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न्याययक समिमि (कायययिमिसम्बन्िी) ऐन, २०७५ 

 

:jLs[t ldlt M @)&%÷@÷!# 

 

प्रस्िािना  : 
न्याययक समिमिले प्रचमलि काननुबिोजिि उिरुीको कारबाही र यकनारा 
गर्ाय अपनाउनपुने कायययिमि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशयिा 
कायि गरी काननुको शासन िथा न्यायप्रमिको िनयिश्वास कायि 
राजिरहनका लामग प्रचलनिा रहेको सङ् घीय काननुिा भएरे्जि बाहेक थप 
काननुी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकाले,  

नेपालको संयििानको िारा २२१ को उपिारा (१) एिं िारा 
२२६ को उपिारा (१) बिोजिि सनु्र्रहरैँचा नगरसभाले यो ऐन बनाएको 
छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. ;ª \lIfKt नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि æसनु्र्रहरैँचा 
नगरपामलका न्याययक समिमि (कायययिमिसम्बन्िी) ऐन, २०७५Æ रहेको 
छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुे  छ । 

२. पररभाषा : यिषय िा k|;ª\uले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा, 
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(क) æउिरुीÆ भन् नाले समिमिसिक्ष परेको उिरुीबाट सरुु भएको प्रचमलि 
काननुबिोजिि समिमिले कारबाही र यकनारा गने उिरुी 
सम्झनपुछय ।  

(ख)  æिाम्नÆे भन् नाले िोयकएको सम्पजिको िूल्याङ ्कन गररिँर्ा भ्याउन े
हर् सम्झनपुर्यछ ।  

(ग) æचलन चलाइदर्नेÆ भन् नाले मनर्ययपश् चाि ्हक-अमिकार प्राप्त भएको 
व्यज िलाई कुनै िस्ि ु िा सम्पजि भोग गनय दर्ने कायय 
सम्झनपुर्यछ । 

(घ) æििानिÆ  भन् नाले कुनै व्यज ि िा सम्पजिलाई न्याययक समिमिले 
चाहेको ििििा उपजस्थि िा हाजिर गराउन मलएको जिम्िा िा 
उिरर्ाययत्ि सम्झनपुर्यछ । 

(ङ) æिािेलीÆ भन् नाले न्याययक समिमिको क्षेत्रामिकारमभत्रका यििार्हरूिा 
सम्बजन्िि पक्षलाई बझुाइने म्यार्, सूचना, आरे्श, पिुी िा 
िानकारीपत्र रीिपूियक बझुाउने कायय सम्झनपुछय । 

(च)  æिायर्ािÆ भन् नाले सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरेको सङ््या 
िमनने बेहोरा िा सम्पजिको फािँटिारी िा लगि सम्झनपुर्यछ ।  

(छ)  æिोयकएकोÆ िा “िोयकएबिोजििÆ भन् नाले यस ऐनअन्िगयि बनेको 
मनयििा िोयकएबिोजिि सम्झनपुछय । 

(ज)  æर्रपीठÆ भन् नाले न्याययक समिमिसिक्ष पेस हनु आएका कुनै 
कागिपत्रको सम्बन्ििा रीि नपगेु िा काननुले र्िाय नहनुे िा 
नलाग्ने भएिा त्यसको पछामिपयि सोको कारर् र अिस्था िनाई 
अमिकारप्राप्त अमिकारीले लेजिदर्न े मनरे्शन िा बेहोरा 
सम्झनपुर्यछ ।  

(झ)  æनािेसीÆ  भन् नाले कुनै व्यज िको नाि, थर र ििनसिेिको यिस्ििृ 
यििरर् िलुाइएको बेहोरा सम्झनपुर्यछ ।  
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(ञ)  æनामलसÆ भन् नाले कुनै यििार्को यिषयिा र्फा ८ बिोजिि 
दर्एको उिरुी, मनिेर्न िा यफरार् सम्झनपुछय । 

(ट)  "मनर्यय यकिाबÆ भन् नाले समिमिले उिरुीिा गरेको मनर्ययको 
अमभलेि रा् न का लामग ििा गरेको उिरुीिा मनर्यय गरेको बेहोरा 
र त्यसको आिार िथा कारर्को ;ª\lIfKt उल्लेि भएको यकिाब 
सम्झनपुछय । 

(ठ)   æपञ् चकृमि िोलÆ भन् नाले पञ् चभलार्िीले सम्पजिको स्थलगि िथा 
स्थानीय अिलोकन िूल्याङ् कन गरी यिक्री यििरर् हनु सने 
उजचि ठहराएर मनजश् चि गरेको िूल्य सम्झनपुर्यछ । 

(ड) æपेसीÆ भन् नाले न्याययक समिमिसिक्ष मनर्ययाथय पेस हनुे यििार्हरूिा 
पक्षहरूलाई उपजस्थि गराई सनुिुाइ गने काि सम्झनपुर्यछ । 

(ढ) æप्रमििार्ी/यिपक्षÆ भन् नाले िार्ीले िसका उपर उिरुी र्िाय गर्यछ, 
सो व्यज ि िा संस्था सम्झनपुछय । 

(ण)  æिकपत्रÆ  भन् नाले यििार् सम्बन्ििा िानकार भई साक्षीका रूपिा 
व्य ि गरेका कुरा लेजिन ेिा लेजिएको कागि सम्झनपुछय ।  

(त) æबन्र् इिलासÆ भन् नाले न्याययक समिमिअन्िगयि मनरूपर् हनु े
यििार्हरूिध्ये गोप्य प्रकृमिको यििार् भएको र सम्बद्ध पक्षहरूबीच 
गोपनीयिा कायि गनय आिश्यक रे्जिएिा सम्बद्ध पक्षहरू िात्र 
सहभागी हनु ेगरी प्रबन्ि गररएको सनुिुाइ कक्ष सम्झनपुछय । 

(थ) æिार्ी/पक्षÆ भन् नाले कसैउपर समिमिसिक्ष उिरुी र्िाय गने व्यज ि 
िा संस्था सम्झनपुछय।सो शब्र्बाट मनिेर्न पेस गने मनिेर्कसिेि 
सम्झनपुछय। 

(द) æिलुिबीÆ  भन् नाले न्याययक समिमिअन्िगयि यिचारािीन िदु्दा अन्य 
अड्डा-अर्ालििा सिेि यिचारािीन भइरहेको अिस्थािा न्याययक 
समिमिले मनर्यय गर्ाय अन्य यिचारािीन िदु्दािा प्रभायिि हनुे 
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रे्जिएिा प्रभाि पाने िदु्दाको फैसला नभएसम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा 
स्थमगि गने कायय सम्झनपुछय । 

(ध) æलगापािÆ भन् नाले घरिग्गा र त्यससिँग अन्िमनययहि टहरा,  बोट-मबरुिा, 
िलु्ला िमिन र त्यसिा रहेका सबै िाले संरचना िा चचेको िग्गा,  

छेउछाउ,  सेरोफेरो र सम्पूर्य अियि सम्झनपुर्यछ ।  

(न) æसर्रस्याहाÆ भन् नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी 
आम्र्ानीिा बािँध्ने कायय सम्झनपुछय । 

(प) æसभाÆ भन् नाले नगरसभा सम्झनपुछय । 

(फ) æसमिमिÆ भन् नाले न्याययक समिमि सम्झनपुछय र सो शब्र्बाट 
स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४८ को 
उपर्फा (६) बिोजििको समिमिसिेि सम्झनपुछय । 

(ब) æसाल बसालीÆ  भन् नाले हरेक िषयका लामग छुिाछुिै हनुे गरी 
प्रत्येक िषयका मनमिि स्थायी रूपिा िय गररएको सिय 
सम्झनपुछय । 

(भ)  æस्थानीय ऐनÆ भन् नाले "स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 
२०७४" सम्झनपुछय । 

(ि)  æसंयििानÆ भन् नाले नेपालको संयििान सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेर्-२ 

समिमिको अमिकार  

 

३. उिरुीिा मनर्ययसम्बन्िी काि : समिमििा र्िाय भएका उिरुी िा 
उिरुीको मनर्यय गने िा र्िाय भएको नामलस िा उिरुीको कुनै बेहोराले 
लगि किा गने अमिकार समिमिलाइय िात्र हनुे  छ । 

४. मनर्ययसम्बन्िी  बाहेक अन्य काि : (१) र्फा ३ िा उल्लेि भएको िा 
प्रचमलि काननुले समिमि िा समिमिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यिस्था 
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गरेको िा काययको प्रकृमिले समिमि िा समिमिको सर्स्यले नै गनुयपने 
स्पष्ट भएबाहेकका अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र 
त्यसरी निोयकएकोिा समिमिले मनर्यय गरी िोकेको िा अमिकार प्रर्ान 
गरेको कियचारीले गनुयपने छ । 

(२) िोयकएको शािा प्रििु िा िोयकएका अन्य कियचारीले यस ऐन र 
प्रचमलि काननुबिोजिि िोयकएको काि गर्ाय समिमिको संयोिक 
िा समिमिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यक्ष मनरे्शन, रेिरे्ि र 
मनयन्त्रर्िा रही गनुयपने छ । 

५. यस ऐनबिोजिि कायययिमि अिलम्बन गनुयपने : समिमिले उिरुी िा 
उिरुीको कारबाही र यकनारा गर्ाय प्रचमलि र सम्बजन्िि सङ् घीय 
काननुिा स्पष्ट उल्लेि भएरे्जि बाहेक यस ऐनबिोजििको कायययिमि 
अिलम्बन गनुयपने छ । 

६. समिमिले हेने : समिमिलाइय रे्हायबिोजििका उिरुीहरूिा कारबाही र 
यकनारा गने अमिकार रहने  छ : 

(क)  स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को  र्फा ४७ 
अन्िगयिको उिरुी, 

(ि) िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलमिलापका लामग 
नगरपामलकािा प्रयेषि उिरुी, 

(ग) संयििानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकल अमिकारअन्िगयि 
सभाले बनाएको काननुबिोजिि मनरूपर् हनुे गरी मसजियि 
उिरुी, िथा 

(घ) प्रचमलि काननुले नगरपामलकाले हेने भनी िोकेका 
उिरुीहरू । 
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७. समिमिको क्षते्रामिकार : समिमिले र्फा ६ अन्िगयिका िध्ये 
रे्हायबिोजििका उिरुीहरूिा िात्र क्षेत्रामिकार ग्रहर् गने िथा 
कारबाही यकनारा गने छ : 
(क) व्यज िका हकिा उिरुीका सबै पक्ष नगरपामलकाको भौगोमलक 

क्षेत्रामिकारमभत्र बसोबास गरररहेको, 
(ि) प्रचमलि काननु र संयििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ालि 

िा न्यायािीकरर् िा मनकायको क्षेत्रामिकारमभत्र नरहेको, 
(ग) नगरपामलकाको क्षेत्रामिकारमभत्र परेका कुनै अर्ालि िा 

मनकायबाट िेलमिलाप िा मिलापत्रका लामग प्रयेषि गररएको, 
(घ) अचल सम्पजि सिािेश रहेको यिषयिा सो अचल सम्पजि 

नगरपामलकाको भौगोमलक क्षेत्रामिकारमभत्र रयहरहेको, िथा 
(ङ) कुनै घटनासिँग सम्बजन्िि यिषयिस्ि ु रहेकोिा सो घटना 

नगरपामलकाको भौगोमलक क्षेत्रमभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उिरुी िथा प्रमििार् र्िाय 
 

८. यििार् र्िाय गने : (१) कसैउपर यििार् र्िाय गर्ाय िा उिरुी चलाउिँर्ा 
प्रचमलि काननुबिोजिि हकरै्या पगेुको व्यज िले समिमिको िोयकएको 
शािासिक्ष उिरुी र्िाय गनय सने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि उिरुी दर्िँर्ा यस ऐन िथा प्रचमलि 
काननुबिोजिि िलुाउनपुने कुरा सबै िलुाइय िथा परु् याउने प्रयक्रया 
सबै पूरा गरी अनसूुची-१ बिोजििको ढािँचािा दर्नपुने छ । 

(३) उपर्फा (२) िा लेजिएबाहेक उिरुीिा रे्हायबिोजििको 
बेहोरासिेि िलुाउनपुने छ : 
(क) िार्ीको नाि, थर, ििन र मनिको बाब ु र आिा िथा 

थाहा भएसम्ि बािे र बज्यैको नाि, 
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(ि) प्रमििार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि मनिको बाब ु र 
आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्ने गरी स्पष्ट 
िलेुको ििन, 

(ग) नगरपामलकाको नािसयहि समिमिको नाि, 
(घ)   उिरुी गनुयपरेको बेहोरा र सम्पूर्य यििरर्, 
(ङ)  नगरपामलकाले िोकेअनसुारको र्स्िरु बझुाएको रमसर् िा  

मनस्सा, 
(च) समिमिको क्षेत्रामिकारमभत्रको उिरुी रहेको बेहोरा र 

सम्बजन्िि काननु, 
(छ)  िार्ीले र्ाबी गरेको यिषय र सोसिँग सम्बजन्िि प्रिार्हरू, 
(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या 

पगेुको सम्बन्िी बेहोरा, 
(झ)   कुनै सम्पजिसिँग सम्बजन्िि यिषय भएकोिा सो सम्पजि 

चल भए रहेको स्थान, अिस्था िथा अचल भए 
चारयकल्लासयहिको सबै यििरर्, 

(४)  प्रचमलि काननुिा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढािँचा िा अन्य केही 
उल्लेि भएको रहेछ भन ेसो सन्र्भयिा आिश्यक यििरर्सिेि 
िलेुको हनुपुने छ । 

(५) कुनै यकमसिको क्षमिपूमिय भराउनपुने अथिा बन्िा लगाउनपुने 
अिस्थाको उिरुीका हकिा त्यस्िो क्षमिपूमिय िा बन्िा िा 
चलनका लामग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यििरर् िलेुको 
हनुपुने छ । 

९. यििार् र्िाय गरी मनस्सा दर्न े: (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि 
प्राप्त उिरुी र्िाय गरी िार्ीलाइय िारेि िोकी अनसूुची-२ बिोजििको 
ढािँचािा यििार् र्िायको मनस्सा दर्नपुने छ । 
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(२) उपर्फा (१) बिोजिि िारेि दर्नपुने अिस्थािा िारेि िोर्ा 
अनसूुची-३ बिोजििको ढािँचािा िारेि भरपाई ििा गरी 
सम्बजन्िि पक्षको र्स्ििि गराइय मिमसल सािेल रा् नपुने छ । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेि भरपाईिा िोयकएको िारेि िथा 
उ ि मिमििा हनुे काययसिेि उल्लेि गरी सम्बजन्िि पक्षलाइय 
अनसूुची-४ बिोजििको ढािँचािा िारेि पचाय दर्नपुने छ । 

१०. उिरुी र्रपीठ गने : (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेस 
भएको उिरुीिा k|lj|mof नपगेुको रे्जिए पूरा गनुयपने रे्हायको 
k|lj|mof पूरा गरी अथिा िलुाउनपुने रे्हायको बेहोरा िलुाई 
ल्याउनू भने्न बेहोरा लेिी पािँच (५) दर्नको सिय िोकी िथा 
यििार् र्िाय गनय नमिल्ने भए सोको कारर्सयहिको बेहोरा िनाइय 
र्रपीठ गरेिा िार्ीलाइय उिरुी यफिाय दर्नपुने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि k|lj|mof नपगेुको भनी र्रपीठ गरी 
यफिाय गरेको उिरुीिा र्रपीठिा उल्लेि भएबिोजििको 
k|lj|mof पूरा गरी पािँच (५) दर्नमभत्र ल्याएिा र्िाय गररदर्नपुने 
छ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आरे्शउपर जचि नबझु्न े
पक्षले सो आरे्श भएको मिमिले िीन (३) दर्नमभत्र उ ि 

आरे्शका यिरूद्धिा समिमिसिक्ष मनिेर्न दर्न सने छ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको मनिेर्न बेहोरा िनामसब रे्जिए 
समिमिले उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ बर्र गरी यििार् 
र्िाय गनय आरे्श दर्न सने छ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिरुी प्रशासकले त्यस्िो 
यििार् र्िाय गरी अरू k|lj|mof पूरा गनुयपने  छ । 
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११. र्िाय गनय नहनु े : उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेस भएको 
उिरुीिा रे्हायबिोजििको बेहोरा दठक भए/नभएको िािँच गरी र्िाय 
गनय नमिल्ने रे्जिएिा र्फा १० बिोजििको k|lj|mof पूरा गरी र्रपीठ 
गनुयपने  छ : 
(क) प्रचमलि काननुिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार्मभत्र 

उिरुी परे/नपरेको, 
(ि) प्रचमलि काननुबिोजिि समिमिको क्षेत्रामिकारमभत्रको उिरुी 

रहे/नरहेको, 
(ग) काननुबिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाजिल भए/नभएको, 
(घ) कुनै सम्पजि िा अमिकारसिँग सम्बजन्िि यिषयिा यििार् 

मनरूपर् गनुयपने यिषय उिरुीिा सिािेश रहेकोिा त्यस्िो 
सम्पजि िा अमिकार यिषयिा उिरुी गनय िार्ीको हक स्थायपि 
भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे/ नरहेको, 

(ङ) उ ि यिषयिा उिरुी गने हकरै्या िार्ीलाइय रहे/नरहेको, 
(च) मलिििा पूरा गनुयपने अन्य रीि पगेु/नपगेुको। 

