य 
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सदस्यहरुले म माथी घृणा गने , वोलचाल नगने जस्ता काया गरेपयन यवपिीबाट केही समय मलाई नै समथान र 

सहयोग गद ैआएका यथए तर पछी यवपिी यनवेदक समेत उयनहरुसाँगै यमले र मलाई जवरजस्त गरबाट यनकालने 

कायामा सहभागी भए  । के कुन कारणले वा मेरो के गलतीले यसो गरेका हुन भयन वुझ्दा वेलावेला दाइजो 

नलयाएको भयन माइती पिसमेतको  आलोचना गने गरेका यथए । सायद उयनहरुलाई दाइजोकै लोभका कारण 

मलाई घरबाट यनकालीकदएका हुनुपदाछ । मैले कुनै गलती नगरेको र यवपिी लोग्नेसाँग पूवावत माया , सद्भाव र 

सम्मान यथावत रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरीपाउाँ  ।  

३. घरबाट जवरजस्त यनकालेपछी ४ मयहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्ड ै३ 

वषासम्म वेखवर , सम्पका यवयहन वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ध यवच्छेदको माग गरी यनवेदन कदनु आफैाँमा 

आश्चयाजनक लागेको छ, सत्य तथ्य वुयझ कानून वमोयजम गररपाउाँ  ।  

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

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

५. यो यलयखत जवाफ म्यादयभत्रै यलई म आफैं  उपयस्थत भएको छु ।  

६. यस यवषयमा अन्यत्र कही ाँ कतै कुनै यनकायमा कुनै प्रकारको यनवेदन कदएको छैन ।  

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

यनवेदक 

नामाः ................................... 

इयत संवत  .................साल  .....................मयहना 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-६ 
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(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

न्याययक सयमयतबाट जारी भएको 

म्यादसूचना 

.............................................................वस्ने ...............को नाउाँमगाउाँपायलका /नगरपायलका कायाांलयबाट जारी 

भएको १५ (पन्र )कदने सूचना  

 

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

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

तपाईंको यवरुद्ध ...................................यववाद परेको भयन यनवेदन दताा गरेको हुाँदा 

सो को प्रयतयलपी यसै साथ पठाईएको छ । अताः तपाईले यो म्याद वुझेको वा ररत पूवाक तामेल भएको यमयतले १५( पन्र )

कदन यभत्रमा आफ्नो भनाइ सयहत आफैं  वा कानून वमोयजमको वारेि माफा त यस कायाालयमा हायजर हुन आउनुहोला । 

अन्यथा कानून वमोयजम हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।  

 

इयत 

सम्बत

...................साल.......................मयहना......................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-७ 
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(दफा ४२को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

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

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

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

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

यनणाय 

संवत ............... सालको यनवेदन न.ं....... 

यवषयाः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. यजलला ................ नगरपायलका वडा नं............ 

......................वस्न.े........................प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. यजलला ................ नगरपायलका वडा नं......वस्ने 

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

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१)ञ वमोयजम यनवेदन दताा भई सोही ऐनको दफा ४६ 

वमोयजम गठन भएको न्याययक सयमयत समि प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको संयिप्त तथ्य र यनणाय यस प्रकार छाः  

(१) .............. नगर वडा नं. ....................... नक्सा यसट नं.... 

कक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा पयश्चम तफा का कक .नं..........का संयधयार 

यवपिी ...................ले घर वनाउाँदा आफ्नो घरजग्गामा यसमानासम्म आई जोयड वनाएको 

तर छत तथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र झानेगरी वनाएको हुाँदा सो वलेसी वन्द गराइपाउाँ  भन्ने 

यनवेदकको यनवेदन व्यहोरा ।  

(२) .............. नगरपायलकाबाट प्रचयलत भवन यनमााण सम्वन्धी मापदण्ड वमोयजम 

इजाजत प्राप्त गरी भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा वमोयजम भवन यनमााण गरेको हुाँ । यवपिी 

यनवेदकले भने वमोयजम आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी यनजको घर कम्पाउण्डयभत्र झाने नगरेको 

आफ्नै घरजग्गामा झाने गरेको हुाँदा झुठा यनवेदन खारेज गररपाउाँ  भन्ने प्रत्यथीको यलयखत जवाफ ।  
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(३) .............. नगर बाट स्थलगत यनररिण तथा सवेंिण गना गएका प्रायवयधक टोयलले 

स्थलगत यनररिण गरी यमयत.........मा पेि गरेको स्केच सयहतको प्रयतवेदनबाट प्रत्यथीको घरतफा बाट 

छत तथा वलेसीको पानी खस्दा यनवेदकको घर कम्पाउण्डयभत्र पने गरेको दयेखन्छ भने्न व्यहोरा उललेयखत 

भएको  ।  

(४) यववादका दवुै पिलाईमेलयमलाप गराउने प्रयोजनका लायग ......................... 

