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त्रिवेणी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपि 
खण्डः ३,                     संखयाः २३,           चिै २९ गते, २०७६ 

भाग १ 
न्याययक सलियत (काययववधि सम्बन्िी) ऐन, २०७४ 

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिततिः २०७४।१२।२७ 

संशोिन                  गाउँसभाबाट सशंोिन लियत 

१. न्याययक सलियत (काययववधि सम्बन्िी प्रथि संशोिन) ऐन, २०७६                 २०७६।१०।१२ 

प्रस्तावनाः न्यातयक समिततले प्रचमलत कानून बिोजिि उिुरीको कारबाही र ककनारा गर्ाा अपनाउनु पने 
कायाववधि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारर्मशाता कायि गरी कानूनको शासन तथा न्यायप्रततको 
िनववश्वास कायि राखी रहनको लाधग प्रचलनिा रहेको सघंीय कानूनिा भएरे्खख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था 
गना वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजिि त्रिवेणी गाउँपामलकाको 
गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद - १ 
प्रारम्म्भक 

१. सकं्षिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि त्रिवेणी गाउँपामलकाको "न्यातयक समितत (कायाववधि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७४" रहेको छ । 
(२) यो ऐन गाउँपामलकाको रािपििा प्रकामशत भए पश्चात गाउँपामलकामभि लागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा- 
(क) “उिुरी” भन्नाले सठमितत सिक्ष परेको उिुरीबाट शुरु भएको प्रचमलत कानून बिोजिि 

समिततले कारबाही र ककनारा गने उिुरी सम्झनुपर्ाछ ।  
(ख) “खाम्ने” भन्नाले तोककएको सम्पविको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनुपर्ाछ ।  
(ग) “चलन चलाई दर्ने” भन्नाले तनणाय पश्चात हक अधिकार प्राप्त भएको व्यजततलाई कुनै वस्तु 

वा सम्पवि भोग गना दर्ने कायालाई सम्झनुपर्ाछ । 
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(घ) “ििानत” भन्नाले कुनै व्यजतत वा सम्पविलाई न्यातयक समिततले चाहेको बखतिा उपजस्थत 
वा हाजिर गराउन मलएको जिम्िा वा उिरर्ातयत्वलाई सम्झनुपर्ाछ ।   

(ङ) “तािेली” भन्नाले न्यातयक समिततको क्षेिाधिकार मभिका वववार्हरुिा सम्बजन्ित पक्षलाई 

बुझाइने म्यार्, सचूना, आरे्श, पूिी वा िानकारी पि ररतपूवाक बझुाउने कायालाई   
सम्झनुपर्ाछ ।  

(च) “तायर्ात” भन्नाले सम्पविको वववरण वा गन्ती गरेको सखं्या ितनने व्यहोरा वा सम्पविको 
फाँटवारी वा लगतलाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(छ) “तोककएको” वा “तोककए बिोजिि” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको तनयििा तोककए बिोजिि 
सम्झनुपर्ाछ । 

(ज) “र्रपीठ” भन्नाले न्यातयक समितत सिक्ष पेश हुन आएका कुनै कागिपिको सम्बन्ििा ररत 
नपुगे वा कानूनले र्ताा नहुने वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछाडी पट्दट सोको कारण र अवस्था 
िनाइा अधिकारप्राप्त अधिकारीले लेखखदर्ने तनरे्शन वा व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(झ) “नािेसी” भन्नाले कुनै व्यजततको नाि, थर र वतन सिेतको ववस्ततृ वववरण खुलाइएको 
व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(ञ) “नामलश” भन्नाले कुनै वववार्को ववषयिा र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिुरी, तनवेर्न वा कफरार् 
सम्झनुपर्ाछ ।  

(ट) “तनणाय ककताब” भन्नाले समिततले उिुरीिा गरेको तनणायको अमभलेख राख्नको लाधग खडा 
गरेको उिुरीिा तनणाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार तथा कारणको संक्षक्षप्त उललेख भएको 
ककताब सम्झनुपर्ाछ । 

(ठ)  “पन्चकृतत िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्िीले सम्पविको स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन 
िूलयांकन गरी त्रबक्री ववतरण हुनसतने उधचत ठहराएर तनजश्चत गरेको िुलयलाई सम्झनुपर्ाछ ।    

(ड) “पेशी” भन्नाले न्यातयक समितत सिक्ष तनणायाथा पेश हुने वववार्हरुिा पक्षहरुलाई उपजस्थत 
गराइा सुनुवाइा गने कािलाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(ढ) “प्रततबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिुरी र्ताा गर्ाछ सो व्यजतत वा संस्था सम्झनुपछा । 
(ण) “वकपि” भन्नाले वववार् सम्बन्ििा िानकार भई साक्षीको रुपिा व्यतत गरेका कुरा लेखखने वा 

लेखखएको कागिलाई सम्झनुपछा ।  
(त) “बन्र् ईिलास” भन्नाले न्यातयक समितत अन्तगात तनरुपण हुने वववार्हरु िध्ये गोप्य प्रकुततको 

वववार् भएको र सम्वद्ि पक्षहरुबीच गोपतनयता कायि गना आवश्यक रे्खखएिा सम्बद्ि 
पक्षहरु िाि सहभागी हुनेगरी प्रबन्ि गररएको सुनुवाई कक्षलाई सम्झनुपछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर समितत सिक्ष उिुरी र्ताा गने व्यजतत वा संस्था सम्झनुपछा । 
(द)  “िूलतवी” भन्नाले न्यातयक समितत अन्तगात ववचारािीन िुद्िा अन्य अड्डा अर्ालतिा सिेत 

ववचाराधिन भईरहेको अवस्थािा न्यातयक समिततले तनणाय गर्ाा अन्य ववचाराधिन िुद्िािा 
प्रभाववत हुने रे्खखएिा प्रभाव पाने िुद्िाको फैसला नभएसम्ि प्रभाववत हुने िुद्र्ा स्थधगत गने 
कायालाई सम्झनुपछा ।  
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(ि) “लगापात” भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अन्ततनादहत टहरा, बोट ववरुवा, खुलला िमिन र 

त्यसिा रहेका सबैखाले संरचना वा चचकेो िग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पूणा अवयवलाई 
सम्झनुपर्ाछ ।  

(न) “सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगत कट्टा गरी आम्र्ानीिा बाँध्ने कायालाई 
सम्झनुपर्ाछ ।     

(प) “सभा” भन्नाले त्रिवेणी गाउँपामलकाको गाउँसभालाइा सम्झनुपर्ाछ । 

(फ) “समितत” भन्नाले त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समितत सम्झनुपर्ाछ र सो शब्र्ले स्थानीय 
ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोजििको समिततलाइा सिेत िनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली” भन्नाले हरेक वषाको लाधग छुट्टाछुट्टै हुने गरी प्रततवषाको तनमिि स्थायी रुपिा 
तय गररएको शता सम्झनुपछा । 

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

पररच्छेद - २ 

सलियतको अधिकार 

३. उजुरीिा यनणयय सम्बन्िी कािः समिततिा र्ताा भएका उिुरी वा उिुरीको तनणाय गने वा र्ताा भएको 

नामलश वा उिुरीको कुनै व्यहोराले लगत कट्टा गने अधिकार समिततलाइा िाि हुनेछ । 
४. यनणयय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचमलत कानूनले समितत वा 

समिततको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृततले समितत वा समिततको सर्स्यले नै 

गनुापने स्पष्ट भैरहेको रे्खखबाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनिा तोककएको किाचारी र त्यसरी नतोककएकोिा 

समिततले तनणाय गरी तोकेको वा अधिकार प्रर्ान गरेको किाचारीले गनुापनेछ । 

(२)  तोककएको शाखा प्रिुख वा तोककएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचमलत कानून बिोजिि तोककएको 

काि गर्ाा समिततको संयोिक वा समिततले तोकेको सर्स्यको प्रत्यक्ष तनरे्शन, रे्खरे्ख र तनयन्िणिा 

रही गनुापनेछ । 
५. यस ऐन बिोम्जि काययववधि अविम्बन गनुयपननः समिततले उिुरी वा उिुरीको कारबाही र ककनारा गर्ाा 

प्रचमलत र सम्बजन्ित संघीय कानूनिा स्पष्ट उललेख भए रे्खखबाहेक यस ऐन बिोजििको कायाववधि 

अवलम्बन गनुापनेछ । 

६. सलियतिे हेननः समिततलाइा रे्हाय बिोजििको उिुरीहरूिा कारबाही र ककनारा गने अधिकार रहनेछ- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्तगातको उिुरी, 
(ख) िेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलमिलापको लाधग गाउँपामलकािा पे्रवषत उिुरी, 
(ग) संवविानको अनुसूची-८ अन्तगातको एकल अधिकार अन्तगात सभाले बनाएको कानून बिोजिि 

तनरूपण हुने गरी मसजिात उिुरी तथा 
(घ) प्रचमलत कानूनले गाउँपामलकाले हेने भनी तोकेका उिुरीहरू । 
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७. सलियतको िेिाधिकारः समिततले र्फा ६ अन्तगातका िध्ये रे्हाय बिोजििका उिुरीहरूिा िाि 
क्षेिाधिकार ग्रहण गने तथा कारबाही ककनारा गनेछ- 

(क) व्यजततको हकिा उिुरीका सबै पक्ष गाउँपामलकाको भौगोमलक क्षेिाधिकारमभि बसोबास 
गरररहेको, 

(ख) प्रचमलत कानून र संवविानको भाग ११ अन्तगातको कुनै अर्ालत वा न्यायािीकरण वा 
तनकायको क्षेिाधिकारमभि नरहेको, 

(ग) गाउँपामलकाको क्षेिाधिकारमभि परेका कुनै अर्ालत वा तनकायबाट िेलमिलाप वा मिलापिको 
लाधग पे्रवषत गररएको, 

(घ) अचल सम्पवि सिावेश रहेको ववषयिा सो अचल सम्पवि गाउँपामलकाको भौगोमलक 
क्षेिाधिकारमभि रदहरहेको तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्ित ववषयवस्तु रहेकोिा सो घटना गाउँपामलकाको भौगोमलक क्षिेमभि 
घटेको । 

पररच्छेद - ३ 
उजुरी तथा प्रयतवाद दताय 

८. वववाद दताय गननः (१) कसै उपर वववार् र्ताा गर्ाा वा उिुरी चलाउँर्ा प्रचमलत कानून बिोजिि हकरै्या 
पुगेको व्यजततले समिततको तोककएको शाखा सिक्ष उिुरी र्ताा गनासतनेछ । 
(२) उपर्फा (१) बिोजिि उिुरी दर्रं्ा यस ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजिि खुलाउनुपने कुरा सब ै

खुलाइा तथा पुयााउनु पने प्रकक्रया सबै पूरा गरी अनुसूची-१ बिोजििको ढाँचािा दर्नुपनेछ । 
(३) उपर्फा (२) िा लेखखए रे्खखबाहेक उिुरीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा सिेत खुलाउनुपनेछ- 

(क) बार्ीको नाि, थर, वतन र तनिको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यैको नाि; 
(ख) प्रततबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि तनिको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्ने 

गरी स्पष्ट खुलेको वतन; 
(ग) गाउँपामलकाको नाि सदहत समिततको नाि; 
(घ) उिुरी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूणा वववरण; 
(ङ) गाउँपामलकाकाले तोके अनुसारको र्स्तुर बुझाएको रमसर् वा तनस्सा; 
(च) समिततको क्षेिाधिकारमभिको उिुरी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्ित कानून; 
(छ) बार्ीले र्ाबी गरेको ववषय र सोसँग सम्बजन्ित प्रिाणहरू; 
(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको तथा हकरै्या पुगेको सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पविसँग सम्बजन्ित ववषय भएकोिा सो सम्पवि चल भए रहेको स्थान, अवस्था तथा 

अचल भए चारककलला सदहतको सबै वववरण; 
(४)  प्रचमलत कानूनिा कुनै ववशेष प्रकक्रया वा ढाँचा वा अन्य केदह उललेख भएको रहेछ भने सो 

सन्र्भािा आवश्यक वववरण सिेत खुलेको हुनुपनेछ । 
(५) कुनै ककमसिको क्षततपूतता भराउनुपने अथवा बण्डा लगाउनुपने अवस्थाको उिुरीको हकिा त्यस्तो 

क्षततपूतता वा बण्डा वा चलनको लाधग सम्बजन्ित अचल सम्पविको वववरण खुलेको हुनुपनेछ । 
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९. वववाद दताय गरी यनस्सा ददनेः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि प्राप्त उिुरी र्ताा गरी बार्ीलाइा 
तारेख तोकी अनुसूची-२ बिोजििको ढाँचािा वववार् र्तााको तनस्सा दर्नुपनेछ । 
(२) उपर्फा (१) बिोजिि तारेख दर्नुपने अवस्थािा तारेख तोतर्ा अनुसूची-३ बिोजििको ढाचँािा तारेख 

भपााइा खडा गरी सम्बजन्ित पक्षको र्स्तखत गराइा मिमसलिा सािेल राखु्नपछा । 
(३) उपर्फा (२) बिोजिि तारेख भपााइािा तोककएको तारेख तथा उतत मिततिा हुने काया सिेत उललेख 

गरी सम्बजन्ित पक्षलाइा अनुसूची-४ बिोजििको ढाँचािा तारेख पचाा दर्नुपनेछ । 

१०. उजुरी दरपीठ गननः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीिा प्रकक्रया नपुगेको रे्खखए 
पूरा गनुापने रे्हायको प्रकक्रया पूरा गरी अथवा खुलाउनुपने रे्हायको व्यहोरा खुलाइा लयाउनु भन्ने व्यहोरा 
लेखी पाँच दर्नको सिय तोकी तथा वववार् र्ताा गना नमिलने भए सोको कारण सदहतको व्यहोरा िनाइा 
र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइा उिुरी कफताा दर्नुपनेछ । 
(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रकक्रया नपुगेको भनी र्रपीठ गरी कफताा गरेको उिुरीिा र्रपीठिा उललेख भए 

बिोजििको प्रकक्रया पूरा गरी पाँच दर्नमभि लयाएिा र्ताा गररदर्नु पछा । 
(३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आरे्श उपर धचि नबुझ्ने पक्षले सो आरे्श भएको मिततले तीन 

दर्नमभि उतत आरे्शको ववरूद्ििा समितत सिक्ष तनवेर्न दर्न सतनेछ । 
(४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको तनवेर्न व्यहोरा िनामसव रे्खखए समिततले उपर्फा (१) बिोजििको 

र्रपीठ बर्र गरी वववार् र्ताा गना आरे्श दर्नसतनेछ । 
(५) उपर्फा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिुरी प्रशासकले त्यस्तो वववार् र्ताा गरी अरू प्रकक्रया पूरा 

गनुापनेछ । 
११. दताय गनय नहुनेः उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा ठीक 

भए नभएको िाँच गरी र्ताा गना नमिलने रे्खखएिा र्फा १० बिोजििको प्रकक्रया परूा गरी र्रपीठ 
गनुापनेछ- 

(क) प्रचमलत कानूनिा हर्म्यार् तोककएकोिा हर्म्यार् वा म्यार्मभि उिुरी परे नपरेको; 
(ख) प्रचमलत कानून बिोजिि समिततको क्षेिाधिकारमभिको उिुरी रहे नरहेको; 
(ग) कानून बिोजिि लाग्ने र्स्तुर र्ाखखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पवि वा अधिकारसँग सम्बजन्ित ववषयिा वववार् तनरूपण गनुापने ववषय उिुरीिा 

सिावेश रहेकोिा त्यस्तो सम्पवि वा अधिकार ववषयिा उिुरी गना बार्ीको हक स्थावपत भएको 
प्रिाण आवश्यक पनेिा सो प्रिाण रहे नरहेको; 