१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहनु े : (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
भए िापमन प्रचमलि काननुबिोजिि समिमि िा अन्य कुनै अर्ालि 
िा मनकायिा कुनै पक्षले उिरुी गरी समिमि िा उ ि अर्ालि िा 
मनकायबाट उिरुीिा उल्लेि भएका यिषयिा प्रिार् बझुी िा नबझुी 
यििार् मनरूपर् भइसकेको यिषय रहेको छ भन ेसो उिरुीिा रहेका 
पक्ष/यिपक्षका बीचिा सोही यिषयिा समिमिले उिरुी र्िाय गनय र 
कारबाही गनुय हुिँरै्न। 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि र्िाय गनय नमिल्ने उिरुी भलुिश र्िाय 
भएकोिा सो बेहोरा िानकारी भएपमछ उिरुी िनुसकैु 
अिस्थािा रहेको भए पमन समिमिले उिरुी िारेि गनुयपने छ ।  
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१३. उिरुीसाथ मलिि प्रिार्को स कल पेस गनुयपने : उिरुीसाथ पेस 
गनुयपने प्रत्येक मलिि प्रिार्को स कल र कम्िीिा एक प्रमि 
न कल उिरुीसाथै पेस गनुयपने  छ र उिरुी प्रशासकले त्यस्िो 
मलिििा कुनै कैयफयि िनाउनपुने भए सो िनाई सो प्रिार् 
सम्बजन्िि मिमसलिा रा् नपुने छ । 

१४. उिरुी िथा प्रमििार् र्िाय र्स्िरु : (१) प्रचमलि काननुिा यििार् 
र्िाय र्स्िरु िोयकएकोिा सोहीबिोजिि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा 
एक सय रुपैयािँ बझुाउनपुने छ । 

(२) प्रचमलि काननुिा प्रमििार् र्िाय र्स्िरु नलाग्ने भनेकोिा 
बाहेक एक सय रुपैयािँ प्रमििार् र्िाय र्स्िरु लाग्ने छ । 

१५. प्रमििार् पेस गनुयपने : (१) प्रमििार्ीले र्फा २० बिोजिि म्यार् 
िा सूचना प्राप्त भएपमछ म्यार् िा सूचनािा िोयकएको सियािमिमभत्र 
उिरुी प्रशासकसिक्ष आफैँ  िा िारेसिाफय ि मलजिि प्रमििार् र्िाय 
गनुयपने  छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रमििार् पेस गर्ाय प्रमििार्ीले भएको 
प्रिार् िथा कागिािका प्रमिमलयप साथै संलग्न गरी पेस 
गनुयपने  छ । 

(३) प्रमििार्ीले मलजिि बेहोरा दर्िँर्ा अनसूुची-५ बिोजििको 
ढािँचािा दर्नपुने छ । 

१६. प्रमििार् िािँच गने : (१) उिरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोजिि पेस 
भएको प्रमििार् िािँच गरी काननुबिोजििको रीि पगेुको िथा 
म्यार्मभत्र पेस भएको रे्जिए र्िाय गरी समिमिसिक्ष पेस हनुे गरी 
मिमसल सािेल गनुयपने  छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रमििार् र्िाय हनुे भएिा उिरुी 
प्रशासकले प्रमििार्ीलाइय िार्ी मिलानको िारेि िोनपुने छ। 
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१७. मलिििा पूरा गनुयपने सािान्य रीि : (१) प्रचमलि काननु िथा यस 
ऐनिा अन्यत्र लेजिएबाहेक समिमिसिक्ष र्िाय गनय ल्याइएका उिरुी 
िथा प्रमििार्िा रे्हायबिोजििको रीिसिेि पूरा गनुयपने छ : 
(क) A-4 साइिको नेपाली कागििा बायािँिफय  पािँच सेजन्टमिटर, 

पयहलो पषृ्ठिा जशरिफय  र्स सेजन्टमिटर र त्यसपमछको पषृ्ठिा 
पािँच सेजन्टमिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बिीस हरफिा 
नबढाइय कागिको एकािफय  िात्र लेजिएको , 

(ि)  मलिि र्िाय गनय ल्याउन ेप्रत्येक व्यज िले मलििको प्रत्येक 
पषृ्ठको जशर र पछुारिा छोटकरी र्स्ििि गरी अजन्िि 
पषृ्ठको अन्त्यिा लेिात्िक िथा ल्याप्चे सहीछाप गरेको, 

(ग) कुनै काननुव्यिसायीले मलिि ियार गरेको भए मनिले 
पयहलो पषृ्ठको बायािँिफय  मनिको काननुव्यिसायी र्िाय 
प्रिार्पत्र नम्बर, नाि र काननुव्यिसायीको यकमसि िलुाइय 
र्स्ििि गरेको, 

(घ) मलििको अजन्िि प्रकरर्िा यस मलिििा लेजिएको बेहोरा 
दठक सािँचो हो, झिुा ठहरे काननुबिोजिि सहुिँला/बझुाउिँला 
भने्न उल्लेि गरी सोिमुन मलिि र्िाय गनय ल्याएको िषय, 
ियहना र गिे िथा िार िलुाइय मलिि र्िाय गनय ल्याउन े
व्यज िले र्स्ििि गरेको । 

िर बेहोरा परु् याई पेस भएको मलिि मलनलाइ यो उपर्फाले बािा 
पारेको िामनने छैन ।  

 

(२) मलिििा यिषयहरू j|mdj4 रूपिा प्रकरर् प्रकरर् 5'§ofO{ 

संयमिि र ियायदर्ि भाषािा लेजिएको हनुपुने छ । 



;'Gb/x/}Frf M ljsf;sf] au}Frf                                                          12 

(३) मलिििा पेटबोलीिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट 
यििरर् र व्यज िको नाि, थर, ठेगाना िथा अन्य यििरर् 
स्पष्ट िलेुको हनुपुने छ । 

(४) मलिि र्िाय गनय ल्याउने िा समिमििा कुनै कागि गनय 
आउनेले मनिको नाि, थर र ििन िलेुको नागररकिा िा 
अन्य कुनै प्रिार् पेस गनुयपने  छ । 

१८. न कल पेस गनुयपने : उिरुी िा प्रमििार् र्िाय गनय ल्याउनेले 
यिपक्षीका लामग उिरुी िथा प्रमििार्को न कल िथा संलग्न 
मलिि प्रिार्हरूको न कल साथै पेस गनुयपने  छ । 

१९. उिरुी िा प्रमििार् संशोिन :  (१) मलिि र्िाय गनय ल्याउने पक्षले 
समिमििा र्िाय भइसकेको मलिििा लेिाइ िा टाइप िा िदु्रर्को 
सािान्य त्रयुट सच्याउन मनिेर्न दर्न सने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्निा िागबिोजिि सच्याउिँर्ा 
र्ाबी िथा प्रमििार्िा गररएको िाग िा र्ाबीिा िूलभिू 
पक्षिा फरक नपने र मनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग 
गरेको रे्िेिा उिरुी प्रशासकले सोबिोजिि सच्याउन दर्न 
सने छ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि संशोिन भएिा सोको िानकारी 
उिरुीको अको पक्षलाइय दर्नपुने छ। 

पररच्छेर् - ४ 

म्यार् िािेली िथा िारेि  

२०. म्यार् सूचना िािेल गने : (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि 
यििार् र्िाय भएपमछ बढीिा र्इुय (२) दर्नमभत्र प्रमििार्ीका नाििा 
प्रचमलि काननुिा म्यार् िोयकएको भए सोहीबिोजिि र निोयकएको 
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भए पन्र (१५) दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्िि ििा कायायलयिाफय ि 
उ ि म्यार् िा सूचना िािेल गनय सने छ। 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िा सूचना िािेल गर्ाय र्फा ९ 
बिोजििको उिरुी िथा उ ि उिरुीसाथ पेस भएको 
प्रिार्कागिको प्रमिमलयपसिेि संलग्न गरी पठाउनपुने छ । 

(३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन 
एकभन्र्ा बढी प्रमििार्ीलाइय म्यार् दर्नपुर्ाय प्रिार्कागिको 
न कल कुनै एक िना िूल प्रमििार्ीलाइय पठाइय बािँकीको 
म्यार्िा प्रिार्कागिको न कल फलानाको म्यार्साथ 
पठाइएको छ भन्ने बेहोरा लेजिपठाउनपुने छ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायलयले 
बढीिा िीन (३) दर्नमभत्र िािेल गरी िािेलीको बेहोरा 
िलुाइय समिमििा पठाउनपुने छ । 

(५) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िािेल हनु नसकेिा 
रे्हायबिोजििको यिद्यिुीय िाध्यि िा पमत्रकािा सूचना 
प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल गनुयपने  छ :  

(क) म्यार् िािेल गररनपुने व्यज िको कुनै फ्यास िा इय-
िेल िा अन्य कुनै अमभलेि हनु सने यिद्यिुीय 
िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट, 

(ि) प्रमििार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सन े
िनामसब आिार छ भने्न रे्जिएिा समिमिको मनर्ययबाट 
कुनै स्थानीय रै्मनक पमत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर, 
िा स्थानीय एफ.एि. रेमियो िा स्थानीय 
टेमलमभिनबाट सूचना प्रसारर् गरेर, िा 
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(ग) अन्य कुनै सरकारी मनकायबाट म्यार् िािेल गराउिँर्ा 
म्यार् िािेल हनु सन े िनामसब कारर् रे्जिएिा 
समिमिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी मनकायिाफय ि । 

(६) यस ऐनबिोजिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोजििको 
ढािँचािा िारी गनुयपने  छ । 

२१. रोहबरिा रा् नपुने : यस ऐनबिोजिि ििा कायायलयिाफय ि िािेल 
गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि ििाको अध्यक्ष िा सर्स्यलाई रोहबरिा 
रा् नपुने छ । 

२२. रीि/बेरीि िािँच गने : (१) उिरुी प्रशासकले म्यार् िािेलीको 
प्रमििेर्न प्राप्त भएपमछ रीिपूियकको िािेल भएको छ िा छैन िािँच 
गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सजचिको प्रमििेर्नसिेि मलइय 
रीिपूियकको रे्जिए मिमसल सािेल रािी िथा बेरीिको रे्जिए बर्र 
गरी पनुः म्यार् िािेल गनय लगाइय िािेली प्रमि मिमसल सािेल 
रा् नपुने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िािँच गर्ाय सम्बजन्िि कियचारीले 
बर्मनयि रािी कायय गरेको रे्जिए उिरुी प्रशासकले सो 
बेहोरा िलुाइय समिमिसिक्ष प्रमििेर्न पेस गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रमििेर्नको बेहोरा उपयु ि रे्जिए 
समिमिले सम्बजन्िि कियचारीउपर कारबाहीका लामग 
काययपामलकासिक्ष लेजिपठाउन सने छ । 

२३. िारेििा रा् नपुने : (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि यििार् 
र्िाय गरेपमछ उिरुीकिायलाइय र र्फा १६ बिोजिि प्रमििार् र्िाय 
गरेपमछ प्रमििार्ीलाइय िारेि िोकी िारेििा रा् नपुने छ । 

(२) उिरुीका पक्षहरूलाइय िारेि िोर्ा िारेि िोयकएको दर्न गररन े
कािको बेहोरा िारेि भरपाइय िथा िारेि पचायिा िलुाइय 
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उिरुीका सबै पक्षलाइय एकै मिलानको मिमि िथा सिय उल्लेि 
गरी एकै मिलानको िारेि िोनपुने छ। 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेि िोयकएको सियिा कुनै पक्ष 
हाजिर नभए पमन िोयकएको कायय सम्पन्न गरी अको िारेि 
िोनपुने भएिा हाजिर भएको पक्षलाइय िारेि िोकी सियिा 
हाजिर नभइय पमछ हाजिर हनुे पक्षलाइय अजघ हाजिर भइय िारेि 
लाने पक्षसिँग एकै मिलान हनुे गरी िारेि िोनपुने छ 

(४) यस र्फाबिोजिि िोयकएको िारेििा उपजस्थि भएका 
पक्षहरूलाइय साथै रािी समिमिले उिरुीको कारबाही गनुयपछय । 

(५) उपर्फा (४) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन िोयकएको 
िारेििा कुनै पक्ष उपजस्थि नभए पमन समिमिले यििार्को 
यिषयिा कारबाही गनय बािा पने छैन । 

२४. समिमिको मनर्ययबिोजिि हनु े : समिमिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा 
प्रचमलि काननु िथा यस ऐनिा लेजिएरे्जि बाहेकका यिषयिा 
आिश्यक k|lj|mof मनिायरर् गनय सने छ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुिुाइ िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 
 

२५. प्रारजम्भक सनुिुाइ: (१) िेलमिलापबाट यििार् मनरूपर् हनु नसकी 
समिमििा आएका यििार्/प्रमििार् र्िाय िा बयान िा सोसरहको कुनै 
कायय भएपमछ सनुिुाइका लामग पेस भएको यििार्िा उपलब्ि 
प्रिार्का आिारिा ित्काल मनर्यय गनय सयकने भएिा समिमिले यििार् 
पेस भएको पयहलो सनुिुाइिा नै मनर्यय गनय सने छ । 

(२) समिमिसिक्ष पेस भएको यििार्िा उपर्फा (१) बिोजिि 
ित्काल मनर्यय गनय सयकन ेनरे्जिएिा समिमिले रे्हायबिोजििको 
आरे्श गनय सने छ : 
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(क) यििार्िा ििु नमिलेको कुरािा ययकन गनय प्रिार् बझु्ने 
िा अन्य कुनै कायय गने, 

(ि) यििार्िा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पक्षबाट पेस गनय 
लगाउने िा सम्बजन्िि मनकायबाट िाग गने आरे्श गने,  

(ग) िेलमिलापका सम्बन्ििा यििार्का पक्षहरूसिँग छलफल 
गने, िथा 

(घ) यििार्को पक्ष उपजस्थि भएिा सनुिुाइका लामग िारेि 
िथा पेसीको सिय िामलका मनिायरर् गने । 

(३) उपर्फा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन 
समिमिले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोजििको उिरुीिा िेलमिलापका लामग पठाउने आरे्श 
गनुयपने  छ । 

२६. प्रिार् र्ाजिल गने : िार्ी िा प्रमििार्ीले कुनै नयािँ प्रिार् पेस गनय 
अनिुमि िाग गरी मनिेर्न पेस गरेिा उिरुी प्रशासकले सोही दर्न 
मलन सने छ। 

२७. मलिि िािँच गने : (१) समिमिले उिरुीिा पेस भएको कुनै मलििको 
सत्यिा परीक्षर् गनय रेिा िा हस्िाक्षर यिशेषज्ञलाइय िािँच गराउन 
िरुरी रे्िेिा सो मलििलाइय असत्य भने्न पक्षबाट परीक्षर् र्स्िरु 
र्ाजिल गनय लगाइय रेिा िा हस्िाक्षर यिशेषज्ञबाट मलिि िािँच 
गराउन सने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िािँच गर्ाय िनामसबिायफकको सिय 
िोकी आरे्श गनुयपने  छ र सियमभत्र िािँच सम्पन्न हनुका 
लामग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजिि िािँच गर्ाय मलिि असत्य ठहररएिा 
मलिि सत्य रहेको भने्न पक्षबाट लागेको र्स्िरु असलु 
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गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्िरु र्ाजिल गने पक्षलाइय 
भराइदर्नपुने छ। 

२८. साक्षी बझु्न े: (१) समिमिबाट साक्षी बझु्ने आरे्श गर्ाय साक्षी बझु्ने 
दर्न िोकी आरे्श गनुयपने छ। साक्षी रा्र्ा बढीिा ५ िना 
रा् नपुने छ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजिि आरे्श भएपमछ उिरुी प्रशासकले 
उिरुीको पक्षलाइय आरे्शिा उल्लेि भएको मिमििा साक्षी 
बझु्ने िारेि िोनपुने छ । 

(३)  साक्षी बझु्ने िारेि िोयकएको दर्निा आफ्नो साक्षी समिमिसिक्ष 
उपजस्थि गराउन ुसम्बजन्िि पक्षको र्ाययत्ि हनुे छ। 

२९. समिमिका िफय बाट बकपत्र गराउन े: (१) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु 
कुरा लेजिएको भए िापमन नाबालक िा अश ि िा िदृ्धिदृ्धा पक्ष 
रहेको उिरुीिा साक्षी बकपत्रका लामग िोयकएको िारेिको दर्न 
उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगराइएको साक्षीलाइय समिमिले म्यार् 
िोकी समिमिका िफय बाट जझकाइय बकपत्र गराउन सने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि साक्षी जझकाउिँर्ा बकपत्र हनुे िारेि 
िोकी म्यार् िारी गनुयपने  छ र उिरुीका पक्षहरूलाइय सिेि 
सोही मिलानको िारेि िोनपुने छ । 

३०. साक्षी बकपत्र गराउन े : (१) उिरुी प्रशासकले साक्षी बकपत्रका 
लामग िोयकएको दर्न पक्षहरूसिँग मनिहरूले उपजस्थि गराउन 
ल्याएका साक्षीको नािािली मलइय समिमिसिक्ष पेस गनुयपने  छ । 

(२) साक्षी बकपत्रका लामग िोयकएको िारेिको दर्न उिरुीका सबै 
पक्षले साक्षी उपजस्थि गराउन ल्याएको भए कायायलय 
िलु्नासाथ िथा कुनै पक्षले साक्षी उपजस्थि गराउन नल्याएको 
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भए दर्नको बाह्र बिेपमछ समिमिले उपलब्ि भएसम्िका 
साक्षीको बकपत्र गराउनपुने छ । 

३१. बन्रे्ि गनय सन े : (१) साक्षीको बकपत्र गराउिँर्ा उिरुीको 
यिषयिस्िभुन्र्ा फरक प्रकारको िथा साक्षी िा उिरुीको पक्षलाइय 
अपिामनि गने िा जझिँज्याउने िा अनजुचि प्रकारको प्रश् न सोमिएिा 
समिमिले त्यस्िो प्रश् न सोध्नबाट पक्षलाइय बन्रे्ि गनय सने छ । 

(२) नाबालक िा िदृ्ध िा अश ि िा मबरािीले साक्षी बनपुने भइय 
त्यस्िो उिरुीिा कुनै पक्षको उपजस्थमि िा अन्य कुनै िनामसब 
कारर्ले साक्षीलाइय बकपत्र गनय अनजुचि र्बाि परेको िा पने 
प्रबल सम्भािना रहेको छ भने्न समिमिलाइय लागेिा समिमिले 
त्यस्िो पक्षको प्रत्यक्ष उपजस्थमिलाइय बन्रे्ि गरी मनिले साक्षीले 
नरे्् न ेगरी िात्र उपजस्थि हनु आरे्श गनय सने छ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि आरे्श गरेिा साक्षीले नरे्् ने गरी पक्ष 
उपजस्थि हनुे व्यिस्था मिलाउने र्ाययत्ि समिमिको हनुे छ । 

