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सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको 0या2यक स/म/तले उजरु@को कारवाह@ 2कनारा गदाB अपनाउनपुनD कायB2व/धका स5ब0धमा 
Eयवःथा गनB बनेको 2वधेयक, २०७5 

ूःतावनाःनेपालको सं2वधान बमोिजम देश समाजवाद उ0मखु संघीय लोकताि0ऽक गणत0QऽाQमक शासन ूणाल@ 
अनRुपस0च/लत रहेकोले ःथानीय सरकारलाई ूाU 0या2यक अ/धकार अनRुप 0याय स5पादन पV/तलाई चःुत दRुःत 
बनाउन र0या2यक स/म/तले ूच/लत कानून बमोिजम उजरु@को कारवाह@ र 2कनारा गदाB अपनाउनपुनD कायB2व/ध तय गर@ 
ःपXता, एकZपता एवं पारदिशBता कायम गर@ कानूनको शासन तथा 0याय ू/तको जन2व[ास कायम राखीरहनको ला/ग 
ूचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देिख बाहेक थप कानूनी Eयवःथा गनB वा]छनीय भएकोले, 
 नेपालको सं2वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोिजम सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाकोनगरसभाले यो ऐन 
बनाएको छ । 

पbरcछेद -१ 
ूारि5भक 

१. संिdU नाम र ूार5भः (१) यस ऐनको नाम “0या2यक स/म/त (कायB2व/ध) स5ब0धी ऐन, २०७४” रहेको छ 
। 

  (२) यो ऐन सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका dेऽ/भऽ तZु0त ूार5भ हनेुछ । 

२. पbरभाषाः 2वषय वा ूसgले अकh अथB नलागेमा यस ऐनमा; 
(क) “उजरु@” भiाले स/म/त समd परेको 2फराद, /नवेदन वाउजरु@बाट शRु भएको ूच/लत कानून बमोिजम 

स/म/तले कारवाह@ र 2कनारा गनD उजरु@ स5झनपुछB । 

(ख) “काननु Eयवसायी” भiाले काननुी पेशी गनD नेपाल कानून Eयवसायी पbरषm बाट ूमाणपऽ ूाU भएको 
Eयिn स5झनपुछB । 

(ग) “खा5ने”भiाले तो2कएको स5पिoको मूpयाqन गदाB असलु उपर हनु पrुनेहदलाई स5झनपुदBछ । 

(घ) “चलन चलाईsदने” भiाले /नणBय पtात हक अ/धकार ूाU भएको Eयिnलाई कुनै वःत ुवा स5पिo भोग 
गनB कायाB0वयन गराइsदने कायBलाई स5झनपुदBछ । 

(ङ) “जमानत” भiाले कुनै Eयिn वा स5पिoलाई 0या2यक स/म/तले चाहेको वखतमाउपिःथत वा हािजर 
गराउन /लएको िज5मा वा उoरदा2यQवलाई स5झनपुदBछ । 

(च) “जेथाजमानी” भiाले प/छ हनु सxने द(ड जbरवाना 2वगो समेतलाई खा5ने गर@ /लएको जrगा ज/मन 
लगायतका अचल स5पिoलाई स5झन ुपछB . 

(छ) “तामेल@” भiाले 0या2यक स/म/तको dेऽा/धकार /भऽका 2ववादहRमा स5वि0धत पdलाई वझुाईने 5याद, 
सचुना, आदेश, पूजz वा जानकार@ पऽ bरतपूवBक वझुाउने कायBलाईस5झनपुछB ।  

(ज) “तायदात” भiाले स5पिoको 2ववरण वा ग0ती गरेको सं{या ज/नने Eयहोरा वा स5पिoको फाँटवार@ वा 
लगतलाई स5झनपुदBछ ।  

(झ) “तो2कएको” वा “तो2कए बमोिजम” भiाले यस ऐन अ0तगBत बनेको /नयममा तो2कए बमोिजम स5झनपुछB 
। 

(ञ) “दरपीठ”भiाले 0या2यक स/म/त समd पेश हनु आएका कुनै कागजपऽको  स5ब0धमा bरत नपगेु वा 
कानूनले दताB नहनेु वा नलाrने भएमा Qयसको पछा/डप2� सोको कारण र अवःथा जनाइ अ/धकारूाU 
अ/धकार@ले लेिखsदने /नदDशन वा Eयहोरालाई स5झनपुदBछ । 
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(ट) “धनजमानी” भiालेम�ुाको अि0तम 2कनारा हुँदा लाrन सxने 2वगो द(ड जbरवाना वापत पdसंग /लइने 
नगद वा जायजथेालाई स5झन ुपछB । 

 
(ठ) “नामेसी”भiाले कुनै Eयिnको नाम, थर र वतन समेतको 2वःततृ 2ववरण खुलाइएको Eयहोरालाई 

स5झनपुदBछ । 
(ड) “ना/लश”  भiाले कुनै 2ववादको 2वषयमा दफा ८ बमोिजम sदएको उजरु@, /नवेदन वा 2फरादपऽ 

समेतलाई स5झनपुछB  
(ढ) “/नणBय 2कताब”  भiाले स/म/तले उजरु@मा गरेको /नणBयको अ/भलेख रा�को ला/ग खडा गरेको उजरु@मा 

/नणBय गरेको Eयहोरा र Qयसको आधार तथा कारणको संिdU उpलेख भएको 2कताब स5झनपुछB । 
(ण) “प0चकृ/त मोल” भiाले गाउँ वःतीका ग0यमा0य उपिःथत भलाm मीले स5पिoको ःथलगत तथा ःथानीय 

अवलोकन मूpयाqन गर@ 2वब� 2वतरण हनुसxने उिचत ठहराएर /निtत गरेको मpुयलाईस5झनपुदBछ ।    
(त) “पेशी” भiाले 0या2यक स/म/त समd /नणBयाथB पेश हनेु 2ववादहRमा पdहRलाई उपिःथत गराइ सनुवुाइ 

गनD कामलाई स5झनपुदBछ । 

(थ) “ू/तबाद@” भiाले बाद@ले जसका उपर उजरु@ दताB गदBछ सो Eयिn वा संःथा स5झनपुछB । 
(द) “Eयिnगतजमानी” भiालेम�ुाका पdलाई उपिःथत गराउन लागेकाद(ड जbरवाना बझुाउदािज5मा /लने 

Eयिnलाईस5झन ुपछB । 
(ध) “वयान” भiाले म�ुाका पd वा पेटबोल@मा बिुझएका Eयिnले स/म/तसमd आई गनD कागजातलाई 

स5झनपुछB । 
(न) “वकपऽ”भiाले 2ववाद स5ब0धमा जानकार भई साdीको Rपमा Eयn गरेका कुरा लेिखने वा लेिखएको 

कागजलाई स5झनपुछB । 

(प) “ब0द ईजलास” भiाले 0या2यक स/म/त अ0तगBत /नRपण हनेु 2ववादहR म�येगो�य ूकु/तको 2ववाद 
भएको र स5वV पdहR2वच गोपनीयता कायम गनB आवँयक देिखएमा स5वV पdहR माऽ सहभागी 
हनेुगर@ ूव0ध गbरएको सनुवुाई कdलाई स5झनपुछB ।  

(फ) “मूpतवी” भiाले 0या2यक स/म/त अ0तगBत 2वचाराधीन मVुा अ0य अ�ा अदालतमा समेत 2वचाराधीन 
भईरहेको अवःथामा 0या2यक स/म/तले /नणBय गदाB अ0य 2वचाराधीन मVुामा ूभा2वत हनेु देिखएमा ूभाव 
पानD मVुाको फैसला नभएस5म ूभा2वत हनेु म�ुा ःथ/गत गनD कायBलाई स5झनपुछB ।  

(ब) “लगापात” भiाले घरजrगा र Qयससँग अ0तर/नह@त टहरा,बोट 2वRवा,खुpला ज/मन र Qयसमा रहेका 
सबैखाले संरचना वा चचDको जrगा,छेउछाउ,सेरोफेरो र स5पूणB अवयवलाई स5झनपुदBछ । 

(भ) “वाद@” भiाले कसै उपर स/म/त समd उजरु@ दताB गनD Eयिn वा संःथा स5झनपुछB । 
(म) “सिचवालय” भiाले 0या2यक स/म/तको सिचवालयलाई स5झनपुछB। 
(य) “सदःय” भiाले 0या2यक स/म/तको संयोजक र सदःय समेतलाई स5झनपुछB । 
(र) “सदरःयाहा” भiाले धरौट@मा रहेको रकमको लगत क�ा गर@ आ5दानीमा बा�ने कायBलाई स5झनपुछB । 
(ल) “सभा” भiाले नगरसभा स5झनपुछB । 
(व) “स/म/त” भiाले 0या2यक स/म/त स5झनपुछB र सो शEदले ःथानीय सरकार स] चालन ऐनको दफा ४८ 

को उपदफा (६) बमोिजमको स/म/तलाइB समेत जनाउनेछ । 
(श) “साल वसाल@” भiाले हरेक वषBको ला/ग छु�ाछु�ै हनेु गर@ ू/तवषBको /न/मo ःथायी Rपमा तय गbरएको 

शतB स5झनपुछB । 
(ष) “ःथानीय ऐन”भiाले “ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४” स5झनपुछB । 
(ह) "सं2वधान" भiाले नेपालको सं2वधान स5झनपुछB । 

 

पbरcछेद-२ 
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स/म/तको अ/धकार  

३. उजरु@मा /नणBय स5ब0धी कामः स/म/तमा दताB भएका उजरु@ वा उजरु@को /नणBय गनD वा दताB भएको ना/लश 
वा उजरु@को कुनै Eयहोराले लगत क�ा गनD अ/धकार स/म/तलाइB माऽ हनेुछ । 

४. /नणBय स5ब0धी बाहेक अ0य कामः (१) दफा ३ मा उpलेख भएको वा ूच/लत कानूनले स/म/त वा स/म/तको 
सदःयले नै गनD भiे Eयवःथा गरेको वा कायBको ूकृ/तले स/म/त वा स/म/तको सदःयले नै गनुBपनD ःपX 
भैरहेको देिख बाहेकको अ0य कायBहZ यस ऐनमा तो2कएको कमBचार@ र Qयसर@ नतो2कएकोमा स/म/तले /नणBय 
गर@ तोकेको वा अ/धकार ूदान गरेको कमBचार@ले गनुBपनDछ । 

  (२) तो2कएको शाखा ूमखु वा तो2कएका अ0य कमBचार@ले यस ऐन र ूच/लत कानून बमोिजम 
तो2कएको काम गदाB स/म/तको संयोजक वा स/म/तले तोकेको सदःयको ूQयd /नदDशन, देखदेख र 
/नय0ऽणमा रह@ गनुBपनDछ । 

५. यस ऐन बमोिजम कायB2व/ध अवल5बन गनुBपनDः स/म/तले उजरु@ वा उजरु@को कारवाह@ र 2कनारा गदाB ूच/लत 
र स5बि0धत संघीय कानूनमा ःपX उpलेख भए देिख बाहेक यस ऐन बमोिजमको कायB2व/ध अवल5बन 
गनुBपनDछ । 

६. स/म/तले हेनDः स/म/तलाइB देहाय बमोिजमको उजरु@हZमा कारवाह@ र 2कनारा गनD अ/धकार रहनेछः 

(क) ःथानीय ऐनको दफा ४७ अ0तगBतको उजरु@, 
(ख) अदालतबाटमेल/मलापको ला/ग नगरपा/लकामा ूे2षत उजरु@, 
(ग) सं2वधानको अनसूुची-८ अ0तगBतको एकल अ/धकार अ0तगBत सभाले बनाएको कानून बमोिजम /नZपण 

हनेु गर@ /सिजBत उजरु@, तथा 
(घ) ूच/लत कानूनले नगरपा/लकाले हेनD भ/न तोकेका उजरु@हZ । 

७. स/म/तको dऽेा/धकारः स/म/तले दफा ६ अ0तगBतका म�ये देहाय बमोिजमका उजरु@हZमा माऽ dेऽा/धकार 
महण गनD तथा कारवाह@ 2कनारा गनDछः 

(क) Eयिnको हकमा उजरु@का सबै पd नगरपा/लकाको भैगो/लक dेऽा/धकार /भऽ बसोबास गर@रहेको, 
(ख) ूच/लत कानून र सं2वधानको भाग ११ अ0तगBतको कुनै अदालत वा 0यायाधीकरण वा /नकायको 

dेऽा/धकार /भऽ नरहेको, 
(ग) नगरपा/लकाको dेऽा/धकार /भऽ परेका कुनै अदालत वा /नकायबाट मेल/मलाप वा /मलापऽको ला/ग 

ूे2षत गbरएको, 
(घ) अचल स5पिo समावेश रहेको 2वषयमा सो अचल स5पिo नगरपा/लकाको भैगो/लक dेऽा/धकार /भऽ 

र2हरहेको, तथा 
(ङ) कुनै घटनासँग स5बि0धत 2वषयवःत ुरहेकोमा सो घटना नगरपा/लकाको भैगो/लक dेऽ /भऽ घटेको । 

 

पbरcछेद-३ 
उजरु@ तथा ू/तवाद दताB 



5 
 

८. 2फराद, उजूर@ वा /नवेदन दताB गनDः (१) कसै उपर 2फराद, उजूर@ वा /नवेदन दताB गदाB वा उजरु@ चलाउँदा 
ूच/लत कानून बमोिजम हकदैया पगेुको Eयिnले स/म/तकोसिचवालयसमd उजरु@ दताB गनBसxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम उजरु@ sदंदा यस ऐन तथा ूच/लत कानून बमोिजम खुलाउनपुनD कुरा सबै 
खुलाइB तथा प�ु याउनपुनD ू2बया सबै परुागर@ अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा sदनपुनDछ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेिखए देिख बाहेकउजरु@मा देहाय बमोिजमको Eयहोरा समेत खुलाउनपुनDछः 
(क) वाद@को नाम, थर, वतन र /नजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएस5म बाज ेर ब�य ैको 

नाम; 
(ख) ू/तवाद@को नाम, थर र थाहा भएस5म /नजको बाब ुर आमाको नाम, थर र ःथान पoा 

लाrनेगर@ ःपX खुलेको वतन; 
(ग) नगरपा/लकाको नाम स2हत स/म/तको नाम; 
(घ) उजरु@ गनुBपरेको Eयहोरा र स5पूणB 2ववरण; 
(ङ) नगरपा/लकाले तोके अनसुारकोदःतरु बझुाएको र/सद वा /नःसा; 
(च) स/म/तको dेऽा/धकार /भऽको उजरु@ रहेको Eयहोरा र स5बि0धत कानून; 
(छ) बाद@ले दावी गरेको 2वषय र सोसँग स5बि0धत ूमाणहZ; 

(ज) हद5याद लाrने भएमा हद5याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  स5ब0धी Eयहोरा; 
(झ) कुनै स5पिoसँग स5बि0धत 2वषय भएकोमा सो स5पिo चल भए रहेको ःथान, अवःथा 

तथा अचल भए चार2कpला स2हतको सबै 2ववरण । 

  (४) ूच/लत कानूनमा कुनै 2वशेष ू2बया वा ढाँचा वा अ0य के2ह उpलेख भएको रहेछ भने सो 
स0दभBमा आवँयक 2ववरण समेत खुलेको हनुपुनDछ । 

  (५) कुनै 2क/समको d/तपू/तB भराउनपुनD अथवा ब(डा लगाउनपुनD अवःथाको उजरु@को हकमा Qयःतो 
d/तपू/तB वा ब(डा वा चलनको ला/ग स5बि0धत अचल स5पिoको 2ववरण खुलेको हनुपुनDछ । 

९. 2फराद, उजूर@ वा /नवेदन दताB गर@ /नःसा sदनेः(१) उजरु@ ूशासकले दफा ८ बमोिजम ूाU उजरु@ दताB गर@ 
बाद@लाइB तारेख तो2क अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा /बवाद दताBको /नःसा sदनपुनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तारेख sदन ुपनD अवःथामा तारेख तोxदा अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा 
तारेख भपाBइB खडा गर@ स5बि0धत पdको दःतखत गराइB /म/सल सामेल रा{ नपुछB । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख भपाBइBमा तो2कएको तारेख तथा उn /म/तमा हनेु कायB समेत 
उpलेख गर@ स5बि0धत पdलाइBअनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा तारेख पचाB sदनपुनDछ । 

१०. उजरु@ दरपीठ गनDः (१)उजरु@ ूशासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु@मा ू2बया नपगेुको देिखएपरुा 
गनुBपनD देहायको ू2बया परुा गर@ अथवा खुलाउनपुनD देहायको Eयहोरा खुलाइ pयाउन ुभiे Eयहोरा लेिख पाँच 
sदनको समय तो2क तथा 2ववाद दताB गनB न/मpने भए सो को कारण स2हतको Eयहोरा जनाइB दरपीठ 
गरेमावाद@लाइB उजरु@ 2फताB sदनपुनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ू2बया नपगेुको भ/न दरपीठ गर@ 2फताB गरेको उजरु@मा दरपीठमा 
उpलेख भए बमोिजमको ू2बया परुा गर@ पाचँ sदन/भऽ pयाएमा दताBगbरsदनपुछB । 
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  (३) उपदफा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िचo नब�ुने पdले सो आदेश भएको /म/तले 
/तन sदन /भऽ उn आदेशको 2वRVमा स/म/त समd /नवेदन sदनसxनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम sदएको /नवेदन Eयहोरा मना/सब देिखए स/म/तले उपदफा (१) 
बमोिजमको दरपीठ बदर गर@ 2ववाद दताB गनB आदेश sदनसxनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु@ ूशासकले Qयःतो 2ववाद दताB गर@ अZ ू2बया 
परुा गनुBपनDछ । 