(ङ) उतत ववषयिा उिुरी गने हकरै्या बार्ीलाइा रहे नरहेको तथा 
(च) मलखतिा पूरा गनुापने अन्य ररत पुगे नपुगेको ।  

१२. दोहोरो दताय गनय नहुनेः (१) यस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन प्रचमलत कानून बिोजिि 
समितत वा अन्य कुनै अर्ालत वा तनकायिा कुनै पक्षले उिुरी गरी समितत वा उतत अर्ालत वा तनकायबाट 
उिुरीिा उललेख भएको ववषयिा प्रिाण बुझी वा नबुझी वववार् तनरूपण भैसकेको ववषय रहेको छ भने सो 
उिुरीिा रहेका पक्ष ववपक्षको बीचिा सोही ववषयिा समिततले उिुरी र्ताा गना र कारबाही गना हँुरै्न । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि र्ताा गना नमिलने उिुरी भुलवश र्ताा भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी भएपतछ 

उिुरी िुनसुकै अवस्थािा रहेको भए पतन समिततले उिुरी खारेि गनुापनेछ ।  
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१३. उजुरीसाथ लिखत प्रिाणको सक्कि पेश गनुयपननः उिरुीसाथ पेश गनुापने प्रत्येक मलखत प्रिाणको 
सतकल र कजम्तिा एक प्रतत नतकल उिुरीसाथै पेश गनुापनेछ र उिुरी प्रशासकले त्यस्तो मलखतिा कुनै 
कैकफयत िनाउनु पने भए सो िनाइा सो प्रिाण सम्बजन्ित मिमसलिा राख्नछे । 

१४. उजुरी तथा प्रयतवाद दताय दस्तरुः (१) प्रचमलत कानूनिा वववार् र्ताा र्स्तुर तोककएकोिा सोदह बिोजिि 
तथा र्स्तुर नतोककएकोिा एक सय रूपैयाँ बुझाउनुपनेछ । 
(२)  प्रचमलत कानूनिा प्रततवार् र्ताा र्स्तुर नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रततवार् र्ताा र्स्तुर 

लाग्नेछ । 
१५. प्रयतवाद पेश गनुयपननः (१) प्रततबार्ीले र्फा २० बिोजिि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपतछ म्यार् वा 

सूचनािा तोककएको सियावधिमभि उिुरी प्रशासक सिक्ष आफै वा वारेस िाफा त मलखखत प्रततवार् र्ताा 
गनुापनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि प्रततवार् पेश गर्ाा प्रततबार्ीले भएको प्रिाण तथा कागिातका प्रततमलपी साथै 

संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 
(३)  प्रततवार्ीले मलखखत व्यहोरा दरँ्र्ा अनुसूची-५ बिोजििको ढाचँािा दर्नुपनेछ । 

१६. प्रयतवाद जाँच गननः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा १५ बिोजिि पेश भएको प्रततवार् िाँच गरी कानून 
बिोजििको ररत पुगेको तथा म्यार्मभि पेश भएको रे्खखए र्ताा गरी समितत सिक्ष पेश हुने गरी मिमसलिा 
सािेल गनुापनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि प्रततवार् र्ताा हुने भएिा उिुरी प्रशासकले प्रततबार्ीलाइा बार्ी मिलानको तारेख 

तोतनुपनेछ । 
१७. लिखतिा परूा गनुयपनन सािान्य ररतः (१) प्रचमलत कानून तथा यस ऐनिा अन्यि लेखखए रे्खखबाहेक 

समितत सिक्ष र्ताा गना लयाएका उिुरी तथा प्रततवार्िा रे्हाय बिोजििको ररत सिेत पूरा गनुापनेछ- 
(क) ए फोर साइिको नेपाली कागििा बायाँ तफा  पाँच सेजन्टमिटर, पदहलो पषृ्ठिा शीरतफा  र्श 

सेजन्टमिटर र त्यसपतछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टमिटर छोडकेो तथा प्रत्येक पषृ्ठिा बिीस हरफिा 
नबढाइा कागिको एकातफा  िाि लेखखएको;  

(ख) मलखत र्ताा गना लयाउने प्रत्येक व्यजततले मलखतको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पुछारिा छोटकरी 
र्स्तखत गरी अजन्ति पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक तथा लयाप्च ेसदहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले मलखत तयार गरेको भए तनिले पदहलो पषृ्ठको बाया ँ तफा  तनिको 
कानून व्यवसायी र्ताा प्रिाणपि नम्बर, नाि र कानून व्यवसायीको ककमसि खुलाइा र्स्तखत 
गरेको तथा 

(घ) मलखतको अजन्ति प्रकरणिा यस मलखतिा लेखखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे 
कानून बिोजिि सहँुला बुझाउँला भन्ने उललेख गरी सो िुनी मलखत र्ताा गना लयाएको वषा, 
िदहना र गत ेतथा बार खुलाइा मलखत र्ताा गना लयाउने व्यजततले र्स्तखत गरेको । 

तर व्यहोरा पुयााई पेश भएको मलखत मलनलाई यो उपर्फाले बािा पारेको िातनने छैन ।  
(२) मलखतिा ववषयहरू क्रिबद्ि रूपिा प्रकरण छुट्याइा संयमित र ियाादर्त भाषािा लेखखएको हुनुपनेछ ।  
(३)  मलखतिा पेटबोलीिा परेको स्थानको पदहचान हुने स्पष्ट वववरण र व्यजततको नाि, थर, ठेगाना तथा 

अन्य वववरण स्पष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 
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(४)  मलखत र्ताा गना लयाउने वा समिततिा कुनै कागि गना आउनेले तनिको नाि, थर र वतन खुलेको 
नागररकता वा अन्य कुनै प्रिाण पेश गनुापछा । 

१८. नक्कि पेश गनुयपननः उिुरी वा प्रततवार् र्ताा गना लयाउनेले ववपक्षीको लाधग उिुरी तथा प्रततवार्को 
नतकल तथा संलग्न मलखत प्रिाणहरूको नतकल साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजुरी वा प्रयतवाद सशंोिनः (१) मलखत र्ताा गना लयाउने पक्षले समिततिा र्ताा भइसकेको मलखतिा 
लेखाइा वा टाइप वा िु्रणणको सािान्य िुटी स्याउन तनवेर्न दर्न सतनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको तनवेर्निा िाग बिोजिि स्याउँर्ा र्ाबी तथा प्रततवार्िा गररएको िाग वा 

र्ाबीिा िुलभतू पक्षिा फरक नपने र तनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको रे्खेिा उिुरी 
प्रशासकले सो बिोजिि स्याउन दर्न सतनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजिि संशोिन भएिा सोको िानकारी उिुरीको अको पक्षलाइा दर्नुपनेछ । 

पररच्छेद - ४ 
म्याद तािेिी तथा तारेख  

२०. म्याद सचूना तािेि गननः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि वववार् र्ताा भएपतछ बढीिा र्इुा दर्न 
मभि प्रततबार्ीका नाििा प्रचमलत कानूनिा म्यार् तोककएको भए सोदह बिोजिि र नतोककएको भए पन्र 
दर्नको म्यार् दर्इा सम्बजन्ित वडा कायाालय िाफा त उतत म्यार् वा सूचना तािेल गना सतनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् वा सूचना तािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजििको उिुरी तथा उतत उिुरीसाथ 

पेश भएको प्रिाण कागिको प्रततमलपी सिेत संलग्न गरी पठाउनु पनेछ । 
(३)  उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन एक भन्र्ा बढी प्रततबार्ीलाइा म्यार् दर्नुपर्ाा 

प्रिाण कागिको नतकल कुनै एकिना िुल प्रततबार्ीलाइा पठाइा बाँकीको म्यार्िा प्रिाण कागिको 
नतकल फलानाको म्यार्साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेखी पठाउनु पनेछ । 

(४)  उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्यार् वडा कायाालयले बढीिा तीन दर्नमभि तािेल गरी तािेलीको 
व्यहोरा खुलाइा समिततिा पठाउनु पनेछ । 

(५)  उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् तािेल हुन नसकेिा रे्हाय बिोजििको ववद्युतीय िाध्यि वा पत्रिकािा 
सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् तािेल गनुापनेछिः  
(क) म्यार् तािेल गररनुपने व्यजततको कुनै फ्यातस वा इािेल वा अन्य कुनै अमभलेख हुन सतने 

ववद्युतीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट, 
(ख) प्रततबार्ीले म्यार् तािेली भएको िानकारी पाउनसतने िनामसव आिार छ भन्ने रे्खखएिा 

समिततको तनणायबाट कुनै स्थानीय रै्तनक पत्रिकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय 
एफ.एि. रेडडयो वा स्थानीय टेमलमभिनबाट सूचना प्रसारण गरेर वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी तनकायबाट म्यार् तािेल गराउँर्ा म्यार् तािेल हुन सतने िनामसव कारण 
रे्खखएिा समिततको आरे्शबाट त्यस्तो सरकारी तनकाय िाफा त । 

(६)  यस ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनुापर्ाा अनुसूची-६ बिोजििको ढाँचािा िारी गनुापनेछ । 

२१. रोहवरिा राख्नुपननः यस ऐन बिोजिि वडा कायाालय िाफा त तािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्ित वडाको 
अध्यक्ष वा सर्स्य तथा कजम्तिा र्इुा िना स्थानीय भलाद्िी रोहवरिा राखु्नपनेछ । 
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२२. ररत बेररत जाँच गननः (१) उिुरी प्रशासकले म्यार् तािेलीको प्रततवेर्न प्राप्त भएपतछ ररतपूवाकको तािेल 
भएको छ वा छैन िाँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्ित वडा सधचवको प्रततवेर्न सिेत मलइा ररतपूवाकको 
रे्खखए मिमसल सािेल राखी तथा बेररतको रे्खखए बर्र गरी पुनिः म्यार् तािेल गना लगाइा तािेली प्रतत 
मिमसलिा सािेल राखु्नपनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाा सम्बजन्ित किाचारीले बद्तनयत राखी काया गरेको रे्खखए उिुरी 

प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइा समितत सिक्ष प्रततवेर्न पेश गनुापनेछ । 
(३)  उपर्फा (२) बिोजििको प्रततवेर्नको व्यहोरा उपयुतत रे्खखए समिततले सम्बजन्ित किाचारी उपर  

कारबाहीको लाधग कायापामलका सिक्ष लेखी पठाउन सतनेछ । 
२३. तारेखिा राख्नूपननः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि वववार् र्ताा गरेपतछ उिुरीकताालाइा र र्फा १६ 

बिोजिि प्रततवार् र्ताा गरेपतछ प्रततबार्ीलाइा तारेख तोकी तारेखिा राखु्नपछा । 
(२)  उिुरीका पक्षहरूलाइा तारेख तोतर्ा तारेख तोककएको दर्न गररने कािको व्यहोरा तारेख भपााइा तथा 

तारेख पचाािा खुलाइा उिुरीका सबै पक्षलाइा एकै मिलानको मितत तथा सिय उललेख गरी एकै 
मिलानको तारेख तोतनुपछा । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजिि तारेख तोककएको सियिा कुनै पक्ष हाजिर नभए पतन तोककएको काया सम्पन्न 
गरी अको तारेख तोतनुपने भएिा हाजिर भएको पक्षलाइा तारेख तोकी सियिा हाजिर नभइा पतछ 
हाजिर हुने पक्षलाइा अतघ हाजिर भइा तारेख लाने पक्षसँग एकै मिलान हुनेगरी तारेख तोतनुपछा । 

(४)  यस र्फा बिोजिि तोककएको तारेखिा उपजस्थत भएका पक्षहरूलाइा साथै राखी समिततले उिुरीको 
कारबाही गनुापछा । 

(५)  उपर्फा (४) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन तोककएको तारेखिा कुनै पक्ष उपजस्थत नभए पतन 
समिततले वववार्को ववषयिा कारबाही गना बािा पनेछैन । 

२४. सलियतको यनणयय बिोम्जि हुनेः समिततले म्यार् तािेली सम्बन्ििा प्रचमलत कानून तथा यस ऐनिा 
लेखखए रे्खखबाहेकको ववषयिा आवश्यक प्रकक्रया तनिाारण गना सतनेछ । 

पररच्छेद - ५ 
सुनुवार्य तथा प्रिाण बुझ्ने सम्बन्ििा 

२५. प्रारम्म्भक सनुवार्यः (१) िेलमिलापबाट वववार् तनरुपण हुन नसकी समिततिा आएका वववार् प्रततवार् र्ताा वा 
बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपतछ सुनुवाइाको लाधग पेश भएको वववार्िा उपलब्ि प्रिाणका आिारिा 
तत्काल तनणाय गना सककने भएिा समिततले वववार् पेश भएको पदहलो सुनुवाइािा नै तनणाय गना सतनेछ । 
(२)  समितत सिक्ष पेश भएको वववार्िा उपर्फा (१) बिोजिि तत्काल तनणाय गना सककने नरे्खखएिा 

समिततले रे्हाय बिोजििको आरे्श गना सतनेछ- 
(क) वववार्िा िुख नमिलेको कुरािा यककन गना प्रिाण बुझ्ने वा अन्य कुनै काया गने; 
(ख) वववार्िा बुझ्नुपने प्रिाण यककन गरी पक्षबाट पेश गना लगाउने वा सम्बजन्ित तनकायबाट 

िाग गने आरे्श गने;  
(ग) िेलमिलापका सम्बन्ििा वववार्का पक्षहरूसँग छलफल गने तथा 
(घ) वववार्का पक्ष उपजस्थत भएिा सुनुवाइको लाधग तारेख तथा पेमशको सिय तामलका तनिाारण गने । 
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(३)  उपर्फा (१) र (२) िा िुनसकैु कुरा लेखखएको भए तापतन समिततले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोजििको उिुरीिा िेलमिलापको लाधग पठाउने आरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रिाण दाखखि गननः बार्ी वा प्रततबार्ीले कुनै नयाँ प्रिाण पेश गना अनुितत िाग गरी तनवेर्न पेश 
गरेिा उिुरी प्रशासकले सोही दर्न मलन सतनेछ । 

२७. लिखत जाँच गननः (१) समिततले उिुरीिा पेश भएको कुनै मलखतको सत्यता परीक्षण गना रेखा वा 
हस्ताक्षर ववशेषज्ञलाइा िाँच गराउन िरूरी रे्खेिा सो मलखतलाइा असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षण र्स्तुर 
र्ाखखल गना लगाइा रेखा वा हस्ताक्षर ववशेषज्ञबाट मलखत िाँच गराउन सतनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाा िनामसव िाकफकको सिय तोकक आरे्श गनुापनेछ र सियमभि िाँच 

सम्पन्न हुनको लाधग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  
(३)  उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाा मलखत असत्य ठहररएिा मलखत सत्य रहेको भन्ने पक्षबाट लागेको 

र्स्तुर असुल गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्तुर र्ाखखल गने पक्षलाइा भराइा दर्नुपछा । 
२८. सािी बझु्नेः (१) समिततबाट साक्षी बुझ्ने आरे्श गर्ाा साक्षी बुझ्ने दर्न तोकी आरे्श गनुापनेछ । साक्षी 

राख्र्ा बढीिा ५ िना राखु्न पनेछ ।  
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि आरे्श भएपतछ उिुरी प्रशासकले उिुरीको पक्षलाइा आरे्शिा उललेख भएको 

मिततिा साक्षी बुझ्ने तारेख तोतनुपनेछ । 
(३)  साक्षी बुझ्ने तारेख तोककएको दर्निा आफ्नो साक्षी समितत सिक्ष उपजस्थत गराउनु सम्बजन्ित 

पक्षको र्ातयत्व हुनेछ । 
२९. सलियतको तफय बाट बकपि गराउनेः (१) यस ऐनिा अन्यि िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन नाबालक 