(४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजिि गर्ाय समिमिले उिरुीसिँग 
सम्बजन्िि आिश्यक प्रश् न ियार गरी समिमिका िफय बाट 
बकपत्र गराउन सने छ । 

३२. पेसी सूची प्रकाशन गनुयपने : (१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता 
शjु|mिार आगािी हप्ताका लामग पेसी िोयकएका यििार्हरूको 
साप्तायहक पेसी सूची िथा िोयकएको दर्न उ ि दर्नका लामग पेसी 
िोयकएका यििार्हरूको पेसी सूची प्रकाशन गने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूची संयोिकले र मनिको 
अनपुजस्थमििा मनिले जिम्िेिारी िोकेको समिमिको सर्स्यले 
प्रिाजर्ि गनुयपने  छ । 
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३३. रै्मनक पेसी सूची : (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजििको 
साप्तायहक पेसी सूचीिा चढेका यििार्हरूको िोयकएका दर्नको पेसी 
सूची ियार गरी एक प्रमि सूचना पाटीिा टािँस्न लगाउनपुने छ िथा 
एक प्रमि समिमिका सर्स्यहरूलाइय उपलब्ि गराउनपुने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूचीिा यििार्हरू उल्लेि गर्ाय 
यििार् र्िायका आिारिा रे्हायका j|mििा ियार गरी प्रकाशन 
गराउनपुने छ : 

(क) नाबालक पक्ष भएको यििार्, 
(ि) शारीररक अश ििा िा अपाङ् गिा भएको व्यज ि पक्ष 

भएको यििार् , 
(ग) सिरी िषय उिेर पूरा भएको िदृ्ध िा िदृ्धा पक्ष भएको 

यििार्, िथा 
(घ) यििार् र्िायको j|mिानसुार पयहले र्िाय भएको यििार् । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पेसी सूची ियार गर्ाय िलुििीबाट 
िागेका िथा सिोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा जिल्ला 
अर्ालिबाट पनुः इन्साफका लामग प्राप्त भइय र्िाय भएको 
यििार्का हकिा सरुुिा समिमििा र्िाय भएको मिमिलाइय नै 
र्िाय मिमि िानी क्रि मनिायरर् गनुयपने  छ । 

(४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको j|mिानसुार नै समिमिले 
यििार्को सनुिुाइ र कारबाही िथा यकनारा गनुयपने  छ । 

३४. उिरुी प्रशासकको जिम्िेिारी हनु े : पेसी सूचीिा चढेका यििार्हरू 
कायायलय िलेुको एक घण्टामभत्र समिमिसिक्ष सनुिुाइका लामग पेस 
गने िथा उ ि दर्नको िोयकएको कायय सयकएपमछ समिमिबाट यफिाय 
बजुझमलइय सरुजक्षि रा् ने जिम्िेिारी उिरुी प्रशासकको हनुे छ । 
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३५. प्रिार् सनुाउन सन े : समिमिले र्फा २५ बिोजिि िोयकएको 
िारेिको दर्न उपजस्थि सबै पक्षलाइय अको पक्षले पेस गरेको प्रिार् 
एिि ्कागिाि रे्िाइय पढी, बाची, सनुाइय सोबारेिा अको पक्षको कुनै 
कथन रहेको भए मलजिि बयान गराइय मिमसल सािेल गराउन सने 
छ । 

३६. यििार्को सनुिुाइ गने : (१) समिमिले र्िैु पक्षको कुरा सनुी 
मनिहरूका यििार्को सनुिुाइ िथा मनर्यय गनुयपने  छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सनुिुाइ िथा मनर्यय गर्ाय पक्षहरूको 
रोहबरिा गनुयपने  छ । 

(३)   उपर्फा (१) बिोजिि यििार्को सनुिुाइ गर्ाय इिलास कायि 
गरी सनुिुाइ गनय िनामसब रे्जिएिा सोहीअनसुार गनय सयकन े
छ । 

िर र्िैु पक्षको भनाइ िथा जियकर सनु्नलाई उपर्फा ३ अनसुारको 
इिलास कायि गनय बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इिलासको गठन गनय सन े : (१) समिमिले ियहला िथा 
बालबामलका सिािेश रहेको िथा आिश्यक रे्िेका अन्य यििार्को 
सनुिुाइका लामग बन्र् इिलास कायि गरी सनुिुाइ गनय सने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा यििार्का पक्ष िथा 
अन्य सरोकारिालाबाहेक अन्य व्यज िलाइय इिलासिा प्रिेश 
गनय नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुयपने  छ । 

(३) बन्र् इिलासबाट हेररने यििार्को कािकारबाही, पीमििको 
नाि, थर र ठेगानालगायिका यिषय गोप्य रा् नपुने छ । 

३८. बन्र् इिलाससम्बन्िी अन्य व्यिस्था : (१) बन्र् इिलासबाट 
हेररएका यििार्हरूको कागिािको प्रमिमलयप िार्ी, प्रमििार्ी र 
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मनिको यहििा असर परेको कुनै सरोकारिालाबाहेक अरू कसैलाइय 
उपलब्ि गराउन ुहुिँरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको यििार्को िथ्य िलुाइय कुनै सिाचार 
कुनै पत्रपमत्रकािा सम्प्रषेर् हनु दर्न ुहुिँरै्न । 

(३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन समिमिले 
पक्षको गोपनीयिा िथा यहििा प्रमिकूल प्रभाि नपने गरी 
सिाचार सम्प्रषेर् गनय भने कुनै बािा पने छैन । 

३९. थप प्रिार् बझु्न े : यििार्को सनुिुाइका j|mििा यििार्को कुनै 
पक्षको अनरुोििा िा यििार् सनुिुाइको j|mििा समिमि आफैँ ले थप 
प्रिार् बझु्नपुने रे्िेिा उिरुीका पक्षहरूलाइय थप प्रिार् पेस गनय पेस 
गने िारेि िोकी आरे्श गनय सने छ । 

४०. स्िाथय बाजझएको यििार् हेनय नहनु े: (१) समिमिका सर्स्यले रे्हायका 
यििार्को कारबाही र यकनारािा संलग्न हनु ुहुिँरै्न : 
(क) आफ्नो िा नजिकका नािेर्ारको हक, यहि िा सरोकार रहेको 

यििार्, 
 स्पष्टीकरर् : यस उपर्फाको प्रयोिनका लामग “नजिकको 

नािेर्ार” भन् नाले अपिुाली पर्ाय काननुबिोजिि अपिुाली प्राप्त 
गनय सने प्राथमिकिा क्रििा रहेको व्यज ि, िािा, िाइिू, 
सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ु पमि िा पत् नीिफय का 
सासू, ससरुा, फुपू, फुपाि,ु साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, 
मभनाि,ु बयहनीििुाइिँ, भान्िा, भान्िी, भान्िीििुाइिँ, भान्िीबहुारी 
िथा त्यस्िो नािाका व्यज िको एकासगोलिा रहेका पररिारको 
सर्स्य सम्झनपुछय । 

(ि) मनिले अन्य कुनै हैमसयििा गरेको कुनै कायय िा मनि संलग्न 
रहेको कुनै यिषय सिािेश रहेको कुनै यििार्, 
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(ग) कुनै यिषयिा मनिले यििार् चल्ने िा नचल्ने यिषयको 
छलफलिा सहभागी भइय कुनै राय दर्एको भए सो यिषय 
सिािेश रहेको यििार्, िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभिू रूपिा मनि र मनिका एकाघर 

संगोलको पररिारका सर्स्यको कुनै स्िाथय बाजझएको यििार् । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको कुनै अिस्था रे्जिएिा िनु सर्स्यको 
त्यस्िो अिस्था पछय उ ि सर्स्यले यििार् हेनय नहनुे कारर् 
िलुाइय आरे्श गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (१) को प्रमिकूल हनुे गरी कुनै सर्स्यले कुनै 
यििार्को कारबाही र यकनारािा सहभागी हनु लागेिा यििार्को 
कुनै पक्षले आिश्यक प्रिार्सयहि यििार्को कारबाही यकनारा 
नगनय मनिेर्न दर्न सन े छ र सो सम्बन्ििा कािकारबाही 
स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुे छ । 

(४) उपर्फा (३) अनसुार यििार् मनरूपर् हनु नसने अिस्थािा 
स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को व्यिस्थाअनसुारको 
सभाले िोकेको समिमिले कािकारबाही र यकनारा गने छ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाय सभाले यििार्का पक्षहरूलाइय सोही 
उपर्फाबिोजिि गदठि समिमिबाट यििार्को कारबाही यकनारा 
हनुे कुराको िानकारी गराइय उ ि समिमिसिक्ष उपजस्थि हनु 
पठाउनपुने छ । 

 

 

पररच्छेर् - ६ 

मनर्यय र अन्य आरे्श 
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४१. मनर्यय गनुयपने : (१) समिमिले सनुिुाइका लामग पेस भएको यििार् 
हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने बािँकी नरही यििार् यकनारा गने अिस्था 
रहेको रे्जिएिा सोही पेसीिा यििार्िा मनर्यय गनुयपने  छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि मनर्यय गरेपमछ मनर्ययको बेहोरा मनर्यय 
यकिाबिा लेिी समिमििा उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्ििि 
गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजिि गररएको मनर्ययको र्फा ४२ र अन्य 
प्रचमलि काननुबिोजिि िलुाउनपुने यििरर् िलेुको पूर्य पाठ 
मनर्यय भएको मिमिले बढीिा साि (७) दर्नमभत्र ियार गरी 
मिमसल सािेल रा् नपुने छ। 

(४)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन सियाभाि 
अथिा अन्य कुनै िनामसब कारर्ले गर्ाय सोही दर्न यििार् 
मनर्यय गनय नसने भएिा आगािी हप्ताको कुनै दर्नका लामग 
अको पेसी िारेि िोनपुने छ। 

४२. मनर्ययिा िलुाउनपुने : (१) समिमिले र्फा ४१ बिोजिि गरेको 
मनर्ययको पूर्य पाठिा यस र्फाबिोजििका कुराहरू िलुाइय अनसूुची-
७ बिोजििको ढािँचािा ियार गनुयपने  छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि पूर्य पाठ ियार गर्ाय िार्ी िथा 
प्रमििार्ीको जियकर, मनर्यय गनुयपने रे्जिएको यिषय, र्िैु 
पक्षबाट पेस भएको प्रिार्का कुराहरूसिेिको यिषय 
िलुाउनपुने छ । 

(३) उपर्फा (२) िा उल्लेि भएबाहेक पूर्य पाठिा रे्हायका 
कुराहरूसिेि िलुाउनपुने छ : 
(क) िथ्यको बेहोरा, 
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(ि) यििार्को कुनै पक्षले काननुव्यिसायी रािेको भएिा 
मनिले पेस गरेको बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका 
िूल यिषयहरू, 

(ग) मनर्यय गनयका लामग आिार मलइएको प्रिार्का साथै 
र्िैु पक्षबाट पेस भएको प्रिार् िथा त्यसको यिश् लेषर्, 

(घ) मनर्यय कायायन्ियन गनयका लामग गनुयपने यिषयहरूको 
मसलमसलेिार उल्लेिनसयहिको िपमसल िण्ि, िथा 

(ङ) मनर्ययउपर पनुरािेर्न लाग्ने भएिा पनुरािेर्न लाग्ने 
जिल्ला अर्ालिको नाि र के कमि दर्नमभत्र पनुरािेर्न 
गनुयपने हो सोसिेि ।  

(४) उपर्फा (२) िथा (३) िा उल्लेि भएबाहेक रे्हायका 
कुराहरूसिेि मनर्ययिा िलुाउन सयकने छ : 
(क) साक्षी िा सियमिनको बकपत्रको सारांश, 
(ि) कुनै नजिरको व्या्या िा अिलम्बन गरेको भए सो 

नजिरको यििरर् र यििार्िा उ ि नजिरको मसद्धान्ि के 
कुन आिारिा लाग ुभएको हो अथिा लाग ुनभएको हो 
भने्न कारर्सयहिको यिश् लेषर्, 

(ग) मनर्ययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्न/ुभराउनपुने भएको 
भए कसलाइय के कमि भराइदर्नपुने हो सोको यििरर्, 
िथा 

(घ) यििार्का j|mििा कुनै िालसािान िा प्रिार्का रूपिा 
केही िस्ि ुसमिमिसिक्ष पेस भएका भए सो िालसािान 
िा िस्िकुा हकिा के गने हो भन्ने यिषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुिुाइिा मनर्यय हनु सन े : (१) समिमिले पयहलो 
सनुिुाइका लामग पेस भएको अिस्थािा नै यििार्िा थप प्रिार् 
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बजुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्िेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा 
समिमिको क्षेत्रामिकार नरहेको कारर्ले यििार् मनर्यय गनय नमिल्ने 
रे्िेिा पयहलो सनुिुाइिा नै मनर्यय गनय सने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनर्यय क्षेत्रामिकारको अभाि रहेका 
कारर्ले भएको अिस्थािा क्षेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा 
स्थानीय िह िा अन्य मनकायिा उिरुी गनय िानू भनी सम्बजन्िि 
पक्षलाइय  िानकारी दर्नपुने छ । 

४४. मनर्यय संशोिन : (१) समिमिसिक्ष यििार्को पक्ष िा कुनै 
सरोकारिालाले यििार्को मनर्ययिा भएको कुनै लेिाइको त्रयुट 
संशोिन गररपाउन जियकर मलइय मनर्ययको िानकारी भएको पैँिीस 
(३५) दर्नमभत्र मनिेर्न दर्न सने छ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न परी समिमिले हेर्ाय सािान्य 
त्रयुट भएको र संशोिनबाट मनर्ययको िूल आशयिा कुनै 
हेरफेर नहनुे रे्िेिा छुिै पचाय ििा गरी मनिेर्नबिोजिि मनर्यय 
संशोिन गने आरे्श दर्न सने छ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजििको आरे्श िूल मनर्ययको अमभन्न अङ् गका 
रूपिा मलइनेछ। 

४५. मनर्ययिा हेरफेर गनय नहनु े : (१) समिमिका सर्स्य अथिा अरू 
कसैले पमन समिमिका सर्स्यहरूको र्स्ििि भइसकेपमछ मनर्ययिा 
कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनुय हुिँरै्न । 

(२) कसैले उपर्फा (१) बिोजििको कसरु गने कियचारीलाइय 
आिश्यक कारबाहीका लामग सम्बजन्िि मनकायिा 
लेजिपठाउनपुने छ ।  

४६. मनर्यय भएपमछ गनुयपने कारबाही : (१) उिरुी प्रशासकले समिमिबाट 
मनर्यय भएपश् चाि ् मनर्यय यकिाबिा समिमिका सर्स्यहरू सबैको 
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र्स्ििि भएको ययकन गरी मनर्यय यकिाब र मिमसल जिम्िा 
मलनपुनेछ। 

(२) यस ऐनबिोजिि मनर्ययको पूर्य पाठ ियार भएपमछ सबै 
सर्स्यको र्स्ििि भइसकेपमछ उिरुी प्रशासकले मनर्ययको 
कायायन्यियन गनयका लामग ित्काल गनुयपने केही कायय भए सो 
सम्पन्न गरी मिमसल अमभलेिका लामग पठाउनपुने छ । 

४७. मनर्यय गनुयपने अिमि : (१) समिमिले प्रमििार् र्ाजिल भएको िा 
बयान गनुयपनेिा प्रमििार्ीको बयान भएको मिमिले िथा प्रमििार् 
र्ाजिल नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भु िान 
भएको मिमिले नब्बे (९०) दर्नमभत्र यििार्को अजन्िि मनर्यय गनुयपने  
छ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सियािमि गर्ना गर्ाय िेलमिलापका 
लामग पठाइएको यििार्को हकिा िेलमिलापको प्रlj|mयािा 
लागेको सिय कटाइय अिमि गर्ना गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन यििार्िा 
बझु्नपुने प्रिार् िथा पूरा गनुयपने प्रlj|mया बािँकी नरही यििार् 
मनर्यय गनय अङ् ग पमुगसकेको भए सो पगेुको पन्र (१५) 
दर्नमभत्र अजन्िि मनर्यय गनुयपने  छ । 

  

४८. अन्िररि संरक्षर्ात्िक आरे्श िारी गनय सयकन े:  

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा (८) को 
िण्ि (क) रे्जि (ङ) सम्ि उजल्लजिि यिषयिा ित्काल अन्िररि 
संरक्षर्ात्िक आरे्स िारी गनय सयकने छ।यस्िो आरे्श िारी गर्ाय 
मनिेर्कले पेस गरेको कागिाि, मनिको अिस्था र िस्िगुि 
पररजस्थमिको प्रारजम्भक छानमबन गरी ित्काल आरे्श नगरे 
मनिेर्कलाइ पनय सने नकारात्िक प्रभािको िूल्यांकन गनुयपर्यछ। 
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न्याययक समिमिले िारी गने अन्िररि संरक्षर्ात्िक आरे्श अनसूुची 
८ िा उल्लेि गरेबिोजिि हनु ेछ। 
 

पररच्छेर्-७ 

समिमिको सजचिालय 

४९. समिमिको सजचिालय : (१)समिमिको काययसम्पार्नलाइय सहिीकरर् 
गनय एक सजचिालय रहनछे।  

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सजचिालयिा काययपामलकाले 
आिश्यकिाअनसुार उिरुी प्रशासक, अमभलेि प्रशासक िथा 
अन्य कियचारीहरूको व्यिस्था गनय सने छ। सजचिालयको 
काययसम्पार्नलाइय व्यिजस्थि गनय सजचिालयअन्िगयि उिरुी 
शािा/फािँट िथा अमभलेि शािा/फािँट रहन सने छ । 