नगरपायलका वडा नं........,................. मा रहकेो मेलयमलाप केन्द्रमा पठाउाँ दा मेलयमलाप हुन नसकी 

फर्कक आएको ।  

यनणाय 

दवुै पिलाई सुनुवाईको लायग आज पेिी तोककएकोमा यववादका सम्वयन्धत पिहरु स्वयमं तथा यनजहरुबाट 

यनयुि गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाई सुनी पुनाः यमलापत्र गनुाहोस भयन सम्झाउाँदा वुझाउाँदा पयन 

यमलापत्र गना मञ्जुर नगनुा भएकोले फाइलमा संलग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (२) वमोयजमयनणाय कदनुपने हुन आई यनणायतफा  यवचार गदाा 

यनवेदकको कक . नं....को पयश्चमतफा  प्रत्यथीको कक .नं....को घरजग्गा जोयडएर रहकेोमा यववाद 

दयेखएन । यनवेदकको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो 

होइन भयन स्थलगत रुपमै जााँचवुझ गरी प्रायवयधक प्रयतवेदन पेि गना कायाालयबाट खरट गएका प्रायवयधक 

कमाचारीले यमयत.............मा पेि गरेको स्केच सयहतको प्रायवयधक प्रयतवेदन समेतबाट यनवेदकको 

माग दावी वमोयजम आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छत तथा वलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पुयष्ट हुने 

दयेखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररत गरेको नक्सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा 

झाने भयन दखेाईएको र यनवेदकको घर कम्पाउण्डयभत्र पानी झाना पाउनुपछा भयन प्रत्यथीले दावी यवरोध गना 

समेत नसकेको र प्रचयलत कानून र प्रचलनबाट समेत अकााको घर कम्पाउण्डयभत्र आफ्नो छत तथा वलेसीको 

पानी झाना पाउने नदयेखएको हुाँदा यनवेदकको माग वमोयजम प्रत्यथीले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर 

जग्गामा पानी झाने प्रवन्ध गनुापने दयेखन्छ । यनवेदकको घर कम्पाउण्डमा पानी झाना नपाउने ठहछा  । सो 

ठहनााले तपयिल बमोयजम गनुा ।  

तपयिल 

१. सरोकारवालाले नक्कल माग गना आएमा यनयमानुसार दस्तुर यलई नक्कल कदनु ।  

२. यो यनणायमा यचि नवुझे ३५ कदनयभत्र ..............यजलला अदालतमा पुनरावेदन गना जानु 

भयन  प्रत्यथीलाई सुनाईकदनु ।  

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

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

 

 

अनुसूची-८ 
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(दफा ४८को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

 

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

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

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

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

आदेि 

संवत ............................ सालको यनवेदन नं........ 
यवषयाः  यपयडतलाई उपचार गराउने सम्वन्धमा । 

................. यजलला ................ नगरपायलका वडा न.ं........... ...............................वस्ने 

..........................प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. यजलला ................ नगरपायलका वडा न.ं........... ...............................वस्ने 

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

यसमा यनवेदकको माग वमोयजम ..........................यजलला वडा नं ................................ वस्ने ...............को 

नायत ..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लायग यनययमत 

रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौला डायलोयसस गना यचककत्सकले यिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषा .................. 
को ...........................ले यनययमत रुपमा डायलोयसस गना अटेर गरेको , घरर घरर रुपै ाँया नभएको वहाना गने गरेको , 

कयहले कयहले कायाालयको कामको व्यस्तताले फुसाद नयमलेको आकद कारण जनाई आफुले यनययमत प्राप्त गनुापने स्वाथ्य 

सेवा प्राप्त गना नसकेको हुाँदा आफ्नो जीवन झ नझन खतरायुि वन्दै गएको भयन अस्पतालको यचककत्सकको पुजाा र 