११. दताB गनB नहनेुः उजरु@ ूशासकले दफा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु@मा देहाय बमोिजमको Eयहोरा sठक 
भएनभएको जाँच गर@ दताB गनB न/मpने देिखएमा दफा १० बमोिजमको ू2बया परुा गर@ दरपीठ गनुBपनDछः 

(क) ूच/लत कानूनमा हद5याद तो2कएकोमा हद5याद वा 5याद /भऽ उजरु@ परेनपरेको; 
(ख) ूच/लत कानून बमोिजम स/म/तको dेऽा/धकार /भऽको उजरु@ रहेनरहेको; 
(ग) काननु बमोिजम लाrने दःतरु दािखल भए,नभएको; 
(घ) कुनै स5पिo वा अ/धकारसँग स5बि0धत 2वषयमा 2ववाद /नZपण गनुBपनD 2वषय उजरु@मा 

समावेश रहेकोमा Qयःतो स5पिo वा अ/धकार 2वषयमा उजरु@ गनB बाद@को हक ःथा2पत 
भएको ूमाण आवँयक पनDमा सो ूमाण रहेनरहेको; 

(ङ) उn 2वषयमा उजरु@ गनD हकदैया बाद@लाइB रहेनरहेको; 
(च) /लखतमा परुागनुBपनD अ0य bरत पगेुनपगेुको; तथा 

१२. दोहोरो दताB गनB नहनेुः (१)यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न ूच/लत कानून बमोिजम स/म/त वा 
अ0य कुनै अदालत वा /नकायमा कुनै पdले उजरु@गर@ स/म/त वा उn अदालत वा /नकायबाटउजरु@मा 
उpलेख भएको 2वषयमा ूमाण बिुझ वा नबिुझ 2ववाद /नरोपण भैसकेको 2वषय रहेको छ भने सो उजरु@मा 
रहेका पd 2वपdको बीचमा सो2ह 2वषयमा स/म/तले उजरु@ दताB गनB र कारवाह@ गनB हुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दताB गनB न/मpने उजरु@ भलुवश दताB भएकोमा सो Eयहोरा जानकार@ 
भएप/छ उजरु@ जनुसकैु अवःथामा रहेको भए प/न स/म/तले उजरु@ खारेज गनुBपनDछ ।  

१३. उजरु@साथ /लखत ूमाणको स�ल पेश गनुBपनDःउजरु@साथ पेश गनुB पनD ूQयेक /लखत ूमाणको स�ल र 
कि5तमा एक ू/त न�ल उजरु@साथ ै पेश गनुBपनDछ र उजरु@ ूशासकले Qयःतो /लखतमा कुनै कै2फयत 
जनाउनपुनD भए सो जनाइ सो ूमाण स5बि0धत /म/सलमा रा{ नेछ । 

१४. उजरु@तथा ू/तवाद दताB दःतरुः(१) ूच/लत कानूनमा 2ववाद दताB दःतरु तो2कएकोमा सो2ह बमोिजम तथा 
दःतरु नतो2कएकोमा एक सय Zपैयाँ बझुाउनपुनDछ । 

  (२) ूच/लत कानूनमा ू/तवाद दताB दःतरु नलाrने भनेकोमा बाहेक एक सय Zपैयाँ ू/तवाद दताB 
दःतरु लाrनेछ । 

१५. ू/तवाद पेश गनुBपनDः (१) ू/तवाद@ले दफा २० बमोिजम 5याद वा सूचना ूाU भएप/छ 5याद वा सूचनामा 
तो2कएको समयाव/ध/भऽ उजरु@ ूशासक समd आफ�  वा वारेस माफB त /लिखत ू/तवाद दताB गनुBपनDछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम ू/तवाद पेश गदाB ू/तवाद@ले भएको ूमाण तथा कागजातका ू/त/ल2प 
साथै संलrन गर@ पेश गनुBपनDछ । 

  (३) ू/तवाद@ले/लिखत Eयहोराsददा अनसूुची-५ बमोिजमको ढाँचामा sदनपुनDछ । 

१६. ू/तवाद जाचँ गनDः (१) उजरु@ ूशासकले दफा १५ बमोिजम पेश भएको ू/तवाद जाचँ गर@ कानून 
बमोिजमको bरत पगेुको तथा 5याद /भऽ पेश भएको देिखए दताB गर@ स/म/त समd पेश हनेु गर@ /म/सल 
सामेल गनुBपनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ू/तवाद दताB हनेु भएमा उजरु@ ूशासकले ू/तवाद@लाइB वाद@ /मलानको 
तारेख तोxनपुनDछ । 

१७. /लखतमा परुागनुBपनD सामा0य bरतः (१) ूच/लत कानून तथा यस ऐनमा अ0यऽ लेिखए देिख बाहेक स/म/त 
समd दताB गनB pयाएका उजरु@ तथा ू/तवादमा देहाय बमोिजमको bरत समेत परुा गनुBपनDछः 

(क) एफोर साइजको नेपाल@ कागजमा बाया ँतफB  पाँच सेि0ट/मटर, प2हलो प�ृमा शीरतफB  दश 
सेि0ट/मटर र Qयसप/छको प�ृमा पाँच सेि0ट/मटर छोडेको तथा ूQयके प�ृमा बिoस 
हरफमा नबढाइB कागजको एकातफB  माऽ लेिखएको; 

(ख) /लखत दताB गनB pयाउने ूQयके Eयिnले /लखतको ूQयके प�ृको शीर पछुारमा छोटकर@ 
दःतखत गर@ अि0तम प�ृको अ0Qयमा लेखाQमक तथा pया�चे स2हछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून Eयवसायीले /लखत तयार गरेको भए /नजले प2हलो प�ृको बायाँ तफB  /नजको 
कानून Eयवसायी दताB ूमाणपऽ न5बर, नाम र कानून Eयवसायीको 2क/सम खुलाइB दःतखत 
गरेको; तथा 

(घ) /लखतको अि0तम ूकरणमा यस /लखतमा लेिखएको Eयहोरा sठक साँचो छ, झ�ुा ठहरे 
कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला भiे उpलेख गर@ सो म/ुन /लखत दताB गनB pयाएको वषB, 
म2हना र गते तथा वार खुलाइB /लखत दताB गनB pयाउने Eयिnले दःतखत गरेको, । 

 तर �यहोरा परुाइ पेश भएको /लखत /लनलाई यो उपदफाले बाधा पारेको मा/नने छैन ।  
 

  (२) /लखतमा 2वषयहZ बमवV Rपमा ूकरण ूकरण छु� याइB संय/मत र मयाBsदत भाषामा 
लेिखएको हनुपुनDछ ।  

  (३) /लखतमा पेटबो/लमा परेको ःथानको प2हचान हनेु ःपX 2ववरण र Eयिnको नाम, थर , ठेगाना 
तथा अ0य 2ववरण ःपX खुलेको हनुपुनDछ । 

  (४) /लखत दताB गनB pयाउने वा स/म/तमा कुनै कागज गनB आउनेले /नजको नाम, थर र वतन 
खुलेको नागbरकता वा अ0य कुनै ूमाण पेश गनुBपछB । 

१८. न�ल पेश गनुBपनDःउजरु@ वा ू/तवाद दताB गनB pयाउनेले 2वपdीको ला/ग उजरु@ तथा ू/तवादको न�ल तथा 
संलrन /लखत ूमाणहZको न�ल साथै पेश गनुBपछB । 

१९. उजरु@ वा ू/तवाद संशोधनः(१) /लखत दताB गनB pयाउने पdले स/म/तमा दताB भइसकेको /लखतमा लेखाइ वा 
टाइप वा मिुणकोसामा0य ऽटु@ सcयाउन /नवेदन sदन सxनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदनमा माग बमोिजम सcयाउदा दावी तथा ू/तवादमा गbरएको 
माग वा दावीमा मलुभतु पdमा फरक नपनD र /नकै सामा0य ूकारको संशोधन माग गरेको देखेमा उजरु@ 
ूशासकले सो बमोिजम सcयाउन sदन सxनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन भएमा सो को जानकार@ उजरु@को अकh पdलाइB sदनपुनDछ । 

 

पbरcछेद-४ 

5याद तामेल@ तथा तारेख  

२०. 5याद सूचना तामेल गनDः (१) उजरु@ ूशासकले दफा ९ बमोिजम 2ववाद दताB भएप/छ ब2ढमा दइुB sदन /भऽ 
ू/तवाद@का नाममा ूच/लत कानूनमा 5याद तो2कएको भए सो2ह बमोिजम र नतो2कएको भए प0ी sदनको 
5याद sदइB स5बि0धत वडा कायाBलय माफB त उn 5याद वा सूचना तामेल गनB सxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम 5याद वा सूचना तामेल गदाB दफा ९ बमोिजमको उजरु@ तथा उn 
उजरु@ साथ पेश भएको ूमाण कागजको ू/त/ल2प समेत संलrन गर@ पठाउनपुनDछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न एक भ0दा ब2ढ ू/तवाद@लाइB 5याद 
sदनपुदाB ूमाणकागजको न�ल कुनै एकजना मलु ू/तवाद@लाइB पठाइB बाकँ�को 5यादमा ूमाणकागजको न�ल 
फलानाको 5याद साथ पठाइएको छ भiे Eयहोरा लेखी पठाउनपुनDछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम ूाU भएको 5याद वडा कायाBलयले ब2ढमा पाँचsदन/भऽ तामेल गर@ 
तामेल@को Eयहोरा खुलाइB स/म/तमा पठाउन ुपनDछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोिजम 5याद तामेल हनु नसकेमा देहाय बमोिजमको 2व�तुीय मा�यम वा 
प/ऽकामा सूचना ूकाशन गरेर 5याद तामेल गनुBपनDछः 

(क) 5याद तामेल गbरनपुनD Eयिnको कुनै �याxस वा इBमेल वा अ0य कुनै अ/भलेख हनु सxने 
2व�तुीय मा�यमको ठेगाना भए सो मा�यमबाट; 

(ख) ू/तवाद@ले 5याद तामेल@ भएको जानकार@ पाउन सxने मना/सब आधार छ भiे देिखएमा 
स/म/तको /नणBयबाट कुनै ःथानीय दै/नक प/ऽकामा सूचना ूकाशन गरेर वा ःथानीय 
एफ.एम. रे/डयो वा ःथानीय टे/ल/भजनबाट सूचना ूसारण गरेर; वा 

(ग) अ0य कुनै सरकार@ /नकायबाट 5याद तामेल गराउँदा 5याद तामेल हनु सxने मना/सब 
कारण देिखएमा स/म/तको आदेशबाट Qयःतो सरकार@ /नकाय माफB त । 

  (६) यस ऐन बमोिजम 5याद जार@ गनुBपदाB अनसूुची-६ बमोिजमको ढाचँामा जार@ गनुBपनDछ । 
२१. रोहवरमा रा{ न ु पनDः यस ऐन बमोिजम वडा कायाBलय माफB त तामेल गbरएको 5यादमा स5बि0धत वडाको 

अ�यd वा सदःय तथा कि5तमा दइुBजना ःथानीय भलाm मी रोहवरमा रा{ न ुपनDछ । 

२२. र@त बेर@त जाचँ गनDः(१)उजरु@ ूशासकले 5याद तामेल@को ू/तवेदन ूाU भएप/छ र@तपूवBकको तामेल भएको 
छ वा छैन जाँच गर@ आवँयक भए स5बि0धत वडा सिचवको ू/तवेदन समेत /लइB र@तपूवBकको देिखए /म/सल 
सामेल राखी तथा बेर@तको देिखए बदर गर@ पनुः 5याद तामले गनB लगाइB तामेल@ ू/त /म/सल सामेल रा{ न ु
पनDछ । 
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  (२)उपदफा (१) बमोिजम जाचँ गदाB स5बि0धत कमBचार@ले बद/नयत राखी कायBगरेको देिखए उजरु@ 
ूशासकले सो Eयहोरा खुलाइB स/म/त समd ू/तवेदन पेश गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको ू/तवेदनको Eयहोरा उपयnु देिखए स/म/तले स5बि0धत कमBचार@ उपर  
कारवाह@को ला/ग कायBपा/लका समd लेिख पठाउनसxनेछ । 

२३. तारेखमा रा{ न ुपनDः(१)उजरु@ ूशासकले दफा ९ बमोिजम 2ववाद दताB गरेप/छ उजरु@कताBलाइB र दफा १६ 
बमोिजम ू/तवाद दताB गरेप/छ ू/तवाद@लाइB तारेख तोक� तारेखमा रा{ नपुछB । 

  (२)उजरु@का पdहZलाइB तारेख तोxदा तारेख तो2कएको sदन गbरने कामको Eयहोरा तारेख भपाBइB 
तथा तारेख पचाBमा खुलाइB उजरु@का सबै पdलाइB एकै /मलानको /म/त तथा समय उpलेख गर@ एकै /मलानको 
तारेख तोxनपुछB । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम तारेख तो2कएको समयमा कुनै पd हािजर नभए प/न तो2कएको कायB 
स5पi गर@ अकh तारेख तोxनपुनD भएमा हािजर भएको पdलाइB तारेख तोक� समयमा हािजर नभइB प/छ हािजर 
हनेु पdलाइB अिघ हािजर भइB तारेख लाने पdसँग एकै /मलान हनेुगर@ तारेख तोxनपुछB । 

  (४) यस दफा बमोिजम तो2कएको तारेखमा उपिःथत भएका पdहZलाइB साथै राखी स/म/तले 
उजरु@को कारवाह@ गनुBपछB । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न तो2कएको तारेखमा कुनै पd उपिःथत 
नभए प/न स/म/तले 2ववादको 2वषयमा कारवाह@ गनB बाधा पनDछैन । 

२४. स/म/तको /नणBय बमोिजम हनेुः स/म/तले 5याद तामेल@ स5ब0धमा ूच/लत कानून तथा यस ऐनमा लेिखए देिख 
बाहेकको 2वषयमा आवँयक ू2बया /नधाBरण गनB सxनेछ । 

 

 

 

 

पbरcछेद-५ 

सनुवाइB तथा ूमाण ब�ुने स5ब0धमा 

२५. ूारि5भक सनुवाइBः (१) मेल/मलापबाट 2ववाद /नRपण हनु नसक� स/म/तमा आएका 2ववाद ू/तवाद दताB वा 
बयान वा सो सरहको कुनै कायB भएप/छ सनुवाइBको ला/ग पेश भएको 2ववादमा उपल�ध ूमाणका आधारमा 
तQकाल /नणBय गनB स2कने भएमा स/म/तले 2ववाद पेश भएको प2हलो सनुवाइBमा नै /नणBय गनB सxनेछ । 

  (२) स/म/त समd पेश भएको 2ववादमा उपदफा (१) बमोिजम तQकाल /नणBय गनB स2कने नदेिखएमा 
स/म/तले देहाय बमोिजमको आदेश गनB सxनेछः- 

(क) 2ववादमा मखु न/मलेको कुरामा यक�न गनB ूमाण ब�ुने वा अ0य कुनै कायB गनD; 
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(ख) 2ववादमा ब�ुनपुनD ूमाण य2कन गर@ पdबाट पेश गनB लगाउने वा स5बि0धत /नकायबाट 
माग गनD आदेश गनD; 

(ग) मेल/मलापका स5ब0धमा 2ववादका पdहZसँग छलफल गनD; तथा 
(घ) 2ववादका पd उपिःथत भएमा सनुवुाइको ला/ग तारेख तथा पेशीको समय ता/लका /नधाBरण 

गनD । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न स/म/तले ःथानीय ऐनको दफा ४७ 
को उपदफा (२) बमोिजमको उजरु@मा मेल/मलापको ला/ग पठाउने आदेश गनुBपनDछ । 

२६. ूमाण दािखल गनDःवाद@ वा ू/तवाद@ले कुनै नयाँ ूमाण पेश गनB अनमु/त माग गर@ /नवेदन पेश गरेमा उजरु@ 
ूशासकले सो2ह sदन /लन सxनेछ । 

२७. /लखत जाचँ गनDः (१) स/म/तले उजरु@मा पेश भएको कुनै /लखतको सQयता पर@dण गनB रेखा वा हःताdर 
2वशेष�लाइB जाँच गराउन जZर@ देखेमा सो /लखतलाइB असQय भiे पdबाट पर@dण दःतरु दािखल गनB लगाइB 
रेखा वा हःताdर 2वशेष�बाट /लखत जाँच गराउन सxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम जाचँ गदाB मना/सब मा2फकको समय तो2क आदेश गनुBपनDछ र समय/भऽ 
जाँच स5पi हनुको ला/ग यथास5भव Eयवःथा गनुBपनDछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोिजम जाचँ गदाB /लखत असQय ठहर@एमा /लखत सQय रहेको भiे पdबाट 
लागेको दःतरु असलु गर@ उपदफा (१) बमोिजम दःतरु दािखल गनD पdलाइB भराइBsदनपुछB । 

२८. साdी ब�ुनेः (१) स/म/तबाट साdी ब�ुने आदेश गदाB साdी ब�ुने sदन तो2क आदेश गनुBपनDछ । साdीरा{दा 
बढ@मा ५ जना रा{ नपुनDछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश भएप/छ उजरु@ ूशासकले उजरु@को पdलाइB आदेशमा उpलेख 
भएको /म/तमा साdी ब�ुने तारेख तोxनपुनDछ । 

  (३) साdी ब�ुने तारेख तो2कएको sदनमा आ�नो साdी स/म/त समd उपिःथत गराउन ुस5बि0धत 
पdको दा2यQव हनेुछ । 