 

५०. उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकारः यस ऐनिा अन्यत्र 
उल्लेि भएरे्जिबाहेक उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकार 
रे्हायबिोजिि हनुे छ : 
(क) पेस भएका उिरुी, प्रमििार् र अन्य मलििहरू िािँच गरी रीि 

पगेुको भए काननुबिोजिि लाग्ने र्स्िरु मलइय र्िाय गने र र्िाय 
गनय नमिल्ने भए कारर् िनाइय र्रपीठ गने, 

(ि) यििार्िा प्रिार्का लामग पेस भएका न कल कागिलाइय 
स कलसिँग मभिाइय दठक रे्जिएिा प्रिाजर्ि गने र मिमसल 
सािेल रा् ने िथा स कलिा केही कैयफयि रे्जिएिा सो 
िनाइय सम्बजन्िि पक्षको सहीछाप गराइय रा् ने, 

(ग) पेस भएका मलिि साथ संलग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य 
कागिाि छ िा छैन, भए दठक छ िा छैन िािँच्ने, 
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(घ) समिमिको आरे्शले जझकाउनपुने प्रमििार्ी, साक्षी िा अन्य 
व्यज िका नाििा म्यार् िारी गने, 

(ङ) यििार्का पक्षलाइय िारेि िा पेसी िारेि िोने, 
(च) समिमिसिक्ष पेस हनुपुने मनिेर्न र्िाय गरी आरे्शका लामग 

समिमिसिक्ष पेस गने, 
(छ) काननुबिोजिि िारेस मलने िथा गजु्रकेो िारेि थाम्ने मनिेर्न 

मलइय आिश्यक कारबाही गने, 
(ि) समिमिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने/गराउने, 
(झ) समिमििा पेस िा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्ने, भरपाइय गने 

लगायिका काययहरू गने, 
(ञ) आिश्यकिानसुार समिमिका िफय बाट पत्राचार गने, 
(ट) समिमिको आरे्शले िािेल गनुयपने म्यार् िािेल गने/गराउन,े 

िािेल भएको म्यार्को िािेली िािँची रीिपूियकको नभए पनुः 
िारी गने िथा अन्य अर्ालि िा मनकायबाट प्राप्त भएको 
नगरपामलकाले िािेल गररदर्नपुने म्यार् िािेल गने/गराउने, 

(ठ) मनर्यय यकिाब र उिरुीको मिमसल जिम्िा मलने, 
(ि) समिमििा र्िाय भएका यििार् िथा मनिेर्नलगायिका 

कागिािको अमभलेि ियार गने र िामसक िा िायषयक 
प्रमििेर्न पेस गनुयपने मनकायसिक्ष प्रमििेर्न ियार गरी 
संयोिकबाट प्रिाजर्ि गराइय सम्बजन्िि मनकायिा पठाउने, 

(ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिरुीका मिमसलिा रहेका कागिािको 
रीिपूियक न कल दर्ने ; 

(र्) जिल्ला अर्ालििा पनुरािेर्न लाग्ने गरी मनर्यय भएका 
यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् िारी गरी िािेल गने/गराउने, 
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(ि) अर्ालि िा अन्य कुनै मनकायिा यििार्को मिमसल िा कुनै 
कागिाि पठाउनपुने भएिा समिमिलाइय िानकारी गराइय 
मिमसल िा कागिाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपमछ 
काननुबिोजिि सरुजक्षि रा् ने व्यिस्था मिलाउने, 

(थ) मनर्यय यकिाब जिम्िा मलन,े िथा 
(र्) पेस भएका मनिेर्नलगायिका कागिाििा समिमिबाट आरे्श 

हनुपुने िा मनकासा मलनपुनेिा समिमिसिक्ष पेस गने । 

 

५१. अमभलेि प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकार : यस ऐनिा अन्यत्र 
उल्लेि भएबाहेक अमभलेि प्रशासकको काि, कियव्य र अमिकार 
रे्हायबिोजिि हनुे छ : 
(क) मनर्यय कायायन्ियनसम्बन्िी : 

(१) मनर्ययबिोजिि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइ/ 
भराइदर्नपुनेलगायिका मनर्यय कायायन्ियनका लामग गनुयपने 
काययहरू गने िथा मनर्यय कायायन्ियनको अमभलेि रािी 
काननुबिोजिि यििरर् पठाउनपुने मनकायहरूिा यििरर् 
पठाउन,े  

(२) मनर्यय कायायन्ियनका क्रििा मनिेर्न दर्एका पक्षहरूको 
िारेस मलने, सकार गराउने, गजु्रकेो िारेि थिाउनेलगायिका 
काययहरू गने, 

(३) समिमिको आरे्शले रो का भएको िा अरू कुनै अर्ालि िा 
मनकायबाट रो का भइआएको िायिेथा अन्य अड्डा-अर्ालििा 
र्ाजिल चलान गनुयपने भए सो गने, 

(४) मनर्ययबिोजिि मललाि गनेलगायिका अन्य कुनै काि गनुयपने 
भए सोसिेि गने, िथा 
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(५) लेजिएरे्जिबाहेकको कुनै कायय मनर्यय कायायन्ियनका क्रििा 
गनुयपने भएिा समिमिसिक्ष पेस गरी आरे्शबिोजिि गने। 

(ि) अमभलेि संरक्षर्सम्बन्िी : 
(१) अमभलेि शािाका मनर्यय भएका मिमसल रेिरे्ि गरी सरुजक्षि 

रा् न ेर काननुबिोजिि सिाउनपुने कागिहरु सिाउने, 
(२) मनर्यय भएका मिमसलहरूिा कागिाि िािँच गरी र्रुुस्ि 

रहे/नरहेको हेने र मिमसल काननुबिोजिि गरी र्रुुस्ि 
अिस्थािा रा् ने,  

(३) काननुबिोजिि सिाउने कागिको यििरर् ियार गरी सो 
यििरर् सरुजक्षि रहने व्यिस्था गने,  

(४) अमभलेि शािािा प्राप्त भएका मिमसलहरूको सालबसाली 
अमभलेि रा् ने र आिश्यकिाअनसुार यििरर् ियार गने, 
िथा 

(५) कुनै अर्ालि िा मनकायबाट अमभलेििा रहेको मिमसल िा 
कुनै कागिाि िाग भइआएिा रीिपूियक पठाउन े र यफिाय 
प्राप्त भएपमछ रीिपूियक गरी सरुजक्षि रा् न।े 

५२. उिरुी प्रशासक िा अमभलेि प्रशासकको आरे्शउपरको मनिेर्न :    
(१) यस ऐनबिोजिि उिरुी प्रशासक िा अमभलेि प्रशासकले गरेको 
आरे्श िा कारबाहीउपर जचि नबझु्ने पक्षले सो आरे्श िा कारबाही 
भएको पािँच दर्नमभत्र समिमिसिक्ष मनिेर्न दर्न सन ेछ । 

(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजिि पेस भएको मनिेर्नउपर सनुिुाइ 
गरी मनिेर्न पेस भएको बढीिा साि (७) दर्नमभत्र 
मनिेर्नउपरको कारबाही टुङ्ग्याउनपुनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन उपर्फा (१) 
बिोजििको मनिेर्नउपर आरे्श िा मनर्यय गनुयपूिय केही बझु्नपुने 
भए सो बझेुर िात्र मनर्यय िा आरे्श गनुयपने  छ । 

 

पररच्छेर् -८ 

िेलमिलापसम्बन्िी व्यिस्था 
 

५३. मिलापत्र गराउन े : (१) समिमिले प्रचमलि काननुबिोजिि मिलापत्र 
हनु सने िनुसकैु उिरुीिा मिलापत्र गराउन सने छ । 

(२) यििार्का पक्षहरूले मिलापत्रका लामग अनसूुची-९ बिोजििको 
ढािँचािा मनिेर्न दर्एिा समिमिले उिरुीिा मिलापत्र गराउन 
उपयु ि रे्िेिा मिलापत्र गराइदर्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पक्षहरूले दर्एको मनिेर्नको बेहोरा 
समिमिले र्िैु पक्षलाइय सनुाइय त्यसको पररर्ाि सम्झाइय 
पक्षहरूको मिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिमि रहे/नरहेको 
सोध्नपुनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजिि सनुाउिँर्ा पक्षहरूले मिलापत्र गनय िन्िरु 
गरेिा समिमिले पक्षहरूको मनिेर्निा उल्लेि भएको 
बेहोराबिोजििको मिलापत्र िीन प्रमि ियार गराउनपुने छ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजििको मिलापत्रको बेहोरा पक्षहरूलाइय पढी, 
बाची, सनुाइय मिलापत्र गनय िन्िरु भएिा पक्षहरूको सहीछाप 
गराइय समिमिका सर्स्यहरूले मिलापत्र कागि अनसूुची - १० 
बिोजििको ढािँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रमि समिमिले 
अमभलेिका लामग मिमसलिा रा् नपुने छ िथा एक-एक प्रमि 
िार्ी िथा प्रमििार्ीलाइय दर्नपुने छ । 
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५४. िेलमिलाप गराउन सन े : (१) समिमिले प्रचमलि काननुबिोजिि 
मिलापत्र गनय मिल्ने उिरुीिा पक्षहरूबीच िेलमिलाप गराउन सने 
छ । 

(२) पक्षहरूले िनुसकैु िहिा यिचारािीन रहेको प्रचमलि काननुले 
िेलमिलापका िाध्यिबाट सिािान गनय सयकन े यििार्िा 
यििार्का पक्षले संयकु्त रूपिा समिमिसिक्ष मनिेर्न दर्न सने 
छन ्। 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि मनिेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट 
उिरुीको मनरूपर् हनु उपयु ि रे्जिएिा समिमिले त्यस्िो 
उिरुी िेलमिलापका िाध्यिबाट मनरूपर् गनय लेजिपठाउनपुने 
छ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजििको आरे्शपमछ िेलमिलापसम्बन्िी 
कारबाही प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच िेलमिलाप गराइदर्नपुने छ 
। 

(५)  िेलमिलापसम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकएबिोजिि हनुे छ । 

५५. उिरुी मनर्यय गने : (१) समिमिले यस ऐनबिोजिि िेलमिलापका 
िाध्यिबाट उिरुीको मनरूपर् गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेलमिलापका 
िाध्यिबाट उिरुीको मनरूपर् हनु नसकेिा पक्षहरूलाइय उिरुीको 
पेसी िारेि िोकी काननुबिोजिि कारबाही गरी सनुिुाइ िथा मनर्यय 
गने प्रयक्रया अगामि बढाउनपुनेछ। 

(२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन स्थानीय 
ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको उिरुीिा 
िेलमिलाप िा मिलापत्र हनु नसकेिा समिमिले अमिकारक्षेत्र 
रहेको अर्ालििा िानू भनी सनुाइदर्नपुने छ । 
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५६. िेलमिलाप िा मिलापत्र हनु नसन े : यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु 
कुरा लेजिएको भए िापमन कुनै उिरुीिा मिलापत्र गराउिँर्ा उिरुीको 
प्रकृमि िा मिलापत्रको बेहोराबाट नेपाल सरकार िार्ी भइय चलेको 
कुनै यििार् िा साियिमनक िथा सरकारी सम्पजि िा यहििा असर 
पने रे्जिएिा समिमिले त्यस्िो यििार्िा मिलापत्र गराउनेछैन। 

िर त्यस्िो असर पने बेहोरा हटाइय अन्य बेहोराबाट िात्र मिलापत्र 
गनय चाहेिा भने मिलापत्र गराइदर्नपुने छ । 

५७. िेलमिलापका लामग प्रोत्साहन गने : (१) समिमिले समिमिसिक्ष 
सनुिुाइका लामग पेस भएको उिरुीिा िेलमिलाप हनु सने सम्भािना 
रहेको रे्िेिा पक्षहरूलाइय िेलमिलापका लामग िारेि िोन सने 
छ। 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको िारेिको दर्न समिमिले यििार्का 
पक्ष िथा यिपक्ष, उपजस्थि भएसम्ि पक्षले पत्याइय साथै 
मलइआएका अन्य व्यज िसिेि उपजस्थि गराइय िेलमिलापका 
लामग छलफल गराइय पक्षहरूका बीचिा सहिमि भएिा सहिमि 
भएबिोजिि मिलापत्र कागि ियार गनय लगाइय मिलापत्र 
गराइदर्नपुने छ। 

(३) उिरुीिा िोयकएको म्यार्िा समिमिसिक्ष उपजस्थि नभएको िा 
उपजस्थि भएर पमन िारेि गिुारी यििार्को िारेििा नरहेको 
पक्ष अथिा यििार्िा पक्ष कायि नभएको भए िापमन यििार्को 
पेटबोलीबाट उिरुीको पक्ष कायि हनुे रे्जिएको व्यज िसिेि 
िेलमिलापका लामग उपजस्थि भएिा समिमिले िेलमिलाप गराइय 
मिलापत्रको कागि गराइदर्नपुने छ। 

५८. प्रारजम्भक सनुिुाइपूिय िेलमिलाप : (१) उिरुी प्रशासकले प्रारजम्भक 
सनुिुाइका लामग समिमिसिक्ष उिरुी पेस हनुपूुिय उिरुीिा िेलमिलाप 
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हनु सने अिस्था रे्जिएिा िा पक्षहरूले सो बेहोराको मनिेर्न मलइय 
आएिा मिलापत्रको बेहोरा िलेुको कागि ियार गरी समिमिसिक्ष 
पेस गनय सने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय मिलापत्रिा अजन्िि सहिमि 
निटेुको भए िापमन पक्षहरू िेलमिलापका लामग प्रयक्रयािा 
िान सहिि भएिा उिरुी प्रशासकले पक्षहरूको मनिेर्न मलइय 
उिरुीिा िेलमिलापका लामग िेलमिलापकिायसिक्ष पठाउन े
आरे्शका लामग समिमिसिक्ष पेस गनय सने छ । 

५९. िेलमिलापकिायको सूची ियार गने : (१) समिमिले िेलमिलापको 
कायय गराउनका लामग रे्हायबिोजििको योग्यिा पगेुका व्यज िहरूको 
यििरर् िलुाइय सम्भायिि िेलमिलापकिायको सूची ियार गने छ : 
 (क) कम्िीिा आठ (८) कक्षा उिीर्य गरेको,  

(ि) कुनै रािनीमिक र्लप्रमि आस्था रािी रािनीमििा सयक्रय 
नरहेको, 

(ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेिीका रूपिा पयहचान बनाएको, 
(घ)  िेलमिलापकिायको ३२ घण्टा िामलि मलई 

िेलमिलापकिायको कायय गरै् आएको, 
(ङ)  २५ बषय उिेर पूरा भएको, िथा 
(च)  िामथ योग्यिािा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन िामलि 

मलई हाल काि गरररहेकाको हकिा मनिलाइ मनरन्िरिा 
दर्न सयकने । 

(२) िेलमिलापकिायको सूची ियार गरेपमछ समिमिले सूची सभासिक्ष 
पेस गरी अनिुोर्न गराउनपुने छ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि सूची अनिुोर्न भएपमछ समिमिले 
साियिमनक िानकारीका लामग सूचना प्रकाशन गनुयपने  छ िथा 
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िेलमिलापका लामग पठाउिँर्ा प्रत्येक पक्षलाइय सो सूची उपलब्ि 
गराउनपुने छ । 

६०. िेलमिलापकिायको सूची अद्यािमिक गने : (१) समिमिले र्फा ५९ 
बिोजिि ियार भएको सूची प्रत्येक िषय अद्यािमिक गनुयपने  छ । 

(२) प्रत्येक िषय अद्यािमिक गरेको िेलमिलापकिायको सूची समिमिले 
सभाबाट अनिुोर्न गराउनपुने छ । 

(३) यस ऐन िथा प्रचमलि काननुबिोजिि िेलमिलापकिायको सूचीिा 
सूचीकृि हनु योग्यिा पगेुको व्यज िले समिमिसिक्ष सूचीकृि 
गररपाउनका लामग अनसूुची -११ बिोजििको ढािँचािा मनिेर्न 
दर्न सने छ। 

६१. िेलमिलापकिायको सूचीबाट हटाउन े : (१) समिमिले र्फा ६० 
बिोजिि िेलमिलापकिायको सूची अद्यािमिक गर्ाय रे्हायको 
अिस्थाका िेलमिलापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनेछ : 

(क) मनिको ितृ्य ुभएिा, 
(ि) मनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइपाऊिँ  भने्न मनिेर्न 

दर्एिा, 
(ग) मनिले नैमिक पिन रे्जिने फौिर्ारी अमभयोगिा सिाय 

पाएिा, 
(घ) मनि कुनै संस्थासिँग सम्बद्ध रहेकोिा सो संस्था िारेि िा 

यिघटन भएिा, र 

(ङ) समिमिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि मनिलाइय 
सूचीबाट हटाउने मनर्यय गरेिा, र 

(च)  बसाइिँसराइ गरेिा । 
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(२) उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका 
िेलमिलापकिायहरूको नािािली समिमिले साियिमनक 
सूचनाका लामग प्रकाशन गनुयपने  छ । 

६२. िेलमिलापका लामग सियािमि िोन े : (१) समिमिले यस 
ऐनबिोजिि िेलमिलापका लामग िेलमिलापकिाय पठाउिँर्ा बढीिा एक 
ियहनासम्िको सिय िोकी पठाउनेछ । 

(२) िेलमिलापका लामग पठाउिँर्ा सािान्यिया बढीिा िीन िनाबाट 
िेलमिलाप गराउने गरी िोनपुने छ ।   

६३. िेलमिलापकिायको छनोट : (१) समिमिले िेलमिलाप गराउने काययका 
लामग यििार्का पक्षहरूलाइय एक िना िेलमिलापकिायको छनोट गने 
छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय पक्षहरूबीचिा एक िना 
िेलमिलापकिायका लामग सहिमि नभएिा समिमिले 
पक्षहरूको सहिमििा िीन िना िेलमिलापकिायको छनोट 
गनुयपने  छ । 