यिफाररस सयहत पेि हुन आएको यनवेदन उपर प्रारयम्भक रुपमा जााँचवुझ गदाा व्यहोरा मनायसव देयखएको हुाँदा हाललाई 

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

स्वाथ्यलाभका लायग आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत यमलाउनु भयन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (८) 
वमोयजम यवपिी ........................को नाममा यो अन्तररम संरिणात्मक आदेि जारी गररकदएका छौं । यो आदेि 

यमयसल सामेल राखी यवपिीलाई लेखी  पठाईकदनु । यो आदेि अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी यमयसल 

सामेल राख्नु र यनयमानुसार पेि गनुा ।  

 

ईयत संवत ................... साल ..........मयहना....गते रोज..िुभम् । 
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अनुसूची-९ 

(दफा ५३को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

.................... नगरपायलका न्याययक सयमयतसमि पेि गरेको यमलापत्रको संयुि यनवेदनपत्र 

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

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

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

वषा  ..................को 

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

.........यनवेदक (प्रथम पि)  

यवरुद्ध 

.............. यजलला ............. .नगरपायलका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

वषा  ..................को 

............................................यलयखत जवाफकताेृ (दोस्रो पि)  

यवषयाः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी यनवेदक  यनम्न यलयखत यनवेदन गदाछौाः 

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

दाम्पत्य जीवन रहकेो यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोयह वषा २०७१ 

सालको यतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, यलन गएको तर उलटै 

कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेदकको यनवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नलयाएको यनउाँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट यनकाला गरेको हो । 

आफु खुिीले माइत गई वसेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयत आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको 

सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउाँ  भन्ने प्रत्यथीको यलयखत जवाफ रहकेो  ।  

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

छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमुटाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा 

 .....................नगरपायलका/को न्याययक सयमयत माफा त वडा न ं................. .

अन्तगातको  ............................मेलयमलाप केन्द्रमा मेलयमलापकताा 

.................को पहलमा ए क आपसमा छलफल गरी यमली आएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे जस्ता 

यवषयमा असमझदारी तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीयवच एक अकााप्रयत यवश्वास, सदभाव र प्रेम कायमै रहकेोले 
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लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउाँ  भन्ने यनवेदन दावी छोयड पुनाः सुमधुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई 

व्यवयस्थत ढंगले अगायड वढाउने छौं । यनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी यमयल वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छुिै 

ठाउमा डेरा यलई वस्न हामी दवैु पि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )

वमोयजम यो यमलापत्रको संयुि यनवेदन पेि गरेका छौं , लेयखए वमोयजम यमलापत्र गरी पाउाँ  ।  

४. ................ नगरपायलका स्थानीय न्याययक कायायवधी वमोयजम यो यमलापत्रको संयुि यनवेदन 

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

५. यसमा लेयखएका व्यहोरा रठक सााँचो  हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोयजम सहुाँला वुझाउाँला ।  

यनवेदकहरु 

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

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

 

इयत संवत् ............. 

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

......रोज िुभम् । 
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अनुसूची-१० 

(दफा ५३को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

....................नगरपायलका न्याययक सयमयतसमक्ष पेश गरकेो यमलापत्रको संयिु यनवेदनपत्र 

.............. यजल्ला  ............. .नगरपायलका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमयत  

वषष  ..................को ...............................................................................यनवेदक (प्रथम पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला ............. .नगरपायलका, वडा न ं

यलयित जवाफकताष........................को .......................वस्ने वषष........................ (दोस्रो पक्ष)  

यवषयःसम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी यनवेदक  यनम्न यलयित यनवेदन गदषछौं : 

१. हामीयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषषसम्म  समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ 

साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको ,   सोयह वषष २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी घर नअएको , पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनरुोध गरकेो , 

यलन गएको तर ईल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेदकको यनवेदन परकेो ।  

२. अफुलाइ दाआजो नल्याएको यनईुँबाट घरमा हेला गरकेो , ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट यनकाला गरकेो हो । अफु िशुीले माआत गइ वसेको होआन 

ऄझपयन लोग्नेप्रयत अफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइपाईुँ भन्ने प्रत्यथीको यलयित जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं , केहीवषष लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं , हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयले 

मनमटुाव भइ लोग्ने स्वास्नी ऄलग ऄलग वसेकोमा  .....................नगरपायलकाको न्याययक सयमयत माफष त वडा नं  ................. .ऄन्तगषतको  ............................