वा अशतत वा वदृ्िवदृ्िा पक्ष रहेको उिुरीिा साक्षक्ष बकपिको लाधग तोककएको तारेखको दर्न उपजस्थत 
नभएको वा उपजस्थत नगराइएको साक्षीलाइा समिततले म्यार् तोकक समिततको तफा बाट खझकाइा बकपि 
गराउन सतनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि साक्षी खझकाउँर्ा बकपि हुने तारेख तोकी म्यार् िारी गनुापनेछ र उिुरीका 

पक्षहरूलाइा सिेत सोही मिलानको तारेख तोतनुपनेछ । 
३०. सािी बकपि गराउनेः (१) उिुरी प्रशासकले साक्षी बकपिको लाधग तोककएको दर्न पक्षहरूसँग तनिहरूले 

उपजस्थत गराउन लयाएका साक्षीको नािावली मलइा समितत सिक्ष पेश गनुापनेछ । 
(२)  साक्षी बकपिको लाधग तोककएको तारेखको दर्न उिुरीका सबै पक्षले साक्षी उपजस्थत गराउन लयाएको 

भए कायाालय खुलनासाथ तथा कुनै पक्षले साक्षी उपजस्थत गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र 
बिेपतछ समिततले उपलब्ि भएसम्िका साक्षीको बकपि गराउनु पनेछ । 

३१. बन्देज गनय सक्नेः (१) साक्षीको बकपि गराउँर्ा उिुरीको ववषयवस्तु भन्र्ा फरक प्रकारको तथा साक्षी वा 
उिुरीको पक्षलाइा अपिातनत गने वा खझझ्याउने वा अनुधचत प्रकारको प्रश्न सोधिएिा समिततले त्यस्तो 
प्रश्न सोध्नबाट पक्षलाइा बन्रे्ि गना सतनेछ । 
(२)  नाबालक वा वदृ्ि वा अशतत वा त्रबरािीले साक्षी बतनुपने भइा त्यस्तो उिुरीिा कुनै पक्षको 

उपजस्थतत वा अन्य कुनै िनामसव कारणले साक्षीलाइा बकपि गना अनुधचत र्बाव परेको वा पने प्रबल 
सम्भावना रहेको छ भन्ने समिततलाइा लागेिा समिततले त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपजस्थततलाइा बन्रे्ि 
गरी तनिले साक्षीले नरे्ख्न ेगरी िाि उपजस्थत हुन आरे्श गना सतनेछ । 
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(३)  उपर्फा (२) बिोजिि आरे्श गरेिा साक्षीले नरे्ख्न ेगरी पक्ष उपजस्थत हुने व्यवस्था मिलाउने र्ातयत्व 
समिततको हुनेछ । 

(४)  उपर्फा (१) वा (२) बिोजिि गर्ाा समिततले उिुरीसँग सम्बजन्ित आवश्यक प्रश्न तयार गरी 
समिततको तफा बाट बकपि गराउन सतनेछ । 

३२. पेशी सचूी प्रकाशन गनुयपननः (१) उिुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रबार अगािी हप्ताको लाधग पेशी 
तोककएका वववार्हरूको साप्तादहक पेशी सूची तथा तोककएको दर्न उतत दर्नको लाधग पेशी तोककएका 
वववार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको सचूी संयोिकले र तनिको अनुपजस्थततिा तनिले जिम्िेवारी तोकेको 

समिततको सर्स्यले प्रिाखणत गनुापनेछ । 
३३. दैयनक पेशी सचूीः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजििको साप्तादहक पेशी सूचीिा चढेका वववार् 

हरूको  तोककएको दर्नको पेशी सूची तयार गरी एक प्रतत सूचना पाटीिा टासँ्न लगाउनुपनेछ तथा एक 
प्रतत समिततका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनुपनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको सूचीिा वववार्हरू उललेख गर्ाा वववार् र्तााको आिारिा रे्हायको क्रििा 

तयार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछिः- 
  (क) नाबालक पक्ष भएको वववार्; 
  (ख) शारीररक अशततता वा अपाङ्गता भएको व्यजतत पक्ष भएको वववार्; 
  (ग) सिरी वषा उिेर पूरा भएको वदृ्ि वा वदृ्िा पक्ष भएको वववार् तथा 
  (घ) वववार् र्तााको क्रिानुसार पदहले र्ताा भएको वववार् । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सचूी तयार गर्ाा िुलतवीबाट िागेका तथा सवो्च अर्ालत, उ्च अर्ालत 
तथा जिलला अर्ालतबाट पुनिः इन्साफको लाधग प्राप्त भइा र्ताा भएको वववार्को हकिा शुरूिा 
समिततिा र्ताा भएको मिततलाइा नै र्ताा मितत िानी क्रि तनिाारण गनुापनेछ । 

(४)  उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानुसार नै समिततले वववार्को सुनुवाइा र कारबाही तथा ककनारा 
गनुापनेछ । 

३४. उजुरी प्रशासकको म्जम्िेवारी हुनेः पेशी सूचीिा चढेका वववार्हरू कायाालय खुलेको एक घण्टामभि 
समितत सिक्ष सुनुवाइाको लाधग पेश गने तथा उतत दर्नको तोककएको काया सककएपतछ समिततबाट कफताा 
बुखझमलइा सुरक्षक्षत राख्न ेजिम्िेवारी उिुरी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रिाण सनुाउन सक्नेः समिततले र्फा २५ बिोजिि तोककएको तारेखको दर्न उपजस्थत सबै पक्षलाइा अको 
पक्षले पेश गरेको प्रिाण एवि ्कागिात रे्खाइा पदढबाँची सुनाइा सो बारेिा अको पक्षको कुनै कथन रहेको 
भए मलखखत बयान गराइा मिमसल सािेल गराउनसतनेछ । 

३६. वववादको सनुवुार्य गननः (१) समिततले र्वुै पक्षको कुरा सुनी तनिहरूको वववार्को सनुुवाइा तथा तनणाय 
गनुापनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको सुनुवाइा तथा तनणाय गर्ाा पक्षहरूको रोहवरिा गनुापनेछ । 
(३)  उपर्फा (१) बिोजिि वववार्को सुनुवाइा गर्ाा इिलास कायि गरी सुनुवाइा गना िनामसव रे्खखएिा 

सोही अनुसार गनासतनेछ । 
तर र्वुै पक्षको भनाइा तथा जिककर सुन्नलाइा उपर्फा ३ अनुसारको इिलास कायि गना बािा हुनेछैन । 
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३७. बन्द र्जिासको गठन गनयसक्नेः (१) समिततले िदहला तथा बालबामलका सिावेश रहेको तथा आवश्यक 
रे्खेको अन्य वववार्को सुनुवाइाको लाधग बन्र् इिलास कायि गरी सुनुवाइा गनासतनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा वववार्का पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य 
व्यजततलाइा इिलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुापनेछ । 

(३)  बन्र् इिलासबाट हेररने वववार्को काि कारबाही, वपडडतको नाि, थर, ठेगाना लगायतका ववषय गोप्य 
राखु्नपनेछ । 

३८. बन्द र्जिास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्र् इिलासबाट हेररएका वववार्हरूको कागिातको 
प्रततमलपी बार्ी, प्रततवादर् र तनिको दहतिा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ि 
गराउनुहँुरै्न । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजििको वववार्को तथ्य खुलाइा कुनै सिाचार कुनै पिपत्रिकािा सम्पे्रषण हुनदर्नु हँुरै्न । 
(३)  उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन समिततले पक्षको गोपतनयता तथा दहतिा 

प्रततकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार सम्पे्रषण गना भने कुनै बािा पनेछैन । 
३९. थप प्रिाण बझु्नेः वववार्को सुनुवाइाको क्रििा वववार्को कुनै पक्षको अनुरोििा वा वववार् सुनुवाइाको 

क्रििा समितत आफैले थप प्रिाण बुझ्नुपने रे्खेिा उिुरीका पक्षहरूलाइा थप प्रिाण पेश गना पेश गने 
तारेख तोकी आरे्श गनासतनेछ । 

४०. स्वाथय बाखझएको वववाद हेनय नहुनेः समिततको सर्स्यले रे्हायका वववार्को कारबाही र ककनारािा संलग्न 
हुनुहँुरै्न- 

(क) आफ्नो वा नजिकको नातरे्ारको हक दहत वा सरोकार रहेको वववार्; 
 स्पष्टीकरणः यस उपर्फाको प्रयोिनको लाधग "नजिकको नातरे्ार" भन्नाले अपुताली पर्ाा कानून 

बिोजिि अपुताली प्राप्त गना सतने प्राथमिकता क्रििा रहेको व्यजतत, िािा, िाइिु, सानीआिा, 
ठूलीआिा, सानोबाबु, ठूलोबाबु, पतत वा पत्नी तफा का सासू, ससुरा, फूपु, फूपािु, साला, िेठान, 
साली, दर्र्ी, बदहनी, मभनािु, बदहनीज्वाँइा, भाञ्िा, भाञ्िी, भाञ्िीज्वाँइा, भाञ्िीबुहारी तथा 
त्यस्तो नाताका व्यजततको एकासंगोलिा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झनुपर्ाछ । 

(ख) तनिले अन्य कुनै हैमसयतिा गरेको कुनै काया वा तनि संलग्न रहेको कुनै ववषय सिावेश 
रहेको कुनै वववार्; 

(ग) कुनै ववषयिा तनिले वववार् चलने वा नचलने ववषयको छलफलिा सहभागी भइा कुनै राय 
दर्एको भए सो ववषय सिावेश रहेको वववार् तथा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आिारभूत रूपिा तनि र तनिको एकाघर संगोलका पररवारका सर्स्यको 
कुनै स्वाथा बाखझएको वववार् । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजििको कुनै अवस्था रे्खखएिा िुन सर्स्यको त्यस्तो अवस्था पछा उतत सर्स्यले 
वववार् हेना नहुने कारण खुलाइा आरे्श गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) को प्रततकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै वववार्को कारबाही र ककनारािा सहभागी हुन 
लागेिा वववार्को कुनै पक्षले आवश्यक प्रिाण सदहत वववार्को कारबाही ककनारा नगना तनवेर्न दर्न 
सतनेछ र सो सम्बन्ििा काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८ (५) अनुसार हुनेछ । 
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(४)  उपर्फा (३) अनुसार वववार् तनरुपण हुन नसतने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८ (६) र (७) को 
व्यवस्था अनुसारको सभाले तोकेको समिततले काि कारबाही र ककनारा गनेछ । 

(५)  उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाा सभाले वववार्का पक्षहरूलाइा सोही उपर्फा बिोजिि गदठत समिततबाट 
वववार्को कारबाही ककनारा हुने कुराको िानकारी गराइा उतत समितत सिक्ष उपजस्थत हुन  
पठाउनुपनेछ । 

पररच्छेद - ६ 
यनणयय र अन्य आदेश 

४१. यनणयय गनुयपननः (१) समिततले सुनुवाइाको लाधग पेश भएको वववार् हेर्ाा कुनै प्रिाण बुझ्नुपने बाँकी नरही 
वववार् ककनारा गने अवस्था रहेको रे्खखएिा सोही पेशीिा वववार्िा तनणाय गनुापनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि तनणाय गरेपतछ तनणायको व्यहोरा तनणाय ककताबिा लेखी समिततिा उपजस्थत 
सर्स्यहरू सबैले र्स्तखत गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) बिोजिि गररएको तनणायको र्फा ४२ र अन्य प्रचमलत कानून बिोजिि खुलाउनुपने 
वववरण खुलेको पूणापाठ तनणाय भएको मिततले बढीिा सात दर्नमभि तयार गरी मिमसलिा सािेल 
राखु्नपछा ।   

(४)  उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनामसव कारणले 
गर्ाा सोही दर्न वववार् तनणाय गना नसतने भएिा आगािी हप्ताको कुनै दर्नको लाधग अको पेशी 
तारेख तोतनुपनेछ । 

४२. यनणययिा खुिाउनपुननः (१) समिततले र्फा ४१ बिोजिि गरेको तनणायको पूणापाठिा यस र्फा 
बिोजििका कुराहरू खुलाइा अनुसूची-७ बिोजििको ढाँचािा तयार गनुापनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि पूणापाठ तयार गर्ाा बार्ी तथा प्रततबार्ीको जिककर, तनणाय गनुापने रे्खखएको 

ववषय, र्वुै पक्षबाट पेश भएको प्रिाणका कुराहरू सिेतको ववषय खुलाउनुपनेछ । 
(३)  उपर्फा (२) िा उललेख भएरे्खख बाहेक पूणापाठिा रे्हायका कुराहरू सिेत खुलाउनुपनेछिः- 

(क) तथ्यको व्यहोरा; 
(ख) वववार्को कुनै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको भएिा तनिले पेश गरेको बहस नोट तथा 

बहसिा उठाइएका िुल ववषयहरु; 
(ग) तनणाय गनाको लाधग आिार मलइएको प्रिाणका साथै र्वुै पक्षबाट पेश भएको प्रिाण तथा 

त्यसको ववश्लेषण; 
(घ) तनणाय कायाान्वयन गनाको लाधग गनुापने ववषयहरूको मसलमसलेवार उललेखन सदहतको तपमसल 

खण्ड तथा 
(ङ) तनणाय उपर पुनरावेर्न लाग्ने भएिा पुनरावेर्न लाग्ने जिलला अर्ालतको नाि र के कतत 

दर्नमभि पुनरावेर्न गनुापने हो सो सिेत ।  
(४)  उपर्फा २ तथा ३ िा उललेख भएरे्खख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेत तनणायिा खुलाउन सतनेछिः- 

(क) साक्षी वा सिामिनको बकपिको सारांश; 
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(ख) कुनै नजिरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजिरको वववरण र वववार्िा उतत 
नजिरको मसद्िान्त के कुन आिारिा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारण 
सदहतको ववश्लेषण; 

(ग) तनणायबाट कसैलाइा कुनै कुरा दर्नु भराउनु पने भएको भए कसलाइा के कतत भराइा दर्नुपने हो 
सोको वववरण तथा 

(घ) वववार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिाणको रुपिा केही वस्तु समितत सिक्ष पेश भएको 
भए सो िालसािान वा वस्तुको हकिा के गने हो भन्ने ववषय । 

४३. प्रारम्म्भक सनुवुार्यिा यनणयय हुनसक्नेः (१) समिततले पदहलो सुनुवाइाको लाधग पेश भएको अवस्थािा नै 
वववार्िा थप प्रिाण बुखझरहनुपने अवस्था नरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्या वा समिततको 
क्षेिाधिकार नरहेको कारणले वववार् तनणाय गना नमिलने रे्खेिा पदहलो सुनुवाइािा नै तनणाय गनासतनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको तनणाय क्षेिाधिकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थािा क्षेिाधिकार 

ग्रहण गने अर्ालत वा स्थानीय तह वा अन्य तनकायिा उिुरी गना िानु भनी सम्बजन्ित पक्षलाइा  
िानकारी दर्नुपनेछ । 

४४. यनणयय सशंोिनः (१) समितत सिक्ष वववार्को पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले वववार्को तनणायिा भएको कुनै 
लेखाइाको िुटी संशोिन गरी पाउन जिककर मलइा तनणायको िानकारी भएको पैंततस दर्नमभि तनवेर्न दर्न 
सतनेछ ।  
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको तनवरे्न परी समिततले हेर्ाा सािान्य िुटी भएको र संशोिनबाट तनणायको 

िूल आशयिा कुनै हेरफेर नहुने रे्खेिा छुट्टै पचाा खडा गरी तनवेर्न बिोजिि तनणाय संशोिन गने 
आरे्श दर्नसतनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजििको आरे्श िूल तनणायको अमभन्न अङ्गको रुपिा मलइनेछ । 
४५. यनणययिा हेरफेर गनय नहुनेः (१) समिततका सर्स्य वा अरु कसैले पतन समिततका सर्स्यहरुको र्स्तखत 