(३) पक्षहरूको बीचिा िेलमिलापकिायका नाििा सहिमि हनु 
नसकेिा समिमिले िेलमिलापकिायको सूचीिा रहेका 
िेलमिलापकिायहरूिध्येबाट र्िैु पक्षबाट एक / एक िना 
िेलमिलापकिाय छनोट गनय लगाइय िेस्रो िेलमिलापकिाय 
छनोट गररदर्नपुने छ । 

(४) उिरुीका सबै पक्षको सहिमििा िेलमिलापकिायको सूचीिा 
नरहेको यस ऐनबिोजिि िेलमिलापकिाय हनु अयोग्य 
नभएको कुनै व्यज ि िा संस्थाबाट िेलमिलाप प्रयक्रया 
अगामि बढाउन सहिि भई मलजिि मनिेर्न दर्एिा 
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समिमिले त्यस्िो व्यज ि िा संस्थालाइय िेलमिलापकिाय 
िोयकदर्नपुने छ । 

६४. िेलमिलापकिायको पररिियन : (१) समिमिले रे्हायको अिस्था परी 
पक्षहरूले मनिेर्न दर्एको अिस्थािा िेलमिलापकिाय पररिियन 
गररदर्नपुने छ : 

(क) र्फा ६१ बिोजिि िेलमिलापकिायको सूचीबाट हटाउने 
अिस्था भएिा , 

(ि) पक्षहरूले पारस्पररक सहिमििा िेलमिलापकिाय हेरफेर 
गनय िन्िरु गरेिा ,  

(ग) यििार्को कुनै पक्षले िेलमिलापकिायप्रमि अयिश् िास रहेको 
मलजिि िानकारी गराएिा , 

(घ) कुनै कारर्ले िेलमिलापकिायले िेलमिलापिा सहभागी 
भइरहन नसने िनाएिा , 

(ङ) यििार्को यिषयिस्ििुा िेलमिलापकिायको कुनै स्िाथय 
रहेको िेलमिलापकिायले िानकारी गराएिा िा कुनै 
स्रोिबाट समिमिसिक्ष िानकारी भएिा, िथा 

(च) िेलमिलापकिायले िेलमिलापकिायको हैमसयिले कायय गर्ाय 
र्फा ६६ िथा अन्य प्रचमलि काननुबिोजिि पालन 
गनुयपने आचरर् पालन नगरेिा । 

(२) िेलमिलापकिाय पररिियनका कारर्ले िोयकएको सियिा 
िेलमिलापको कायय सम्पन्न हनु नसने भएिा समिमिले 
बढीिा एक ियहनासम्िको सिय थप गनय सने छ । 

६५. िेलमिलापका लामग पठाउिँर्ा गने प्रयक्रया : (१) समिमिले कुनै उिरुी 
िेलमिलापका लामग िेलमिलापकिायसिक्ष पठाउिँर्ा पक्षहरूलाइय 
िेलमिलापकिायको सम्पकय  उपलब्ि गराइय िेलमिलापकिायसिक्ष 
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उपजस्थि हनुे िारेि िोकी रे्हायबिोजििको कागि साथै रािी 
लेजिपठाउनपुने छ : 

(क) उिरुीको सारसङ् क्षेप िा िु् य-िु् य कागिािको प्रमिमलयप, 
(ि) उिरुीको पक्ष िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ििन र 

उपलब्ि भएसम्ि टेमलफोन नम्बर, इय-िेल, फ्यास िथा 
अन्य सम्पकय  यििरर्, िथा 

(ग)  िेलमिलापसम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

(२) िेलमिलापकिायले समिमिसिक्ष िाग गरेिा उिरुीका 
कागिािहरूको न कल उपलब्ि गराउनपुने छ । 

(३)   िेलमिलापका लामग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि (७) 
दर्नमभत्र उिरुीका पक्षहरू समिमिसिक्ष उपजस्थि हनुे गरी 
िारेि िोनपुने छ । 

(४)  उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन 
िेलमिलापकिायले िोयकएको सियअगािै समिमिसिक्ष उिरुी 
यफिाय पठाउने मनर्यय गरेिा सो मनर्ययको िानकारी भएको 
साि (७) दर्नमभत्र पक्षहरूलाइय समिमिसिक्ष उपजस्थि हनु े
गरी पठाउनपुने छ । 

६६. िेलमिलापिा अिलम्बन गनुयपने प्रयक्रया : (१) समिमिले पक्षहरूको 
सहिमििा िेलमिलापका लामग छलफल गने िथा अन्य कायय गने 
स्थानको छनौट गरी पक्ष िथा िेलमिलापकिायलाइय सोको िानकारी 
उपलब्ि गराउनपुने छ । 

िर पक्षहरूको सहिमििा िेलमिलापकिायले अन्य कुनै स्थानको 
छनौट गनय बािा पनेछैन । 

(२) पक्षहरूलाइय उपर्फा (१) बिोजिि िेलमिलापकिायले िोकेको 
स्थानिा िोयकएको सियिा उपजस्थि हनुे र्ाययत्ि रहनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्ि पक्षहरूले पूरा नगरेिा 
िेलमिलापकिायले िेलमिलापको प्रयक्रया बन्र् गरी समिमिलाइय 
सोको मलजिि िानकारी गराइय उिरुीको कागिाि यफिाय 
पठाउन सने छ । 

(४) िेलमिलापका क्रििा िेलमिलापकिायले पक्षहरूबीचिा 
सहिकिायको भमूिका गने छ र उ ि भमूिका मनिायह गने 
क्रििा मनिले पक्षहरूबाहेक रे्हायका व्यज िहरूसिँग सिेि 
एकल िा सािूयहक िािाय गनय सने छ : 
(क) यििार्का यिषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पक्षले 

रोिेको व्यज ि, िथा 
(ि) यििार्का यिषयिस्िकुा बारेिा िानकारी रहेको 

स्थानीय भद्रभलार्िी । 

(५) िेलमिलापकिायले पक्षहरूका सहिमििा पक्षहरूसिँग 
रे्हायबिोजिि िािाय गनय सने छ : 

(क) पक्षहरूसिँग एकल एकान्ििािाय, िथा 
(ि) टेमलफोन िािाय,  मभमियो कन्रेन्स िा सञ् चारका अन्य 

िाध्यिबाट िािायलाप । 
(६) प्रचमलि काननु िथा यस ऐनको िान्यिायिपरीि नहनुे गरी 

पक्षहरूको सहिमििा िेलमिलापकिायले िेलमिलापको 
कायययिमि मनिायरर् गनय सने छ । 

६७. िेलमिलापकिायको आचरर् : (१) िेलमिलापकिायले रे्हायबिोजििको 
आचरर् पालन गनुयपने  छ : 

(क) िेलमिलापसम्बन्िी कारबाही मनष्पक्ष ढङ् गले सम्पार्न 
गनुयपने, 
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(ि) कुनै पक्षप्रमि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नरा् ने िा रािेको 
रे्जिने कुनै आचरर् िा व्यिहार गनय नहनुे, 

(ग) कुनै पक्षलाइय िर, त्रास, झुयान िा प्रलोभनिा पारी 
िेलमिलाप गराउन नहनुे, 

(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पक्षसिँग 
आमथयक कारोबारिा संलग्न हनु नहनुे, 

(ङ) िेलमिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचमलि काननु िथा अन्य 
स्थायपि िान्यिायिपरीि आचरर् गनय नहनुे, 

(च) िेलमिलापका क्रििा पक्षहरूसिँग सम्िानिनक, सद् भािपूर्य 
र सबै पक्षप्रमि सिान व्यिहार कायि गने, 

(छ) िेलमिलापका क्रििा पक्षहरूले व्य ि गरेका यिषयिस्िकुो 
गोपनीयिा कायि रा् ने, िथा 

(ि) िेलमिलापका क्रििा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि 
िा िस्ि ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपमछ िा मनि प्रयक्रयाबाट अलग 
भएपमछ सम्बजन्िि पक्षलाइय सरुजक्षि यफिाय गने । 

(२) समिमिले कुनै िेलमिलापकिायले उपर्फा (१) बिोजििको 
आचरर् पालना नगरेको उिरुी परी िा सो यिषयिा स्ियि ्
िानकारी प्राप्त गरी छानमबन गर्ाय बेहोरा दठक रे्जिए त्यस्िो 
िेलमिलापकिायलाइय िेलमिलापकिायको सूचीबाट हटाउनेछ। 

६८. मलिि ियारी र मिलापत्र : (१) िेलमिलापकिायले पक्षहरूसिँगको 
छलफलपश् चाि ् िेलमिलापका लामग र्िैु पक्ष सहिि भएकोिा 
मिलापत्र गराइय सहिमि भएको यिषयिस्िबुिोजििको मिलापत्रको 
मलिि ियार गरी समिमिसिक्ष पठाउनपुने छ ।    

६९. िेलमिलाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारिाही : (१) िेलमिलापकिायले 
पक्षहरूबीचिा िेलमिलाप हनु नसकेिा सो बेहोरा िलुाइय प्रमििेर्न 
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ियार गरी यििार्का सबै कागिािसयहि समिमििा यफिाय पठाउनपुने 
छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय िेलमिलापकिायले पक्षहरूलाइय 
समिमिसिक्ष हाजिर हनु िाने बढीिा साि (७) दर्नको म्यार् 
िोकी पठाउनपुने छ । 

७०. िेलमिलाप नभएको उिरुीिा मनर्यय गनुयपने : (१) स्थानीय ऐनको 
र्फा ४७ (१) को यििार्िा समिमिले िेलमिलापका लामग पठाएको 
उिरुीिा पक्षहरूबीच िेलमिलाप हनु नसकी िेलमिलापकिायको 
प्रमििेर्नसयहि प्राप्त हनु आएिा काननुबिोजिि कारबाही गरी मनर्यय 
गनुयपने  छ ।  

(२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन 
रे्हायबिोजििको उिरुीिा अमिकारक्षेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि 
अर्ालि िा मनकायिा उिरुी गनय िानू भनी सनुाइय पठाइदर्नपुने 
छ : 
(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको 

यििार्िा, िथा 
(ि) कुनै अर्ालि िा मनकायबाट िेलमिलापका लामग प्रयेषि 

भएको यििार्िा। 

(३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ि) बिोजििको यििार्िा सम्बजन्िि 
अर्ालि िा मनकायिा पठाउिँर्ा हाजिर हनु िाने िारेि िोकी 
पठाउने िथा मिमसलसिेि न कल ििा गरी अमभलेि रािी 
स कल मिमसल सम्बजन्िि अर्ालि िा मनकायिा पठाउनपुने छ 
। 

७१. िेलमिलाप र्स्िरु : िेलमिलापिा िाने यििार्का हकिा 
िेलमिलापकिायले पक्षहरूले सहिमििा दर्न िन्िरु भएरे्जिबाहेक 
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कुनै प्रकारको र्स्िरु लाग्ने छैन । िर पक्षहरूको सहिमििा 
िेलमिलापकिायले पक्षहरूबाट बढीिा रु. ५००।-/ ५००।- मलन 
पाउनेछन ्।  

७२. सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलमिलाप प्रिद्धयन गनय कियचारी 
िोन सने : (१) समिमिले स्थानीय स्िरिा िेलमिलाप प्रिद्धयन 
गनयका लामग काययपामलकािा अनरुोि गरेिा कियचारी िटाइय 
सिरु्ायस्िरिा िेलमिलापको प्रिद्धयनात्िक काययक्रि गनय सयकने छ 
। 

(२) सिरु्ायस्िरिा हनु े सािरु्ाययक िेलमिलापका हकिा र्फा 
५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा अनभुि नभएका 
िेलमिलापकिायबाट िेलमिलाप गराउन बािा पनेछैन । 

(३) समिमिले सिरु्ायस्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलमिलापको 
कायययिमि िोकेबिोजिि हनुे छ । 

पररच्छेर् - ९ 

मनर्यय कायायन्ियनसम्बन्िी व्यिस्था  

 

७३. सजचिालयको जिम्िेिारी : काययपामलकाको प्रत्यक्ष मनयन्त्रर् र 
मनरे्शनिा रही समिमिको मनर्यय कायायन्ियन गने / गराउनेसम्बन्िी 
सम्पूर्य काययको रेिरे्ि गने जिम्िेिारी सजचिालयले िहन गनुयपने  छ 
। 

७४. सहयोग गनुयपने : (१) नगरपामलका कायायलय िथा सोअन्िगयिका 
सबै ििा कायायलय िथा अन्य कायायलयले यस ऐन िथा प्रचमलि 
काननुबिोजिि समिमिले गरेको मनर्ययबिोजिि व्यज ि िा संस्था िा 
अन्य कसैसिँग असलु गनुयपने िररबाना िा अन्य रकि असलुउपर 
गनय सहयोग गनुयपने  छ ।  
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(२) यस ऐन िथा प्रचमलि काननुबिोजिि समिमिले असलु गनुयपने 
िररबाना, मबगो िा अन्य कुनै प्रकारको रकि असलुउपर नभइय 
उपर्फा (१) िा उल्लेि भएबिोजििका कायायलयहरूले कुनै 
मसफाररस िा कुनै कायय गररदर्नेछैनन ्। 

७५. असलुउपर गने : (१) अमभलेि प्रशासकले समिमिको मनर्ययबिोजिि 
कुनै पक्षसिँग िररबाना िा मबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असलुउपर 
गनुयपने भएिा सो पक्षले िररबाना मिनय बझुाउन ल्याएिा बझुी 
सर्रस्याहा गरी िररबानाको लगि किा गनुयपने  छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि असलुउपर नभएिा लगि रािी सम्बजन्िि 
पक्षको नाि नािेसी िथा िररबाना रकिसिेिको यििरर् 
नगरपामलकाको कायायलयका साथै सबै ििा कायायलयिा सिेि 
अमभलेिका लामग पठाउनपुने छ । 

(३) सम्बजन्िि कायायलयहरूले उपर्फा (२) बिोजिि लेजिआएिा 
त्यस्िो पक्षसिँग िररबाना रकि असलुउपर गरी अमभलेि शािािा 
सर्रस्याहा गनय पठाउनपुने छ । 

७६. भररभराउ गने : (१) समिमिले यस ऐनबिोजिि गरेको कुनै 
मनर्ययबिोजिि कुनै पक्षले रािेको र्स्िरु, िा अन्य कुनै प्रकारको 
रकि कुनै पक्षबाट भराइय पाउने भएिा भराइपाउन ेपक्षले भररदर्नपुने 
पक्षको त्यस्िो रकि भराइदर्नपुने स्रोि िलुाइय अनसूुची-१२ 
बिोजििको ढािँचािा मनिेर्न दर्नपुने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि मनिेर्न दर्िँर्ा यथासम्भि नगर् रहेको 
बैङ् क िािा िा कुनै सहकारी िा बचि संस्थािा रहेको रकि र 
सो नभएिा मललाि मबक्री गरी असलुउपर गनुयपने अिस्था भएिा 
कुनै अचल सम्पजिको बेहोरा िलुाइय मनिेर्न दर्नपुने छ । 
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(३) उपर्फा (२) बिोजििको मनिेर्निा र्फा ७८ बिोजििको यििरर् 
िलुाइय मनिेर्न दर्नपुने छ।  

७७. चलन चलाइदर्न े : (१) न्याययक समिमिले यस ऐनबिोजिि गरेको 
कुनै मनर्ययबिोजिि कुनै सम्पजि िा अमिकार िा कुनै यिषयिस्ि ु
िा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्िो 
चलन चलाइपाउने यिषयको यििरर् िलुाइय अमभलेि प्रशासकसिक्ष 
अनसूुची -१३ को ढािँचािा मनिेर्न दर्नपुने छ, िर अन्य मनकायले 
गरेको फैसाला िा मनर्ययका आिारिा चलन चलाइदर्न यस 
र्फाबिोजिि बाध्य हनुे छैन। 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि मनिेर्न परेिा अमभलेि प्रशासकले 
मनर्ययबिोजििका यिषयको चलन चलाइदर्नपुने छ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्िँर्ा चलन चलाउनपुने 
सम्पजिको र्फा ७८ बिोजििको यििरर् िलुाउनपुने छ । 

७८. सम्पजिको यििरर् िलुाउनपुने : भररभराउ गनय िा चलन 
चलाइपाउनका लामग मनिेर्न दर्ने यििार्को पक्षले मनिेर्निा 
सम्पजिको यििरर् उल्लेि गर्ाय रे्हायबिोजििको यििरर् िलुाउनपुने 
छ : 
(क) अचल सम्पजिको यििरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकल्ला, 
(२) घरिग्गाको यकिा नम्बर िथा क्षेत्रफल,   

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा किल र सम्भि भएसम्ि 
िगययफट, 

(४) घरिग्गाको अिजस्थमि आिास िा औद्योमगक िा व्यापाररक 
क्षेत्रिा रहेको बेहोरा, 

(५) कच्ची िा प की सिकसिँग िोमिएको बेहोरा, 
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(६) घरिग्गाको स्िामित्ि रहेको व्यज िको नाि, थर साथै 
स्िामित्िभन्र्ा फरक व्यज िको भोगचलन रहेको भए 
भोगचलन गनेको नाि, थरका साथै अन्य यििरर्, िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा िररर्यिक्री हनु सने न्यूनिि 
िूल्य । 

 (ि) चल सम्पजिको यििरर् : 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउिँ िथा भोग िा मनयन्त्रर् रा् नेको 

नाि, थर, 
(२) बैङ् क िािािा रहेको नगर् भए िािािालको साथै बैङ् क 

िथा शािाको नाि, 
(३) चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर्बाहेकको भए सम्भायिि 

यिक्री िूल्य, िथा 
(४) नगर्बाहेकको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृमि िथा 

बनोटका साथै प्रत्येकको साइि र सङ् ्या । 

७९. सम्पजि रो का रा् न े: (१) अमभलेि प्रशासकले र्फा ७५ िा ७६ 
बिोजिि मनर्यय कायायन्ियनका लामग मनिेर्न परेपमछ रे्िाइएको 
सम्पजिका हकिा  आिश्यक पने िमि िेथा रो का रा् ने सम्बन्ििा 
मनर्ययका लामग कायायपामलकासिक्ष पेस गने र काययपामलकाबाट 
रो का रा् न े मनर्यय गरेपमछ मनर्ययबिोजिि िेथा रो का रा् नका 
लामग सो िेथा र्िाय रहेको कायायलय िा रजिस्रेसन गने कायायलयिा 
लेजिपठाउनपुने छ । 