२९. स/म/तको तफB बाट बकपऽ गराउनेः (१) यस ऐनमा अ0यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न नाबालक वा 
अशn वा वृVवृVा पd रहेको उजरु@मा साdी बकपऽको ला/ग तो2कएको तारेखको sदन उपिःथत नभएको वा 
उपिःथत नगराइएको साdीलाइB स/म/तले 5याद तोक� स/म/तको तफB बाट िझकाइB बकपऽ गराउन सxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम साdी िझकाउँदा बकपऽ हनेु तारेख तोक� 5याद जार@ गनुBपनDछ र 
उजरु@का पdहZलाइB समेत सोह@ /मलानको तारेख तोxनपुनDछ । 

३०. साdी बकपऽ गराउनेः (१) उजरु@ ूशासकले साdी बकपऽको ला/ग तो2कएको sदन पdहZसँग /नजहZले 
उपिःथत गराउन pयाएका साdीको नामावल@ /लइB स/म/त समd पेश गनुBपनDछ । 

  (२) साdी बकपऽको ला/ग तो2कएको तारेखको sदन उजरु@का सबै पdले साdी उपिःथत गराउन 
pयाएको भए कायाBलय खुpनासाथ तथा कुनै पdले साdी उपिःथत गराउन नpयाएको भए sदनको बा॑ बजेप/छ 
स/म/तले उपल�ध भए स5मका साdीको बकपऽ गराउनपुनDछ । 
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३१. ब0देज गनB सxनेः (१) साdीको बकपऽ गराउँदा उजरु@को 2वषयवःत ुभ0दा फरक ूकारको तथा साdी वा 
उजरु@को पdलाइB अपमा/नत गनD वा िझ�याउने वा अनिुचत ूकारको ू  सो/धएमा स/म/तले Qयःतो ू  
सो�नबाट पdलाइB ब0देज गनB सxनेछ । 

  (२) नाबालक वा वृV वा असn वा/बरामीले साdी बxनपुनD भइB Qयःतो उजरु@मा कुनै पdको 
उपिःथ/त वा अ0य कुनै मना/सब कारणले साdीलाइB बकपऽ गनB अनिुचत दबाव परेको वा पनD ूबल 
स5भावना रहेको छ भiे स/म/तलाइB लागेमा स/म/तले Qयःतो पdको ूQयd उपिःथ/तलाइB ब0देज गर@ /नजले 
साdीले नदे{ ने गर@ माऽ उपिःथत हनु आदेश गनB सxनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम आदेश गरेमा साdीले नदे{ ने गर@ पd उपिःथत हनेु Eयवःथा /मलाउने 
दा2यQव स/म/तको हनेुछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गदाB स/म/तले उजरु@सँग स5बि0धत आवँयक ू  तयार गर@ 
स/म/तको तफB बाट बकपऽ गराउन  सxनेछ । 

३२. पेशी सूची ूकाशन गनुBपनDः(१) उजरु@ ूशासकले ूQयके हUा शबुवार अगामी हUाको ला/ग पेशी तो2कएको 
/बवादहZको साUा2हक पेशी सूची तथा तो2कएको sदन उn sदनको ला/ग पेशी तो2कएका /बवादहZको पेशी 
सूची ूकाशन गनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूची संयोजकले र /नजको अनपुिःथ/तमा /नजले िज5मेवार@ तोकेको 
स/म/तको सदःयले ूमािणत गनुBपनDछ । 

३३. दै/नक पेशी सूचीः (१) उजरु@ ूशासकले दफा ३२ बमोिजमको साUा2हक पेशी सूचीमा चढेका 2ववादहZको  
तो2कएको sदनको पेशी सूची तयार गर@ एक ू/त सूचना पाट@मा टाँःन लगाउनपुनDछ तथा एक ू/त स/म/तका 
सदःयहZलाइB उपल�ध गराउनपुनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा 2ववादहZ उpलेख गदाB 2ववाद दताBको आधारमा देहायको 
बममा तयार गर@ ूकाशन गराउनपुनDछः- 

  (क) नाबालक पd भएको 2ववाद; 
  (ख) शार@bरक असnता वा अपाgता भएको Eयिn पd भएको 2ववाद; 
  (ग) सoर@ वषB उमेर परुा भएको वृV वा वृVा पd भएको 2ववाद; तथा 
  (घ) 2ववाद दताBको बमानसुार प2हले दताB भएको 2ववाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पेशी सूची तयार गदाB मpुतवीबाट जागेका तथा सवhcच अदालत, ूदेश 
अदालत तथा िजpला अदालतबाट पनुः इ0साफको ला/ग ूाU भइB दताB भएको 2ववादको हकमा शZुमा 
स/म/तमा दताB भएको /म/तलाइB नै दताB /म/त मा/न बम /नधाBरण गनुBपनDछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको बमानसुार नै स/म/तले 2ववादको सनुवाइB र कारवाह@ तथा 
2कनारा गनुBपनDछ । 

३४. उजरु@ ूशासकको िज5मेवार@ हनेुः पेशी सूचीमा चढेका 2ववादहZ कायाBलय खुलेको एक घ(टा /भऽ स/म/त 
समd सनुवाइBको ला/ग पेश गनD तथा उn sदनको तो2कएको कायB स2कए प/छ स/म/तबाट 2फताB बिुझ/लइB 
सरुिdत रा{ ने िज5मेवार@ उजरु@ ूशासकको हनेुछ । 
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३५. ूमाण सनुाउन सxनेः(१)स/म/तले दफा २५ बमोिजम तो2कएको तारेखको sदन उपिःथत सबै पdलाइB अकh 
पdले पेश गरेको ूमाण एवम ्कागजात देखाइB पढ@ बाची सनुाइB सो बारेमा अकh पdको कुनै कथन रहेको 
भए /लिखत बयान गराइB /म/सल सामेल गराउन सxनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमकोबयान गराउदा पdले 2कतD भनी बयान गरेमा लाrने दःतरु /लई 2वशेष� जाँच 
गराउन स2कनेछ। 

३६. 2ववादकोसनुवाइB गनDः (१) स/म/तले दवैु पdको कुरा सनुी /नजहZको 2ववादको सनुवाइB तथा /नणBय गनुBपनDछ 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको सनुवाइB तथा /नणBय गदाB पdहZको रोहवरमा गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम 2ववादको सनुवाइB गदाB इजलास कायम गर@ सनुवाइB गनB मनासीब 
देिखएमा सोह@ अनसुार गनB सxनेछ । 

तर दबैु पdको भनाइ तथा िज2कर सiुलाई उपदफा (३) अनसुारको इजलास कायम गनB बाधा हनेु 
छैन । 

३७. ब0द इजलासको गठन गनBसxने (१) स/म/तले म2हला तथा बालबा/लका समावेश रहेको तथा आवँयक 
देखेको अ0य 2ववादको सनुवाइBको ला/ग ब0द इजलास कायम गर@ सनुवाइB गनB सxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको ब0द इजलासमा 2ववादका पd तथा अ0य सरोकारवाला बाहेक अ0य 
EयिnलाइB इजलासमा ूवेश गनB नपाउने गर@ ब0द इजलासको गठन गनुBपनDछ । 

  (३) ब0द इजलासबाट हेbरने 2ववादको काम कारवाह@, पीडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 2वषय 
गो�य रा{ नपुनDछ । 

३८. ब0द इजलास स5ब0धी अ0य Eयवःथाः (१) ब0द इजलासबाट हेbरएका 2ववादहZको कागजातको ू/त/ल2प 
वाद@, ू/तवाद@ र /नजको 2हतमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अZ कसैलाइB उपल�ध गराउनहुुँदैन 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको 2ववादको त¢य खुलाइB कुनै समाचार कुनै पऽप/ऽकामा संूेषण 
हनुsदनहुुँदैन । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न स/म/तले पdको गोपनीयता तथा 2हतमा 
ू/तकूल ूभाव नपनD गर@ समाचार संूेषण गनB भने कुनै बाधा पनDछैन । 

३९. थप ूमाण ब�ुनेः2ववादको सनुवाइBको बममा 2ववादको कुनै पdको अनरुोधमा वा 2ववाद सनुवाइBको बममा 
स/म/त आफ� ले थप ूमाण ब�ुनपुनD देखेमा उजरु@का पdहZलाइB थप ूमाण पेश गनB तारेख तोक�आदेश 
गनBसxनेछ । 

४०. ःवाथB बािझएको 2ववाद हेनB नहनेुः स/म/तको सदःयले देहायका 2ववादको कारवाह@ र 2कनारामा संलrन हनु ु
हदैुनः- 

(क) आ�नो वा निजकको नातेदारको हक 2हत वा सरोकार रहेको 2ववाद; 
 ःपXीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको ला/ग "निजकको नातेदार" भiाले अपतुाल@ पदाB 

कानून बमोिजम अपतुाल@ ूाU गनB सxने ूाथ/मकता बममा रहेको Eयिn, मामा, माइज,ु 
सानीआमा, ठूल@आमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, प/त वा प£ी तफB का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु 
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साला, जेठान, साल@, sदद@, ब2हनी, /भनाज,ु ब2हनी �वाइ¤, भा¥ा, भा¥ी, भा¥ी �वाइ¤, भा¥ी 
बहुार@ तथा Qयःतो नाताका Eयिnको एकासगोलमा रहेको पbरवारको सदःय स5झनपुछB । 

(ख) /नजले अ0य कुनै है/सयतमा गरेको कुनै कायB वा /नज संलrन रहेको कुनै 2वषय समावेश 
रहेको कुनै 2ववाद; 

(ग) कुनै 2वषयमा /नजले 2ववाद चpने वा नचpने 2वषयको छलफलमा सहभागी भइB कुनैराय 
sदएको भए सो 2वषय समावेश रहेको 2ववाद; वा 

(घ) अ0य कुनै कारणले आधारभूत Zपमा /नज र /नजको एकाघरसगोलका पbरवारका सदःयको 
कुनै ःवाथB बािझएको 2ववाद । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको कुनै अवःथा देिखएमा जनु सदःयको Qयःतो अवःथा पछB उn 
सदःयले 2ववाद हेनB नहनेु कारण खुलाइB आदेश गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (१) को ू/तकूल हनेु गर@ कुनै सदःयले कुनै 2ववादको कारवाह@ र 2कनारामा सहभागी 
हनु लागेमा 2ववादको कुनै पdले आवँयक ूमाणस2हत 2ववादको कारवाह@2कनारा नगनB /नवेदन sदन सxनेछ  
र सो स5ब0धमा  काम कारबाह@ ःथानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनेुछ । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार 2ववाद /नRपण हनु नसxने अवःथामा ःथानीय ऐनको दफा ४८(६) र 
(७) को �यवःथा अनसुारको सभाले तोकेको स/म/तले काम कारवाह@ र 2कनारामा गनDछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम गदाB सभाले 2ववादका पdहZलाइB सोह@ उपदफा बमोिजम गsठत 
स/म/तबाट 2ववादको कारवाह@ 2कनारा हनेु कुराको जानकार@ गराइB उn स/म/त समd उपिःथत हनु 
पठाउनपुनDछ । 

 

पbरcछेद-६ 

/नणBय र अ0य आदेश 

४१. /नणBय गनुBपनDः (१) स/म/तले सनुवाइBको ला/ग पेश भएको 2ववाद हेदाB कुनै ूमाण ब�ुनपुनD बाकँ� नरह@2ववाद 
2कनारा गनD अवःथा रहेको देिखएमा सोह@ पेशीमा 2ववादमा /नणBय गनुBपनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम /नणBय गरेप/छ /नणBयको Eयहोरा /नणBय 2कताबमा लेखी स/म/तका 
उपिःथत सदःयहZ सबैले दःतखत गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम गbरएको /नणBयको दफा ४२ र अ0य ूच/लत कानून बमोिजम 
खुलाउनपुनD 2ववरण खुलेको पूणB पाठ /नणBय भएको /म/तले बढ@मा प0ी sदन/भऽ तयार गर@ /म/सल सामेल 
रा{ नपुछB ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न समयाभाव अथवा अ0य कुनै मनासीब 
कारणले गदाB सोह@ sदन 2ववाद /नणBय गनB नसxने भएमा आगा/म हUाको कुनै sदनको ला/ग अकh पेशी तारेख 
तोxनपुनDछ । 

४२. /नणBयमा खलुाउनपुनDः(१) स/म/तले दफा ४१ बमोिजम गरेको /नणBयको पूणBपाठमा यस दफा बमोिजमका 
कुराहZ खुलाइB अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा तयार गनुBपनDछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोिजम पूणBपाठ तयार गदाB वाद@ तथा ू/तवाद@को िज2कर, /नणBय गनुBपनD 
देिखएको 2वषय, दवैु पdबाट पेश भएको ूमाणका कुराहZ समेतको 2वषय खुलाउनपुनDछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उpलेख भए देिख बाहेक पूणBपाठमा देहायका कुराहZ समेत खुलाउनपुनDछः- 
(क) त¢यको �यहोरा; 
(ख) 2ववादको कुनै पdले कानून Eयवसायी राखेको भएमा /नजले पेश गरेको बहस नोट 

तथा बहसमा उठाइएका मलु 2वषयहR; 
(ग) /नणBय गनBको ला/ग आधार /लइएको ूमाणका साथै दवैु पdबाट पेश भएको ूमाण 

तथा Qयसको 2व¦ेषण; 
(घ) /नणBय कायाB0वयन गनBको ला/ग गनुBपनD 2वषयहZको /सल/सलेवार उpलेख स2हतको 

तप/सल ख(ड; तथा 
(ङ) /नणBय उपर पनुरावेदन लाrने भएमा पनुरावेदन लाrने िजpला अदालतको नाम र 

के क/त sदन/भऽ पनुरावेदन गनुBपनD हो सो समेत ।  
 (४) उपदफा (२) तथा (३) मा उpलेख भएदेिख बाहेक देहायका कुराहR समेत /नणBयमा खुलाउन 

सxनेछः- 
(क) साdी वा सजB/मनको बकपऽको सारांश; 
(ख) कुनै नजीरको Eया{या वा निजर अवल5बन गरेको भए सो नजीरको 2ववरण र 

2ववादमा उn नजीरको /सVा0त के कुन आधारमा लाग ुभएको हो अथवा लाग ु
नभएको हो भiे कारण स2हतको 2व¦ेषण; 

(ग) /नणBयबाट कसैलाइB कुनै कुरा sदनभुराउनपुनD भएको भए कसलाइB के क/त 
भराइBsदनपुनD हो सोको 2ववरण; तथा 

(घ) /बवादको बममा कुनै मालसामान वा ूमाणको Rपमा के2ह वःत ुस/म/त समd 
पेश भएको भए सो मालसामान वा वःतकुो हकमा के गनD हो भiे 2वषय । 

४३. ूारि5भक सनुवाइBमा /नणBय हनुसxनेः (१) स/म/तले प2हलो सनुवाइBको ला/ग पेश भएको अवःथामा नै 2ववादमा 
थप ूमाण बिुझरहनपुनD अवःथा नरहेको देखेमा अथवा हद5याद वा हकदैया वा स/म/तको dेऽा/धकार नरहेको 
कारणले2ववाद /नणBय गनB न/मpने देखेमा प2हलो सनुवाइBमा नै /नणBय गनB सxनेछ । (२) उपदफा 
(१) बमोिजमको /नणBय dेऽा/धकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवःथामा dेऽा/धकार महण गनD अदालत 
वा ःथानीय तह वा अ0य /नकायमा उजरु@ गनB जान ुभ/न स5बि0धत पdलाइB  जानकार@ sदन ुपनDछ । 

४४. /नणBय संशोधनः (१)स/म/त समd 2ववादको पd वा कुनै सरोकारवालाले 2ववादको /नणBयमा भएको कुनै 
लेखाइBको ऽटु@ संशोधन गर@पाउन िज2कर /लइB /नणBयको जानकार@ भएको प�/तस sदन /भऽ /नवेदन sदन 
सxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदन पर@ स/म/तले हेदाB सामा0य ऽटु@ भएको र संशोधनबाट 
/नणBयको मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहनेु देखेमा छु�ै पचाB खडा गर@ /नवेदन बमोिजम /नणBय संशोधन गनD 
आदेश sदनसxनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश मूल /नणBयको अ/भi अgको Rपमा /लइनेछ । 
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४५. /नणBयमा हेरफेर गनB नहनेुः(१) स/म/तका सदःय अथवा अR कसैले प/न स/म/तका सदःयहRको दःतखत 
भैसकेप/छ /नणBयमा कुनै ूकारको थपघट वा केरमेट गनB हुँदैन । 

  (२) कसैले उपदफा (१)बमोिजम को कसरु गनD कमBचार@लाइB आवँयक कारवाह@को ला/ग स5बि0धत 
/नकायमा लेिख पठाउनपुनDछ ।  

४६. /नणBय भएप/छ गनुBपनD कारवा2हः(१)उजरु@ ूशासकले स/म/तबाट /नणBय भएपtात /नणBय 2कताबमा स/म/तका 
सदःयहR सबैको दःतखत भएको य2कन गर@ /नणBय 2कताब र /म/सल िज5मा /लनपुछB । 

  (२)यस ऐन बमोिजम /नणBयको पूणBपाठ तयार भएप/छ सबै सदःयको दःतखत भैसकेप/छ उजरु@ 
ूशासकले /नणBयको कायाB0यवय गनBका ला/ग तQकाल गनुBपनD के2ह कायB भए सो स5पi गर@ /म/सल 
अ/भलेखको लागी पठानपुछB । 