भैसकेपतछ तनणायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गनुाहँुरै्न । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको कसरु गने किाचारीलाइा आवश्यक कारबाहीको लाधग सम्बजन्ित तनकायिा 

लेखी पठाउनुपनेछ ।  
४६. यनणयय भएपयछ गनुयपनन कारबाहीः (१) उिुरी प्रशासकले समिततबाट तनणाय भएपश्चात तनणाय ककताबिा 

समिततका सर्स्यहरु सबैको र्स्तखत भएको यककन गरी तनणाय ककताब र मिमसल जिम्िा मलनुपछा । 
(२)  यस ऐन बिोजिि तनणायको पूणापाठ तयार भएपतछ सबै सर्स्यको र्स्तखत भैसकेपतछ उिुरी 

प्रशासकले तनणायको कायाान्यवय गनाका लाधग तत्काल गनुापने केही काया भए सो सम्पन्न गरी 
मिमसल अमभलेखको लागी पठाउनुपछा । 

४७. यनणयय गनुयपनन अवधिः (१) समिततले प्रततवार् र्ाखखल भएको वा बयान गनुापनेिा प्रततबार्ीको बयान 
भएको मिततले तथा प्रततवार् र्ाखखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनुपने म्यार् भुततान भएको 
मिततले नब्बे दर्नमभि वववार्को अजन्ति तनणाय गनुापनेछ ।  
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको सियावधि गणना गर्ाा िेलमिलापको लाधग पठाइएको वववार्को हकिा 

िेलमिलापको प्रकक्रयािा लागेको सिय कटाइा अवधि गणना गनुापनेछ । 
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(३)  उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन वववार्िा बुझ्नुपने प्रिाण तथा पूरा गनुापने 
प्रकक्रया बाँकी नरही वववार् तनणाय गना अङ्ग पुधगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नमभि अजन्ति 
तनणाय गनुापनेछ ।  

४८. अन्तररि सरंिणात्िक आदेश जारी गनय सककनेः स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को (क) रे्खख 
(ङ) खण्डसम्ि उललेखखत ववषयिा तत्काल अन्तररि संरक्षणात्िक आरे्श दर्न सककनेछ । यस्तो आरे्श 
िारी गर्ाा तनवेर्कले पेश गरेको कागिात, तनिको अवस्था र वस्तुगत पररजस्थततको प्रारजम्भक छानववन 
गरी तत्काल आरे्श नगरे तनवेर्कलाई पना सतने नकारात्िक प्रभावको िुलयांकन गनुापर्ाछ । न्यातयक 
समिततले िारी गने अन्तररि संरक्षणात्िक आरे्श अनुसूची ८ िा उललेख गरे बिोजिि हुनेछ । 

पररच्छेद - ७ 

सलियतको सधचवािय 

४९. सलियतको सधचवाियः (१) समिततको कायासम्पार्नलाइा सहजिकरण गना एक सधचवालय रहनेछ । 
)२ (  उपर्फा (१) बिोजििको सधचवालयिा कायापामलकाले आवश्यकता अनुसार उिुरी प्रशासक, अमभलेख 
प्रशासक तथा अन्य किाचारीको व्यवस्था गना सतनेछ । सधचवालयको काया सम्पार्नलाइा व्यवजस्थत 
गना सधचवालय अन्तगात उिुरी शाखा तथा अमभलेख शाखा रहन सतनेछ । 

५०. उजुरी प्रशासकको काि, कतयव्य र अधिकारः यस ऐनिा अन्यि उललेख भएरे्खख बाहेक उिुरी 
प्रशासकको काि, कताव्य र अधिकार रे्हाय बिोजिि हुनेछ- 

(क) पेश भएका उिुरी, प्रततवार् र अन्य मलखतहरु िाँच गरी ररत पुगेको भए कानून बिोजिि 

लाग्ने र्स्तुर मलइा र्ताा गने र र्ताा गना नमिलने भए कारण िनाइा र्रपीठ गने; 
(ख) वववार्िा प्रिाणको लाधग पेश भएका नतकल कागिलाइा सतकलसँग मभडाइा ठीक रे्खखएिा 

प्रिाखणत गने र मिमसलिा सािेल राख्न े तथा सतकलिा केदह कैकफयत रे्खखएिा सो िनाइा 
सम्बजन्ित पक्षको सदहछाप गराइा राख्ने; 

(ग) पेश भएका मलखतसाथ संलग्न हुनुपने प्रिाण तथा अन्य कागिात छ वा छैन भए ठीक छ वा 

छैन िाँ्ने; 
(घ) समिततको आरे्शले खझकाउनुपने प्रततबार्ी, साक्षी वा अन्य व्यजततको नाििा म्यार् िारी गने; 
(ङ) वववार्का पक्षलाइा तारेख वा पेशी तारेख तोतने; 
(च) समितत सिक्ष पेश हुनुपने तनवेर्न र्ताा गरी आरे्शको लाधग समितत सिक्ष पेश गने; 
(छ) कानून बिोजिि वारेस मलने तथा गुज्रेको तारेख थाम्ने तनवेर्न मलइा आवश्यक कारबाही गने; 
(ि) समिततबाट भएको आरे्श कायाान्वयन गने गराउने; 
(झ) समिततिा पेश वा प्राप्त भएका कागिपि बुझ्ने, भपााइा गने लगायतका कायाहरु गने; 
(ञ) आवश्यकतानुसार समिततको तफा बाट पिाचार गने; 
(ट) समिततको आरे्शले तािेल गनुापने म्यार् तािेल गने गराउने, तािेल भएको म्यार्को तािेली 

िाँची ररतपूवाकको नभए पुनिः िारी गने तथा अन्य अर्ालत वा तनकायबाट प्राप्त भएको 
गाउँपामलकाले तािेल गररदर्नुपने म्यार् तािेल गने गराउने; 
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(ठ) तनणाय ककताब र उिुरीको मिमसल जिम्िा मलने; 
(ड) समिततिा र्ताा भएका वववार् तथा तनवेर्न लगायतका कागिातको अमभलेख तयार गने र 

िामसक वा वावषाक प्रततवेर्न पेश गनुापने तनकाय सिक्ष प्रततवेर्न तयार गरी संयोिकबाट 
प्रिाखणत गराइा सम्बजन्ित तनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिुरीका मिमसलिा रहेका कागिातको ररतपूवाक नतकल दर्ने; 
(ण) जिलला अर्ालतिा पुनरावेर्न लाग्ने गरी तनणाय भएका वववार्िा पुनरावेर्न म्यार् िारी गरी 

तािेल गने गराउने; 
(त) अर्ालत वा अन्य कुनै तनकायिा वववार्को मिमसल वा कुनै कागिात पठाउनुपने भएिा 

समिततलाइा िानकारी गराइा मिमसल वा कागिात पठाउने तथा कफताा प्राप्त भएपतछ कानून 
बिोजिि सुरक्षक्षत राख्न ेव्यवस्था मिलाउने; 

(त) तनणाय ककताब जिम्िा मलने तथा 
(थ) पेश भएका तनवेर्न लगायतका कागिातिा समिततबाट आरे्श हुनुपने वा तनकासा मलनुपनेिा 

समितत सिक्ष पेश गने । 
५१. अलभिेख प्रशासकको काि, कतयव्य र अधिकारः यस ऐनिा अन्यि उललेख भए बाहेक अमभलेख 

प्रशासकको काि, कताव्य र अधिकार रे्हाय बिोजिि हुनेछ- 
(क) यनणयय कायायन्वयन सम्बन्िी- 

(१) तनणाय बिोजिि चलन चलाउनुपने, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नुपने लगायतका तनणाय 
कायाान्वयनका लाधग गनुापने कायाहरु गने तथा तनणाय कायाान्वयनको अमभलेख राखी कानून 
बिोजिि वववरण पठाउनुपने तनकायहरुिा वववरण पठाउने; 

(२) तनणाय कायाान्वयनको क्रििा तनवेर्न दर्एका पक्षहरुको वारेस मलने, सकार गराउने, गुज्रेको 

तारेख थिाउने लगायतका कायाहरु गने; 
(३) समिततको आरे्शले रोतका भएको वा अरु कुनै अर्ालत वा तनकायबाट रोतका भै आएको 

िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालतिा र्ाखखल चलान गनुापने भए सो गने; 
(४) तनणाय बिोजिि मललाि गने लगायतका अन्य कुनै काि गनुापने भए सो सिेत गने तथा 
(५) लेखखएरे्खख बाहेकको कुनै काया तनणाय कायाान्वयनको क्रििा गनुापने भएिा समितत सिक्ष पेश 

गरी आरे्श बिोजिि गने । 
(ख) अलभिेख संरिण सम्बन्िी- 

(१) अमभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी तनणाय भएका मिमसल सुरक्षक्षत राख्न े र कानून बिोजिि 

सडाउनुपने कागिहरु सडाउने; 
(२) तनणाय भएका मिमसलहरुिा कागिात िाँच गरी र्रुुस्त रहे नरहेको हेने र मिमसल कानून 

बिोजिि गरी र्रुुस्त अवस्थािा राख्न;े 
(३) कानून बिोजिि सडाउने कागिको वववरण तयार गरी सो वववरण सुरक्षक्षत रहने व्यवस्था  

गने; 
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(४) अमभलेख शाखािा प्राप्त भएको मिमसलहरुको सालबसाली अमभलेख राख्न े र आवश्यकतानुसार 
वववरण तयार गने तथा 

(५) कुनै अर्ालत वा तनकायबाट अमभलेखिा रहेको मिमसल वा कुनै कागिात िाग भै आएिा 
ररतपूवाक पठाउने र कफताा प्राप्त भएपतछ ररतपूवाक गरी सुरक्षक्षत राख्न े। 

५२. उजुरी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको आदेश उपरको यनवेदनः (१) यस ऐन बिोजिि उिरुी 
प्रशासक वा अमभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श वा कारबाही उपर धचि नबुझ्ने पक्षले सो आरे्श वा कारबाही 
भएको पाँच दर्नमभि समितत सिक्ष तनवेर्न दर्नसतनेछ । 
(२)  समिततले उपर्फा (१) बिोजिि पेश भएको तनवेर्न उपर सुनुवाइा गरी तनवेर्न पेश भएको बढीिा 

सात दर्नमभि तनवेर्न उपरको कारबाही टुङ्ग्याउनुपनेछ । 
(३)  उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन उपर्फा (१) बिोजििको तनवेर्न उपर आरे्श वा 

तनणाय गनुापूवा केही बुझ्नुपने भए सो बुझरे िाि तनणाय वा आरे्श गनुापनेछ । 

पररच्छेद - ८ 

िेिलििाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३. लििापि गराउनेः (१) समिततले प्रचमलत कानून बिोजिि मिलापि हुनसतन ेिुनसुकै उिुरीिा मिलापि 
गराउन सतनेछ । 
(२)  वववार्का पक्षहरूले मिलापिको लाधग अनुसूची-९ बिोजििको ढाँचािा तनवेर्न दर्एिा समिततले 

उिुरीिा मिलापि गराउन उपयुतत रे्खेिा मिलापि गराइदर्नेछ । 
(३)  उपर्फा (२) बिोजिि पक्षहरूले दर्एको तनवेर्नको व्यहोरा समिततले र्वुै पक्षलाइा सुनाइा त्यसको 

पररणाि सम्झाइा पक्षहरूको मिलापि गने सम्बन्ििा सहितत रहे नरहेको सोध्नुपनेछ । 
(४)  उपर्फा (३) बिोजिि सुनाउँर्ा पक्षहरूले मिलापि गना िञ्िुर गरेिा समिततले पक्षहरूको तनवेर्निा 

उललेख भएको व्यहोरा बिोजििको मिलापि तीन प्रतत तयार गराउनुपनेछ । 
(५)  उपर्फा (४) बिोजििको मिलापिको व्यहोरा पक्षहरूलाइा पढीबाँची सुनाइा मिलापि गना िञ्िुर भएिा 

पक्षहरूको सदहछाप गराइा समिततका सर्स्यहरूले मिलापि कागि अनुसूची-१० बिोजििको ढाँचािा 

प्रिाखणत गरी एक प्रतत समिततले अमभलेखको लाधग मिमसलिा राखु्नपनेछ तथा एक-एक प्रतत बार्ी 
तथा प्रततबार्ीलाइा दर्नुपनेछ ।   

५४. िेिलििाप गराउन सक्नेः (१) समिततले प्रचमलत कानून बिोजिि मिलापि गना मिलने उिुरीिा 
पक्षहरूबीच िेलमिलाप गराउनसतनेछ । 
(२)  पक्षहरूले िुनसुकै तहिा ववचारािीन रहेको प्रचमलत कानूनले िेलमिलापको िाध्यिबाट सिािान गना 

सककने वववार्िा वववार्का पक्षले संयुतत रूपिा समितत सिक्ष तनवेर्न दर्न सतनेछन ्। 
(३)  उपर्फा (२) बिोजिि तनवेर्न दर्एकोिा िेलमिलापबाट उिुरीको तनरूपण हुन उपयुतत रे्खखएिा 

समिततले त्यस्तो उिुरी िेलमिलापको िाध्यिबाट तनरूपण गना लेखी पठाउनुपनेछ । 
(४)  उपर्फा (३) बिोजििको आरे्शपतछ िेलमिलाप सम्बन्िी कारबाही प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच िेलमिलाप 

गराइा दर्नुपनेछ । 
(५)  िेलमिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोककए बिोजिि हुनेछ ।  
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५५. उजुरी यनणयय गननः (१) समिततले यस ऐन बिोजिि िेलमिलापको िाध्यिबाट उिुरीको तनरूपण गना 
प्रकक्रया बढाएकोिा िेलमिलापको िाध्यिबाट उिुरीको तनरूपण हुन नसकेिा पक्षहरूलाइा उिुरीको पेशी 
तारेख तोकी कानून बिोजिि कारबाही गरी सुनुवाइा तथा तनणाय गने प्रकक्रया बढाउनुपनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 

बिोजििको उिुरीिा िेलमिलाप वा मिलापि हुन नसकेिा समिततले अधिकारक्षेि रहेको अर्ालतिा 
िाने भनी सुनाइा दर्नुपनेछ । 

५६. िेिलििाप वा लििापि हुन नसक्नेः यस ऐनिा अन्यि िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन कुनै 
उिुरीिा मिलापि गराउँर्ा उिरुीको प्रकृतत वा मिलापिको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको कुनै 
वववार् वा सावाितनक तथा सरकारी सम्पवि वा दहतिा असर पने रे्खखएिा समिततले त्यस्तो वववार्िा 
मिलापि गराउनेछैन । 

 तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िाि मिलापि गना चाहेिा भने मिलापि गराइा 
दर्नुपनेछ । 

५७. िेिलििापको िाधग प्रोत्साहन गननः (१) समिततले समितत सिक्ष सुनुवाइाको लाधग पेश भएको उिुरीिा 
िेलमिलाप हुनसतने सम्भावना रहेको रे्खेिा पक्षहरूलाइा िेलमिलापको लाधग तारेख तोतन सतनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको तारेखको दर्न समिततले वववार्का पक्ष तथा ववपक्ष उपजस्थत भएसम्ि पक्षले 

पत्याइा साथैमलइा आएका अन्य व्यजतत सिेत उपजस्थत गराइा िेलमिलापको लाधग छलफल गराइा 
पक्षहरूको बीचिा सहितत भएिा सहितत भए बिोजिि मिलापि कागि तयार गना लगाइा मिलापि 
गराइा दर्नुपनेछ । 

(३)  उिुरीिा तोककएको म्यार्िा समितत सिक्ष उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत भएर पतन तारेख गुिारी 
वववार्िा तारेखिा नरहेको पक्ष अथवा वववार्िा पक्ष कायि नभएको भए तापतन वववार्को 
पेटबोलीबाट उिुरीको पक्ष कायि हुने रे्खखएको व्यजतत सिेत िेलमिलापको लाधग उपजस्थत भएिा 
समिततले िेलमिलाप गराइा मिलापिको कागि गराइा दर्नुपनेछ । 