(२) बाली, ब्याि, बहाललगायिको सम्पजिका हकिा मनिेर्न परेको 
बढीिा र्इुय (२) दर्नमभत्र सम्पजि िायर्ाि गनय लगाइय िायर्ाि 
गर्ायको सियिा नै आिश्यक पनेिमि सम्पजि िा सोबाट प्राप्त 
हनुे बाली, बहाल, ब्याि, िनुाफा आदर् आय मनयन्त्रर् गनुय िा 
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रो का रा् नपुने छ र त्यसको भरपाइय सम्बजन्िि पक्षलाइय 
दर्नपुने छ । 

(३) र्फा ७८ को रे्हाय (ि) बिोजििको सम्पजिका हकिा 
भररभराउका लामग आिश्यक पनेिमि सम्पजि रो का रािी 
रो काको सूचना आिश्यकिाअनसुार लेिा शािा िा सम्बजन्िि 
बैङ् क िा सम्बजन्िि मनकायिा िरुुन्ि लेजिपठाउनपुने छ । 

(४) सम्पमि रो कासम्बन्िी  आरे्श अनसूुची १४ बिोजिि हनुे छ। 

८०. सम्पजि मललाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिमि : (१) काययपामलकाले यस 
ऐनबिोजिि भररभराउ गनुयपने मबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै 
रकि असलुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजिि सम्पजिको 
यििरर् िलुाइय र्िायस्ि परेिा त्यस्िो रकि भररदर्नपुने व्यज िलाइय 
बझुाउनपुने रकि बझुाउन साि (७) दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी 
गनुयपने  छ । 

(२) उपर्फा (२) बिोजििको म्यार्िा रकि बझुाउन नल्याएिा 
त्यस्िो भररदर्नपुने व्यज िको भररपाउने व्यज िले रे्िाएको र्फा 
७८ को रे्हाय (क) बिोजििको सम्पजि िायर्ाि गरी 
ल्याउनपुने छ ।  

(३) र्ण्ि, िररबाना , सरकारी मबगो िा कुनै अर्ालि िा मनकाय िा 
नगरपामलका िा समिमिको मनर्ययले असलुउपर गनुयपने कुनै 
रकिका हकिा त्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यज िले बझुाउन 
नल्याएिा मनिको िनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेिा िायर्ाि 
गरी रो का रा् नपुने छ । 

(४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन िेथा 
ििानि िा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ाजिल गरेका हकिा सो 
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सम्पजिबाट िाम्नेिमि रकिका लामग उपर्फा (३) बिोजिि 
गरररहनपुने छैन।  

(५) उपर्फा (४) बिोजिि िोल कायि भएपमछ उ ि अचल 
सम्पजिको मललािको सूचना सम्बजन्िि पक्षलाइय दर्इय 
सियसािारर्को िानकारीका लामग मललाि हनुे मिमि र 
सम्पजिको यििरर्सयहिको साियिमनक सूचना नगरपामलका, 
जिल्ला प्रशासन कायायलय, जिल्ला अर्ालि, जिल्ला सिन्िय 
समिमिको कायायलय िथा कोष िथा लेिा मनयन्त्रकको 
कायायलयिा टािँस्न लगाउनपुने छ । 

(६) उपर्फा (५) बिोजििको सूचनािा िोयकएको दर्निा उ ि 
सूचनािा िोयकएको सम्पजि पञ् चयकिे िोलबाट िामथ बढाबढ 
प्रयक्रयाबिोजिि मललाि गनुयपने  छ । 

(७) मललाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि जिल्ला अर्ालि, जिल्ला 
प्रशासन कायायलय िा स्थानीय प्रशासन कायायलय, स्थानीय प्रहरी 
कायायलय िथा नगरपामलकाक्षेत्रमभत्र रहेका अन्य सरकारी 
कायायलयका प्रमिमनमिलाइय रोहबरिा रा् नपुने छ । 

(८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाय उ ि सम्पजि कसैले पमन मललाि 
सकार नगरेिा सोही प्रयक्रयाबाट पनुः र्ोस्रो पटक मललाि 
गनुयपने  छ िथा र्ोस्रो पटक गर्ाय पमन कसैले मललाि सकार 
नगरेिा भराइपाउने पक्ष मनिेर्कलाइय नै उ ि सम्पजि पञ् चयकिे 
िोलिा सकार गनय लगाउनपुने छ । 

(९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाय मनिेर्कले सम्पजि सकार गनय 
नचाहेिा पमछ अको िेथा िलु्न आएका बिि काननुबिोजिि 
गने गरी मनिको मनिेर्न िािेलीिा रािी मललाििा चढाइएको 
सम्पजि फुकुिा गररदर्नपुने छ । 
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(१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन 
नगरपामलकाको कुनै रकि असलुउपर गने क्रििा मललाि गर्ाय 
कसैले सकार नगरेिा िमििा सकार हनु्छ त्यमििा नै सो 
सम्पजि मललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु रकिका 
हकिा काननुबिोजिि अन्य सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट असलुउपर 
गनुयपने  छ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रया : (१) अमभलेि प्रशासकले र्फा ७९ बिोजिि 
सम्पजि िायर्ाि गनुयपर्ाय कम्िीिा ििासजचिस्िरको कियचारी िटाइय 
त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचल्िीको िूल्य स्पष्ट िलु्ने गरी 
िायर्ाि गनय लगाउनपुने छ।   

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िायर्ाि गने कियचारीले िायर्ाि गनुयपने 
सम्पजिको चलनचल्िीको िूल्य कायि गने प्रयोिनले पञ् चयकिे 
िोल कायि गरी िचुलु्का ििा गरी अमभलेि प्रशासकसिक्ष 
प्रमििेर्नसयहि पेस गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ् चयकिे िोल कायि गर्ाय 
रे्हायबिोजििका कुरालाइय आिार मलइय कायि गनुयपने  छ : 
(क)  मनिेर्कले मनिेर्निा िलुाएको िूल्य, 
(ि)  मनर्ययिा उल्लेि भएको भए सो िूल्य,    

(ग)  पक्षले ििानि िा कुनै अन्य प्रयोिनका लामग 
काययपामलकासिक्ष मनिेर्न दर्िँर्ा िलुाएको िूल्य, 

(घ)  िायर्ाि गर्ाय भइआएको स्थानीय िूल्याङ् कनअनसुारको 
िूल्य, 

(ङ)  िालपोि कायायलयले कायि गरेको न्यूनिि िूल्य, 
(च)  अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी मनकायले कुनै िूल्य 

कायि गरेको भए सो िूल्य, िथा 
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(छ)  पञ् चयकिे िोल कायि गनुयभन्र्ा ित्काल अगािै कुनै  
िररर्यिक्री भएको भए सो िूल्य । 

स्पष्टीकरर् : "पञ् चयकिे िोल" भन् नाले अचल सम्पजि यिक्री 
गनुयपर्ाय यिक्रीहनुे न्यूनिि िूल्यलाइय सम्झनपुछय । 

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय रे्हायबिोजििका कुरालाइय सिेि 
ध्यानिा रा् नपुने छ : 

(क) औद्योमगक िा व्यापाररक िा आिासक्षेत्रलगायि 
सिकसञ् िालसिँग िोमिएको छ िा छैन ; िथा 

(ि) नगरक्षेत्रमभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था 
सम्बन्ििा प्रायिमिक िूल्याङ् कन प्रमििेर्न । 

८२. िाम्न े िमि िात्र मललाि गनुयपने : (१) काययपामलकाले र्फा ८० 
बिोजिि मललाि गर्ाय असलु गनुयपने बािँकी िाम्न ेिमि सम्पजि िात्र 
मललाि गनुयपने  छ ।       

(२) सम्पजि मललाि गर्ाय सकार भएको रकि असलुउपर गनुयपने 
भन्र्ा बढी भएिा सो बढी भएको िमि रकि सम्पजििाल 
पक्षलाइय यफिाय गररदर्नपुने छ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि रकि यफिाय पाउने पक्ष मललाि गर्ायको 
बिि उपजस्थि नभएको भए रकि यफिाय मलन आउनू भनी 
मनिका नाििा साि (७) दर्नको सूचना िारी गरी जझकाइय रकि 
यफिाय गनुयपने छ। 

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय सम्बजन्िि पक्ष रकि यफिाय मलन 
नआएिा उ ि रकि सजञ् चि कोषिा र्ाजिल गरी आम्र्ानी 
बािँिी सर्रस्याहा गनुयपने  छ । 

(५) अमभलेि प्रशासकले र्फा ८० बिोजिि मललाि गरेको सम्पजि 
सकार गने पक्षका नाििा सम्पजि र्िाय नािसारीका लामग 
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सम्बजन्िि कायायलय िा मनकायिा पत्राचार गरी मनिलाइय 
सम्पजिको चलनपिुी उपलब्ि गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको 
चलन चलाइदर्नपुने छ । 

(६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन र्फा ८० 
बिोजििको मललाि प्रयक्रया अगामि बयढसकेपमछ भराउनपुने 
रकि बझुाउन ल्याए पमन सो रकि नबझुी सम्पजि मललाि 
गनुयपने छ। 

८३. मललािउपरको उिरुी : यस ऐनबिोजिि भएको मललािको प्रयक्रयािा 
जचि नबझु्ने पक्षले िनु प्रयक्रयाउपर जचि नबझेुको हो सो भएको 
पन्र (१५) दर्नमभत्र समिमिसिक्ष उिरुी पेस गरी भएको 
आरे्शबिोजिि गनुयपने छ। 

८४. मबगो भराउिँर्ा िा चलन चलाउिँर्ा लागेको िचय : यस ऐनबिोजिि 
मबगो भराउिँर्ा िा चलन चलाउिँर्ा लागेको िचय मबगो भररदर्नपुने िा 
चलन दर्नपुने सम्बजन्िि पक्षले बेहोनुयपने छ ।    

८५. यथाजस्थमििा रा् न े : काययपामलकाले यस ऐनबिोजिि चलन 
चलारइिाग्न िा मबगो भराइपाउन कुनै सम्पजि रे्िाइय मनिेर्न 
परेपमछ मबगो भराउने िा चलन चलाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िका 
लामग उ ि सम्पजि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, मबगानय िथा कुनै 
प्रकारको मनिायर् कायय गरी उ ि सम्पजिको स्िरूप पररिियन गनय 
नपाउने गरी रो का रा् न सम्बजन्िि पक्षका नाििा आरे्श िारी 
गरी उ ि सम्पजि यथाजस्थमििा रा् नपुने छ ।     

८६ मनिेर्नबाट कारबाही गने : (१) अमभलेि प्रशासकले कुनै पक्षले 
र्फा ८५ बिोजिि भएको आरे्शयिपरीि कुनै सम्पजिको 
हकहस्िान्िरर् िा स्िरूप पररिियन आदर् गरेको मनिेर्न परेिा उ ि 
मनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पक्षका नाििा िीन (३) दर्नको म्यार् 
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िारी गरी मनिलाइय हाजिर गराइय सो मनिेर्न समिमिसिक्ष पेस गनुयपने 
छ।     
(२) समिमिले उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न पेस हनु आएिा 

पक्षलाइय नयािँ उिरुी र्िाय गनय नलगाइय उ ि मनिेर्नबाट नै 
आिश्यक कारबाही गरी मनर्यय गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन उपर्फा (१) 
बिोजििको मनिेर्नको बेहोराबाट मनिेर्न समिमिको 
क्षेत्रामिकारमभत्र नपने यिषयिा परेको रे्जिएिा समिमिले उ ि 
यिषयिा क्षेत्रामिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा मनकायसिक्ष िान 
सनुाइदर्नपुने छ । 

८७ चलन चलाउन े सूचना : (१) अमभलेि प्रशासकले समिमिको 
मनर्ययबिोजिि चलन चलाइपाउन मनिेर्न परेिा चलन चलाउने मिमि 
िलुाइय फलानो मिमििा फलानो घरिग्गाको चलन चलाउन कियचारी 
ियटइय आउने हुिँर्ा सो मिमिअगािै घरिग्गा िाली गररदर्नू भनी 
चलन दर्नपुने पक्षका नाििा सूचना िारी गनुयपने  छ ।    

(२) चलन दर्नपुने सम्पजि उिरुीको पक्षबाहेक अन्य कसैको 
भोगचलनिा रहेको भएिा अमभलेि प्रशासकले सोही पक्षका 
नाििा उपर्फा (१) बिोजििको सूचना िारी गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजिि िोयकएको मिमििा ियटइय िािँर्ा घरिग्गा 
िाली गरेको भए सम्बजन्िि कियचारीले चलन चलाइदर्एको 
िचुलु्का ििा गरी िथा घरिग्गा िाली नगरेको भए िाली 
गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको िचुलु्का ििा गरी 
प्रमििेर्नसाथ अमभलेि शािािा पेस गनुयपने  छ ।   

पररच्छेर्-१० 
यियिि 
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८८ न कल मनिेर्न : (१) समिमिसिक्ष र्िाय रहेको उिरुीको कुनै 
सरोकारिाला पक्षले यििार्को मिमसलिा रहेको कुनै कागिपत्रको 
न कल मलनका लामग मनिेर्न दर्एिा समिमिले उ ि पक्षलाइय सो 
कागिको न कल उपलब्ि गराउनपुने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्िँर्ा सम्बजन्िि पक्षले उिरुी 
शािािा रहेको मिमसलको न कल मलनपुर्ाय उिरुी प्रशासक 
िथा अमभलेि शािािा रहेको मिमसलको न कल मलनपुने 
भएिा अमभलेि प्रशासकसिक्ष मनिेर्न पेस गनुयपने  छ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्नको ११:०० बिेअगािै 
पेस भएिा सम्बजन्िि कियचारीले सोही दर्न र सोभन्र्ा पमछ 
पेस भएिा सम्भि भएसम्ि सोही दर्न नभए सोको भोमलपल्ट 
न कल उपलब्ि गराउने छ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजिि मनिेर्न दर्िँर्ा फरक-फरक उिरुीका 
लामग फरक-फरक मनिेर्न दर्नपुने छ । 

(५) यििार्को कुनै पक्षले उपर्फा (१) बिोजििको मनिेर्न दर्िँर्ा 
न कलको सिािा कागिपत्रको फोटो जिच्ने अनिुमि िागेिा 
सो दर्नपुने छ । 

(६) न कल मनिेर्न दर्िँर्ा अनसूुची-१५ बिोजििको ढािँचािा दर्नपुने 
छ । 

८९ न कल र्स्िरु : (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजिि 
न कल िा फोटो जिच्नका लामग मनिेर्न दर्ने पक्षसिँग 
रे्हायबिोजििको र्स्िरु मलइय न कल उपलब्ि गराउनपुने छ : 
(क) न कलका हकिा स कल पानाको प्रमिपषृ्ठको रु. ५।– का 

र्रले, 
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(ि) समिमिको मनर्ययकागिका हकिा प्रमिस कल पानाको प्रमिपषृ्ठको 
रु. ५।– का र्रले, िथा 

(ग) मलिि कागिपत्रको न कल नमलइय फोटो जिच्न चाहेिा 
प्रमिपानाको रु. ५।– का र्रले । 

(२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए िापमन प्रचमलि 
काननुबिोजिि न कल र्स्िरु नलाग्ने पक्षलाइय यस र्फा 
बिोजििको र्स्िरु लाग्ने छैन। 

(३) यस र्फाबिोजिि न कल उिार गरी लैिाने पक्षले न कल 
उिार गर्ाय लागेको िचयको व्यिस्था आफैँ  गनुयपने छ। 

९० र्स्िरु उल्लेि गने : (१) न कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि 
प्रशासकले न कल प्रिाजर्ि गर्ाय न कल लैिाने पक्षको नाि, थर 
िथा उिरुीिा हैमसयिका साथै न कल उिार गरेबापि र्ाजिल 
गरेको र्स्िरु र न कल पानासिेि उल्लेि गरी न कल दर्एको 
बेहोरा िनाइय न कल प्रिाजर्ि गनुयपने छ। 

९१ र्स्िरु चु िा नभइय न कल नदर्इन े : सम्बजन्िि प्रशासकले यस 
ऐनबिोजिि न कल िाग्ने पक्षले न कल उिार गर्ाय र्फा ८९ 
बिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाजिल नगर्ायसम्ि न कल दर्नेछैन र सो 
न कलको आमिकाररकिा प्रिाजर्ि गनय पाउने छैन ।  

९२ प्रचमलि काननुबिोजिि हनु े : यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
भए िापमन उिरुीसिँग सम्बजन्िि प्रचमलि काननुिा कुनै कुरा 
लेजिएको भए सोिा लेजिएिमिका हकिा सोहीबिोजिि हनुे छ । 

९३ मनयि बनाउन े अमिकार : समिमिले यस ऐनको प्रभािकारी 
कायायन्ियनका लामग आिश्यक मनयि बनाउन सने छ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाचँा 

न्याययक सयियिसिक्ष पेस गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

................. यिल्ला सनु्दरहर ैँचा िगरपायलका, वडा िं. .......... बस्िे ................................... को 

छोरा/छोरी/श्रीििी वर्ष ......... को ................................................................. (पक्ष प्रथि) यिवेदक  

यवरुद्ध................ यिल्ला..................... िगरपायलका/ उपिहािगरपायलका/ िहािगरपायलका, वडा िं. .......... 