४७. /नणBय गनBपनD अव/धः(१) स/म/तले ू/तवाद दािखल भएको वा बयान गनुBपनDमा ू/तवाद@को बयान भएको 
/म/तले तथा ू/तवाद दािखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुनD काननु बमोिजमको 5याद भnुान भएको 
/म/तले न�बे sदन/भऽ 2ववादको अि0तम /नणBय गनुBपनDछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको समयाव/ध गणना गदाB मेल/मलापको ला/ग पठाइBएको 2ववादको 
हकमा मेल/मलापको ू2बयामा लागेको समय कटाइB अव/ध गणना गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न 2ववादमा ब�ुनपुनD ूमाण तथा परुा गनुBपनD 
ू2बया बाँ2क नरह@ /बवाद /नणBय गनB अg प/ुगसकेको भए सो पगेुको प0ी sदन/भऽ अि0तम /नणBय गनुBपनDछ 
। 

  

४८. अ0तbरम संरdणाQमक आदेश जार@ गनB स2कनेः 
ःथानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को ख(ड )क( देिख )ङ( Qकाल स5म उिpलिखत 2वषयमा त
अ0तbरम संरdणाQमक आदेश जार@ गनB स2कनेछ । यःतो आदेश जार@ गदाB /नवेदकले पेश गरेको कागजात, 

/नजको अवःथा र वःतगुत पbरिःथ/तको ूारि5भक छान2वन गर@ तQकाल आदेश नगरे /नवेदकलाई पनB सxने 
नकाराQमक ूभावको मpुयाकंन गनुB पदBछ । 0या2यक स/म/तले जार@ गनD अ0तbरम संरdणाQमक आदेश 
अनसूुची ८ मा उpलेख गरे बमोिजम हनेुछ । 

 

 

 

पbरcछेद-७ 

स/म/तको सिचवालय 

४९. स/म/तको सिचवालयः (१)स/म/तको कायBस5पादनलाइB सहिजकरणा गनB एक सिचवालय रहने छ  
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  (२) उपदफा (१) वमोिजमको सिचवालयमा कायBपा/लकाले आवँयताअनसुार उजरु@ ूशासक, 
अ/भलेख ूशासक तथा अ0य कमBचार@हRको Eयवःथा गनB सxनेछ । सिचवालयको कायBस5पादनलाइB 
Eयविःथत गनB सिचवालय अ0तगBत उजरु@ तथा अ/भलेख Eयवःथापनका ला/ग छु�ै शाखा/फाँट रहन सxनेछ 
। 

 

५०. उजरु@ ूशासकको काम, कतBEय र अ/धकारः यस ऐनमा अ0यऽ उpलेख भए देिख बाहेक उजरु@ ूशासकको 
काम, कतBEय र अ/धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) पेश भएका उजरु@, ू/तवाद र अ0य /लखतहR जाँच गर@ र@त पगेुको भए कानून बमोिजम 
लाrने दःतरु /लइB दताB गनD र दताB गनB न/मpने भए कारण जनाइB दरपीठ गनD; 

(ख) 2ववादमा ूमाणको ला/ग पेश भएका न�ल कागजलाइB स�लसँग /भडाइB sठक देिखएमा 
ूमािणत गनD र /म/सल सामेल रा�े तथा स�लमा केह@ कै2फयत देिखएमा सो जनाइB 
स5बि0धत पdको स2हछाप गराइB रा{ ने; 

(ग) पेश भएका /लखत साथ संलrन हनुपुनD ूमाण तथा अ0य कागजात छ वा छैन भए ठ§क छ 
वा छैन जाँcने; 

(घ) स/म/तको आदेशले िझकाउनपुनD ू/तवाद@, साdी वा अ0य Eयिnको नाममा 5याद जार@ गनD; 
(ङ) 2ववादका पdलाइB तारेख वा पेशी तारेख तोxने; 
(च) स/म/त समd पेश हनुपुनD /नवेदन दताB गर@ आदेशको ला/ग स/म/त समd पेश गनD; 
(छ) कानून बमोिजम वारेस /लने तथा गळुकेो तारेख था5ने /नवेदन /लइB आवँयक कारवाह@ गनD; 
(ज) स/म/तबाट भएको आदेश कायाB0वयन गनD गराउने; 
(झ) स/म/तमा पेश वा ूाU भएका कागजपऽ ब�ुने, भपाBइB गनD लगायतका कायBहR गनD; 
(ञ) आवँयकतानसुार स/म/तको तफB बाट पऽाचार गनD; 
(ट) स/म/तको आदेशले तामेल गनुBपनD 5याद तामेल गनDगराउने, तामेल भएको 5यादको तामेल@ 

जाँची र@तपूवBकको नभए पनुः जार@ गनD तथा अ0य अदालत वा /नकायबाट ूाU भएको 
नगरपा/लकाले तामेल गbरsदनपुनD 5याद तामेल गनD गराउने; 

(ठ) /नणBय 2कताब र उजरु@को /म/सल िज5मा /लने; 
(ड) स/म/तमा दताB भएका 2ववाद तथा /नवेदन लगायतका कागजातको अ/भलेख तयार गनD र 

मा/सक वा वा2षBक ू/तवेदन पेश गनुBपनD /नकाय समd ू/तवेदन तयार गर@ संयोजकबाट 
ूमािणत गराइB स5बि0धत /नकायमा पठाउने; 

(ढ) आ�नो िज5मा रहेका उजरु@का /म/सलमा रहेका कागजातको र@तपूवBक न�ल sदने; 
(ण) िजpला अदालतमा पनुरावेदन लाrने गर@ /नणBय भएका 2ववादमा पनुरावेदन 5याद जार@ गर@ 

तामेल गनDगराउने; 
(त) अदालत वा अ0य कुनै /नकायमा 2ववादको /म/सल वा कुनै कागजात पठाउनपुनD भएमा 

स/म/तलाइB जानकार@ गराइB /म/सल वा कागजात पठाउने तथा 2फताB ूाU भएप/छ कानून 
बमोिजम सरुिdत रा�े Eयवःथा /मलाउने; 

(त) /नणBय 2कताब िज5मा /लने; तथा 
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(थ) पेश भएका /नवेदन लगायतका कागजातमा स/म/तबाट आदेश हनुपुनD वा /नकासा /लनपुनDमा 
स/म/त समd पेश गनD । 

 

५१. अ/भलेख ूशासकको काम, कतBEय र अ/धकारः यस ऐनमा अ0यऽ उpलेख भए बाहेक अ/भलेख ूशासकको 
काम, कतBEय र अ/धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
 (क) /नणBय कायाB0वयन स5ब0धीः 

(२) /नणBय बमोिजम चलन चलाउनपुनD, कुनै कुरा sदलाइBभराइB sदनपुनD लगायतका 
/नणBय कायाB0वयनका ला/ग गनुBपनD कायBहR गनD तथा /नणBय कायाB0वयनको 
अ/भलेख राखी कानून बमोिजम 2ववरण पठाउनपुनD /नकायहZमा 2ववरण पठाउने; 

(३) /नणBय कायाB0वयनको बममा /नवेदन sदएका पdहZको वारेस /लने, सकार 
गराउने, गळुकेो तारेख थमाउने लगायतका कायBहZ गनD; 

(४) स/म/तको आदेशले रो�ा भएको वा अR कुनै अदालत वा /नकायबाट रो�ा भै 
आएको जायजेथा अ0य अ�ा अदालतमा दािखल चलान गनुBपनD भए सो गनD; 

(५) /नणBय बमोिजम /ललाम गनD लगायतका अ0य कुनै काम गनुBपनD भए सो समेत गनD; 
तथा 

(६) लेिखए देिख बाहेकको कुनै कायB /नणBय कायाB0वयनको बममा गनुBपनD भएमा 
स/म/त समd पेश गर@ आदेश बमोिजम गनD । 

 (ख) अ/भलेख संरdण स5ब0धीः 
(१) अ/भलेख शाखाको रेखदेख गर@ /नणBय भएका /म/सल सरुिdत रा�े र कानून 

बमोिजम धुpयाउनए पनD कागजहR धुpयाउने; 
(२) /नणBय भएका /म/सलहZमा कागजात जाचँ गर@ दRुःत रहेनरहेको हेनD र /म/सल 

कानून बमोिजम गर@ दRुःत अवःथामा रा{ ने; 
(३) कानून बमोिजम धुpयाउने कागजको 2ववरण तयार गर@ सो 2ववरण सरुिdत रहने 

Eयवःथा गनD; 
(४) अ/भलेख शाखामा ूाU भएको /म/सलहZको सालबसाल@ अ/भलेख रा{ ने र 

आवँयकतानसुार 2ववरण तयार गनD; तथा 
(५) कुनै अदालत वा /नकायबाट अ/भलेखमा रहेको /म/सल वा कुनै कागजात माग भै 

आएमा र@तपूवBक पठाउने, 2फताB ूाU भएप/छ र@तपूवBक गर@ सरुिdत रा{ ने । 

५२. उजरु@ ूशासक वा अ/भलेख ूशासकको आदेश उपरको /नवेदनः(१) यस ऐन बमोिजम उजरु@ ूशासक वा 
अ/भलेख ूशासकले गरेको आदेश वा कारवाह@ उपर िचo नब�ुने पdले सो आदेश वा कारवाह@ भएको पाँच 
sदन/भऽ स/म/त समd /नवेदन sदन सxनेछ । 

  (२) स/म/तले उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको /नवेदन उपर सनुवुाइB गर@ /नवेदन पेश भएको 
ब2ढमा सात sदन /भऽ /नवेदन उपरको कारवा2ह टु©rयाउनपुनDछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदन उपर 
आदेश वा /नणBय गनुBपूवB के2ह ब�ुनपुनD भए सो बझेुर माऽ /नणBय वा आदेश गनुBपनDछ । 
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पbरcछेद-८ 

मेल/मलाप स5ब0धी Eयवःथा 

५३. /मलापऽ गराउनेः (१) स/म/तले ूच/लत कानून बमोिजम /मलापऽ हनु सxने जनुसकैु उजरु@मा /मलापऽ 
गराउनसxनेछ । 

  (२) 2ववादका पdहZले /मलापऽको ला/ग अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा /नवेदन sदएमा स/म/तले 
उजरु@मा /मलापऽ गराउन उपयnु देखेमा /मलापऽ गराइsदनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम पdहZले sदएको /नवेदनको Eयहोरा स/म/तले दवैु पdलाइB सनुाइB 
Qयसको पbरणाम स5झाइB पdहZको /मलापऽ गनD स5ब0धमा सहम/त रहेनरहेको सो�नपुनDछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम सनुाउँदा पdहZले /मलापऽ गनB म¥ुर गरेमा स/म/तले पdहZको 
/नवेदनमा उpलेख भएको Eयहोरा बमोिजमको /मलापऽ तीन ू/त तयार गराउनपुनDछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजमको /मलापऽको Eयहोरा पdहZलाइB पढ@बाची सनुाइB /मलापऽ गनB म¥ुर 
भएमा पdहZको स2हछाप गराइB स/म/तका सदःयहZले /मलापऽ कागज अनसूुची-१० बमोिजमको ढाँचामा 
ूमािणत गर@ एक ू/त स/म/तले अ/भलेखको ला/ग /म/सलमा रा{ न ु पनDछ तथा एक-एक ू/त वाद@ तथा 
ू/तवाद@लाइB sदनपुनDछ ।   

५४. मेल/मलाप गराउन सxनेः (१) स/म/तले ूच/लत कानून बमोिजम /मलापऽ गनB /मpने उजरु@मा पdहZबीच 
मेल/मलाप गराउन सxनेछ । 

  (२) पdहZले जनुसकैु तहमा 2वचाराधीन रहेको ूच/लत कानूनले मेल/मलापको मा�यमबाट समाधान 
गनB स2कने 2ववादमा 2ववादका पdले संयnु Zपमा स/म/त समd /नवेदन sदन सxनेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम /नवेदन sदएकोमा मेल/मलापबाट उजरु@को /नरोपण हनु उपयnु देिखएमा 
स/म/तले Qयःतो उजरु@ मेल/मलापको मा�यमबाट /नरोपण गनB लेखी पठाउन ुपनDछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजमको आदेशप/छ मेल/मलाप स5ब0धी कारवा2ह ूार5भ गर@ पdहZबीच 
मेल/मलाप गराइBsदनपुनDछ । 

  (५) मेल/मलाप स5ब0धी अ0य Eयवःथा तो2कए बमोिजम हनेुछ । 

५५. उजरु@ /नणBय गनDः (१) स/म/तले यस ऐन बमोिजम मेल/मलापको मा�यमबाट उजरु@को /नरोपण गनB ू2बया 
बढाएकोमा मेल/मलापको मा�यमबाट उजरु@को /नरोपण हनु नसकेमा पdहZलाइB उजरु@को पेशी तारेख तोक� 
कानून बमोिजम कारवाह@ गर@ सनुवाइB तथा /नणBय गनD ू2बया बढाउनपुनDछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न ःथानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(२) बमोिजमको उजरु@मा मेल/मलाप वा /मलापऽ हनु नसकेमा स/म/तले अ/धकार dेऽ रहेको अदालतमा जाने 
भ/न सनुाइBsदनपुनDछ । 

५६. मेल/मलाप वा /मलापऽ हनु नसxनेः यस ऐनमा अ0यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न कुनै उजरु@मा 
/मलापऽ गराउँदा उजरु@को ूकृ/त वा /मलापऽको Eयहोराबाट नेपाल सरकार वाद@ भइB चलेको कुनै 2ववाद वा 
सावBज/नक तथा सरकार@ स5पिo वा 2हतमा असर पनD देिखएमा स/म/तले Qयःतो 2ववादमा /मलापऽ गराउने 
सxने छैन । 
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  तर Qयःतो असर पनD Eयहोरा हटाइB अ0य Eयहोराबाट माऽ /मलापऽ गनB चाहेमा भने /मलापऽ 
गराइBsदनपुनDछ । 

५७. मेल/मलापको ला/ग ूोQसाहन गनDः (१) स/म/तले स/म/त समd सनुवाइBको ला/ग पेश भएको उजरु@मा 
मेल/मलाप हनुसxने स5भावना रहेको देखेमा पdहZलाइB मेल/मलापको ला/ग तारेख तोxन सxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको तारेखको sदन स/म/तले 2ववादका पd तथा 2वपd, उपिःथत भएस5म 
पdले पQयाइB साथ ै /लइआएका अ0य Eयिn समेतको उपिःथतमा मेल/मलापको ला/ग छलफल गराइB 
पdहZको बीचमा सहम/त भएमा सहम/त भए बमोिजम /मलापऽ कागज तयार गनB लगाइB /मलापऽ 
गराइBsदनपुनDछ । 

  (३) उजरु@मा तो2कएको 5यादमा स/म/त समd उपिःथत नभएको वा उपिःथत भएर प/न तारेख 
गजुारेको पd अथवा 2ववादमा पd कायम नभएको भएताप/न 2ववादको पेटबोल@बाट उजरु@को पd कायम हनेु 
देिखएको Eयिn समेत मेल/मलापको ला/ग उपिःथत भएमा स/म/तले मेल/मलाप गराइB /मलापऽको कागज 
गराइBsदनपुनDछ । 

५८. ूारि5भक सनुवाइB पूवB मेल/मलापः (१) उजरु@ ूशासकले ूारि5भक सनुवाइBको ला/ग स/म/त समd उजरु@ पेश 
हनुपूुवB उजरु@मा मेल/मलाप हनुसxने अवःथा देिखएमा वा पdहZले सो Eयहोराको /नवेदन /लइB आएमा 
/मलापऽको Eयहोरा खुलेको कागज तयार गर@ स/म/त समd पेश गनBसxनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदाB /मलापऽमा अि0तम सहम/त नजटेुको भए ताप/न पdहZ 
मेल/मलापको ला/ग ू2बयामा जान सहमत भएमा उजरु@ ूशासकले पdहZको /नवेदन /लइB उजरु@मा 
मेल/मलापको ला/ग मेल/मलापकताB समd पठाउने आदेशको ला/ग स/म/त समd पेश गनBसxनेछ । 

५९. मेल/मलापकताBको सूची तयार गनDः(१) स/म/तले मेल/मलापको कायB गराउनको ला/ग देहाय बमोिजमको 
योrयता पगेुको EयिnहZको 2ववरण खुलाइB स5भा2वत मेल/मलापकताBको सूची तयार गनDछः 

 (क) कि5तमा मा�य/मक तह उिoणB गरेको; 
 (ख) कुनै राजनी/तक दल ू/त आःथा राखी राजनी/तमा स2बय नरहेको; तथा 
 (ग) ःथानीय ःतरमा समाजसेवीको Rपमा प2हचान बनाएको । 

 (घ)  मेल/मलापकताBको ४८ घ(टा ता/लम /लइ मले/मलापकताBको कायB गदª आएको  
 (ङ)  २५ बषB उमेर परुा भएको । 

 (च)  माथी योrयतामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प/न ता/लम /लइ हाल काम 
 गbररहेकाको हकमा /नजलाइ /नर0तरता sदन स2कने । 

  (२) मेल/मलापकताBको सूची तयार गरेप/छ स/म/तले सूची सभा समd पेश गर@ अनमुोदन 
गराउनपुनDछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम सूची अनमुोदन भएप/छ स/म/तले सावBज/नक जानकार@को ला/ग सूचना 
ूकाशन गनुBपनDछ तथा मेल/मलापको ला/ग पठाउँदा ूQयके पdलाइB सो सूची उपल�ध गराउनपुनDछ । 
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६०. मेल/मलापकताBको सूची अ�ाव/धक गनDः (१) स/म/तले दफा ५९ बमोिजम तयार भएको सूची ूQयके वषB 
अ�ाव/धक गनुBपनDछ । 

  (२) ूQयेक वषB अ�ाव/धक गरेको मेल/मलापकताBको सूची स/म/तले सभाबाट अनमुोदन गराउनपुनDछ 
। 