५८. प्रारम्म्भक सनुवुार्य पवूय िेिलििापः (१) उिुरी प्रशासकले प्रारजम्भक सुनुवाइाको लाधग समितत सिक्ष 
उिुरी पेश हुनुपूवा उिुरीिा िेलमिलाप हुनसतने अवस्था रे्खखएिा वा पक्षहरूले सो व्यहोराको तनवेर्न मलइा 
आएिा मिलापिको व्यहोरा खुलेको कागि तयार गरी समितत सिक्ष पेश गनासतनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा मिलापििा अजन्ति सहितत निुटेको भए तापतन पक्षहरू िेलमिलापको 

लाधग प्रकक्रयािा िान सहित भएिा उिुरी प्रशासकले पक्षहरूको तनवेर्न मलइा उिुरीिा िेलमिलापको 
लाधग िेलमिलापकताा सिक्ष पठाउने आरे्शको लाधग समितत सिक्ष पेश गनासतनेछ । 

५९. िेिलििापकतायको सचूी तयार गननः (१) समिततले िेलमिलापको काया गराउनको लाधग रे्हाय 
बिोजििको योग्यता पुगेको व्यजततहरूको वववरण खुलाइा सम्भाववत िेलमिलापकतााको सचूी तयार गनेछ- 

(क) कजम्तिा एस.एल.सी. वा सो सरह उिीणा गरेको;  
(ख) कुनै रािनीततक र्लप्रतत आस्था राखी रािनीततिा सकक्रय नरहेको;  
(ग) स्थानीयस्तरिा सिािसेवीको रुपिा पदहचान बनाएको;  
(घ)  िेलमिलापकतााको ४८ घण्टा तामलि मलइ िेलमिलापकतााको काया गरै् आएको तथा 
(ङ)  २५ वषा उिेर पूरा भएको । 

प्रथि संशोिनद्वारा संशोिन गररएको 
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(च)  िाथी योग्यतािा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन तामलि मलइा हाल काि गरररहेकाको 
हकिा तनिलाइा तनरन्तरता दर्न सककनछे । 

(२)  िेलमिलापकतााको सूची तयार गरेपतछ समिततले सूची सभा सिक्ष पेश गरी अनुिोर्न गराउनुपनेछ । 
(३)  उपर्फा (२) बिोजिि सूची अनुिोर्न भएपतछ समिततले सावाितनक िानकारीको लाधग सूचना 

प्रकाशन गनुापनेछ तथा िेलमिलापको लाधग पठाउँर्ा प्रत्येक पक्षलाइा सो सूची उपलब्ि गराउनुपनेछ । 
६०. िेिलििापकतायको सचूी अद्यावधिक गननः (१) समिततले र्फा ५९ बिोजिि तयार भएको सूची प्रत्येक 

वषा अद्यावधिक गनुापनेछ । 
(२)  प्रत्येक वषा अद्यावधिक गरेको िेलमिलापकतााको सूची समिततले सभाबाट अनुिोर्न गराउनुपनेछ । 
(३)  यस ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजिि िेलमिलापकतााको सूचीिा सूचीकृत हुन योग्यता पुगेको 

व्यजततले समितत सिक्ष सचूीकृत गररपाउनको लाधग अनुसूची-११ बिोजििको ढाचँािा तनवेर्न 
दर्नसतनेछ । 

६१. िेिलििापकतायको सचूीबाट हटाउनेः (१) समिततले र्फा ६० बिोजिि िेलमिलापकतााको सूची 
अद्यावधिक गर्ाा रे्हायको अवस्थाका िेलमिलापकतााको नाि सूचीबाट हटाउनेछ- 

(क) तनिको ितृ्यु भएिा; 
(ख) तनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइा पाउँ भन्ने तनवेर्न दर्एिा; 
(ग) तनिले नैततक पतन रे्खखने फौिर्ारी अमभयोगिा सिाय पाएिा; 
(घ) तनि कुनै संस्थासँग सम्बद्ि रहेकोिा सो संस्था खारेि वा ववघटन भएिा; 
(ङ) समिततले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि तनिलाइा सूचीबाट हटाउने तनणाय गरेिा वा 
(च)   बसाइसराइ गरेिा । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलमिलापकतााहरूको नािावली समिततले सावाितनक 
सूचनाको लाधग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेिलििापको िाधग सियावधि तोक्नेः (१) समिततले यस ऐन बिोजिि िेलमिलापको लाधग 
िेलमिलापकताा पठाउँर्ा बढीिा तीन िदहनासम्िको सिय तोकी पठाउनेछ । 
(२)  िेलमिलापको लाधग पठाउँर्ा सािान्यतयािः बढीिा तीन िनाबाट िेलमिलाप गराउने गरी तोतनुपनेछ । 

६३. िेिलििापकतायको छनौटः (१) समिततले वववार्का पक्षहरूलाइा िेलमिलाप गराउने कायाको लाधग एक िना 
िेलमिलापकतााको छनौट गनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा पक्षहरूबीचिा एकिना िेलमिलापकतााको लाधग सहितत नभएिा समिततले 

पक्षहरूको सहिततिा तीन िना िेलमिलापकतााको छनौट गनुापनेछ । 
(३)  पक्षहरूको बीचिा िेलमिलापकतााको नाििा सहितत हुन नसकेिा समिततले िेलमिलापकतााको सूचीिा 

रहेका िेलमिलापकतााहरू िध्येबाट र्वुै पक्षबाट एक-एक िना िेलमिलापकताा छनौट गना लगाइा तसे्रो 
िेलमिलापकताा छनौट गररदर्नुपनेछ । 

(४)  उिुरीका सबै पक्षको सहिततिा िेलमिलापकतााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजिि िेलमिलापकताा 
हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजतत वा संस्थाबाट िेलमिलाप प्रकक्रया अगाडी बढाउन सहित भै मलखखत 
तनवेर्न दर्एिा समिततले त्यस्तो व्यजतत वा संस्थालाइा िेलमिलापकताा तोककदर्नुपनेछ । 



19 
 

६४. िेिलििापकतायको पररवतयनः (१) समिततले रे्हायको अवस्था परी पक्षहरूले तनवेर्न दर्एको अवस्थािा 
िेलमिलापकताा पररवतान गररदर्नुपनेछ- 

(क) र्फा ६१ बिोजिि िेलमिलापकतााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 
(ख) पक्षहरूले पारस्पाररक सहिततिा िेलमिलापकताा हेरफेर गना िञ्िुर भएिा;  
(ग) वववार्को कुनै पक्षले िेलमिलापकताा प्रतत अववश्वास रहेको मलखखत िानकारी गराएिा; 
(घ) कुनै कारणले िेलमिलापकतााले िेलमिलापिा सहभागी भैरहन नसतने िनाएिा; 
(ङ) वववार्को ववषयवस्तुिा िेलमिलापकतााको कुनै स्वाथा रहेको िेलमिलापकतााले िानकारी 

गराएिा वा कुनै स्रोतबाट समितत सिक्ष िानकारी भएिा तथा 
(च) िेलमिलापकतााले िेलमिलापकतााको हैमसयतले कायागर्ाा र्फा ६६ तथा अन्य प्रचमलत कानून 

बिोजिि पालन गनुापने आचरण पालन नगरेिा । 
(२)  िेलमिलापकताा पररवतानको कारणले तोककएको सियिा िेलमिलापको काया सम्पन्न हुन नसतने 

भएिा समिततले बढीिा एक िदहनासम्िको सिय थप गनासतनेछ । 
६५. िेिलििापको िाधग पठाउँदा गनन प्रकियाः (१) समिततले कुनै उिुरी िेलमिलापको लाधग िेलमिलापकताा 

सिक्ष पठाउँर्ा पक्षहरूलाइा िेलमिलापकतााको सम्पका  उपलब्ि गराइा िेलमिलापकताा सिक्ष उपजस्थत हुने 
तारेख तोकी रे्हाय बिोजििको कागि साथैराखी लेखखपठाउनुपनेछ- 

(क) उिुरीको सारसंक्षेप वा िुख्य-िुख्य कागिातको प्रततमलपी; 
(ख) उिुरीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपलब्ि भएसम्ि टेमलफोन नम्बर, 

इािेल, फ्यातस तथा अन्य सम्पका  वववरण तथा 
(ग) िेलमिलाप सम्बन्िी प्रकक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र सिय । 

(२)  िेलमिलापकतााले समितत सिक्ष िाग गरेिा उिुरीका कागिातहरूको नतकल उपलब्ि गराउनुपनेछ । 
(३)  िेलमिलापको लाधग तोककएको सिय सम्पन्न भएको सात दर्नमभि उिुरीको पक्षहरू समितत सिक्ष 

उपजस्थत हुने गरी तारेख तोतनुपनेछ । 
(४)  उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन िेलमिलापकतााले तोककएको सिय अगावै उिुरी 

समितत सिक्ष कफताा पठाउने तनणाय गरेिा सो तनणायको िानकारी भएको सात दर्नमभि पक्षहरूलाइा 
समितत सिक्ष उपजस्थत हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. िेिलििापिा अविम्बन गनुयपनन प्रकियाः (१) समिततले पक्षहरूको सहिततिा िेलमिलापको लाधग 
छलफल गने तथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पक्ष तथा िेलमिलापकताालाइा सोको िानकारी 
उपलब्ि गराउनुपनेछ ।  
तर पक्षहरूको सहिततिा िेलमिलापकतााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन । 
(२)  पक्षहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजिि िेलमिलापकतााले तोकेको स्थानिा तोककएको सियिा उपजस्थत हुने 

र्ातयत्व रहनेछ । 
(३)  उपर्फा (२) बिोजििको र्ातयत्व पक्षहरूले पूरा नगरेिा िेलमिलापकतााले िेलमिलापको प्रकक्रया बन्र् 

गरी समिततलाइा सोको मलखखत िानकारी गराइा उिुरीको कागिात कफताा पठाउनसतनेछ । 
(४)  िेलमिलापको क्रििा िेलमिलापकतााले पक्षहरूबीचिा सहिकतााको भूमिका गनेछ र उतत भूमिका तनवााह 

गने क्रििा तनिले पक्षहरू बाहेक रे्हायका व्यजततहरूसँग सिेत एकल वा सािूदहक वाताा गनासतनेछ- 
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(क) वववार्को ववषयिा िानकारी रहेको उिुरीका पक्षले रोिेको व्यजतत तथा 
(ख) वववार्को ववषयवस्तुको बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय भ्रणभलाद्िी । 

(५)  िेलमिलापकतााले पक्षहरूको सहिततिा पक्षहरूसँग रे्हाय बिोजिि वाताा गनासतनेछ- 
(क) पक्षहरूसँग एकल एकान्तवाताा तथा 
(ख) टेमलफोन वाताा, मभडडयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वाताालाप । 

(६)  प्रचमलत कानून तथा यस ऐनको िान्यता ववपररत नहुनेगरी पक्षहरूको सहिततिा िेलमिलापकतााले 
िेलमिलापको कायाववधि तनिाारण गनासतनेछ । 

६७. िेिलििापकतायको आचरणः (१) िेलमिलापकतााले रे्हाय बिोजििको आचरण पालन गनुापनेछ- 
(क) िेलमिलाप सम्बन्िी कारबाही तनष्पक्ष ढङ्गले सम्पार्न गनुापने; 
(ख) कुनै पक्षप्रतत झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्खखने कुनै आचरण वा व्यवहार नगने; 
(ग) कुनै पक्षलाइा डर, िास, झुतयान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन नहुने; 
(घ) वववार् कायि रहेको अवस्थािा वववार्को कुनै पक्षसँग आधथाक कारोबारिा संलग्न नहुने; 
(ङ) िेलमिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचमलत कानून तथा अन्य स्थावपत िान्यता ववपररत आचरण 

गना नहुने; 
(च) िेलमिलापको क्रििा पक्षहरुसँग सम्िानिनक, सद्भावपणूा र सबै पक्षप्रतत सिान व्यवहार 

कायि गने; 
(छ) िेलमिलापको क्रििा पक्षहरुले व्यतत गरेको ववषयवस्तुको गोपनीयता कायि राख्न ेतथा 
(ि) िेलमिलापको क्रििा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागिात वा वस्तु प्रकक्रया सम्पन्न भएपतछ 

वा तनि प्रकक्रयाबाट अलग भएपतछ सम्बजन्ित पक्षलाइा सुरक्षक्षत कफताा गने । 
(२)  समिततले कुनै िेलमिलापकतााले उपर्फा (१) बिोजििको आचरण पालना नगरेको उिुरी परी वा सो 

ववषयिा स्वयं िानकारी प्राप्त गरी छानववन गर्ाा व्यहोरा ठीक रे्खखए त्यस्तो िेलमिलापकताालाइा 
िेलमिलापकतााको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिखत तयारी र लििापिः (१) िेलमिलापकतााले पक्षहरुसँगको छलफल पश्चात िेलमिलापको लाधग र्वु ै
पक्ष सहित भएकोिा मिलापि गराइा सहितत भएको ववषयवस्तु बिोजििको मिलापिको मलखत तयार गरी 
समितत सिक्ष पठाउनुपनेछ ।   

६९. िेिलििाप नभएको उजुरीिा गनुयपनन कारबाहीः (१) िेलमिलापकतााले पक्षहरु बीचिा िेलमिलाप हुन 
नसकेिा सो व्यहोरा खुलाइा प्रततवेर्न तयार गरी वववार्का सब ै कागिात सदहत समिततिा कफताा 
पठाउनुपनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा िेलमिलापकतााले पक्षहरुलाइा समितत सिक्ष हाजिर हुन िाने बढीिा सात 

दर्नको म्यार् तोकी पठाउनु पनेछ । 
७०. िेिलििाप नभएको उजुरीिा यनणयय गनुयपननः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को वववार्िा समिततले 

िेलमिलापको लाधग पठाएको उिुरीिा पक्षहरुबीच िेलमिलाप हुन नसकक िेलमिलापकतााको प्रततवेर्न सदहत 
प्राप्त हुन आएिा कानून बिोजिि कारबाही गरी तनणाय गनुापछा ।  
(२)  उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन रे्हाय बिोजििको उिुरीिा अधिकारक्षेि ग्रहण 

गने सम्बजन्ित अर्ालत वा तनकायिा उिुरी गना िानु भनी सुनाइा पठाइदर्नुपछा- 
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(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको वववार्िा तथा 
(ख) कुनै अर्ालत वा तनकायबाट िेलमिलापको लाधग पे्रवषत भएको वववार्िा । 

(३)  उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजििको वववार्िा सम्बजन्ित अर्ालत वा तनकायिा पठाउँर्ा हाजिर 
हुन िाने तारेख तोकी पठाउने तथा मिमसल सिेत नतकल खडा गरी अमभलेख राखी सतकल मिमसल 
सम्बजन्ित अर्ालत वा तनकायिा पठाउनुपनेछ । 

७१. िेिलििाप दस्तरुः िेलमिलापिा िाने वववार्को हकिा िेलमिलापकतााले पक्षहरुले सहिततिा दर्न िञ्िुर 
भएरे्खख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तुर लाग्नेछैन । तर पक्षहरूको सहिततिा िेलमिलापकतााले पक्षहरुबाट 
बढीिा रु. ५००/५०० मलन पाउनेछन ्।  

७२. सिदुायस्तरिा हुने सािदुाययक िेिलििाप प्रवद्यवन गनय कियचारी तोक्न सक्नेः (१) समिततले 
स्थानीयस्तरिा िेलमिलाप प्रवद्ावन गनाको लाधग कायापामलकािा अनुरोि गरेिा किाचारी खटाइा 
सिुर्ायस्तरिा िेलमिलापको प्रवद्ावनात्िक कायाक्रि गना सककनेछ । 
(२)  सिुर्ायस्तरिा हुने सािुर्ातयक िेलमिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यता तथा अनुभव 