बस्िे वर्ष ......... को ................................................................... (पक्ष दोस्रो) यवपक्षी 

यवर्य : सम् बन्धयवच्छेद । 

ि यिम्ि बुैँदाहरूिा लेयिएबिोयिि यिवेदि गदषछु : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षबीच संवि् २०६९ सालिा सािायिक परम्पराअिसुार यववाह गररएको हो । यववाह 

भएपश्चाि् २ वर्षसम्ि अथाषि् २०७१ सालसम्ि हािीबीच सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहकेो यथयो । हािीबाट २०७१ साल 

िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक-आपसिा लोग्िे-स्वास्िीबीचको सहियि र सहकायषिा छोरा िन्िेपयछ 

क्रिशः सिस्या दयेिैँद  िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपयछ उिी घर आइिि् । पटक-पटक घर 

आउि फोिबाट अिरुोध गरे ैँ  । २ पटकसम्ि यलि गएैँ । िर यििले यििीसैँग िेरो िीवि चल्ि सक्द ि, ि घर िाि 

सयक् ििैँ, यििी िे गिुषपछष  गर भिी ठाडो िवाफ यदि थायलि् । के कारणले यस्िो हुि गयो भिी सोध्दा अब यिम्रो र िेरो 

सम् बन्ध छ ि आफूिसुी गर र  िलाई सम्पकष  िगर, गरिेा राम्रो हुैँद ि भिी धाकधम्की यदैँद  त्राससिेि देेिाइि् । लािो 

सियसम्ि िि फकेला र घर आउयलि् भिी पयिषबसे ैँ, िर आइिि् । कररब ३ वर्षपयछ अथाषि् २०७४ साल भाद्र 

ियहिािा पिुः यलि गएैँ िर यवपक्षी िसैँग बोल्द  िबोली घरयभत्र यछररि् र सालािेठाि पठाई शारीररक रूपिा आक्रिण 

गिेसम्िको कायष गरी उिीहरूले िलाई िथािाि गाली गलौि गर े। ियुस्कलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकष एैँ र 

अब दोस्रो पक्ष श्रीििी िसैँग पिुः फयकष आउिे र दाम्पत्य िीवि सिुधरु हुिे सम्भाविा िभएकाले पाररवाररक यववाद 

यिरूपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।  

२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो बझु्िपुछष  बिुी यववाद यिरूपण गराइपाऊैँ  ।  

३. यस िगरपायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायषयवयधको दफा ................... बिोयिि लाग्िे दस्िरु रु. 

..................., दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु. ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलयप दस्िरु रु. 

............... सिेि िम्िा गरी यस  यिवेदिसाथ दायिल गरकेो छु ।  

४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार सञ् चालि ऐि, २०७४ को दफा ४७(२)  अिसुार यस  सयियिको अयधकार  दषछ ।के्षत्रयभत्र प  

५. यो यिवेदि हदम्यादयभत्र  छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवदेि यदिे हकद या प्राप्त छ ।  

६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ैँ कि  कुि  यिकायिा कुि  प्रकारको यिवेदि यदएको छ ि ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिीिफष का र िेरो घरिफष का पररवारका सदस्यहरू यिकाई थप बेहोरा बझु्ि सयकिे छ ।  

८. यसिा लेयिएका बेहोरा यठक साैँचा सत्य हुि्, िटु्टा ठहर ेकाििुबिोयिि सिाय भोग्ि ियार छु ।  

 

यिवेदक 

िाि, थर :  .................................................................... 

इमि संिि ्.......... साल...........ियहना.........गिे रोि ....... शभुि ्। 
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अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उिरुी र्िाय गरेको मनस्साको ढािँचा 
श्री .................... 
........................ । 

उिरुी र्िायको मनस्सापत्र  

िपाईँले ....................... जिल्ला .................................... 
गा.पा./न.पा. ििा नं .......... बस्ने .........................................का 
यिरुद्ध दर्नभुएको उिरुी आिका मिमििा र्िाय गरी यो मनस्सा िारी 
गररदर्एको छ। 

 

      
उिरुी 
प्रशासक 

र्स्ििि : .................             

मिमि :................... 
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अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

सनु्र्रहरैँचा नगरपामलका िोरङ 

 न्याययक समिमिबाट ििा भएको िारेि भरपाई 

 

िार्ी / पक्ष      प्रमििार्ी / यिपक्ष 

.......................                        ................................  
िदु्दा :................................ 

 

मिमि ......................िा यफरार् र्िाय गर्ाय  

२०७.... साल ............ियहना ........गिेका दर्न ....... बिे यस 
न्याययक समिमििा हाजिर हनु आउनेछु भनी सही गने :  

 

िार्ी / पक्ष ................       
   
 

इमि संिि ्........ साल...............ियहना........गिे रोि.......... शभुि ्। 
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अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

सनु्र्रहरैँचा  नगरपामलका िोरङ 

 न्याययक समिमिबाट िारी भएको िारेिको पचाय 
 

  िार्ी / पक्ष        प्रमििार्ी/यिपक्ष 

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

िदु्दाः ...................... 
 

मिमि ............... िा .................... काि गनय ........ बिे हाजिर हनु 
आउनहुोला ।  

 

              फािँटिालाको 
र्स्ििि ....................... 
 मिमि ....................... 

 



;'Gb/x/}Frf M ljsf;sf] au}Frf                                                          58 

 
अनुसूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

मलजिि ििाफको निनुा 
न्याययक समिमिसिक्ष पेस गरेको 

मलजिि ििाफ 

प्रथि पक्ष 

...................... जिल्ला .............................. नगरपामलका/ उपिहानगरपामलका/ 
िहानगरपामलका ििा नं. .......... बस्ने िषय .........को .............................. 
..........................को ..............................................(नािासम्बन्ि उल्लेि गने) 
मलजिि ििाफ प्रस्ििुकिाय ...................................... 

र्ोस्रो पक्ष 

.............. जिल्ला ............. .नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, ििा नं. 

...........बस्ने िषय ............को .........................................को छोरा 
........................................................................यिपक्षी )कमनिेर्(  

यिषय : सम्बन्ियिच्छेर् । 

 

ि मनम्न बुिँर्ाहरूिा लेजिएबिोजिि मनिेर्न गर्यछु : 
१. ि मलजिि ििाफ प्रस्ििुकिाय र यिपक्षी मनिेर्कबीच संिि ् २०६९ सालिा 

सािाजिक परम्पराअनसुार यििाह भएको बेहोरा दठक सािँचो हो । हािीबाट २०७१ 
साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको दठक हो । २०७१ सालको 
मिहारिा िाइि गएपमछ ि घर नफकेको, पटक-पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि 
गरेको, २ पटकसम्ि मलन आएको िर ि घर नगएको, िैले यिपक्षी मनिेर्कलाई 
र्ाम्पत्य िीिन चल्न नसने भनेको र िेरा र्ाइभाइले शारीररक आक्रिर् 
गनेसम्िको कायय गरेको भनी कपोलकजल्पि झिुा र हुिँरै् नभएका मनरािार बेहोरा 
उल्लेि गरी यििार् गरेको कुरा उल्लेि गनय चाहन्छु।  

२.  िलाई यिपक्षी मनिेर्कसिेि मिली गालीगलौि, िर, िाक, िम्की रे्िाई हािपाि गरी 
घरबाट मनकाला गरेपमछ ि िाइिीिा आई बसेकी हुिँ । यििाह भएको केही 
िषयपमछ मबनाकारर् ििामथ यिमभन्न यकमसिका आरोप लगाई अपिान गने, 

गालीगलौि गनेलगायिका कािहरू हुिँरै् गए । पररिारका अन्य सर्स्यहरूले 
ििामथ घरृ्ा गने, बोलचाल नगनेिस्िा कायय गरे पमन यिपक्षीबाट केही सिय िलाई 
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नै सिथयन र सहयोग गरै् आएका मथए िर पमछ यिपक्षी मनिेर्कसिेि उनीहरूसिँगै 
मिले र िलाई िबरिस्िीी घरबाट मनकाल्ने काययिा सहभागी भए। के कुन 
कारर्ले िा िेरो के गल्िीले यसो गरेका हनु ् भनी बझु्र्ा बेलाबेला र्ाइिो 
नल्याएको भनी िाइिी पक्षसिेिको  आलोचना गने गरेका मथए । सायर् उनीहरूले 
र्ाइिोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट मनकामलदर्एका हनुपुर्यछ । िैले कुनै गल्िी 
नगरेको र यिपक्षी लोग्नेसिँग पूियिि ् िाया, सद्भाि र सम्िान यथािि ् रहेकाले 
लोग्नेस्िास्नीको सम्बन्ि यथािि ्कायि गररपाऊिँ  । 

३. िलाई घरबाट िबरिस्िीी मनकालेपमछ ४ ियहनाको नाबालक छोरो कािी च्यापेर 
िाइिी आएको झन्िै िषयसम्ि बेिबर, सम्पकय यिहीन बसी अयहले एकी्कामस 
सम्बन्ियिच्छेर्को िाग गरी मनिेर्न दर्न ुआफैँ िा आश् चययिनक लागेको छ, सत्य 
िथ्य बझुी काननुबिोजिि गररपाऊिँ  ।  

४. यस नगरपामलकाबाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययिमिको र्फा 
............बिोजिि  मलजिि ििाफबापि र्स्िरु रु. ........................ यसै 
मनिेर्नसाथ र्ाजिल गरेकी छु। 

५. यो मलजिि ििाफ म्यार्मभतै्र मलई ि आफैँ  उपजस्थि भएकी छु ।  

६. यस यिषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै मनकायिा कुनै प्रकारको मनिेर्न दर्एकी छैन ।  

७. यसिा लेजिएका बेहोरा दठक सािँचा हनु ् , झिुा ठहरे काननुबिोजिि सिाय भोग्न 
ियार छु।  

 

मनिेर्क 

नाि, थर : ................................... 
इमि संिि ्  .........साल  .....................ियहना  .............. गिे रोि ........ शभुि।् 
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

  न्याययक समिमिबाट िारी भएको 
 

म्यार् सूचना 
 

.........बस्ने..............को नाउिँिा सनु्र्रहरैँचा नगरपामलका कायायलयबाट िारी भएको 
१५ (पन्र) दर्ने सूचना 
 

.................जिल्ला .................................गा.पा/न.पा. ििा नं. ..............बस्न े

.............................ले िपाईँको यिरुद्ध .....................................गरेको/परेको भनी 
मनिेर्न र्िाय गरेको हुिँर्ा सोको प्रमिमलयप यसैसाथ पठाइएको छ।अि: िपाईँले यो म्यार् 
बझेुको िा रीिपूियक िािेल भएको मिमिले १५(पन्र) दर्नमभत्रिा आफ्नो भनाइसयहि 
आफैँ  िा काननुबिोजििको िारेसिाफय ि यस कायायलयिा हाजिर हनु आउनहुोला।अन्यथा 
काननुबिोजिि हनुे बेहोरा िानकारी गराइन्छ। 

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

उिरुी प्रशासक 

 

इमि संिि ्  .............साल .......... .....ियहना  .............. गिे रोि ........... भि।्शु  
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अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

न्नर्णयको ढाँचा  

सनु्र्रहरैँचा न्याययक समिमि 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

मनर्यय 

संिि ्............... सालको मनिेर्न नं........ 
यिषय : बलेँसीबाट पानी झारेको । 

 

................. जिल्ला ................ नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका ििा 
नं............ ........................बस्ने ................................................. प्रथि पक्ष 

 

यिरुद्ध 

 

................. जिल्ला ................ नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका ििा 
नं............ ...............................बस्ने .............................................र्ोस्रो पक्ष 

 

स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७(१)(ञ) बिोजिि मनिेर्न र्िाय भई 
सोही ऐनको र्फा ४६ बिोजिि गठन भएको न्याययक समिमिसिक्ष प्रस्ििु हनु आएको 
िदु्दाको ;ª\lIfKt िथ्य र मनर्यय यस प्रकार छ :  

(१) .......................... नगरपामलका ििा नं. ......... नसा मसट नं.... 
यक.नं........क्षे.फ...........को घरिग्गािा पजश् चििफय का यक.नं..........का सिँमियार 
यिपक्षी ...................ले घर बनाउिँर्ा आफ्नो घरिग्गािा मसिानासम्ि आई िोिी 
बनाएको िर छि िथा बलेँसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउन्िमभत्र झाने गरी 
बनाएको हुिँर्ा सो बलेँसी बन्र् गराइपाऊिँ  भन्ने मनिेर्कको मनिेर्न बेहोरा । 

(२) .............. नगरपामलकाबाट प्रचमलि भिन मनिायर्सम्बन्िी िापर्ण्िबिोजिि 
इिािि प्राप्त गरी भिनको नसासिेि स्िीकृि गराई सो नसाबिोजिि भिन 
मनिायर् गरेको हुिँ । यिपक्षी मनिेर्कले भनेबिोजिि आफ्नो घरको छि िथा 
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बलेँसीको पानी मनिको घर कम्पाउन्िमभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरिग्गािा झाने 
गरेको हुिँर्ा झिुा मनिेर्न िारेि गररपाऊिँ  भन्ने प्रत्यथीको मलजिि ििाफ ।  

(३) ................. नगरपामलकाबाट स्थलगि मनरीक्षर् िथा सिेक्षर् गनय गएका 
प्रायिमिक टोलीले स्थलगि मनरीक्षर् गरी मिमि ....................... िा पेस गरेको 
स्केचसयहिको प्रमििेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफय बाट छि िथा बलेँसीको पानी िस्र्ा 
मनिेर्कको घर कम्पाउन्िमभत्र पने गरेको रे्जिन्छ भन्ने बेहोरा उल्लेि भएको।  

(४) यििार्का र्िैु पक्षलाई िेलमिलाप गराउने प्रयोिनका लामग.......................... 
नगरपामलका ििा नं .......... िा रहेको िेलमिलाप केन्द्रिा पठाउिँर्ा िेलमिलाप हनु 
नसकी फयकय आएको ।  

मनर्यय 

 

र्िैु पक्षलाई सनुिुाइका लामग आि पेसी िोयकएकोिा यििार्का सम्बजन्िि पक्षहरू स्ियि ्
िथा मनिहरूबाट मनयकु्त गरेका काननुव्यिसायीहरूसिेिको भनाइ सनुी पनुः मिलापत्र 
गनुयहोस ् भनी सम्झाउिँर्ा बझुाउिँर्ा पमन मिलापत्र गनय िन्िरु नगनुयभएकाले फाइलिा 
संलग्न प्रिार् कागिहरूको सिेि िूल्याङ् कन गरी स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन 
२०७४ को र्फा ४९(२) बिोजिि मनर्यय दर्नपुने हनु आई मनर्ययिफय  यिचार गर्ाय 
मनिेर्कको यक.नं ............. को पजश् चििफय  प्रत्यथीको यक.नं ...........को घरिग्गा 
िोमिएर रहेकोिा यििार् रे्जिएन। मनिेर्कको भनाइअनसुार आफ्नो घर कम्पाउन्िमभत्र 
प्रत्यथीको छि िथा बलेँसीको पानी झारेको हो होइन भनी स्थलगि रूपिै िािँचबझु गरी 
प्रायिमिक प्रमििेर्न पेस गनय कायायलयबाट ियटई गएका प्रायिमिक कियचारीले मिमि 
....................िा पेस गरेको स्केचसयहिको प्रायिमिक प्रमििेर्नसिेिबाट मनिेर्कको 
िाग र्ाबीबिोजिि आफ्नो घर कम्पाउन्िमभत्र प्रत्यथीको छि िथा बलेँसीबाट पानी झने 
गरेको भन्ने पयुष्ट हनुे रे्जिन्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट पाररि गरेको नसािा सिेि 
छि िथा बलेँसीको पानी आफ्नै घरिग्गािा झाने भनी रे्िाइएको र मनिेर्कको घर 
कम्पाउन्िमभत्र पानी झानय पाउनपुछय भनी प्रत्यथीले र्ाबी यिरोि गनय सिेि नसकेको र 
प्रचमलि काननु र प्रचलनबाट सिेि अकायको घर कम्पाउन्िमभत्र आफ्नो छि िथा 
बलेँसीको पानी झानय पाउने नरे्जिएको हुिँर्ा मनिेर्कको िागबिोजिि प्रत्यथीले आफ्नो 
छि िथा बलेँसीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने प्रबन्ि गनुयपने रे्जिन्छ । मनिेर्कको 
घर कम्पाउन्ििा पानी झानय नपाउने ठहछय।सो ठहनायले िपमसलबिोजिि गनूय ।  

िपमसल : 
१. सरोकारिालाले न कल िाग गनय आएिा मनयिानसुार र्स्िरु मलई न कल दर्नू ।  
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२. यो मनर्ययिा जचि नबझेु पैँिीस (३५) दर्नमभत्र िोरङ जिल्ला अर्ालििा पनुरािेर्न 
गनय िानू   भनी प्रत्यथीलाई सनुाइदर्नू ।  

३. म्यार्मभत्र पनुरािेर्न नपरेिा काननुबिोजिि मनर्यय कायायन्ियन गनूय/गराउनू ।  

इमि संिि ्............. साल...................ियहना........गिे रोि........ शभुि ्। 
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अनुसूची-८ 

(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित) 

अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमनुा 

 

........................................................... न्याययक समिमि 

संयोिक : ......................................................................................... 
सर्स्य : ........................................................................................... 
सर्स्य : ........................................................................................... 

आरे्श 

संिि ्............................ सालको मनिेर्न नं ........ 
 