  (३) यस ऐन तथा ूच/लत कानून बमोिजम मेल/मलापकताBको सूचीमा सूचीकृत हनु योrयता पगेुको 
Eयिnले स/म/त समd सूचीकृत गbरपाउनको ला/ग अनसूुची-११ बमोिजमको ढाँचामा /नवेदन sदनसxनेछ । 

६१. मेल/मलापकताBको सूचीबाट हटाउनेः (१) स/म/तले दफा ६० बमोिजम मेल/मलापकताBको सूची अ�ाव/धक 
गदाB देहायको अवःथाका मेल/मलापकताBको नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) /नजको मQृय ुभएमा; 
(ख) /नजले आ�नो नाम सूचीबाट हटाइBपाउँ भiे /नवेदन sदएमा; 
(ग) /नजले नै/तक पतन देिखने फौजदार@ अ/भयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) /नज कुनै संःथासँग स5वV रहेकोमा सो संःथा खारेज वा 2वघटन भएमा; र 
(ङ) स/म/तले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोिजम /नजलाइB सूचीबाट हटाउने /नणBय 

गरेमा । 

(च) /नजले बसाई सराई गर@ नगरdेऽभ0दा अ0यऽ गइ बसेमा । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम सूचीबाट नाम हटाइएका मले/मलापकताBहZको नामावल@ स/म/तले 
सावBज/नक सूचनाको ला/ग ूकाशन गनुBपनDछ । 

६२. मेल/मलापको ला/ग समयाव/ध तोxनेः (१) स/म/तले यस ऐन बमोिजम मेल/मलापको ला/ग मेल/मलापकताB 
पठाउँदा बढ@मा तीन म2हनास5मको समय तोक� पठाउनेछ । 

  (२) मेल/मलापको ला/ग पठाउँदा सामा0यतयाः बढ@मा तीनजनाबाट मेल/मलाप गराउने गर@ 
तोxनपुनDछ । 

६३. मेल/मलापकताBको छनौटः (१) स/म/तले मेल/मलाप गराउने कायBको ला/ग 2ववादका पdहZलाइB एक जना 
मेल/मलापकताBको छनौट गनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदाB पdहZबीचमा एकजना मले/मलापकताBको ला/ग सहम/त नभएमा 
स/म/तले पdहZको सहम/तमा तीन जना मेल/मलापकताBको छनौट गनुBपनDछ । 

  (३) पdहZको बीचमा मेल/मलापकताBको नाममा सहम/त हनु नसकेमा स/म/तले मेल/मलापकताBको 
सूचीमा रहेका मेल/मलापकताBहZ म�येबाट दवैु पdबाट एक-एक जना मेल/मलापकताB छनौट गनB लगाइB तेॐो 
मेल/मलापकताB छनौट गbरsदनपुनDछ । 

  (४) उजरु@का सबै पdको सहम/तमा मेल/मलापकताBको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोिजम 
मेल/मलापकताB हनु अयोrय नभएको कुनै Eयिn वा संःथाबाट मेल/मलाप ू2बया अगाडी बढाउन सहमत भै 
/लिखत /नवेदन sदएमा स/म/तले Qयःतो Eयिn वा संःथालाइB मले/मलापकताB तोक� sदन ु  पनDछ । 

६४. मेल/मलापकताBको पbरवतBनः (१) स/म/तले देहायको अवःथा पर@ पdहZले /नवेदन sदएको अवःथामा 
मेल/मलापकताB पbरवतBन गbरsदनपुनDछः- 
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(क) दफा ६१ बमोिजम मेल/मलापकताBको सूचीबाट हटाउने अवःथा भएमा; 
(ख) पdहZले पारःपbरक सहम/तमा मेल/मलापकताB हेरफेर गनB म¥ुर भएमा; 
(ग) 2ववादको कुनै पdले मेल/मलापकताB ू/त अ2व[ास रहेको /लिखत जानकार@ 

गराएमा; 
(घ) कुनै कारणले मेल/मलापकताBले मेल/मलापमा सहभागी भैरहन नसxने जनाएमा; 
(ङ) 2ववादको 2वषयवःतमुा मेल/मलापकताBको कुनै ःवाथB रहेको मेल/मलापकताBले 

जानकार@ गराएमा वा कुनै ॐोतबाट स/म/त समd जानकार@ भएमा; तथा 
(च) मेल/मलापकताBले मेल/मलापकताBको है/सयतले कायBगदाB दफा ६६ तथा अ0य 

ूच/लत कानून बमोिजम पालन गनुBपनD आचरण पालन नगरेमा । 

  (२) मेल/मलापकताB पbरवतBनको कारणले तो2कएको समयमा मेल/मलापको कायB स5पi हनु नसxने 
भएमा स/म/तले ब2ढमा एक म2हना स5मको समय थप गनB सxनेछ । 

६५. मेल/मलापको ला/ग पठाउँदा गनD ू2बयाः (१) स/म/तले कुनै उजरु@ मेल/मलापको ला/ग मेल/मलापकताB समd 
पठाउँदा पdहZलाइB मेल/मलापकताBको स5पकB  उपल�ध गराइB मेल/मलापकताB समd उपिःथत हनेु तारेख 
तोक� देहाय बमोिजमको कागज साथै राखी लेखी पठाउनपुनDछः 

(क) उजरु@को सारसंdेप वा म{ुय म{ुय कागजातको ू/त/ल2प; 
(ख) उजरु@को पd वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपल�ध भएस5म 

टे/लफोन न5बर, इBमेल, �याxस तथा अ0य स5पकB  2ववरण; तथा 
(ग) मेल/मलाप स5ब0धी ू2बया स5पi गनुBपनD ःथान र समय । 

  (२) मेल/मलापकताBले स/म/त समd माग गरेमा उजरु@का कागजातहZको न�ल उपल�ध 
गराउनपुनDछ । 

  (३) मेल/मलापको ला/ग तो2कएको समय स5पi भएको सात sदन /भऽ उजरु@को पdहZ स/म/त 
समd उपिःथत हनेु गर@ तारेख तोxनपुनDछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न मले/मलापकताBले तो2कएको समय अगावै 
उजरु@ स/म/त समd 2फताB पठाउने /नणBय गरेमा सो /नणBयको जानकार@ भएको सात sदन /भऽ पdहZलाइB 
स/म/त समd उपिःथत हनेुगर@ पठाउनपुनDछ । 

६६. मेल/मलापमा अवल5बन गनुBपनD ू2बयाः(१) स/म/तले पdहZको सहम/तमा मेल/मलापको ला/ग छलफल गनD 
तथा अ0य कायB गनD ःथानको छनौट गर@ पd तथा मेल/मलापकताBलाइB सोको जानकार@ उपल�ध गराउनपुनDछ 
। 

  तर पdहZको सहम/तमा मेल/मलापकताBले अ0य कुनै ःथानको छनौट गनB बाधा पनDछैन । 

  (२) पdहZलाइB उपदफा (१) बमोिजम मेल/मलापकताBले तोकेको ःथानमा तो2कएको समयमा 
उपिःथत हनेु दा2यQव रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको दा2यQव पdहZले परुा नगरेमा मेल/मलापकताBले मेल/मलापको ू2बया 
ब0द गर@ स/म/तलाइB सोको /लिखत जानकार@ गराइB उजरु@को कागजात 2फताB पठाउनसxनेछ । 
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  (४) मेल/मलापको बममा मेल/मलापकताBले पdहZबीचमा सहजकताBको भू/मका गनDछ र उn 
भू/मका /नवाBह गनD बममा /नजले पdहZ बाहेक देहायका EयिnहZसँग समेत एकल वा साम2ूहक वाताB 
गनBसxनेछः 

(क) 2ववादको 2वषयमा जानकार@ रहेको उजरु@का पdले रोजकेो Eयिn; तथा 
(ख) 2ववादको 2वषयवःतकुो बारेमा जानकार@ रहेको ःथानीय भिभलादमी । 

  (५) मेल/मलापकताBले पdहZको सहम/तमा पdहZसँग देहाय बमोिजम वाताB गनBसxनेछः 
(क) पdहZसँग एकल एका0तवाताB; तथा 
(ख) टे/लफोन वाताB,  /भडीयो क0ृे0स वा स�ारको अ0य मा�यमबाट वाताBलाप । 

  (६) ूच/लत कानून तथा यस ऐनको मा0यता 2वपर@त नहनेुगर@ पdहZको सहम/तमा 
मेल/मलापकताBले मेल/मलापको कायB2व/ध /नधाBरण गनBसxनेछ । 

६७. मेल/मलापकताBको आचरणः(१) मेल/मलापकताBले देहाय बमोिजमको आचरण पालन गनुBपनDछः- 

(क) मेल/मलाप स5ब0धी कारवाह@ /नंपd ढgले स5पादन गनुBपनD; 
(ख) कुनै पdू/त झकुाव, आमह, पूवाBमह नरा{ ने वा राखेको देिखने कुनै आचरण वा 

Eयवहार नगनD; 
(ग) कुनै पdलाइB डर, ऽास, झxुयान वा ूलोभनमा पार@ मेल/मलाप गराउन नहनेु; 
(घ) 2ववाद कायम रहेको अवःथामा 2ववादको कुनै पdसँग आ/थBक कारोबारमा संलrन 

नहनेु; 
(ङ) मेल/मलाप स5ब0धमा बनेको ूच/लत कानून तथा अ0य ःथा2पत मा0यता 2वपर@त 

आचरण गनB नहनेु; 
(च) मेल/मलापको बममा पdहZसँग स5मानजनक, सदभावपूणB र सबै पdू/त समान 

Eयवहार कायम गनD; 
(छ) मेल/मलापको बममा पdहZले Eयn गरेको 2वषयवःतकुो गोपनीयता कायम 

रा{ ने; तथा 
(ज) मेल/मलापको बममा पdबाट ूाU भएको कुनै कागजात वा वःत ुू2बया स5पi 

भएप/छ वा /नज ू2बयाबाट अलग भएप/छ स5बि0धत पdलाइB सरुिdत 2फताB गनD 
। 

  (२) स/म/तले कुनै मेल/मलापकताBले उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालना नगरेको उजरु@ पर@ वा 
सो 2वषयमा ःवयं जानकार@ ूाU गर@ छान2वन गदाB Eयहोरा ठ§क देिखए Qयःतो मेल/मलापकताBलाइB 
मेल/मलापकताBको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. /लखत तयार@ र /मलापऽः  (१) मेल/मलापकताBले पdहRसँगको छलफल पtात मेल/मलापको ला/ग दवैु पd 
सहमत भएकोमा /मलापऽ गराइB सहम/त भएको 2वषयवःत ुबमोिजमको /मलापऽको /लखत तयार गbर स/म/त 
समd पठाउनपुनDछ ।  
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६९. मेल/मलाप नभएको उजरु@मा गनुBपनD कारवाह@ः (१) मेल/मलापकताBले पdहZ बीचमा मेल/मलाप हनु नसकेमा 
सो Eयहोरा खुलाइB ू/तवेदन तयार गर@ 2ववादका सबै कागजात स2हत स/म/तमा 2फताB पठाउनपुनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गदाB मेल/मलापकताBले पdहRलाइB स/म/त समd हाजीर हनु जाने बढ@मा 
सात sदनको 5याद तोक� पठाउनपुनDछ । 

७०. मेल/मलाप नभएको उजरु@मा /नणBय गनुBपनDः (१) ःथानीय ऐनको दफा ४७ (१) को 2ववादमा स/म/तले 
मेल/मलापको ला/ग पठाएको उजरु@मा पdहZबीच मेल/मलाप हनु नसक� मेल/मलापकताBको ू/तवेदन स2हत 
ूाU हनु आएमा कानून बमोिजम कारवाह@ गर@ /नणBय गनुBपछB । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न देहाय बमोिजमको उजरु@मा अ/धकारdेऽ 
महण गनD स5बि0धत अदालत वा /नकायमा उजरु@ गनB जान ुभनी सनुाइB पठाइB sदनपुछBः- 

(क) ःथानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोिजमको 2ववादमा; तथा 
(ख) कुनै अदालत वा /नकायबाट मेल/मलापको ला/ग ूे2षत भएको 2ववादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोिजमको 2ववादमा स5बि0धत अदालत वा /नकायमा पठाउँदा 
हािजर हनु जाने तारेख तोक� पठाउने तथा /म/सल समेत न�ल खडा गर@ अ/भलेख राखी स�ल /म/सल 
स5बि0धत अदालत वा /नकायमा पठाउनपुनDछ। 

७१. मेल/मलाप दःतरुः मेल/मलापमा जाने 2ववादको हकमा मेल/मलापकताBले पdहZले सहम/तमा sदन म¥ुर 
भएदेिख बाहेक कुनै ूकारको दःतरु लाrने छैन ।तर पdहZको सहम/तमा मेल/मलापकताBले पdहZबाट 
बढ@मा R ५००।- /लन पाउनेछ ।  

७२. समदुायःतरमा हनेु सामदुा2यक मेल/मलाप ूवVBन गनB कमBचार@ तोxन सxनेः (१) स/म/तले ःथानीय ःतरमा 
मेल/मलाप ूवVBन गनBको ला/ग कायBपा/लकामा अनरुोध गरेमा कमBचार@ खटाइB समदुायःतरमा मेल/मलापको 
ूवVBनाQमक कायBबम गनB स2कनेछ । 

(२) समदुाय ःतरमा हनेु सामदुा2यक मेल/मलापको हकमा दफा ५९ (१) अनसुारको योrयता तथा 
अनभुव नभएका मेल/मलापकताBवाट मेल/मलाप गराउन वाधा पनD छैन । 

(३) स/म/तले समदुायःतरमा हनेु सामदुा2यक मेल/मलापको कायB2व/ध तोके वमोिजम हनेुछ । 

पbरcछेद-९ 

/नणBय कायाB0वयन स5ब0धी Eयवःथा 

७३. सिचवालयको िज5मेवार@ः कायBपा/लकाको ूQयd /नय0ऽण र /नदDशनमा रह@ स/म/तको /नणBय कायाB0वयन गनD 
गराउने स5ब0धी स5पूणB कायBको रेखदेख गनD िज5मेवार@ वहन गनुBपनDछ । 

७४. सहयोग गनुBपनDः (१)नगरपा/लका कायाBलय तथा सो अ0तगBतका सबै वडा कायाBलय तथा अ0य कायाBलयले यस 
ऐन तथा ूच/लत कानून बमोिजम स/म/तले गरेको /नणBय बमोिजम Eयिn वा संःथा वा अ0य कसैसँग असलु 
गनुBपनD जर@वाना वा अ0य रकम असलुउपर गनB सहयोग गनुBपनDछ । 

  (२) यस ऐन तथा ूच/लत कानून बमोिजम स/म/तले असूल गनBपनD जर@वाना, /बगो वा अ0य कुनै 
ूकारको रकम असलुउपर नभइB उपदफा (१) मा उpलेख भए बमोिजमका कायाBलयहRले कुनै /सफाbरश वा 
कुनै कायB गbरsदने छैनन ्। 
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७५. असलुउपर गनDः (१) अ/भलेख ूशासकले स/म/तको /नणBय बमोिजम कुनै पdसँग जर@वाना वा /बगो वा अ0य 
कुनै ूकारको असलु उपर गनुBपनD भएमा सो पdले जर@वाना /तनB बझुाउन pयाएमा बझुी सदरःयाहा गर@ 
जर@वानाको लगत क�ा गनुBपनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम असलुउपर नभएमा लगत राखी स5बि0धत पdको नाम नामेसी तथा 
जर@वाना रकम समेतको 2ववरण नगरपा/लकाको कायाBलयका साथ ैसबै वडा कायाBलयमा समेत अ/भलेखको 
ला/ग पठाउन ुपनDछ । 

  (३) स5बि0धत कायाBलयहZले उपदफा (२) बमोिजम लेखी आएमा Qयःतो पdसँग जर@वाना रकम 
असलुउपर गर@ अ/भलेख शाखामा सदरःयाहा गनB पठाउनपुनDछ । 

   

७६. भर@भराउ गनDः (१) स/म/तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै /नणBय बमोिजम कुनै पdले राखेको दःतरु, वा 
अ0य कुनै ूकारको रकम कुनै पdबाट भराइB पाउने भएमा भराइB पाउने पdले भर@sदन ुपनD पdको Qयःतो 
रकम भराइB sदनपुनD ॐोत खुलाइB अनसूुची-१२ बमोिजमको ढाँचामा /नवेदन sदनपुनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम /नवेदन sददा यथास5भव नगद रहेको ब®क खाता वा कुनै सहकार@ वा 
बचत संःथामा रहेको रकम र सो नभएमा /ललाम /बब� गर@ असलुउपर गनुBपनD अवःथा भएमा कुनै अचल 
स5पिoको Eयहोरा खुलाइB /नवेदन sदनपुनDछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको /नवेदनमा दफा ७८ बमोिजमको 2ववरण खुलाइB /नवेदन sदनपुनDछ । 

७७. चलन चलाइB sदनेः(१) स/म/तले यस ऐन बमोिजम गरेको कुनै /नणBय बमोिजम कुनै स5पिo वा अ/धकार वा 
कुनै 2वषयवःत ुवा सेवा वा अ0य कुनै 2वषयको चलन पाउने ठहरेको पdले Qयःतो चलन पाउने 2वषयको 
2ववरण खुलाइB अ/भलेख ूशासक समd अनसूुची-१३ को ढाचँामा /नवेदन sदनपुनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम /नवेदन परेमा अ/भलेख ूशासकले /नणBय बमोिजमको 2वषयको चलन 
चलाइB sदनपुनDछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदन sददा चलन चलाउन ुपनD स5पिoको दफा ७८ बमोिजमको 
2ववरण खुलाउन ुपनDछ । 