नभएका िेलमिलापकतााबाट िेलमिलाप गराउन बािा पनेछैन । 
(३)  समिततले सिुर्ायस्तरिा हुने सािुर्ातयक िेलमिलापको कायाववधि तोके बिोजिि हुनेछ । 

पररच्छेद - ९ 

यनणयय कायायन्वयन सम्बन्िी व्यवस्था  

७३. सधचवाियको म्जम्िेवारीः कायापामलकाको प्रत्यक्ष तनयन्िण र तनरे्शनिा रही समिततको तनणाय 
कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूणा कायाको रेखरे्ख गने जिम्िेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपननः (१) गाउँपामलका तथा सो अन्तगातका सबै वडा कायाालय तथा अन्य कायाालयले यस ऐन 
तथा प्रचमलत कानून बिोजिि समिततले गरेको तनणाय बिोजिि व्यजतत वा संस्था वा अन्य कसैसँग 
असुल गनुापने िररिाना वा अन्य रकि असुलउपर गना सहयोग गनुापनेछ ।  
(२)  यस ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजिि समिततले असूल गनापने िररिाना, त्रबगो वा अन्य कुनै 

प्रकारको रकि असुलउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोजििका कायाालयहरुले कुनै 
मसफाररस वा कुनै काया गररदर्ने छैनन ्। 

७५. असिु उपर गननः (१) अमभलेख प्रशासकले समिततको तनणाय बिोजिि कुनै पक्षसँग िररिाना वा त्रबगो वा 
अन्य कुनै प्रकारको वस्तु असुल उपर गनुापने भएिा सो पक्षले िररिाना ततना बुझाउन लयाएिा बुझी 
सर्रस्याहा गरी िररिानाको लगत कट्टा गनुापनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजिि असुलउपर नभएिा लगत राखी सम्बजन्ित पक्षको नाि नािेसी तथा िररिाना 

रकि सिेतको वववरण गाउँपामलकाको कायाालयका साथै सबै वडा कायाालयिा सिेत अमभलेखको 
लाधग पठाउनुपनेछ । 

(३)  सम्बजन्ित कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजिि लेखी आएिा त्यस्तो पक्षसँग िररिाना रकि 
असुलउपर गरी अमभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेछ ।   

७६. भरीभराउ गननः (१) समिततले यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै तनणाय बिोजिि कुनै पक्षले राखेको र्स्तुर, 
वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइा पाउने भएिा भराइा पाउने पक्षले भरी दर्नुपने पक्षको 
त्यस्तो रकि भराइा दर्नुपने स्रोत खुलाइा अनुसूची-१२ बिोजििको ढाँचािा तनवेर्न दर्नुपनेछ । 
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(२)  उपर्फा (१) बिोजिि तनवेर्न दरँ्र्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँक खाता वा कुनै सहकारी वा बचत 
संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा मललाि त्रबक्री गरी असुल उपर गनुापने अवस्था भएिा कुनै 
अचल सम्पविको व्यहोरा खुलाइा तनवेर्न दर्नुपनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजििको तनवेर्निा र्फा ७८ बिोजििको वववरण खुलाइा तनवेर्न दर्नुपनेछ । 
७७. चिन चिार्ददनेः (१) समिततले यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै तनणाय बिोजिि कुनै सम्पवि वा अधिकार 

वा कुनै ववषयवस्तु वा सेवा वा अन्य कुनै ववषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्तो चलन पाउने 
ववषयको वववरण खुलाइा अमभलेख प्रशासक सिक्ष अनुसूची-१३ को ढाँचािा तनवेर्न दर्नुपनेछ । 
(२) उपर्फा (१) बिोजिि तनवेर्न परेिा अमभलेख प्रशासकले तनणाय बिोजििको ववषयको चलन 

चलाइदर्नुपनेछ । 
(३)  उपर्फा (१) बिोजििको तनवेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउनु पने सम्पविको र्फा ७८ बिोजििको वववरण 

खुलाउनुपनेछ । 
७८. सम्पविको वववरण खुिाउनपुननः भररभराउ गना वा चलन चलाइा पाउनको लाधग तनवेर्न दर्ने वववार्को 

पक्षले तनवेर्निा सम्पविको वववरण उललेख गर्ाा रे्हाय बिोजििको वववरण खुलाउनु पनेछ- 
(क) अचि सम्पविको वववरण- 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार ककलला; 
(२) घर िग्गाको ककिा नम्बर तथा क्षेिफल;    
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगाकफट; 
(४) घर िग्गाको अवजस्थतत आवास वा औद्योधगक वा व्यापाररक क्षेििा रहेको व्यहोरा; 
(५) क्ची वा पतकी सडकसँग िोडडएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्वामित्व रहेको व्यजततको नाि, थर साथै स्वामित्वभन्र्ा फरक व्यजततको 

भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि, थरका साथै अन्य वववरण तथा 
(७) घरिा भएको लगापात तथा खररर्त्रबक्री हुन सतने न्यूनति िूलय । 

(ख) चि सम्पविको वववरण- 
(१) चल सम्पवि रहेको ठाउँ तथा भोग वा तनयन्िण राख्नकेो नाि, थर; 
(२) बैँक खातािा रहेको नगर् भए खातावालको साथै बैँक तथा शाखाको नाि; 
(३) चल सम्पविको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भाववत त्रबक्री िूलय तथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पवि भए अवस्था, प्रकृतत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइि र 

सखं्या । 
७९. सम्पवि रोक्का राख्नःे (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजिि तनणाय कायाान्वयनको लाधग 

तनवेर्न परेपतछ रे्खाइएको सम्पविको हकिा आवश्यक पने ितत िेथा रोतका राख्न ेसम्बन्ििा तनणायको 
लाधग कायाापामलका सिक्ष पेश गने र कायापामलकाबाट रोतका राख्न ेतनणाय गरेपछी तनणाय बिोजिि िेथा 
रोतका राख्नको लाधग सो िेथा र्ताा रहेको कायाालय वा रजिष्रेशन गने कायाालयिा लेखी       
पठाउनुपनेछ । 
(२)  बाली, ब्याि, बहाल लगायतको सम्पविको हकिा तनवेर्न परेको बढीिा र्इुा दर्नमभि सम्पवि 

तायर्ात गना लगाइा तायर्ात गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने ितत सम्पवि वा सोबाट प्राप्त हुने 
बाली, बहाल, ब्याि, िुनाफा आदर् आय तनयन्िण गनुा वा रोतका राखु्नपछा र त्यसको भपााइा 
सम्बजन्ित पक्षलाइा दर्नुपछा । 
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(३)  र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजििको सम्पविको हकिा भररभराउको लाधग आवश्यक पने ितत सम्पवि 
रोतका राखी रोतकाको सूचना आवश्यकतानुसार लेखा शाखा वा सम्बजन्ित बैँक वा सम्बजन्ित 
तनकायिा तुरुन्त लेखी पठाउनुपनेछ । 

(४)  सम्पवि रोतका सम्बन्िी आरे्श अनुसूची-१४ बिोजिि हुनेछ । 
८०. सम्पवि लििाि गदाय अपनाउनपुनन काययववधिः (१) कायापामलकाले यस ऐन बिोजिि भररभराउ गनुापने 

त्रबगो वा कोटा फी वा त्यस्तै कुनै रकि असुलउपर गना र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजिि सम्पविको 
वववरण खुलाइा र्खाास्त परेिा त्यस्तो रकि भररदर्नुपने व्यजततलाइा बुझाउनुपने रकि बुझाउन सात दर्नको 
म्यार् दर्इा सूचना िारी गनुापछा । 
(२)  उपर्फा (२) बिोजििको म्यार्िा रकि बुझाउन नलयाएिा त्यस्तो भररदर्नुपने व्यजततको भररपाउने 

व्यजततले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजििको सम्पवि तायर्ात गरी लयाउनुपछा ।   
(३)  र्ण्ड, िररिाना, सरकारी त्रबगो वा कुनै अर्ालत वा तनकाय वा गाउँपामलका वा समिततको तनणायले 

असुलउपर गनुापने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असुलउपर हुनुपने व्यजततले बुझाउन नलयाएिा 
तनिको िुनसुकै अचल सम्पवि फेला परेिा तायर्ात गरी रोतका राखु्नपछा । 

(४)  उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन िेथा ििानत वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट 
र्ाखखल गरेको हकिा सो सम्पविबाट खाम्ने ितत रकिको लाधग उपर्फा (३) बिोजिि गरररहनु 
परै्न ।   

(५)  उपर्फा (४) बिोजिि िोल कायि भएपतछ उतत अचल सम्पविको मललािको सूचना सम्बजन्ित 
पक्षलाइा दर्इा सवासािारणको िानकारीको लाधग मललाि हुने मितत र सम्पविको वववरण सदहतको 
सावाितनक सूचना गाउँपामलका, जिलला प्रशासन कायाालय, जिलला अर्ालत, जिलला सिन्वय 
समिततको कायाालय तथा कोष तथा लेखा तनयन्िकको कायाालयिा टाँस्न लगाउनुपनेछ । 

(६)  उपर्फा (५) बिोजििको सूचनािा तोककएको दर्निा उतत सूचनािा तोककएको सम्पवि पञ्चककत े
िोलबाट िाधथ बढाबढ प्रकक्रया बिोजिि मललाि गनुापनेछ । 

(७)  मललाि प्रकक्रयािा सम्भव भएसम्ि जिलला अर्ालत, जिलला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन 
कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय तथा गाउँपामलका क्षेिमभि रहेका अन्य सरकारी कायाालयका 
प्रतततनधिलाइा रोहवरिा राखु्नपनेछ ।   

(८)  उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाा उतत सम्पवि कसैले पतन मललाि सकार नगरेिा सोही प्रकक्रयाबाट पुनिः 
र्ोस्रोपटक मललाि गनुापनेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पतन कसलेै मललाि सकार नगरेिा भराइपाउने पक्ष 
तनवेर्कलाइा नै उतत सम्पवि पञ्चककत ेिोलिा सकार गना लगाउनुपनेछ । 

(९)  उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाा तनवेर्कले सम्पवि सकार गना नचाहेिा पतछ अको िेथा खुलन आएका 
बखत कानून बिोजिि गनेगरी तनिको तनवेर्न तािेलीिा राखी मललाििा चढाइएको सम्पवि फुकुवा 
गररदर्नुपछा ।      

(१०) यस र्फािा अन्यि िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन गाउँपामलकाको कुनै रकि असुल उपर गने 
क्रििा मललाि गर्ाा कसैले सकार नगरेिा िततिा सकार हुन्छ त्यततिा नै सो सम्पवि मललाि गरी 
प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य सम्पवि वा प्रकक्रयाबाट 
असुलउपर गनुापनेछ ।  

८१. तायदात गनन प्रकियाः (१) अमभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजिि सम्पवि तायर्ात गनुापर्ाा कजम्तिा वडा 
सधचवस्तरको किाचारी खटाइा त्यस्तो अचल सम्पविको चलनचलतीको िूलय स्पष्ट खुलने गरी तायर्ात गना 
लगाउनुपनेछ ।   
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(२)  उपर्फा (१) बिोजिि तायर्ात गने किाचारीले तायर्ात गनुापने सम्पविको चलनचलतीको िूलय 
कायि गने प्रयोिनले पञ्चककत े िोल कायि गरी िुचुलका खडा गरी अमभलेख प्रशासक सिक्ष 
प्रततवेर्न सदहत पेश गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चककत ेिोल कायि गर्ाा रे्हाय बिोजििका कुरालाइा आिार मलइा कायि 
गनुापनेछिः 
(क)  तनवेर्कले तनवेर्निा खुलाएको िूलय; 
(ख) तनणायिा उललेख भएको भए सो िूलय;    
(ग) पक्षले ििानत वा कुनै अन्य प्रयोिनको लाधग कायापामलका सिक्ष तनवेर्न दरँ्र्ा खुलाएको 

िूलय; 
(घ) तायर्ात गर्ाा भै आएको स्थानीय िूलयांकन अनुसारको िूलय; 
(ङ) िालपोत कायाालयले कायि गरेको न्यूनति िूलय; 
(च) अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी तनकायले कुनै िूलय कायि गरेको भए सो िूलय तथा 
(छ) पञ्चककत ेिोल कायि गनुाभन्र्ा तत्काल अगावै कुनै खररर्त्रबक्री भएको भए सो िूलय । 

स्पम्ष्टकरणः “पञ्चककत े िोल” भन्नाले अचल सम्पवि त्रबक्री गनुापर्ाा त्रबक्रीहुने न्यूनति 
िूलयलाइा सम्झनुपर्ाछ । 

(४)  उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाा रे्हाय बिोजििको कुरालाइा सिेत ध्यानिा राखु्नपनेछ- 
(क) औद्योधगक वा व्यापाररक वा आवास क्षिे लगायत सडक सञ्िालसँग िोडडएको छ वा छैन 

तथा 
(ख) नगरक्षेिमभि पने घरको हकिा घरको वतािान अवस्था सम्बन्ििा प्राववधिक िूलयांकन 

प्रततवेर्न । 
८२. खाम्नेजयत िाि लििाि गनुयपननः (१) कायापामलकाले र्फा ८० बिोजिि मललाि गर्ाा असुल गनुापने 

बाँकी खाम्ने ितत सम्पवििाि मललाि गनुापनेछ ।       
(२)  सम्पवि मललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनुापने भन्र्ा बढी भएिा सो बढी भएको ितत 

रकि सम्पविवाल पक्षलाइा कफताा गररदर्नुपछा । 
(३)  उपर्फा (२) बिोजिि रकि कफताा पाउने पक्ष मललाि गर्ााको बखत उपजस्थत नभएको भए     

रकि कफताा मलन आउनु भनी तनिको नाििा सात दर्नको सूचना िारी गररखझकाइा रकि कफताा 
गनुापछा । 

(४)  उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाा सम्बजन्ित पक्ष रकि कफताामलन नआएिा उतत रकि सजञ्चतकोषिा 
र्ाखखल गरी आम्र्ानी बाँिी सर्रस्याहा गनुापछा । 

(५)  अमभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजिि मललाि गरेको सम्पवि सकार गने पक्षको नाििा सम्पवि 
र्ताा नािसारीको लाधग सम्बजन्ित कायाालय वा तनकायिा पिाचार गरी तनिलाइा सम्पविको 
चलनपूिी उपलब्ि गराइा आवश्यक परे सो सम्पविको चलन चलाइदर्नुपछा ।  

(६)  यस ऐनिा अन्यि िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन र्फा ८० बिोजििको मललाि प्रकक्रया अगाडी 
बदढसकेपतछ भराउनुपने रकि बुझाउन लयाए पतन सो रकि नबुझी सम्पवि मललाि गनुापनेछ । 

८३. लििाि उपरको उजुरीः यस ऐन बिोजिि भएको मललािको प्रकक्रयािा धचि नबुझ्ने पक्षले िुन प्रकक्रया 
उपर धचि नबुझकेो हो सो भएको पन्र दर्नमभि समितत सिक्ष उिुरी पेश गरी भएको आरे्श बिोजिि 
गनुापनेछ । 
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८४. त्रबगो भराउँदा वा चिन चिाउँदा िागेको खचयः यस ऐन बिोजिि त्रबगो भराउँर्ा वा चलन चलाउँर्ा 
लागेको खचा त्रबगो भररदर्नुपने वा चलनदर्नुपने सम्बजन्ित पक्षले व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथाम्स्थयतिा राख्नःे कायापामलकाले यस ऐन बिोजिि चलनचलाइा िाग्न वा त्रबगो भराइपाउन कुनै 
सम्पवि रे्खाइा तनवेर्न परेपतछ त्रबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लाधग उतत 
सम्पवि हकहस्तान्तरण गना, भत्काउन, त्रबगाना तथा कुनै प्रकारको तनिााण काया गरी उतत सम्पविको 
स्वरुप पररवतान गना नपाउने गरी रोतका राख्न सम्बजन्ित पक्षको नाििा आरे्श िारी गरी उतत सम्पवि 
यथाजस्थततिा राखु्नपनेछ ।     