मेलयमलाप केन्द्रमा मेलयमलापकताष .................को पहलमा एक अपसमा छलफल गरी यमली अएको व्यहोरा यो छ की यवगतमा जे जस्ता यवषयमा ऄसमझदा री तथा 

वेमेल भएको भएतापनी हामीयवच एक ऄकाषप्रयत यवश्वास , सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाईुँ भन्ने यनवेदन दावी छोयड पनुः 

समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाइ व्यवयस्थत ढंगले ऄगायड वढाईने छौं । यनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी यमयल वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छुटै्ट 

ठाईमा डेरा यलइ वस्न हामी दवुै पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )वमोयजम यो यमलापत्रको संयिु यनवेदन पेश गरकेा छौं , 

लेयिए वमोयजम यमलापत्र गरी पाईुँ ।  

४. .................. नगरपायलका स्थानीय न्याययक कायषयवधी वमोयजम यो यमलापत्रको संयिु यनवेदन दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो  हुन,् झठुा ठहर ेकानून वमोयजम सहुुँला वझुाईुँला ।  

यनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 
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इयत संवत् ............. 

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

रोज िुभम् । 
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अनुसूची-११ 

(दफा ६०को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्याययक सयमयत 

महाराजगन्ज नगरपायलका समि पेि गरेको यनवेदन 

 

यवषयाः मेलयमलापकताामा सूचीकृत हुन पाउाँ  । 

 

प्रस्तुत यवषयमा तपयसलमा उललेयखत कागजातहरुको प्रयतयलपी साथै राखी ........ नगरपायलकाको 

न्याययक सयमयत अन्तगातका ............ मेलयमलाप केन्द्रमा सूचीकृत भई मेलयमलाप गराउन 

अनुमती पाउाँ  भनी यनवेदन गदाछु ।  

तपयसल  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छााँयाकपी, 

२) स्नातक तहसम्म उयतणा गरेको िैयिक प्रमाणपत्रको छााँयाकपी, 

३) मेलयमलापकतााको तायलमप्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायााँकपी, 

४) मेलयमलाप सम्बन्धी अनुभव र 

५) व्ययिगत यववरण (Bio- data) 

                                                         यनवदेक 

नाम थराः .......... 

दस्तखताः ........... 

यमयताः ............. 

 

 

 

 

फोटो 
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अनुसूची-१२ 

(दफा ७६को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

महाराजगन्ज नगरपायलकाको न्याययक सयमयत समि पेि गरेको  

भररभराउको यनवेदन पत्र 

 

यवषयाः भररभराई पाउाँ  भन्ने वारे । 

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

यवरुद्ध 

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

मुद्धा 

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

१  .उपरोि यवप िी संगको उललेयखत मुद्धा यस नगरपायलकाको न्याययक सयमयतको 

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

यमयत ..............को श्री...................यजलला अदालतको फैसला बमोयजम 

मैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुाँदा उि रकम भरी भराई पाउन यो यनवेदन पेि गरेको छु । 

२  .मैले यस कायाालयमा जम्मा गरेको दस्तुर ÷रकमको भरपाई÷रयसद÷भौचरको सक्कलै प्रयत र सम्मानीत 

श्री .......................यजलला अदालतको अयन्तम फैसलाको छायाकपी यसै साथ 

संलग्न छ । 

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

यनवेदक 

यनज

........ 

ईयत 

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

िुभम् । 
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अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चलन चलाउने यनवेदन 

महाराजगन्ज नगरपायलकामा पेि गरेको 

यनवेदन पत्र 

यवषयाः चलन चलाई पाउाँ  भन्ने वारे । 

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

यवरुद्ध 

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

मुद्धा 

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

१  .उपरोि यवपिीसंगको उललेख येत मुद्धा यस नगरपायलकाको न्याययक सयमयतबाट यमयत ........मा 

यनणाय भई उि घर जग्गा (वा जुन सम्पयि भोग गना पाउने गरी यनणाय भएको छ सो सम्पयि वा वस्तु 