यिषय :  पीमििलाई उपचार गराउन ेसम्बन्ििा । 

 

................. जिल्ला ................ नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका ििा 
नं............ ...............................बस्ने .............................................प्रथि पक्ष 

 

यिरुद्ध 

 

................. जिल्ला ................ नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका ििा 
नं............ ...............................बस्ने ............................................र्ोस्रो पक्ष 

 

यसिा मनिेर्कको िागबिोजिि .......................... जिल्ला 
..................................... नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका ििा 
नं................................ बस्ने ...............को नामि ..........................को 
छोरा/छोरी िषय ................ को ................ले आफूलाई असाध्य रोग लागी मनयमिि 
रूपिा हप्ताको २ पटक िगृौला िायलोमसस गनय जचयकत्सकले मसफाररस गरेकोिा 
एकाघरका छोरा िषय .................. को ...........................ले मनयमिि रूपिा 
िायलोमसस गनय अटेर गरेको, घरीघरी रुपैयािँ नभएको बहाना गने गरेको, कयहले 
कायायलयको कािको व्यस्ििाले फुसयर् नमिलेको आदर् कारर् िनाई आफूले मनयमिि प्राप्त 
गनुयपने स्िाथ्य सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुिँर्ा आफ्नो िीिन झन ् झन ् ििरायु ि बन्रै् 
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गएको भनी अस्पिालका जचयकत्सकको पिुाय र मसफाररससयहि पेस हनु आएको 
मनिेर्नउपर प्रारजम्भक रूपिा िािँचबझु गर्ाय बेहोरा िनामसब रे्जिएको हुिँर्ा हाललाई 
मनिेर्कका लामग जचयकत्सकले मसफाररस गरेबिोजिि हरेक हप्ता २ पटक िायलोमसस 
गनूय/गराउनू िथा मनिको स्िाथ्य लाभका लामग आिश्यक अन्य प्रबन्िसिेि मिलाउनू 
भनी स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४९(८) बिोजिि यिपक्षी 
........................को नाििा यो अन्िररि संरक्षर्ात्िक आरे्श िारी गररदर्एका छौँ । 
यो आरे्श मिमसल सािेल रािी यिपक्षीलाई लेजिपठाइदर्नू । यो आरे्शअनसुार उपचार 
भएको िानकारी प्राप्त गरी मिमसल सािेल रा् नू र मनयिानसुार पेस गनूय।  

 

इमि संिि ्................... साल ..........ियहना.........गिे रोि ......... शभुि ्। 
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अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

न्मलापत्रका लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

सनु्र्रहरैँचा नगरपामलका न्याययक समिमिसिक्ष पेस गरेको मिलापत्रको 
संयकु्त मनिेर्नपत्र 

.............. जिल्ला   ............. नगरपामलका, ििा नं.............बस्ने 
को.......................................................  छोरा /छोरी/श्रीििी िषय............को 

..................................................... (प्रथि पक्ष) मनिेर्क 

 

यिरुद्ध 

.............. जिल् ला ............. .नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, ििा 
नं ...............बस्ने  िषय  को...................  मलजिि ििाफ पेसकिाय  )र्ोस्रो पक्ष (
.................. 

यिषय: सम्बन्िमबच्छेर् । 

हािी मनिेर्क मनम्न मलजिि मनिेर्न गर्यछौँ :  

१. हािीबीच संिि ्२०६९ सालिा सािाजिक परम्पराअनसुार यििाह गररएकोिा कररब  
२ िषयसम्ि  सिुिरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको मथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा 
१ छोराको सिेि िायिन्ि भएको हो।   सोही िषय २०७१ सालको मिहारिा िाइि 
गएपमछ घर नआएको, पटक-पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, मलन गएको 
िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भनी मनिेर्कको मनिेर्न परेको ।  

२. आफूलाई र्ाइिो नल्याएको मनहुिँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी िबरिस् िी 
घरबाट मनकाला गरेको हो । आफूिसुीले िाइि गई बसेकीी होइन, अझ पमन 
लोग्नेप्रमि आफ्नो यथािि ्िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकाले लोग्नेस्िास्नीको सम्बन्ि 
यथािि ्कायि गराइपाऊिँ  भन्ने प्रत्यथीको मलजिि ििाफ रहेको  । 

३. हािी झगिा गरी आयौँ, केही िषय लोग्नेस्िास्नी छुयिएर बस् यौँ, हािीबाट एक 
सन्िानको िायिन्िसिेि भइसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यिषयले िनिटुाि 
भई लोग्नेस्िास्नी अलग-अलग बसेकोिा  ..................... गाउिँपामलका/ 
नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलकाको न्याययक समिमििाफय ि ििा नं. 
...........को  िेलमिलाप केन्द्रिा एक - आपसिा छलफल गरी मिली आएको 
बेहोरा यो छ यक यिगििा िे िस्िा यिषयिा असिझर्ारी िथा बेिेल भएको भए 
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िापमन हािीबीच एक - अकायप्रमि यिश्वास, सद्भाि र प्रिे कायिै रहेकाले 
लोग्नेस्िास्नीको सम्बन्ियिच्छेर् गररपाऊिँ  भन्ने मनिेर्न र्ाबी छोिी पनुः सिुिरु 
सम्बन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढङ् गले अगामि बढाउनेछौीिँ । 
मनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्नेस्िास्नी मिली बस्ने िािािरर् नहनुे भएकाले छुिै 
ठाउिँिा िेरा मलई बस्न हािी र्िैु पक्ष सहिि भएकाले स्थानीय सरकार सञ् चालन 
ऐन, २०७४ को र्फा ४७ (२) बिोजिि  संयकु्त मनिेर्न यो मिलापत्रको पेस गरेका 
छौं , लेजिएबिोजिि मिलापत्र गररपाऊिँ  ।  

४. ..................नगरपामलका स्थानीय न्याययक कायययिमिबिोजिि यो मिलापत्रको 
संयकु्त मनिेर्न र्स्िरुबापि रु. ............ यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसिा लेजिएका बेहोरा दठक सािँचा हनु,् झिुा ठहरे काननुबिोजिि सहुिँला / बझुाउिँला 
।  

 

मनिेर्कहरू 

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

.................................... र्ोस्रो पक्ष 

 

इमि संिि ्............. साल...................ियहना ...........गिे रोि ......... शभुि ्। 

 



;'Gb/x/}Frf M ljsf;sf] au}Frf                                                          68 

 
अनसूुची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाचँा 

 सनु्दरहर ैँचा िगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेस गरकेो यिलापत्रको संयकु्त यिवेदिपत्र 

.............. यिल्ला .............. िगरपायलका, वडा िं. ...............बस्िे...............................................को 

छोरा/छोरी/श्रीििी  वर्ष...... को ........................................................... (प्रथि पक्ष) यिवेदक 

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला ............. .िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं. ..............बस्िे वर्ष 

................को यलयिि िवाफ पेसकिाष .................................................(दोस्रो पक्ष) 

 

यवर्य : सम्बन्धयवच्छेद । 

 

हािी यिवेदक  यिम्ि यलयिि यिवेदि गदषछौ ैँ : 

 

१. हािीबीच संवि ् २०६९ सालिा सािायिक परम्पराअिसुार यववाह गररएकोिा कररब २ वर्षसम्ि  सिुधरु 

दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको हो। सोही वर्ष 

२०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपयछ घर िआएको, पटक-पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरकेो, यलि 

गएको िर उल्ट  कुटयपट गरी पठाएको भिी यिवेदकको यिवेदि परकेो ।  

२. आफूलाई दाइिो िल्याएको यिहुैँबाट घरिा हेला गरकेो, अपिाि गरी िबरिस्िी घरबाट यिकाला गरकेो हो । 

आफूिसुीले िाइि गई बसेकेी होइि, अि पयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि ्िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकाले 

लोग्िेस्वास्िीको सम्बन्ध यथावि् कायि गराइपाऊैँ  भन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ रहेको  ।  

३. हािी झगिा गरी आयौँ, केही िषय लोग्नेस्िास्नी छुयिएर बस् यौँ, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्िसिेि 
भइसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यिषयले िनिटुाि भई लोग्नेस्िास्नी अलग-अलग बसेकोिा 
 .....................नगरपामलकाको न्याययक समिमििाफय ि ििा नं. ...........को  िेलमिलाप केन्द्रिा 
एक-आपसिा छलफल गरी मिली आएको बेहोरा यो छ यक यिगििा िे िस्िा यिषयिा असिझर्ारी 
िथा बेिेल भएको भए िापमन हािीबीच एक-अकायप्रमि यिश् िास, सद्भाि र प्रिे कायिै रहेकाले 
लोग्नेस्िास्नीको सम्बन्ियिच्छेर् गररपाऊिँ  भने्न मनिेर्न र्ाबी छोिी पनुः सिुिरु सम्बन्िका साथ 
र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढङ् गले अगामि बढाउनेछौं । मनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्नेस्िास्नी 
मिली बस्ने िािािरर् नहनेु भएकाले छुिै ठाउिँिा िेरा मलई बस्न हािी र्िैु पक्ष सहिि भएकाले 
स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ )२ ( बिोजिि  यो  मिलापत्रको संयकु्त 
मनिेर्न पेस  गरेका छौं , लेजिएबिोजिि मिलापत्र गररपाऊिँ  ।   

४. ..................िगरपायलका स्थािीय न्याययक कायषयवयधबिोयिि यो यिलापत्रको संयकु्त यिवेदि दस्िरुबापि रु 

...........  यस साथ संलग्ि छ । 

५. यसिा लेयिएका बेहोरा यठक साैँचा  हुि,् िटु्टा ठहर ेकाििुबिोयिि सहुैँला /बिुाउैँला ।  

यिवेदकहरू 

प्रथि पक्ष  
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िाि, थर : .......................................... 

दोस्रो पक्ष 

िाि, थर : ......................................... 

 

इमि संिि ्............. साल...................ियहना ........गिे रोि ....... शभुि ्। 
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अनुसूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताणमा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

सनु्र्रहरैँचा नगरपामलका, िोरङ  

न्याययक समिमिसिक्ष पेस गरेको मनिेर्न 

 

यिषय : िेलमिलापकिायिा सूचीकृि हनु पाऊिँ ।  

 

प्रस्ििु यिषयिा िपमसलिा उजल्लजिि कागिािहरूको प्रमिमलयप साथै रािी ............  
नगरपामलकाको न्याययक समिमिअन्िगयि ििा नं. ............ को िेलमिलाप केन्द्रिा 
सूचीकृि भई िेलमिलाप गराउन अनिुमि पाऊिँ  भनी मनिेर्न गर्यछु ।  

 

िपमसल  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छायाकपी,  

२) कम्िीिा कक्षा ८ उिीर्य गरेको शैजक्षक प्रिार्पत्रको छायाकपी, 
३) िेलमिलापकिायको िामलि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाकपी, 
४) िेलमिलापसम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यजिगि यििरर् (Bio- data) 

 

मनिेर्क 

नाि, थर : ................................ 
र्स्ििि : ............................. 

मिमि : ........................... 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

अनुसूची-१२ 
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(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

सनु्र्रहरैँचा नगरपामलकाको न्याययक समिमिसिक्ष पेस गरेको  
भररभराउको मनिेर्न पत्र 

यिषयः भररभराइपाऊिँ  भन्ने बारे । 

मनिेर्क..............................बस्ने ...................................िार्ी÷प्रमििार्ी 
यिरुद्ध 

यिपक्षी ...............................बस्ने ................................. िार्ी÷प्रमििार्ी 
िदु्दा 

ि मनिेर्क मनिेर्नबापि रु. १०।– र्स्िरु साथै रािी मनम्न बेहोरा मनिेर्न गर्यछु : 
१ . उपयुय ि यिपक्षीसिँगको उजल्लजिि िदु्दा यस नगरपामलकाको न्याययक समिमिको मिमि 

.............को  मनर्ययबिोजिि िैले यस कायायलयिा रािेको र्स्िरु ÷रकि मिमि 

..........को जिल्ला अर्ालिको फैसलाबिोजिि िैले भररभराइ पाउने ठहर भएको हुिँर्ा  
उ ि  रकि भरजीभराइ पाउन यो मनिेर्न पेस गरेको छु । 

२. िैले यस कायायलयिा िम्िा गरेको र्स्िरु÷रकिको भरपाई÷रमसर्÷भौचरको सकी्कलै 
प्रमि र सम्िामनि जिल्ला अर्ालिको अजन्िि  फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न 
छ । 

३. यसिा लेजिएको  बेहोरा  दठक सािँचो  हो , झिुा ठहरे सहुिँला  ÷ बझुाउिँला । 

मन
र्
क 

र्स्ििि : ................................... 
नाि, थर : ................................... 

 

इमि संिि ्.............. साल .............. ियहना ......... गिे रोि ........ शभुि ्।
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अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

चलन चलाउन ेमनिेर्न 

सनु्र्रहरैँचा नगरपामलका िोरङ  
न्याययक समिमििा पेस गरेको 

यिषय : चलन चलाइपाऊिँ  भन्ने बारे । 

............................िेर्कमन बस्ने .......................िार्ी÷प्रमििार्ी 
 

यिरुद्ध 

 

यिपक्षी.............................बस्ने .......................िार्ी÷प्रमििार्ी 
िदु्दा :......... 

ि मनिेर्क मनिेर्नबापि रु.१०।– र्स्िरु साथै रािी मनम्न बेहोरा मनिेर्न गर्यछु : 
१. उपयुय ि यिपक्षीसिँगको उजल्लजिि िदु्दा यस नगरपामलकाको न्याययक समिमिबाट मिमि 

.............(िनु सम्पजि भोग गनय पाउने गरी मनर्यय भएको छ) िा मनर्यय भई उ ि 

.......................... घर/िग्गा िेरो हक भोग र स् िामित् ि हनुे ठहर भएकोिा श्री 

................ जिल्ला अर्ालििा यिपक्षीले पनुरािलोकन गरेकोिा सम्िामनि 
अर्ालिबाट सिेि मिमि .....................िा मनर्यय हुिँर्ा न्याययक समिमिकै 
मनर्ययलाई सर्र गरी िेरै हकभोग कायि गरेको हुिँर्ा सो हकभोग कायि भएको 
सम्पजि िलाई चलन चलाइपाउन यो मनिेर्न पेस गरेको छु । 

२ . यसै मनिेर्नसाथ रे्हायका कागिािहरू संलग्न गरेको छु  : 
क. न्याययक समिमिले मिमि ..............  िा गरेको  मनर्ययको छायाकपी। 

ि. िोरङ जिल्ला अर्ालिले मिमि................िा गरेको फैसलाको छायाकपी। 

ग.  यस यििार्सम् बद्ध मिमसल यसै कायायलयिा रहेको छ । 

घ.  लेजिएको बेहोरा  दठक सािँचो हो, झिुा ठहरे काननुबिोजिि सहुिँला/बझुाउिँला । 

र्स्ििि : ............................ 
नाि, थर : ............................ 

 

इमि संिि ्.............. साल ............... ियहना ....... गिे रोि ...... शभुि ्। 

 

 

अनसूुची -१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सिँग सम्बजन्िि) 
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सम्पन्ि रोक् काको अदेश 

सनु्दरहर ैँचा न्याययक सयियि 

सयंोिक : .........................................................................................  

सदस्य : ...........................................................................................  

सदस्य : .......................................................................................   

आदेश 

सवंि् ...............सालको यिवेदि दिाष ि.ं ............... 

 

यवर्य : सम्पयि हस्िान्िरण रोक् का 

 

.............. जिल्ला.................................नगरपामलका, ििा नं   .........
बस्ने ......................................................... को छोरा/छोरी/श्रीििी िषय  
 ..................को...............................................................(प्रथि पक्ष) 
मनिेर्क  

यिरुद्ध 

 

......जिल्ला...........नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका, ििा नं.... बस्ने िषय 

........को  .........................(र्ोस्रो पक्ष)  

 

यसिा मनिेर्कको िागबिोजिि...... जिल्ला....... नगरपामलका/ उपिहानगरपामलका/ 
िहानगरपामलका, ििा नं.... क्षे.फ.........यक.नं........ िग्गािा बनेको.........को नाििा 
रहेको अबन्िाको..................िगययफटको चारिले घर र मलग लगापािसिेि 
यिपक्षी......सम्पजि मनि यिपक्षीबाट अन्य अंजशयारहरूको िन्िरुीमबना हकहस्िान्िरर् हनु 
सने आशङ् का गरी मनिेर्कले दर्एको मनिेर्नउपर प्रारजम्भक रूपिा िािँचबझु गर्ाय बेहोरा 
िनामसब रे्जिएको हुिँर्ा हाललाई प्रत्यथी का नाििा रहेको उजल्लजिि घरिग्गाको 
हकहस्िान्िरर् गनय मसफाररस नदर्न ििालाई र अको आरे्श नभएसम्िका लामग उ ि 
घरिग्गाको हकहस्िान्िरर् नगनूय/गनय नदर्नू भनी िालपोि कायायलयको नाििा सिेि 
स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४९(६) बिोजिि यो रो काको आरे्श 
िारी गररदर्एका छौँ। यो आरे्श मिमसल सािेल रािी सम्बजन्िि कायायलयहरूिा 
पठाइदर्नू । यो आरे्शअनसुार रो का भएको िानकारी प्राप्त गरी मिमसल सािेल रा् नू र 
मनयिानसुार पेस गनूय । 

 

इमि संिि ्................साल.............िायहना.......गिे रोि .........शभुि ्। 
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अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

नक् कलको लान्ग न्नवेदन 

न्याययक समिमि  

सनु्र्रहरैँचा नगरपामलकािा पेस गरेको 
मनिेर्न पत्र 

यिषय : न कल पाऊिँ  भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 
मनिेर्क/िार्ी/प्रमििार्ी 

यिरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ 
यिपक्षी/िार्ी/प्रमििार्ी 

िदु्दा : .................................. 
ि मनिेर्क मनिेर्न र्स्िरुबापि रु. १०।– साथै रािी मनम्न बेहोरा मनिेर्न गर्यछु : 
(१) उपयुय ि यिपक्षीसिँगको उजल्लजिि िदु्दािा अध्ययनका लामग रे्हायका कागिािहरू 

आिश्यक परेको हुिँर्ा प्रिाजर्ि प्रमिमलयप पाऊिँ  भनी यो मनिेर्नसाथ उपजस्थि भएको 
छु ।  

अिः न कलको प्रिाजर्ि प्रमिमलयप पाऊिँ  ।  

रे्हाय : 
क)................................................................................. 
ि)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) लेजिएको बेहोरा दठक सािँचो हो, झिुा ठहरे काननुबिोजिि सहुिँला/बझुाउिँला ।  

मनिेर्क 

र्स्ििि : .......................... 
नाि, थर : ............................ 

इमि सम्िि ्......... साल ............. ियहना ..... गिे रोि .......शभुि ्। 

cf1fn] M 

hLjgk|;fb cfrfo{  

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