८६. यनवेदनबाट कारबाही गननः (१) अमभलेख प्रशासकले कुनै पक्षले र्फा ८५ बिोजिि भएको आरे्श ववपररत 
कुनै सम्पविको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतान आदर् गरेको तनवेर्न परेिा उतत तनवेर्न र्ताा गरी 
त्यस्तो गने पक्षको नाििा ततन दर्नको म्यार् िारी गरी तनिलाइा हाजिर गराइा सो तनवेर्न समितत सिक्ष 
पेश गनुापनेछ ।     
(२)  समिततले उपर्फा (१) बिोजििको तनवेर्न पेश हुन आएिा पक्षलाइा नयाँ उिुरी र्ताा गना नलगाइा 

उतत तनवेर्नबाट नै आवश्यक कारबाही गरी तनणाय गनुापनेछ । 
(३)  उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन उपर्फा (१) बिोजििको तनवेर्नको व्यहोराबाट 

तनवेर्न समिततको क्षेिाधिकारमभि नपने ववषयिा परेको रे्खखएिा समिततले उतत ववषयिा 
क्षेिाधिकार ग्रहण गने अर्ालत वा तनकाय सिक्ष िान सुनाइा दर्नुपनेछ । 

८७. चिन चिाउने सचूनाः (१) अमभलेख प्रशासकले समिततको तनणाय बिोजिि चलन चलाइा पाउन तनवेर्न 
परेिा चलन चलाउने मितत खुलाइा फलानो मिततिा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन किाचारी खदटइा 
आउने हँुर्ा सो मितत अगावै घर िग्गा खाली गररदर्नु भनी चलन दर्नुपने पक्षको नाििा सूचना िारी 
गनुापनेछ ।    
(२)  चलन दर्नुपने सम्पवि उिुरीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अमभलेख 

प्रशासकले सोही पक्षको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको सूचना िारी गनुापनेछ । 
(३)  उपर्फा (१) बिोजिि तोककएको मिततिा खदटइा िाँर्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बजन्ित 

किाचारीले चलन चलाइा दर्एको िुचुलका खडा गरी तथा घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइा 
चलन चलाइा चलन चलाएको िुचुलका खडा गरी प्रततवेर्नसाथ अमभलेख शाखािा पेश गनुापनेछ ।       

पररच्छेद - १० 

ववववि 

८८. नक्कि यनवेदनः (१) समितत सिक्ष र्ताा रहेको उिुरीको कुनै सरोकारवाला पक्षले वववार्को मिमसलिा 
रहेको कुनै कागिपिको नतकल मलनको लाधग तनवेर्न दर्एिा समिततले उतत पक्षलाइा सो कागिको 
नतकल उपलब्ि गराउनुपनेछ । 
(२)  उपर्फा (१) बिोजििको तनवेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्ित पक्षले उिुरी शाखािा रहेको मिमसलको नतकल 

मलनुपर्ाा उिुरी प्रशासक तथा अमभलेख शाखािा रहेको मिमसलको नतकल मलनुपने भएिा अमभलेख 
प्रशासक सिक्ष तनवेर्न पेश गनुापनेछ । 
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(३)  उपर्फा (१) बिोजििको तनवरे्न दर्नको एघार बिे अगावै पेश भएिा सम्बजन्ित किाचारीले सोही 
दर्न र सो भन्र्ा पतछ पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोही दर्न नभए सोको भोमलपलट नतकल 
उपलब्ि गराउनेछ । 

(४)  उपर्फा (१) बिोजिि तनवेर्न दरँ्र्ा फरक-फरक उिुरीको लाधग फरक-फरक तनवेर्न दर्नुपनेछ । 
(५)  वववार्को कुनै पक्षले उपर्फा (१) बिोजििको तनवेर्न दरँ्र्ा नतकलको सट्टािा कागिपिको फोटो 

खख्ने अनुितत िागेिा सो दर्नुपनेछ । 
(६)  नतकल तनवेर्न दरँ्र्ा अनुसूची-१५ बिोजििको ढाँचािा दर्नुपनेछ । 

८९. नक्कि दस्तरुः (१) सम्बजन्ित प्रशासकले र्फा ८८ बिोजिि नतकल वा फोटो खख्नको लाधग तनवेर्न 
दर्ने पक्षसँग रे्हाय बिोजििको र्स्तुर मलइा नतकल उपलब्ि गराउनुपनेछ- 

(क) नतकलको हकिा सतकल पानाको प्रतत पषृ्ठको रू. ५/- रुपैयाँको र्रले; 
(ख) समिततको तनणाय कागिको हकिा प्रतत सतकल पानाको प्रतत पषृ्ठको रू. ५/- रुपयैाँको    

र्रले तथा 
(ग) मलखत कागिपिको नतकल नमलइा फोटो खख्न चाहेिा प्रतत पानाको रू. ५/- रुपैयाँको       

र्रले । 
(२)  उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन प्रचमलत कानून बिोजिि नतकल र्स्तुर नलाग्ने 

पक्षलाइा यस र्फा बिोजििको र्स्तुर लाग्नेछैन । 
(३)  यस र्फा बिोजिि नतकल उतार गरी लैिाने पक्षले नतकल उतार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था 

आफै गनुापनेछ । 
९०. दस्तरु उल्िेख गननः (१) नतकल प्रिाखणत गने सम्बजन्ित प्रशासकले नतकल प्रिाखणत गर्ाा नतकल 

लैिाने पक्षको नाि, थर तथा उिुरीिा हैमसयतका साथै नतकल उतार गरेवापत र्ाखखल गरेको र्स्तुर र 
नतकल पाना सिेत उललेख गरी नतकल दर्एको व्यहोरा िनाइा नतकल प्रिाखणत गनुापनेछ ।   

९१. दस्तरु चुक्ता नभर्य नक्कि नददर्नेः सम्बजन्ित प्रशासकले यस ऐन बिोजिि नतकल िाग्ने पक्षले 
नतकल उतार गर्ाा र्फा ८९ बिोजिि लाग्ने र्स्तुर र्ाखखल नगर्ाासम्ि नतकल दर्नेछैन र सो नतकलको 
आधिकाररकता प्रिाखणत गना पाउनेछैन ।  

९२. प्रचलित काननू बिोम्जि हुनेः यस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन उिरुीसँग सम्बजन्ित 
प्रचमलत कानूनिा कुनै कुरा लेखखएको भए सोिा लेखखए िततको हकिा सोही बिोजिि हुनेछ । 

९३. यनयि बनाउने अधिकारः समिततले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लाधग आवश्यक तनयि बनाउन 
सतनेछ । 
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अनुसूची १ 
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बम्न्ित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्यातयक समितत सिक्ष पेश गरेको  

तनवेर्न-पि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (प्रथि पक्ष) तनवेर्क । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (र्ोस्रो पक्ष) ववपक्षी । 

ववषयिः सम्बन्ि वव्छेर् । 

ि तनम्न बुँर्ाहरुिा लेखखए बिोजिि तनवेर्न गर्ाछु : 

१. ि तनवेर्क र यस वववार्को र्ोस्रो पक्षत्रबच संवत ्२०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनुसार वववाह गररएको 
हो । वववाह भएपश्चात २ वषासम्ि अथाात २०७१ सालसम्ि हािीत्रबच सुििुर र्ाम्पत्य िीवन रहेको धथयो । 
हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेत िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्ने स्वास्नीत्रबचको 
सहितत र सहकायािा छोरा िन्िेपछी क्रिशिः सिस्या रे्खखरै् िान थालयो । २०७१ सालको ततहारिा िाइत 
गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक-पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेँ । २ पटकसम्ि मलन गएँ । तर 
तनिले ततिीसँग िेरो िीवन चलन सतरै्न, ि घर िान सजततन, ततिी िे गनुापछा गर भनी ठाडो िवाफ 
दर्न थामलन ्। के कारणले यस्तो हुन गयो भनी सोध्र्ा अब ततम्रो र िेरो सम्बन्ि छैन, आफुखुसी गर र  
िलाई सम्पका  नगर, गरेिा राम्रो हँुरै्न भनी िाकिम्की र िास सिेत दर्इन ्। लािो सियसम्ि िन फकेला 
र घर आउमलन ्भनी पखी बसेँ तर आइनन ्। कररब ३ वषापछी अथाात २०७४ साल भा्रण िदहनािा पुनिः मलन 
गएँ तर ववपक्षी िसँग बोलरै् नबोली घरमभि तछररन ्र साला, िेठान पठाई शारीररक आक्रिण गनेसम्िको 
काया गरी िलाई तथानाि गामलगलौच गरे । िुजश्कलले ज्यान िोगाई तनराश भएर घर फकका एँ र अब र्ोस्रो 
पक्ष श्रीिती िसँग पनुिः फकी आउने र र्ाम्पत्य िीवन सिुिुर हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक वववार् 
तनरुपणका लाधग यो तनवेर्न दर्न आएको छु ।  

२. यस समिततबाट र्ोस्रो पक्ष खझकाई िे िो बुझ्नुपछा बुझी वववार् तनरुपण गराई पाउँ ।  



28 
 

३. यस गाउँपामलकाबाट िारी भएको स्थानीय न्यातयक कायाववधिको र्फा १४ (१) बिोजिि तनवेर्न र्स्तुर   
रू. ...., र्ोस्रो पक्ष १ िनालाई म्यार् सूचना र्स्तुर रू. ...., पाना २ को तनवेर्नको प्रततमलपी र्स्तुर       
रु. ....... सिेत गरी िम्िा रू. ....... यसै तनवेर्नसाथ र्ाखखल गरेको छु । 

४. यो तनवेर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ (२) अनुसार यसै समिततको अधिकार 
क्षेिमभि पर्ाछ ।  

५. यो तनवेर्न हर्म्यार् मभिै छ र ि तनवेर्कलाई यस ववषयिा तनवेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ ।  

६. यस ववषयिा अन्यि कहीीँ कतै कुनै तनकायिा कुनै प्रकारको तनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा र्ोस्रो पक्षको िाइती तफा का र िेरो घर तफा का पररवारका सर्स्यहरु खझकाई थप व्यहोरा बुझ्न 
सककनेछ ।  

८. यसिा लेखखएका व्यहोरा ठीक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून बिोजिि सिाय भोग्न तयार छु ।  

 

तनवेर्क 

नाििः .................................................    सम्पका  फोनिः .......................................... 

 

इतत संवत ्............. साल ................... िदहना ................... गत े................ रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची २ 
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्ित) 

उिुरी र्ताा गरेको तनस्साको ढाँचा 

 

श्री .......................  

.................................................. । 

 

ववषय:  उिुरी र्तााको तनस्सापि सम्बन्ििा । 

 

.................. जिलला .......................... गाउँपामलका वडा नं. .................. बस्ने तपाइाको ववरूद्ििा 

.................. जिलला .......................... गाउँपामलका वडा नं. .................. बस्ने ..................................... ले 

............................................................... भनी उिुरी र्ताा गना लयाएकोिा आिको मिततिा र्ताा गरी र्ताा 
नं. ............................... कायि भएकोले यो तनस्सा िारी गररदर्एको छ ।  

 

उिुरी प्रशासक- 

र्स्तखत: ......................... 

मिततिः .............................. 

  

प्रथि संशोिनद्वारा छुट भएका ववषय थवपएको 
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अनुसूची ३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बम्न्ित) 

ताररख भपायर्य 

त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समिततिा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

   वार्ी             प्रततवार्ी 

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

िुद्र्ािः .................... 

मितत ............................... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बिे यस 
न्यातयक समिततको सधचवालयिा उपजस्थत हुनेछु भनी सही गने- 

 

बार्ीिः ................       प्रततबार्ीिः ................ 

 

इतत संवत ्............. साल ................. िदहना ................ गत े............... रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची ४ 
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्ित) 

ताररख पचाय 

त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समिततबाट िारी भएको तारेखको पचाा 

 

   वार्ी             प्रततवार्ी 

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

िुद्र्ािः ...................... 

 

मितत ........................... िा ................................... काि गना ........ बिे हाजिर हुन आउनुहोला ।  

 

उिुरी प्रशासक- 

र्स्तखत: ......................... 

मिततिः .............................. 
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अनुसूची ५ 
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्ित) 

प्रयतवादको ढाचँा 

मलखखत िवाफको निूना 

न्यातयक समितत सिक्ष पेश गरेको मलखखत िवाफ 

प्रथि पक्ष 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... मलखखत िवाफ प्रस्तुतकताा । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (ववपक्षी) तनवेर्क । 

ववषयिः सम्बन्ि वव्छेर् । 

ि तनम्न बुँर्ाहरुिा लेखखए बिोजिि तनवेर्न गर्ाछुिः 

१. ि मलखखत िवाफ प्रस्तुतकताा र ववपक्षी तनवेर्कत्रबच संवत ् २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनुसार 
वववाह भएको व्यहोरा ठीक हो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेत िायिन्ि भएको ठीक हो । 
२०७१ सालको ततहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक-पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, २ 
पटकसम्ि मलन आएको तर ि घर नगएको, िैले ववपक्षी तनवेर्कलाई र्ाम्पत्य िीवन चलन नसतने भनेको 
र िेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रिण गनेसम्िको काया गरेको भनी कपोलकजलपत झुठा र हँुरै् नभएका 
तनरािार व्यहोरा उललेख गरी वववार् गरेको कुरा उललेख गना चाहान्छु ।  

२. िलाइा ववपक्षी तनवेर्क सिेत गालीगलौच, डर, िाकिम्की रे्खाई हातपात गरी घरबाट तनकाला गरेपछी ि 
िाइतीिा आई बसेकी हँु । वववाह भएको केही वषापतछ ववना कारण ि िाथी ववमभन्न ककमसिका आरोप 
लगाई अपिान गने, गालीगलौच गने लगायतका कािहरु हँुरै् गए । पररवारका अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी 
घणृा गने, बोलचाल नगने िस्ता काया गरेपतन ववपक्षीले केही सिय िलाई नै सिथान र सहयोग गरै् 
आएका धथए तर पछी ववपक्षी तनवेर्क सिेत उनीहरुसँगै मिले र िलाई िबरिजस्त घरबाट तनकालने 
कायािा सहभागी भए । के कुन कारणले वा िेरो के गलतीले यसो गरेका हुन ्भनी बुझ्र्ा बेला-बेला र्ाइिो 
नलयाएको भनी िाइती पक्षसिेतको आलोचना गने गरेका धथए । सायर् उनीहरुलाई र्ाइिोकै लोभका 
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कारण िलाई घरबाट तनकामल दर्एको हुनुपर्ाछ । िैले कुनै गलती नगरेको र ववपक्षी लोग्नेसँग पूवावत 
िाया, सद्भाव र सम्िान यथावत रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ि यथावत कायि गररपाउँ ।  

३. घरबाट िबरिस्ती तनकालेपछी ४ िदहनाको नाबालक छोरा काखी ्यापेर िाइती आएको झण्ड ै३ वषासम्ि 
बेखबर, सम्पका  ववदहन बसी अदहले एतकासी सम्बन्ि वव्छेर्को िाग गरी तनवेर्न दर्नु आफैँ िा 
आश्चयािनक लागेको छ, सत्य तथ्य बुझी कानून बिोजिि गररपाउँ ।  

४.  यस गाउँपामलकाबाट िारी भएको स्थानीय कायाववधिको र्फा १४ (२) बिोजिि मलखखत िवाफ वापत लाग्न े
र्स्तुर रू. .......... यसै तनवेर्नसाथ र्ाखखल गरेको छु ।  

५. यो मलखखत िवाफ म्यार्मभिै मलई ि आफैं  उपजस्थत भएको छु ।  

६. यस ववषयिा अन्यि कहीीँ कतै कुनै तनकायिा कुनै प्रकारको तनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा लेखखएका व्यहोरा ठीक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून बिोजिि सिाय भोग्न तयार छु ।  

 

तनवेर्क 

नाििः ...................................     सम्पका  फोनिः ............................... 