उललेख गने )मेरो हक भोग र स्वायमत्वको हुने ठहर भएकोमा श्री ......यजलला अदालतमा 

यवपिीले पेुनरावलोकन गरेकोमा सम्मानीत अदालतबाट समेत यमयत  ..............मा यनणाय 

हुाँदा न्याययक सयमयतकै यनणायलाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुाँदा सो मेरो हक भोगको कायम 

भएको सम्पयि रहकेो हुाँदा यिघ्रायतयिघ्र मलाई उि सम्पयि चलन चलाई पाउन यो यनवेदन पेि गरेको छु 

। 

२  .यसै यनवेदन साथ दहेायका कागजातहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सयमयतले यमयत............मा गरेको यनणायको छााँयााँकपी  

 ख  .श्री...........यजलला अदालतले गरेको यमयत.............को सदर फैसलाको 

छााँयााँकपी 

 ग  .यस यववाद सम्वद्ध यमयसल यसै कायाालयमा रहकेो छ ।  

 घ  .लेयखएको व्यहोरा रठक सााँचो छ , झुठा ठहरे कानून बमोयजम सहुाँला बुझाउाँला । 

यनवेदक 

यनज

.........

...... 

ईयत 

संवत

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

..रोज िुभम् ।  

अनुसूची-१४ 
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(दफा ७९ को उपदफा (४) साँग सम्बयन्धत) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

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

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

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

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

अदशे 

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

यवषयः सम्पयत हस्तान्तरण रोक्का 

............., यजलला ...........नगरपायलका वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

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

...........................को छोरा /छोरी/श्रीमयतवषा  ..................

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

पि)  

यवरुद्ध 

......यजलला...........नगरपायलका, वडा नं....यवपिी (दोश्रो पि)..........वस्न.े...वषा.....को 

यसमा यनवेदकको माग बमोयजम ......यजलला..............नगरपायलका, वडा नं .... 

िे.फ.........कक.नं........ जग्गामा बनेको .........को नाममा रहकेो 

अवण्डाको..................वगाकफटको चार तलले घर र यलग लगापात समेत यवपिी ....सम्पयि यनज 

यवपिीबाट अन्य अंयियारहरुको मन्जुरी यवना हक हस्तान्तरण हुन सके्न आिंका गरी यनवेदकले कदएको यनवेदन उपर 

प्रारयम्भक रुपमा जााँचवुझ गदाा व्यहोरा मनायसव देयखएको हुाँदा हाललाई प्रत्य िीको नाममा रहकेो उयललयखत 

घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गना यसफाररस नकदन वडालाई र अको आदेि नभएसम्मका लायग उि घरजग्गाको हक 

हस्तान्तरण नगनुा/गना नकदनु भनी मालपोत कायाालयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 

४९ (६) बमोयजम यो रोक्काको आदेि जारी गररकदएका छौं । यो आदेि यमयसल सामेल राखी सम्वयन्धत कायाालयहरुमा 

पठाईकदनु । यो आदेि अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी यमयसल सामेल राख्नु र यनयमानुसार पेि गनुा । 

ईयत संवत................साल.............मायहना...........गते‘..........रोज िुभम् । 

  



49 

 

अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्याययक सयमयत  

महाराजगन्ज नगरपायलकामा पेि गरेको  

यनवेदन पत्र 

यवषयाः नक्कल पाउाँ  भन्ने बारे ।  

................... बसे्न .........................................यनवेदक/वादी/प्रयतवादी  

यवरुद्ध 

............... बसे्न ........................................... यवपिी/वादी/प्रयतवादी 

मुद्दााः .......................... 

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

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

(१) उपरोि यवपिीसाँगको उललेयखत मुद्दामा अध्ययनको लायग दहेायका कागजातहरु आवश्यक परेको हुाँदा प्रमायणत प्रयतयलपी 

पाउाँ  भनी यो यनवेदन साथ उपयस्थत भएको छु । अताः नक्कलको प्रमायणत प्रयतयलपी पाउाँ  ।  

दहेाय  

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

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

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

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

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

२) लेयखएको व्यहोरा रठक सााँचो छ , झुिा ठहरे कानून बमोयजम सहुाँला बुझाउाँला ।  

यनवेदक 

यनज ........... 

 इयत सम्वत्  ......... साल .... मयहना .... गते रोज् ... िुभम् ................ 

 

k|df0fLs/0f ldltM— @)&%.)@.)*       

cAb'n snfd 

-gu/ k|d'v_ 

 

 

 

 



50 

 

 