७८. स5पिoको 2ववरण खलुाउनपुनDः भbरभराउ गनB वा चलनचलाइ पाउनको ला/ग /नवेदन sदने 2ववादको पdले 
/नवेदनमा स5पिoको 2ववरण उpलेख गदाB देहाय बमोिजमको 2ववरण खुलाउनपुनDछः- 

  (क) अचल स5पिoको 2ववरण 
(१) घरजrगा भए रहेको ःथानको ठेगाना तथा चार 2कpला; 
(२) घर जrगाको 2कoा न5बर तथा dेऽफल;    
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र स5भव भएस5म वगB2फट; 
(४) घर जrगाको अविःथ/त, आवास वा औ�ो/गक वा Eयापाbरक dेऽमा रहेको 

Eयहोरा; 
(५) कcची वा प�ी सडकसँग जो/डएको Eयहोरा; 
(६) घरजrगाको ःवा/मQव रहेको Eयिnको नाम, थर साथै ःवा/मQव भ0दा फरक 

Eयिnको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनDको नाम थरका साथै अ0य 2ववरण; 
तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खbरद/बब� हनु सxने 0यनूतम मूpय । 
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  (ख) चल स5पिoको 2ववरणः 
(१) चलस5पिo रहेको ठाउँ तथा भोग वा /नय0ऽण रा{ नेको नाम थर; 
(२) ब®क खातामा रहेको नगद भए खातावाल र ब®क तथा शाखाको नाम; 
(३) चल स5पिoको ूकार तथा नगद बाहेकको भए स5भा2वत /बब� मूpय; तथा 
(४) नगद बाहेकको चल स5पिo भए सोको अवःथा अवःथा, ूकृ/त तथा बनोटका 

साथै ूQयेकको साइज र सं{या । 

७९. स5पिo रो�ा रा{ ने: (१) अ/भलेख ूशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोिजम /नणBय कायाB0वयनको ला/ग /नवेदन 
परेप/छ देखाइएको स5पिoको हकमा आवँयक पनD ज/त जथेा रो�ा रा{ नको ला/ग सो जथेा दताB रहेको 
कायाBलय वा रिज°ेशन गनD कायाBलयमा लेखी पठाउन ुपनDछ । 

  (२) बाल@, �याज, बहाल लगायतको स5पिoको हकमा /नवेदन परेको बढ@मा सातsदन/भऽ स5पिo 
तायदात गनB लगाइB तायदात गदाBको समयमा नै आवँयक पनD ज/त स5पिo वा सोबाट ूाU हनेु बाल@, बहाल, 
�याज, मनुाफा आsद आय /नय0ऽण गनुB वा रो�ा रा�पुछB र Qयसको भपाBइB स5बि0धत पdलाइB sदनपुछB । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको स5पिoको हकमा भbरभराउको ला/ग आवँयक पनD ज/त 
स5पिo रो�ा राखी रो�ाको सूचना आवँयकता अनसुार लेखा शाखा वा स5बि0धत ब®क वा स5बि0धत 
/नकायमा तRु0त लेखी पठाउनपुनDछ । 

  (४) स5प/त रो�ा स5ब0धी आदेश अनसूुची १४ बमोिजम हनेुछ । 
 

८०. स5पिo /ललाम गदाB अपनाउनपुनD कायB2व/धः (१) कायBपा/लकाले यस ऐन बमोिजम भर@भराउ गनुBपनD /बगो वा 
कोटB फ� वा Qयःतै कुनै रकम असलुउपर गनB दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजम स5पिoको 2ववरण खुलाइB 
दखाBःत परेमा Qयःतो रकम भर@ sदन ुपनD EयिnलाइB बझुाउनपुनD रकम बझुाउनसात sदनको 5याद sदइB सूचना 
जार@ गनुBपछB । 

  (२) उपदफा (२) बमोिजमको 5यादमा रकम बझुाउन नpयाएमा Qयःतो भर@ sदनपुनD Eयिnको भर@ 
पाउने Eयिnले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोिजमको स5पिo तायदात गर@ pयाउन ुपछB ।  

  (३) द(ड, जर@वाना, सरकार@ /बगो वा कुनै अदालत वा /नकाय वा नगरपा/लका वा स/म/तको 
/नणBयले असलु उपर गनुBपनD कुनै रकमको हकमा Qयःतो असलुउपर हनुपुनD Eयिnले बझुाउन नpयाएमा 
/नजको जनुसकैु अचल स5पिo फेला परेमा तायदात गर@ रो�ा रा�पुछB । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न जेथा जमानत वा कुनै ूकारको नगद धरौट 
दािखल गरेको हकमा सो स5पिoबाट खा5ने ज/त रकमको ला/ग उपदफा (३) बमोिजम गbररहन ुपदªन । 

  (५) उपदफा (४) बमोिजम मोल कायम भएप/छ उn अचल स5पिoको /ललामको सूचना स5बि0धत 
पdलाइB sदइB सवBसाधारणको जानकार@को ला/ग /ललाम हनेु /म/त र स5पिoको 2ववरण स2हतको सावBज/नक 
सूचना नगरपा/लका, िजpला ूशासन कायाBलय, िजpला अदालत, िजpला सम0वय स/म/तको कायाBलय तथा 
कोष तथा लेखा /नय0ऽकको कायाBलयमा टाँःन लगाउनपुनDछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचनामा तो2कएको sदनमा उn सूचनामा तो2कएको स5पिo प�2कतD 
मोलबाट मा/थ बढाबढ ू2बया बमोिजम /ललाम गनुBपनDछ । 

  (७) /ललाम ू2बयामा स5भव भएस5म िजpला अदालत, िजpला ूशासन कायाBलय वा ःथानीय 
ूशासन कायाBलय, ःथानीय ूहर@ कायाBलय तथा नगरपा/लका dेऽ/भऽ रहेका अ0य सरकार@ कायाBलयका 
ू/त/न/धलाइB रोहवरमा रा{ न ुपनDछ ।  
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  (८) उपदफा (६) बमोिजम गदाB उn स5पिo कसैले प/न /ललाम सकार नगरेमा सोह@ ू2बयाबाट 
पनुः दोॐोपटक /ललाम गनुBपनDछ तथा दोॐोपटक गदाB प/न कसैले /ललाम सकार नगरेमा भराइBपाउने पd 
/नवेदकलाइB नै उn स5पिo प�2कतD मोलमा सकार गनB लगाउन ुपनDछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोिजम गदाB /नवेदकले स5पिo सकार गनB नचाहेमा प/छ अकh जथेा खुpन 
आएका बखत कानून बमोिजम गनD गर@ /नजको /नवेदन तामले@मा राखी /ललाममा चढाइBएको स5पिo फुकुवा 
गर@ sदनपुछB ।  

  (१०) यस दफामा अ0यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न नगरपा/लकाको कुनै रकम असलु उपर 
गनD बममा /ललाम गदाB कसैले सकार नगरेमा ज/तमा सकार ह0ुछ Qय/तमा नै सो स5पिo /ललाम गर@ ूाU 
रकम सदरःयाहा गर@ नपगु रकमको हकमा कानून बमोिजम अ0य स5पिo वा ू2बयाबाट असलुउपर गनुBपनDछ 
।  

८१. तायदात गनD ू2बयाः(१) अ/भलेख ूशासकले दफा ७९ बमोिजम स5पिo तायदात गनुBपदाB कि5तमा वडा 
सिचव ःतरको कमBचार@ खटाइB Qयःतो अचल स5पिoको चलनचpतीको मूpय ःपX खुpने गर@ तायदात गनB 
लगाउन ुपनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तायदात गनD कमBचार@ले तायदात गनुBपनD स5पिoको चलनचpतीको मूpय 
कायम गनD ूयोजनले प�2कतD मोल कायम गर@ मचुpुका खडा गर@ अ/भलेख ूशासक समd ू/तवेदन स2हत 
पेश गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम प�2कतD मोल कायम गदाB देहाय बमोिजमका कुरालाइB आधार /लइB 
कायम गनुB पनDछः 

(क) /नवेदकले /नवेदनमा खुलाएको मूpय; 
(ख) /नणBयमा उpलेख भएको भए सो मूpय; 
(ग) पdले जमानत वा कुनै अ0य ूयोजनको ला/ग कायBपा/लका समd /नवेदन sददा 

खुलाएको मूpय; 
(घ) तायदात गदाB भै आएको ःथानीय मूpयाqन अनसुारको मूpय; 
(ङ) मालपोत कायाBलयले कायम गरेको 0यूनतम मूpय; 
(च) अ0य कुनै ूयोजनले कुनै सरकार@ /नकायले कुनै मूpय कायम गरेको भए सो 

मूpय; 
(छ) प�2कतD मोल कायम गनुBभ0दा तQकाल अगावै कुनै खbरद/बब� भएको भए सो 

मूpय । 
ःप2Xकरणः “प�2कतD मोल” भiाले अचल स5पिo /बब� गनुBपदाB /बब� हनेु 0यूनतम 

मूpयलाइB स5झनपुछB । 
  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदाB देहाय बमोिजमको कुरालाइB समेत �यानमा रा�पुनDछः 

(क) औ�ो/गक वा Eयापाbरक वा आवास dेऽ लगायत सडक स¥ालसँग जो/डएको छ 
वा छैन; तथा 

(ख) नगरdेऽ/भऽ पनD घरको हकमा घरको वतBमान अवःथा स5ब0धमा ूा2व/धक 
मpुयाqन ू/तवेदन । 

८२. खा5ने ज/त माऽ /ललाम गनुBपनDः (१) कायBपा/लकाले दफा ८० बमोिजम /ललाम गदाB असलु गनुBपनD बाकँ� 
खा5ने ज/त स5पिoमाऽ /ललाम गनुBपनDछ । 

  (२) स5पिo /ललाम गदाB सकार भएको रकम असलुउपर गनुBपनD भ0दा बढ@ भएमा सो बढ@ भएको 
ज/त रकम स5पिoवाल पdलाइB 2फताB गbरsदनपुछB । 



27 
 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम रकम 2फताB पाउने पd /ललाम गदाBको बखत उपिःथत नभएको भए 
रकम 2फताB /लन आउन ुभनी /नजको नाममा सात sदनको सूचना जार@ गर@ िझकाइB रकम 2फताB गनुBपछB । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम गदाB स5बि0धत पd रकम 2फताB/लन नआएमा उn रकम सि�तकोषमा 
दािखल गर@ आ5दानी बाँधी सदरःयाहा गनुBपछB । 

  (५) अ/भलेख ूशासकले दफा ८० बमोिजम /ललाम गरेको स5पिo सकार गनD पdको नाममा 
स5पिo दताB नामसार@को ला/ग स5बि0धत कायाBलय वा /नकायमा पऽाचार गर@ /नजलाइB स5पिoको चलनपूजz 
उपल�ध गराइB आवँयक परे सो स5पिoको चलन चलाइBsदनपुछB । 

  (६) यस ऐनमा अ0यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न दफा ८० बमोिजमको /ललाम ू2बया 
अगा/ड ब2ढसकेप/छ भराउनपुनD रकम बझुाउन pयाए प/न सो रकम नबझुी स5पिo /ललाम गनुBपनDछ । 

८३. /ललाम उपरको उजरु@ः यस ऐन बमोिजम भएको /ललामको ू2बयामा िचo नब�ुने पdले जनु ू2बया उपर 
िचo नबझेुको हो सो भएको प0ी sदन /भऽ स/म/त समd उजरु@ पेश गर@ भएको आदेश बमोिजम गनुBपनDछ । 

८४. 2वगो भराउँदा वा चलन चलाउँदा लागेको खचBः यस ऐन बमोिजम /बगो भराउँदा वा चलन चलाउँदा लागेको 
खचB 2वगो भर@ sदनपुनD वा चलन sदनपुनD स5बि0धत पdले EयहोनुBपनDछ । 

८५. यथािःथ/तमा रा{ ने: कायBपा/लकाले यस ऐन बमोिजम चलनचलाइB माrन वा 2वगो भराइB पाउन कुनै स5पिo 
देखाइB /नवेदन परेप/छ 2वगो भराउने वा चलनचलाउने कायB स5पi नभएस5मको ला/ग उn स5पिo 
हकहःता0तरण गनB, भQकाउन, /बगानB तथा कुनै ूकारको /नमाBण कायB गर@ उn स5पिoको ःवRप पbरवतBन 
गनB नपाउने गर@ रो�ा रा� स5बि0धत पdको नाममा आदेश जार@ गर@ उn स5पिo यथािःथ/तमा रा{ न ुपनDछ 
। 

८६. /नवेदनबाट कारवाह@ गनDः (१) अ/भलेख ूशासकले कुनै पdले दफा ८५ बमोिजम भएको आदेश 2वपbरत कुनै 
स5पिoको हक हःता0तरण वा ःवRप पbरवतBन आsद गरेको /नवेदन परेमा उn /नवेदन दताB गर@ Qयःतो गनD 
पdको नाममा तीन sदनको 5याद जार@ गर@ /नजलाइB हािजर गराइB सो /नवेदन स/म/त समd पेश गनुBपनDछ । 

  (२) स/म/तले उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदन पेश हनु आएमा पdलाइB नयाँ उजरु@ दताB गनB 
नलगाइB उn /नवेदनबाट नै आवँयक कारवाह@ गर@ /नणBय गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदनको 
Eयहोराबाट /नवेदन स/म/तको dेऽा/धकार /भऽ नपनD 2वषयमा परेको देिखएमा स/म/तले उn 2वषयमा 
dेऽा/धकार महण गनD अदालत वा /नकाय समd जान सनुाइB sदनपुनDछ । 

८७. चलन चलाउने सूचनाः (१) अ/भलेख ूशासकले स/म/तको /नणBय बमोिजम चलन चलाइB पाउन /नवेदन परेमा 
चलन चलाउने /म/त खुलाइB फलानो /म/तमा फलानो घर जrगाको चलन चलाउन कमBचार@ ख2टइB आउने हुँदा 
सो /म/त अगावै घर जrगा खा/ल गर@sदन ुभ/न चलन sदनपुनD पdको नाममा सूचना जार@ गनुBपनDछ । 

  (२) चलन sदनपुनD स5पिo उजरु@को पd बाहेक अ0य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अ/भलेख 
ूशासकले सोह@ पdको नाममा उपदफा (१) बमोिजमको सूचना जार@ गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजम तो2कएको /म/तमा ख2टइB जाँदा घरजrगा खाल@ गरेको भए स5बि0धत 
कमBचार@ले चलन चलाइB sदएको मचुpुका खडा गर@ तथा घरजrगा खाल@ नगरेको भए खाल@ गराइB चलन 
चलाइB चलन चलाएको मचुpुका खडा गर@ ू/तवेदनसाथ अ/भलेख शाखामा पेश गनुBपनDछ ।  

 

पbरcछेद-१० 
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2व2वध 

८८. न�ल /नवेदनः(१) स/म/त समd दताB रहेको उजरु@को कुनै सरोकारवाला पdले 2ववादको /म/सलमा रहेको 
कुनै कागजपऽको न�ल /लनको ला/ग /नवेदन sदएमा स/म/तले उn पdलाइB सो कागजको न�ल उपल�ध 
गराउन ुपनDछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदन sददा स5बि0धत पdले उजरु@ शाखामा रहेको /म/सलको न�ल 
/लनपुदाB उजरु@ ूशासक तथा अ/भलेख शाखामा रहेको /म/सलको न�ल /लनपुनD भएमा अ/भलेख ूशासक 
समd /नवेदन पेश गनुBपनDछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदन sदनको एघार बजे अगावै पेश भएमा स5बि0धत कमBचार@ले 
सो2ह sदन र सो भ0दा पछ§ पेश भएमा स5भव भएस5म सो2ह sदन नभए सोको भो/लपpट न�ल उपल�ध 
गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम /नवेदन sदँदा फरक फरक उजरु@को ला/ग फरक फरक /नवेदन 
sदनपुनDछ । 

  (५) 2ववादको कुनै पdले उपदफा (१) बमोिजमको /नवेदन sदँदा न�लको स�ामा कागजपऽको 
फोटो िखcने अनमु/त मागेमा सो sदनपुनDछ । 

  (६) न�ल /नवेदन sददा अनसूुची-१५ बमोिजमको ढाँचामा sदनपुनDछ । 

८९. न�ल दःतरुः (१) स5बि0धत ूशासकले दफा ८८ बमोिजम न�ल वा फोटो िखcनको ला/ग /नवेदन sदने 
पdसँग देहाय बमोिजमको दःतरु /लइB न�ल उपल�ध गराउन ुपनDछः 

(क) न�लको हकमा स�ल पानाको ू/त प�ृको Z ५।–Rपैयाकँो दरले; 
(ख) स/म/तको /नणBय कागजको हकमा ू/त स�ल पानाको ू/त प�ृको Z ५।–Rपैयाकँो दरले; तथा 
(ग) /लखत कागजपऽको न�ल न/लइB फोटो िखcन चाहेमा ू/त पानाको Z ५।–Rपैयाँको दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न ूच/लत कानून बमोिजम न�ल दःतरु 
नलाrने पdलाइB यस दफा बमोिजमको दःतरु लाrने छैन । 

  (३) यस दफा बमोिजम न�ल उतार गर@ लैजाने पdले न�ल उतार गदाB लागेको खचBको Eयवःथा 
आफ�  गनुBपनDछ । 

९०. दःतरु उpलेख गनDः (१) न�ल ूमािणत गनD स5बि0धत ूशासकले न�ल ूमािणत गदाB न�ल लैजाने पdको 
नाम थर तथा उजरु@मा है/सयतका साथै न�ल उतार गरेवापत दािखल गरेको दःतरु र न�ल पाना समेत 
उpलेख गर@ न�ल sदएको Eयहोरा जनाइB न�ल ूमािणत गनुBपनDछ । 

   
९१. दःतरु चnुा नभइB न�ल नsदइनेः स5बि0धत ूशासकले यस ऐन बमोिजम न�ल माrने पdले न�ल उतार 

गदाB दफा ८९ बमोिजम लाrने दःतरु दािखल नगदाBस5म न�ल sदने छैन र सो न�लको आ/धकाbरकता 
ूमािणत गनB पाउनेछैन ।  

९२. ूच/लत कानून बमोिजम हनेुः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न उजरु@सँग स5बि0धत ूच/लत 
कानूनमा कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा लेिखए ज/तको हकमा सो2ह बमोिजम हनेुछ । 



29 
 

९३. /नयम बनाउने अ/धकारः स/म/तको /सफाbरशमा यस ऐनको ूभावकार@ कायाB0वयनको ला/ग कायBपा/लकाले 
आवँयक /नयम बनाउन सxनेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग स5बि0धत) 

उजरु@को ढाचँा 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका समd पेश गरेको 

/नवेदन-पऽ 

 

............िजpला...........गाउँ/नगरपा/लका, वडा न........वःने ...............को छोरा/छोर@/ौीम/त प, 

वषB .............. को  ....................(पd)/नवेदक                                          वाद@  

  

2वRV 

सोलखुु5ब ुिजpला, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडान ......... बःने वषB ....... को............(2वपd) ू/तवाद@ 2वपd 

ू/तवाद@ 

 

2वषयः समब्0ध 2वcछेद 

म /न5न वुँदाहर◌ूमा लेिखए बमोिजम /नवेदन गदBछु : 

१.  म  /नवेदक र यस 2ववादको दोॐो पd2वच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर5परा अनसुार 2ववाह गbरएको हो 
। 2ववाह भएपtात २ वषBस5म अथाBत २०७१ सालस5म हामीबीच समुधुर दा5पQय जीवन रहेको /थयो । हामीबाट 
२०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायज0म भएको छ । एक आपसमा लोrने ःवाःनी बीचको सहम/त र 
सहकायBमा छोरा ज0मेपछि◌ बमशः समःया देिखँदै जान थाpयो । २०७१ सालको /तहारमा माइत गएपछि◌ उनी घर 
आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गर³  । २ पटकस5म /लन गए ँ। तर /नजले /तमीसँग मेरो 
जीवन चpन सxदैन, म घर जान सिnन, /तमी जे गनुBपछB गर भन◌ी ठाडो जवाफ sदन था/लन । के कारणले यःतो 
हनु गयो भन◌ी सो�दा अव /तॆो र मेरो स5व0ध छैन आफुखुशी गर र मलाई स5पकB  नगर, गरेमा राॆो हुँदैन भन◌ी 
धाक ध5क� र ऽास समेत sदइन । लामो समयस5म मन फकD ला र घर आउ/लन भ/न पखz वस³ तर आईनन । 
कर◌ीब ३ वषBपछि◌ अथाBत २०७४ साल भाि म2हनामा पनुः /लन गए ँ तर 2वपdी मसँग वोpदै नबोल@ घर/भऽ 
/छbरन◌् र साला जेठान पठाई शार@bरक आबमण गनD स5मको कायB गर@ मलाई तथानाम गा/ल गलौज गरे । 
मिुँकलले �यान जोगाई /नराश भएर घर फ2कB ए ँर अव दोॐो पd ौीमती मसँग पनुः फरक्� आउने र दा5पQय जीवन 
समुधुर हनेु स5भावना नभएकोले पाbरवार◌ीक 2ववाद /नRपणका ला/ग यो /नवेदन sदन आएको छु ।  
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२.यस स/म/तबाट दोॐो पd िझकाई जे जो व�ुनपुछB वझुी 2ववाद /नRपण गराईपाउँ ।  

३. यस नगरपा/लकाबाट जार@ भएको ःथानीय 0या2यक कायB2व/धको दफा ....वमोिजम /नवेदन दःतरु R ...... , 

दोॐो पd १ जनालाई 5याद सूचना दःतरु R. ......... , पाना २ को /नवेदनको ू/त/लपी दःतरु R. ............. .समेत 
गर@ ज5मा R ......यसै /नवेदनसाथ दािखल गरेको छु ।  

४. यो /नवेदन ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२( अनसुार यसै स/म/तको अ/धकारdेऽ/भऽ  
पदBछ ।  

५. यो /नवेदन हद5याद/भऽै छ र म /नवेदकलाई यस 2वषयमा /नवेदन sदने हकदैया ूाU छ ।  

६. यस 2वषयमा अ0यऽ कह@µ कतै कुनै /नकायमा कुनै ूकारको /नवेदन sदएको छैन ।  

७. यसमा मरेा /न5न साdी तथा /लखत ूमाण बझुी ूमाण लगाई पाउ ।  

८. यसमा लेिखएका Eयहोरा ठ◌ीक साँचो सQय हनु,्  झठुा ठहरे कानून वमोिजम सजाय भोrन तयार छु ।  

तप/सल 

साdी:  १. ......................... 

  २. ........................ 

/लखत ूमाण : १. ......................... 

  २. ........................ 

३. ......................... 

/नवेदक 

नामः .............................  

इ/त संवत ्............. साल...................म2हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची -२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग स5बि0धत) 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकामा 

उजरु@ दताB गरेको /नःसाको ढाँचा 

ौी ....................  

........................ । 

 

2वषय:  उजरु@ दताBको /नःसापऽ स5ब0धमा । 

 

.................... बःने तपाइ ........................ ले .................... बःने ....................... 2वRVमा 
छ ।कायम भएकोले यो /नःसा जार@ गbरsदएको   

 

अ/धकृत कमBचार@ 

दःतखत:   ........  

/म/त:   ...........  
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अनसूुची -३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग स5बि0धत) 

ताbरख भपाBइB 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकामा खडा गbरएको तारेख भरपाई 

 

वाद@           ू/तवाद@ 

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

म�ुा  .................... 

/म/त ........... मा ......................................... काम भएकोले सोह@ sदन ........... बजे यस 0या2यक 
स/म/त/कायाBलयमा उपिःथत हनेुछु भनी सह@ गनD ...... 

 

वाद@ ................         ू/तवाद@ ................ 

 

इ/त संवत ्............. साल...................म2हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-४ 
(दफा ९को उपदफा (३)सँग स5बि0धत) 

ताbरख पचाB 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका 

बाट जार@ भएको तारेखको पचाB 

 

वाद@        ू/तवाद@ 

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

म�ुाः ...................... 

 

/म/त ............... मा .................... काम गनB ........ बजे हािजर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको दःतखत  

/म/त ................. 
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अनसूुची-५ 
(दफा १५को उपदफा (३)सँग स5बि0धत) 

ू/तवादको ढाचँा 

/लिखत जवाफको नमूना 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका समd पेश गरेको 

/लिखत जवाफ 

ूथम पd 

सोलखुु5ब ुिजpल. सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा नं. .........................को छोरा/छोर@/ौीमत◌ी प, 

वषB .............. को  ..................../लिखत जवाफ ूःततुकताB                                  ू/तवाद@  

  

2वRV 

सोलखुु5व ु िजpला, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा नं. ......... बःने वषB ....... को............/नवेदक  2वपdी/वाद@
 

  

2वषय स5ब0ध 2वcछेद । 

म /न5न वुँदाहर◌ूमा लेिखए बमोिजम /नवेदन गदBछु : 

१. म /लिखत जवाफ ूःततुकताB र 2वपdी /नवेदकबीच संवत २०६९ सालमा सामािजक पर5परा अनसुार 2ववाह भएको 
Eयहोरा ठ◌ीक हो । हामीबाट २०७१ साल जठेमा १ छोराको समेत जायज0म भएको sठक हो । २०७१ 
सालको /तहारमा माइत गएपछ§ म घर नफकD को, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकस5म 
/लन आएको तर म घर नगएको, मैले 2वपdी /नवेदकलाई दा5पQय जीवन चpन नसxने भनेको र मेरा दाईभाईले 
शार@bरक आबमण गनD स5मको कायB गरेको भन◌ी कपोलकिpपत झठुा र हुँदै नभएका /नराधार Eयहोरा उpलेख 
गर@ 2ववाद गरेको कुरा उpलेख गनB चाहा0छु ।  

२ जपdी /नवेदक समेत /मल@ गा/ल गलौमलाई 2व , डर, धाक, ध5क� देखाई हातपात गर@ घरबाट /नकाला गरेप/छ म 
माइतीमा आई बसेक� हु ँ। 2ववाह भएको केह@ वषBप/छ 2वना कारण म मा/थ 2व/भi 2क/समका आरोप लगाई 
अपमान गनD, गाल@ गलौज गनD लगायतका कामहZ हुँदैगए । पbरवारका अ0य सदःयहZले म मा/थ घृणा गनD, 
वोलचाल नगनD जःता कायB गरेप/न 2वपdीबाट केह@ समय मलाई नै समथBन र सहयोग गदª आएका /थए तर प/छ 
2वपdी /नवेदक समेत उनीहZसँगै /मलेर मलाई जबरजःती घरबाट /नकाpने कायBमा सहभागी भए  । के, कुन 
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कारणले वा मेरो के गpतीले यसो गरेका हनु ् भनी ब�ुदा वेलावेला दाइजो नpयाएको भनी माइती पdसमेतको 
आलोचना गनD गरेका /थए । सायद उनीहZले दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट /नकाल@ sदएका हनुपुदBछ । 
मैले कुनै गpती नगरेको र 2वपdी लोrनेसँग पूवBवत माया, स¶ाव र स5मान यथावत ् रहेकोले लोrने ःवाःनीको 
स5ब0ध यथावत कायम गर@ पाउँ ।  

३. घरबाट जवरजःती /नकाले प/छ ४ म2हनाको नाबालक छोरा काखी cयापेर माइती आएको झ(डै ३ वषBस5म 
बेखवर, स5पकB 2वह@न बसी अ2हले ए�ासी स5ब0ध 2वcछेदको माग गर@ /नवेदन sदन ुआफ® मा आtयBजनक लागेको 
छ, सQय त¢य बझुी कानून बमोिजम गbरपाउँ ।  

४. .........................बाट जार@ भएको ःथानीय 0या2यक कायB2वधीको दफा ....वमोिजम /लिखत जवाफ वापत दःतरु 
R ......यसै /नवेदनसाथ दािखल गरेको छु ।  

५. यो /लिखत जवाफ 5याद/भऽै /लई म आफ�  उपिःथत भएको छु ।  

६. यस 2वषयमा अ0यऽ कह@µ कतै कुनै /नकायमा कुनै ूकारको /नवेदन sदएको छैन ।  

७. यसमा लेिखएका Eयहोरा ठ§क साँचो सQय हनु,् झठुा ठहरे कानून बमोिजम सजाय भोrन तयार छु ।  

/नवेदक 

नामः ...................................  

इ/त संवत ् ................. साल ..................... म2हना .............. गते ....................  रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-६ 
(दफा २० को उपदफा (६) सँग स5बि0धत) 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड गरपा/लकाबाट जार@ भएको 

5याद सूचना 

.............................................................बःने .....................................................को नाउँमा सोलदुधुकु(ड 
नगरपा/लका काया·लयबाट जार@ भएको १५ प0ी sदने सूचना   

 

....................  िजpला, .......................................पा/लका वडा नं.......... बःने......................................ले 
तपाइको 2वRV ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 2ववाद परेको 
भ/न /नवेदन दताB गरेको हुँदा सो को ू/त/लपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः तपाईले यो 5याद वझेुको वा bरत पूवBक 
तामेल भएको /म/तले १५(प0ी) sदन /भऽमा आ�नो भनाइ स2हत आफ�  वा कानून वमोिजमको वारेश माफB त यस 
कायाBलयमा हािजर हनु आउनहुोला । अ0यथा कानून वमोिजम हनेु Eयहोरा जानकार@ गराई0छ । 

 

 इ/त संवत ् ................. साल ..................... म2हना .............. गते ....................  रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-७ 
(दफा ४२को उपदफा (१)सँग स5बि0धत) 

/नणBयको ढाचँा 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका 

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

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

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

/नणBय 

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

2वषय: बलेसीबाट पानी झारेको । 

 

सोलखुु5ब ुिजpला, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा न........ वःने ...............को छोरा/छोर@/ौीम/त पd 

वषB .............. को  ....................(पd) /नवेदक                                          वाद@  

  

2वRV 

सोलखुु5ब ुिजpला, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा नं. ........ बःने वषB ....... को............ .......... (2वपd) 
ू/तवाद@ 

 

ःथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) ञ बमोिजम /नवेदन दताB भइ सोह@ ऐनको दफा ४६ बमोिजम 
गठन भएको 0या2यक स/म/त समd ूःततु हनु आएको म�ुाको संिdU त¢य र /नणBय यस ूकार छः  

(१) सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका वडा नं. ....................... नxसा /सट नं.... 2क.नं........dे.फ...........को घरजrगामा 
पिtम तफB का 2क.नं..........का सं/धयार 2वपdी ...................ले घर वनाउँदा आ�नो घरजrगामा /समानास5म 
आई जो/ड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आ�नो घर क5पाउ(ड/भऽ झानDगर@ बनाएको हुँदा सो बलेसी 
ब0द गराइ पाउँ भiे /नवेदकको /नवेदन Eयहोरा ।  
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(२) सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाबाट ूच/लत भवन /नमाBण स5व0धी मापद(ड बमोिजम इजाजत ूाU गर@ भवनको नxसा 
समेत ःवीकृत गराई सो नxसा बमोिजम भवन /नमाBण गरेको हुँ । 2वपdी /नवेदकले भने वमोिजम आ�नो घरको 
छत तथा बलेसीको पानी /नजको घर क5पाउ(ड/भऽ झानD नगरेको आ�नै घरजrगामा झानD गरेको हुँदा झठुा 
/नवेदन खारेज गbरपाउँ भiे ूQयथzको /लिखत जवाफ ।  

(३) सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाबाट ःथलगत /नbरdण तथा सवDdण गनB गएका ूा2व/धक टो/लले ःथलगत /नर@dण 
गर@ /म/त...........................मा पेश गरेको ःकेच स2हतको ू/तवेदनबाट ूQयथzको घरतफB बाट छत तथा 
बलेसीको पानी खःदा /नवेदकको घर क5पाउ(ड/भऽ पनD गरेको देिख0छ भiे Eयहोरा उpलेिखत भएको  । 

(४) 2ववादका दवैु पdलाई मेल/मलाप गराउने ूयोजनका ला/ग सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका वडा नं........ मा रहेको 
मेल/मलाप के0िमा पठाउँदा मेल/मलाप हनु नसक� फक¸ आएको ।  

/नणBय 

दवैु पdलाई सनुवुाईको ला/ग आज पेशी तो2कएकोमा 2ववादका स5बि0धत पdहZ ःवयम ् तथा /नजहZबाट 
/नयnु गरेका कानून EयवसायीहZ समेतको भनाइ सनुी पनुः /मलापऽ गनुBहोस ् भ/न स5झाउँदा वझुाउँदा प/न 
/मलापऽ गनB म¥ुर नगनुB भएकोले फाइलमा संलrन ूमाण कागजहRको समेत मूpयाqन गर@ ःथानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) बमोिजम /नणBय sदनपुनD हनु आई /नणBयतफB  2वचार गदाB /नवेदकको 2क. 
नं.............को पिtमतफB  ूQयथzको 2क.नं.............को घरजrगा जो/डएर रहेकोमा 2ववाद देिखएन । /नवेदकको 
भनाई अनसुार आ�नो घर क5पाउ(ड/भऽ ूQयथzको छत तथा बलेसीको पानी झारेको हो होइन भ/न ःथलगत 
Rपमै जाँचवझु गर@ ूा2व/धक ू/तवेदन पेश गनB कायाBलयबाट ख2टइ गएका ूा2व/धक कमBचार@ले 
/म/त.............मा पेश गरेको ःकेच स2हतको ूा2व/धक ू/तवेदन समेतबाट /नवेदकको माग दावी वमोिजम आ�नो 
घर क5पाउ(ड/भऽ ूQयथzको छत तथा बलेसीबाट पानी झनD गरेको भiे प2ुX हनेु देिख0छ । ूQयथzले यस 
कायाBलयबाट पाbरत गरेको नxसामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आ�नै घरजrगामा झानD भ/न देखाइएको र 
/नवेदकको घर क5पाउ(ड/भऽ पानी झानB पाउनपुछB भ/न ूQयथzले दावी 2वरोध गनB समेत नसकेको र ूच/लत 
कानून र ूचलनबाट समेत अकाBको घर क5पाउ(ड/भऽ आ�नो छत तथा बलेसीको पानी झानB पाउने नदेिखएको 
हुँदा /नवेदकको माग वमोिजम ूQयथzले आ�नो छत तथा बलेसीबाट आ�नै घर जrगामा पानी झानD ूब0ध गनुBपनD 
देिख0छ । /नवेदकको घर क5पाउ(डमा पानी झानB नपाउने ठहछB  । सो ठहनाBले तपिशल बमोिजम गनुB ।  

तपिशल 

१. सरोकारवालाले न�ल माग गनB आएमा /नयमानसुार दःतरु /लई न�ल sदन ु।  

२. यो /नणBयमा िचo नबझेु ३५ sदन/भऽ ..............िजpला अदालतमा पनुरावेदन गनB जान ुभ/न ूQयथzलाई 
सनुाईsदन ु।  

३. 5याद/भऽ पनुरावेदन नपरेमा कानून वमोिजम /नणBय कायाB0वयन गनुB/गराउन ु।  

इ/त संवत ्............. साल...................म2हना......................गते.....................रोज शभुम ्।
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अनसूुची-८ 
(दफा ४८ को सँग स5बि0धत) 

अ0तbरम संरdणाQमक आदेशको नमूना 
 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका 
 

संयोजक ौी ........................................................ 
सदःय ौी ................................................................ 
सदःय ौी ............................................. 

आदेश 

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

2वषयः  पी/डतलाई उपचार गराउने स5ब0धमा । 

 

सोलखुु5ब ुिजpला सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा न........ वःने ...............को छोरा/छोर@/ौीम/त पd 

वषB .............. को  ....................                                          /नवेदक 

  

2वRV 

सोलखुु5ब ुिजpला, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा नं. ........ बःने वषB ....... को............        (2वपd)  
ू/तवाद@ 

 
 

यसमा /नवेदकको माग बमोिजम ..........................िजpला ................................पा/लका वडा 
नं................................ बःने ...............को ना/त ..........................को छोरा/छोर@ वषB ................ को 
................................................ले आफूलाई असा�य रोग ला/ग /नय/मत Rपमा हUाको २ पटक मगृौला डायलो/सस 
गनB िच2कQसकले /सफाbरस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषB .................. को .......................... 

.................................ले /नय/मत Rपमा डायलो/सस गनB अटेर गरेको, घर@घर@ Rपैया ँनभएको वहाना गनD गरेको, 
क2हले क2हले कायाBलयको कामको Eयःतताले फुसBद न/मलेको आsद कारण जनाई आफूले /नय/मत ूाU गनुBपनD 
ःवाः¢य सेवा ूाU गनB नसकेको हुँदा आ�नो जीवन झनझन खतरायnु हनु गएको भनी अःपतालको िच2कQसकको पजुाB 
र /सफाbरस स2हत पेश हनु आएको /नवेदन उपर ूारि5भक Rपमा जाँचबझु गदाB Eयहोरा मना/सब देिखएको हुँदा 
हाललाई /नवेदकको ला/ग िच2कQसकले /सफाbरस गरे बमोिजम हरेक हUा २ पटक डायलो/सस गनुB गराउन ु तथा 
/नजको ःवाः¢य लाभका ला/ग आवँयक अ0य ूब0ध समेत /मलाउन ुभनी ःथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को 
दफा ४९ (८) बमोिजम 2वपdी ........................................................को नाममा यो अ0तbरम संरdणाQमक आदेश 
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जार@ गbरsदएका छ¹ । यो आदेश /म/सल सामेल राखी 2वपdीलाई लेखी पठाईsदन ु। यो आदेश अनसुार उपचार 
भएको जानकार@ ूाU गर@ /म/सल सामेल रा{ न ुर /नयमानसुार पेश गनुB ।  

 

ई/त संवत ्................... साल ..........म2हना........गते रोज......शभुम ्। 
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अनसूुची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग स5बि0धत) 

/मलापऽको ला/ग /नवेदनको ढाचँा 

सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, 0या2यक स/म/तसमd पेश गरेको /मलापऽको संयnु /नवेदनपऽ 

............िजpला ...........गाउँ/नगरपा/लका, वडा न........ वःने ...............को छोरा/छोर@/ौीम/त पd 

वषB .............. को  ....................(पd) /नवेदक                                          वाद@  

  

2वRV 

िजpला सोलखुु5ब,ु सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा नं. ........ बःने वषB ....... को.............. (2वपd) ू/तवाद@
   

2वपd ू/तवाद@ 

2वषय: स5ब0ध 2वcछेद । 

हामी /नवेदक  /न5न /लिखत /नवेदन गदBछौ,- 

१. हामीबीच संवत ्२०६९ सालमा सामािजक पर5परा अनसुार 2ववाह गbरएकोमा कर@ब  २ वषBस5म  समुधुर दा5पQय 
जीवन रहेको /थयो । हामीबाट २०७१ साल जठेमा १ छोराको समेत जायज0म भएको,   सो2ह वषB २०७१ 
सालको /तहारमा माइत गएपछ§ घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, /लन गएको तर 
उpटै कुट2पट गर@ पठाएको भनी /नवेदकको /नवेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नpयाएको /नउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गर@ जबरजःती घरबाट /नकाला गरेको हो । 
आफूखुशीले माइत गई बसेको होइन अझप/न लोrनेू/त आ�नो यथावत माया, स¶ाव र स5मान रहेकोले 
लोrनेःवाःनीको स5ब0ध यथावत कायम गराईपाउँ भiे ूQयथzको /लिखत जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गर@ आय¹,  केह@ वषB लोrनेःवाःनी छुि� यएर बःय¹, हामीबाट एक स0तानको जायज0म समेत भैसकेको 
छ । घरमा सामा0य घरायसी 2वषयले मनमटुाव भई लोrने ःवाःनी अलग अलग बसेकोमा ..................... 

को पहलमा ए.................के0िमा मेल/मलापकताB .................अ0तगBतको ............................ मेल/मलाप क 
आपसमा छलफल गर@ 2वगतमा जे जःता 2वषयमा असमझदार@ तथा बेमेल भएको भएताप/न हामीबीच एक 
अकाBू/त 2व[ास, सदभाव र ूेम कायमै रहेकोले लोrने ःवाःनीको स5ब0ध 2वcछेद गर@ पाउँ भiे /नवेदन दावी 
छोडी पनुः समुधुर स5ब0धका साथ दा5पQय जीवनलाई Eयविःथत ढंगले अगा/ड बढाउने छ¹ । /नवेदकको घरमा 
तQकाल लोrने ःवाःनी /मल@ बःने वातावरण नहनेु भएकोले छु�ै ठाउमा डेरा /लई बःन हामी दवैु पd सहमत 
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भएकाले ःथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ िजम यो /मलापऽको संयnु /नवेदन पेश (२) वमो
गरेका छ¹ , लेिखए बमोिजम /मलापऽ गर@ पाउँ ।  

४. सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका ःथानीय 0या2यक कायB2व/ध बमोिजम यो /मलापऽको संयnु /नवेदन दःतरु बापत Z  
............... यसैसाथ संलrन छ ।    

 ५ यसमा लेिखएका Eयहोरा ठ§क साँचो हनु,्  झºुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला वझुाउँला ।  

/नवेदकहZ 

........................................... /नवेदक 

.......................................... 2वपd 

इ/त संवत ्............. साल...................म2हना......................गते.....................रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-१० 
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग स5बि0धत) 

/मलापऽको ढाचँा 

  

सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, 0या2यक स/म/त समd पेश गरेको /मलापऽको संयnु /नवेदनपऽ 

 

............िजpला ...........गाउँ/नगरपा/लका, वडा नं........ ःनेब  ...............  छोराको /छोर@/ौीमती  पd 

वषB .............. को  ....................(पd) /नवेदक                                            वाद@  

  

2वRV 

सोलखुु5ब ु िजpला, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा न ं ......... बःने वषB ....... को............         (2वपd) 
ू/तवाद@ 

2वपd ू/तवाद@ 

2वषय: स5ब0ध 2वcछेद । 

हामी /नवेदक  /न5न /लिखत /नवेदन गदBछ¹ : 

१. हामीबीच संवत ्२०६९ सालमा सामािजक पर5परा अनसुार 2ववाह गbरएकोमा कbरव २ वषBस5म  समुधुर दा5पQय 
जीवन रहेको /थयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायज0म भएको,   सो2ह वषB २०७१ 
सालको /तहारमा माइत गएपछ§ घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, /लन गएको तर 
उpटै कुट2पट गर@ पठाएको भ/न /नवेदकको /नवेदन परेको ।  

२. आफूलाई दाइजो नpयाएको /नहुँमा घरमा हेला गरेको, अपमान गर@ जबरजःती घरबाट /नकाला गरेको हो । 
आफूखुशीले माइत गई बसेको होइन अझप/न लोrनेू/त आ�नो यथावत माया, स¶ाव र स5मान रहेकोले लोrने 
ःवाःनीको स5ब0ध यथावत कायम गराई पाउँ भiे ूQयथzको /लिखत जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गर@ आय¹, केह@ वषB लोrने ःवाःनी छुि� यएर बःय¹, हामीबाट एक स0तानको जायज0म समेत भैसकेको 
छ । घरमा सामा0य घरायसी 2वषयले मनमटुाव भई लोrने ःवाःनी अलग अलग बसेकोमा सोलदुधुकु(ड 
नगरपा/लकाको 0या2यक स/म/त माफB त वडा नं .........................       को ......................... मेल/मलाप 
के0िको पहलमा एको Eयहोरा यो छ क� 2वगतमा ज े जःता 2वषयमा एक आपसमा छलफल गर@ /मल@ आ
असमझदार@ तथा बेमेल भएको भएताप/न हामीबीच एक अकाBू/त 2व[ास, स¶ाव र ूेम कायमै रहेकोले 
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लोrनेःवाःनीको स5ब0ध 2वcछेद गर@ पाउँ भiे /नवेदन दावी छो/ड पनुः समुधुर स5ब0धका साथ दा5पQय जीवनलाई 
Eयविःथत ढंगले अगा/ड बढाउने छ¹ । /नवेदकको घरमा तQकाल लोrनेःवाःनी /मल@ बःने वातावरण नहनेु 
भएकोले छु�ै ठाउमा डेरा /लई बःन हामी दवैु पd सहमत भएकाले ःथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा 
४७ (२)  बमोिजम यो /मलापऽको संयnु /नवेदन पेश गरेका छ¹ । /मलापऽ गर@ पाउँ ।  

४. नगरपा/लका 0या2यक स/म/त ऐन बमोिजम यो /मलापऽको संयnु /नवेदन दःतरु बापत R .. ......  ...........यसैसाथ 
संलrन छ ।  

५. यसमा लेिखएका Eयहोरा ठ§क साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला वझुाउँला ।  

/नवेदकहR 

.............................................. /नवेदक 

................................................................ 2वपd 

इ/त संवत ्............. साल...................म2हना......................गते.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-११ 
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग स5बि0धत) 

मेल/मलापकताBमा सूचीकृत हनेु /नवेदन ढाचँा 

0या2यक स/म/त 

सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका समd पेश गरेको /नवेदन 

 

2वषय : मेल/मलापकताBमा सूचीकृत हनु पाउँ । 

 

ूःततु 2वषयमा तप/सलमा उpलेिखत कागजातहRको ू/त/ल2प साथै राखी सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको 0या2यक स/म/त 
अ0तगBतको वडा नं........ रहेको ........................मेल/मलाप के0िमा सूचीकृत भई मेल/मलाप गराउन अनमुती पाउँ 
भनी /नवेदन गदBछु ।  

तप/सल  

१) नागbरकता ूमाणपऽको छाँयाू/त, 

२) ःनातक तहस5म उoीणB गरेको शैिdक ूमाणपऽको छायँाू/त, 

३) मेल/मलापकताBको ता/लमूाU गरेको ूमाणपऽको छायाँू/त, 

४) मेल/मलाप स5ब0धी अनभुव र 

५) Eयिnगत 2ववरण (Bio- data) 

/नवेदक 

नाम थर: .......... 

दःतखतः ........... 

/म/त: ............. 

 

 

 

 

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग स5बि0धत) 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका समd पेश गरेको  

भbरभराउको /नवेदन पऽ 

 

2वषयः भbरभराई पाउँ भi ेबारे । 

/नवेदक  ............................... बःने ......... बषBको ...............................    वाद@ू/तवाद@ 

2वRV 

.......ःनेब.............2वपdी बषBको ...............................  वाद@ू/तवाद@ 

मVुा: 

म /नवेदक /नवेदन वापत R १०।– दःतरु साथै राखी /न5न Eयहोरा /नवेदन गदBछु । 

१ .  उपरोn 2वपdी संगको उpलेिखत मVुा यस सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको 0या2यक स/म/तको /म/त ..............को 
/नणBय बमोिजम मैले यस कायाBलयमा राखेको दःतरु रकम /म/त ..............को ौी...................  िजpला 
अदालतको फैसला बमोिजम मैले भर@ भराई पाउने ठहर भएको हुँदा उn रकम भर@ भराई पाउन यो /नवेदन पेश 
गरेको छु । 

२ .  मैले यस कायाBलयमा ज5मा गरेको दःतरु रकमको भरपाई र/सद भौचरको स�लै ू/त र स5मानीत 
ौी .......................िजpला अदालत  यसै साथ संलrन छ । ू/तको अि0तम फैसलाको छाया  

३ .  हो साँचो कयसमा लेिखएको Eयहोरा ठ§ , झºुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

 

/नवेदक 

/नज ..............  

 

 

इ/त संवत ्............. साल...................म2हना......................गते.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग स5बि0धत) 

चलन चलाउने /नवेदन 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकामा पेश गरेको 

 

/नवेदन पऽ 

 

2वषयः चलन चलाई पाउँ भiे वारे । 

 

.......ःनेब................/नवेदक.  ............................... बःने ......... बषBको ...............................  वाद@ू/तवाद@ 

2वRV 

.......ःनेब.............2वपdी बषBको ...............................  वाद@ू/तवाद@ 

म /नवेदक /नवेदन वापत R १०।– दःतरु साथै राखी /न5न Eयहोरा /नवेदन गदBछु । 

१ .  िखत उpलेगकोउपरोn 2वपdीसँ  मVुा यस नगरपा/लकाको 0या2यक स/म/तबाट /म/त ........मा /नणBय भई उn 
वा जनु स5पिo भोग गनB पाउने गर@ /नणBय भएको छ, सो स5पिo वा वःत ुउpलेख गनD) मेरो जrगा ( घर

णBय हुँदा 0या2यक /न हकभोग र ःवा/मQको ठहर हनेु भनी ौी िजpला अदालतबाट /म/त   मा पनुरावलोकन
स/म/तकै /नणBयलाई सदर गर@ मेरै हक भोग कायम गरेको हुँदा सो मेरो हक भोगको कायम भएको स5पिo 
रहेको हुँदा िशया/तिशय मलाई उn स5पिo चलन चलाई पाउन यो /नवेदन पेश गरेको छु । 

२ .  यसै /नवेदन साथ देहायका कागजातहR संलrन गरेको छु । 

(क) ू/तमा गरेको /नणBयको छायँाकँस/म/तले /म/त............ 0या2यक  

(ख) ू/तको सदर फैसलाको छाँयाँ...........ौी...........िजpला अदालतले गरेको /म/त.............  

(ग) यस 2ववाद स5वV /म/सल यसै कायाBलयमा रहेको छ । 

(घ) क साँचो छलेिखएको Eयहोरा ठ§ ,  झठुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 
 
 

 
 
/नवेदक 

/नज ...............  

 
ई/त संवत ..................साल...................म2हना.............गते........  रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग स5बि0धत) 

स5प/त रो�ाको आदेश 
 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका 
 

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

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

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

आदेश 
संवत ् ................. सालको /नवेदन नं........  

2वषयः स5प/त हःता0तरण रो�ा 
सोलखुु5ब ु िजpला सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका, वडा नं . ......... ............... वःने 

.................................................................................................को छोरा /छोर@/ौीमती वषB .................. 
को ........................................................./नवेदक )ूथम पd(  

2वRV 
....................िजpला...........  ........................................... पा/लका, वडानं.... 
वःने....वषBको .........................................  (दोौोपd) 2वपdी 
 
यसमा /नवेदकको माग बमोिजम..............िजpला..............पा/लका, वडा नं.... dे.फ.........2क.नं........ जrगामा 
बनेको.........को नाममा रहेको अव(डाको..................वगB2फटको चार तpले घर र /लग लगापात समेत 
2वपdी............................को स5पिo /नज 2वपdीबाट अ0य अंिशयारहZको म0जरु@ 2वना हक हःता0तरण हनु सxने 
आशंका गर@ /नवेदकले sदएको /नवेदन उपर ूारि5भक Rपमा जाचँवझु गदाB Eयहोरा मना/सब देिखएको हुँदा हाललाई 
ूQयdzको नाममा रहेको उिpलिखत घरजrगाको हक हःता0तरण गनB /सफाbरस नsदन वडालाई र अकh आदेश 
नभएस5मका ला/ग उn घरजrगाको हक हःता0तरण नगनुB/गनB नsदन ुभनी मालपोत कायाBलयको नाममा समेत ःथानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रो�ाको आदेश जार@ गbरsदएका छ¹ । यो आदेश 
/म/सल सामेल राखी स5बि0धत कायाBलयहRमा पठाईsदन ु। यो आदेश अनसुार रो�ा भएको जानकार@ ूाU गर@ /म/सल 
सामेल रा{ न ुर /नयमानसुार पेश गनुB । 
 
 

ई/त संवत................साल.............मा2हना...........गते‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग स5बि0धत) 

न�लको ला/ग /नवेदन 

0या2यक स/म/त, सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकामा पेश गरेको 

/नवेदन पऽ 

2वषय : न�ल पाउँ भiे बारे । 

................... बःने ........................................................................... /नवेदक/वाद@/ू/तवाद@ 

2वRV 

............... बःने ................................................................................ 2वपdी/वाद@/ू/तवाद@ 

 

म�ुा : .................................. 

 

म /नवेदक /नवेदन दःतरु वापत R. १०।– साथ ैराखी /न5न Eयहोरा /नवेदन गदBछु: 

(१) उपरोn 2वपdीसँगको उpलेिखत म�ुामा अ�ययनको ला/ग देहायका कागजातहZ आवँयक परेको हुँदा ूमािणत 
ू/त/ल2प पाउँ भनी यो /नवेदन साथ उपिःथत भएको छु । अतः न�लको ूमािणत ू/त/लपी पाउँ ।  

देहाय  

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

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

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

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

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

२) लेिखएको Eयहोरा ठ§क साँचो छ,  झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला ।  

/नवेदक 

/नज .......................... 

 इ/त स5वत ्......... साल .... म2हना .... गते रोज ्... शभुम ्................ 