 

इतत संवत ्............. साल ................. िदहना ................ गत े............... रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची ६ 
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बम्न्ित) 

  न्याययक सलियतबाट जारी भएको 
म्याद सचूना 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को नाउँिा 
त्रिवेणी गाउँपामलकाको कायाालयबाट िारी भएको १५ (पन्र) दर्ने सूचना ।  

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ......................... ले 
तपाइाको ववरूद्ि ..................................................... ववषयको वववार् परेको भनी तनवेर्न र्ताा गरेको हँुर्ा सो 
को प्रततमलपी यसैसाथ पठाइएको छ । अतिः तपाइाले यो म्यार् बुझकेो वा ररतपूवाक तािेल भएको मिततले १५ 
(पन्र) दर्नमभि आफ्नो भनाइा सदहत आफै वा कानून बिोजििको वारेश िाफा त यस कायाालयिा हाजिर हुन 
आउनुहोला । अन्यथा कानून बिोजिि हुने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।  

 

इतत संवत ्............. साल ................. िदहना ................ गत े............... रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची ७ 
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्ित) 

यनणययको ढाचँा  

त्रिवेणी गाउँपामलका न्यातयक समितत 

संयोिक श्री ......................................................................................... 

सर्स्य श्री ........................................................................................... 

सर्स्य श्री ........................................................................................... 

तनणाय 

संवत ्............... सालको तनवेर्न नं. ....... 

ववषयिः वलेसीबाट पानी झारेको । 
 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (प्रथि पक्ष) तनवेर्क । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (र्ोस्रो पक्ष) ववपक्षी । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ (१) को खण्ड (ञ) बिोजिि तनवेर्न र्ताा भई सोही ऐनको 
र्फा ४६ बिोजिि गठन भएको न्यातयक समितत सिक्ष प्रस्तुत हुन आएको िुद्र्ाको संक्षक्षप्त तथ्य र तनणाय 
यस प्रकार छ-  

(१) .............. जिलला ............... गाउँपामलका, वडा नं. ......... नतसा मसट नं. ... कक.नं. ....... क्षे.फ. .......... 
को घरिग्गािा पजश्चि तफा का कक.नं. ......... का संधियार ववपक्षी ................... ले घर बनाउँर्ा आफ्नो 
िग्गािा मसिानासम्ि िोडी बनाएको र छत तथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डमभि झानेगरी 
गरेको हँुर्ा सो वलेसी बन्र् गराइपाउँ भन्ने तनवेर्कको तनवेर्न व्यहोरा ।  
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(२) .............. गाउँपामलकाबाट प्रचमलत भवन तनिााण सम्बन्िी िापर्ण्ड बिोजिि इिाित प्राप्त गरी भवनको 
नतसा सिेत स्वीकृत गराई सो नतसा बिोजिि भवन तनिााण गरेको हँु । ववपक्षी तनवेर्कले भने बिोजिि 
आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी तनिको घर कम्पाउण्डमभि झाने नगरेको, आफ्नै घरिग्गािा झाने 
गरेको हँुर्ा झुठा तनवेर्न खारेि गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको मलखखत िवाफ ।  

(३) ............ गाउँपामलकाबाट स्थलगत तनरीक्षण तथा सवके्षण गना गएका प्राववधिक टोमलले स्थलगत तनरीक्षण 
गरी मितत .................... िा पेश गरेको स्केच सदहतको प्रततवेर्नबाट प्रत्यथीको घरतफा बाट छत तथा 
वलेसीको पानी खस्र्ा तनवेर्कको घर कम्पाउण्डमभि पने गरेको रे्खखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेखखत भएको ।  

(४) वववार्का र्वुै पक्षलाई िेलमिलाप गराउने प्रयोिनका लाधग .......................... गाउँपामलका वडा नं. ......., 
................. िा रहेको िेलमिलाप केन््रणिा पठाउँर्ा िेलमिलाप हुन नसकी फकी आएको ।  

यनणयय 

र्वुै पक्षलाई सुनुवाईको लाधग आि पेशी तोककएकोिा वववार्का सम्बजन्ित पक्षहरु स्वयि ् तथा तनिहरुबाट 
तनयुतत गरेका कानून व्यवसायीहरु सिेतको भनाई सुनी पनुिः मिलापि गनुाहोस ्भनी सम्झाउँर्ा बुझाउँर्ा पतन 
मिलापि गना िञ्िुर नगनुा भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिाण कागिहरुको सिेत िूलयाङ्कन गरी स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४९ (२) बिोजिि तनणाय दर्नुपने हुन आई तनणाय तफा  ववचार गर्ाा 
तनवेर्कको कक. नं. ...... को पजश्चितफा  प्रत्यथीको कक.नं. ...... को घरिग्गा िोडडएर रहेकोिा वववार् रे्खखएन । 
तनवेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डमभि प्रत्यथीको छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भनी 
स्थलगत रुपिै िाँचबुझ गरी प्राववधिक प्रततवेर्न पेश गना कायाालयबाट खदटइा गएका प्राववधिक किाचारीले   
मितत ......... िा पेश गरेको स्केच सदहतको प्राववधिक प्रततवेर्न सिेतबाट तनवेर्कको िागर्ाबी बिोजिि आफ्नो 
घर कम्पाउण्डमभि प्रत्यथीको छत तथा वलेसीबाट पानी झने गरेको भन्ने पुजष्ट हुने रे्खखन्छ । प्रत्यथीले यस 
कायाालयबाट पाररत गरेको नतसािा सिेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरिग्गािा झाने भनी रे्खाइएको र 
तनवेर्कको घर कम्पाउण्डमभि पानी झाना पाउनुपछा भनी प्रत्यथीले र्ाबी ववरोि गना सिेत नसकेको र प्रचमलत 
कानून तथा प्रचलनबाट सिेत अकााको घर कम्पाउण्डमभि आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झाना पाउने नरे्खखएको 
हँुर्ा तनवेर्कको िाग बिोजिि प्रत्यथीले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने प्रबन्ि 
गनुापने रे्खखन्छ । तनवेर्कको घर कम्पाउण्डिा पानी झाना नपाउने ठहछा । सो ठहनााले तपमसल बिोजिि गनुा ।  

तपलसि 

१. सरोकारवालाले नतकल िाग गना आएिा तनयिानुसार र्स्तुर मलई नतकल दर्नु ।  

२. यो तनणायिा धचि नबुझ े३५ दर्नमभि .............. जिलला अर्ालतिा पुनरावेर्न गना िानु भनी प्रत्यथीलाई 
सुनाई दर्नु ।  

३. म्यार्मभि पुनरावेर्न नपरेिा कानून बिोजिि तनणाय कायाान्वयन गनुा/गराउनु ।  

  

इतत संवत ्............ साल ............. िदहना ............ गत े............ रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची ८ 
(दफा ४८ सँग सम्बम्न्ित) 

अन्तररि संरिणात्िक आदेशको निूना 
त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समितत 

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

आदेश 

संवत ्............................ सालको तनवेर्न नं. ....... 

ववषयः वपडडतिाई उपचार गराउने सम्बन्ििा । 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (प्रथि पक्ष) तनवेर्क । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (र्ोस्रो पक्ष) ववपक्षी । 

यसिा तनवेर्कको िाग बिोजिि ................ जिलला वडा नं. ................ बस्ने ............... को नातत/नाततनी 
..................... को छोरा/छोरी वषा .......... को ......... ले आफुलाई असाध्य रोग लाधग तनयमित रुपिा हप्ताको 
२ पटक िगृौला डायलाइमसस गना धचककत्सकले मसफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषा ...... को .............. ले 
तनयमित रुपिा डायलाइमसस गना अटेर गरेको, घरी-घरी रुपैयाँ नभएको बाहाना गने गरेको, कदहले-कदहले 
कायाालयको कािको व्यस्तताले फुसार् नमिलेको आदर् कारण िनाई आफुले तनयमित प्राप्त गनुापने स्वाथ्य सेवा 
प्राप्त गना नसकेको हँुर्ा आफ्नो िीवन झन-्झन ्खतरायुतत बन्रै् गएको भनी अस्पतालको धचककत्सकको पुिाा र 
मसफाररस सदहत पेश हुन आएको तनवेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िाँचबुझ गर्ाा व्यहोरा िनामसव रे्खखएको हँुर्ा 
हाललाई तनवेर्कको लाधग धचककत्सकले मसफाररस गरेबिोजिि हरेक हप्ता २ पटक डायलाइमसस गनुा गराउनु 
तथा तनिको स्वाथ्यलाभका लाधग आवश्यक अन्य प्रबन्ि सिेत मिलाउनु भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को र्फा ४९ (८) बिोजिि ववपक्षी ........................ को नाििा यो अन्तररि संरक्षणात्िक आरे्श िारी 
गररदर्एका छौँ । यो आरे्श मिमसलिा सािेल राखी ववपक्षीलाई लेखी पठाइा दर्नु । यो आरे्श अनुसार उपचार 
भएको िानकारी प्राप्त गरी मिमसलिा सािेल राखु्न र तनयिानुसार पेश गनुा ।  

ईतत संवत ्................... साल .......... िदहनाको ....... गत े....... रोििा शुभि ्। 



38 
 

अनुसूची ९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बम्न्ित) 

लििापिको िाधग यनवेदनको ढाँचा 

त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समितत सिक्ष पेश गरेको मिलापिको संयुतत तनवेर्न-पि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (प्रथि पक्ष) तनवेर्क । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (र्ोस्रो पक्ष) ववपक्षी । 

ववषयिः सम्बन्ि वव्छेर् । 

हािी तनवेर्क तनम्न मलखखत तनवेर्न गर्ाछौिः  

१. हािीत्रबच संवत ् २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनुसार वववाह गररएकोिा कररब २ वषासम्ि सुििुर 
र्ाम्पत्य िीवन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेत िायिन्ि भएको, सोही वषा 
२०७१ सालको ततहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक-पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, मलन 
गएको तर उलटै कुटवपट गरी पठाएको भनी तनवेर्कको तनवेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको तनहँुबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी िबरिजस्त घरबाट तनकाला गरेको   

हो । आफु खुशीले िाइत गई बसेको होइन अझपतन लोग्नेप्रतत आफ्नो यथावत िाया, सद्भाव र सम्िान 
रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ि यथावत कायि गराई पाउँ भन्ने प्रत्यथीको मलखखत िवाफ रहेको ।  

३. हािी झगडा गरी आयौँ, केही वषा लोग्ने स्वास्नी छुदटएर बस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको िायिन्ि सिेत 
भैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी ववषयले िनिुटाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग-अलग बसेकोिा त्रिवेणी 
गाउँपामलकाको न्यातयक समितत िाफा त वडा नं. ........ को िेलमिलाप केन््रणिा आपसिा छलफल गरी मिली 
आएको व्यहोरा यो छ की ववगतिा िे िस्ता ववषयिा असिझर्ारी तथा बेिेल भएको भए तापतन हािीत्रबच 
एक अकााप्रतत ववश्वास, सद्भाव र पे्रि कायिै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ि वव्छेर् गरी पाउँ भन्ने 
तनवेर्न र्ाबी छोडी पुनिः सुििुर सम्बन्िका साथ र्ाम्पत्य िीवनलाई व्यवजस्थत ढंगले अगाडी बढाउनेछौँ । 
तनवेर्कको घरिा तत्काल लोग्ने स्वास्नी मिली बस्ने वातावरण नहुने भएकोले छुट्टै ठाउँिा डरेा मलई बस्न 
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हािी र्वुै पक्ष सहित भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ (२) बिोजिि यो 
मिलापिको तनवेर्न पेश गरेका छौँ । लेखखए बिोजिि मिलापि गरी पाउँ ।  

४.  त्रिवेणी गाउँपामलकाको स्थानीय न्यातयक कायाववधि बिोजिि यो मिलापिको संयुतत तनवेर्न र्स्तुर वापत  
रु. .......... यसैसाथ संलग्न छ । 

५. यसिा लेखखएका व्यहोरा ठीक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून बिोजिि सहँुला बुझाउँला ।  

तनवेर्कहरु 

......................................, तनवेर्क (प्रथि पक्ष) 

......................................, ववपक्षी (र्ोस्रो पक्ष) 

 

इतत संवत ्............. साल .............. िदहना .............. गते ............ रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची १० 
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बम्न्ित) 

लििापिको ढाँचा 
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 मलखखति ्हािी तपमसलिा लेखखएका बार्ी प्रततबार्ीहरू आगे ववपक्षी जिलला रोलपा त्रिवेणी गाउँपामलका 
वडा नं. ५ बस्ने प्रशन्न थापाले मितत २०७५ साल पौष १४ गत ेअव्यवजस्थत तवरले हाँस पालन गरी फोहोर 
र्गुान्ि फैलाइा सो ववषयिा भन्र्ा ववपक्षीले िलाइा गाली बेइज्ित गरेकोले कारबाही गराइा पाउँ भनी बार्ीको  
र्ावी । िैले तनवेर्क बार्ीलाइा गाली बेइज्ित गरेको छैन । िैले अव्यवजस्थत तवरले हाँस पालन गरी फोहोर 
र्गुान्ि फैलाउने काया गरेको छैन । यी ववपक्षी बार्ीले नै कलको पानी िथाभावी तवरले तनकास छाडी दर्एको हो, 
तनिबाटै कलको पानी व्यवजस्थत गराइा पाउँ भन्ने प्रततबार्ीको जिककर ।  

 आग्गे हािी बार्ी प्रततबार्ीहरुको त्रबचिा िुद्र्ा र्ायर गरी आएता पतन अब उप्रान्त िुद्र्ा िामिला 
नगरौं, एक आपसिा मिमल बसौँ भनी गाउँ सिाि, भ्रण भलाद्िी सिेतलाइा रोहबरिा राखी ि बार्ी (तनवेर्क) 
लाइा प्रततबार्ी ववपक्षीले अनुरोि गरी भन्र्ा हाम्रो धचि बझुी मिमलआएको व्यहोरा के हो त भन्र्ा बार्ीलाइा 
प्रततबार्ीले आि उप्रान्त गाली गलौच नगने, आफ्नो तफा को घेराबार गने, यस पटकको हाँस बाली हुकी 
नसकुञ्िेलसम्ि व्यवजस्थत तवरले पालने र अको पटकको पालनिा व्यवसाय र्ताा गरी कानूनी प्रकृया पुयााइा 
व्यवजस्थत ढंगबाट पालन गने र बार्ीले आिैको मिततबाट प्रयोग गरेको कलको पानी आफैले नाला खनी, पाइप 
राखी िमिन िूनीबाट पानी तनकासको व्यवस्थापन गरी यसै ववषयिा अन्यि उिुर बािरु नगने भनी आ-आफ्नो 
र्ाबी तथा जिककर छोडी मिलापि गना िञ्िुर भएकोले मितत २०..../..../.... गतकेो तारेख तोकी पाएकोिा सोही 
तारेखिा उपजस्थत भइा छलफल रोहबरिा बसी त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समितत (कायाववधि सम्बन्िी) 
ऐन, २०७५ को र्फा (५३) को उपर्फा (५) बिोजिि िुद्िा मिलापि गररपाउँ भनी यो मिलापिको कागि लेखाइा 
तपमसलिा सहीछाप गरी त्रिवणेी गाउँपामलकाको न्यातयक समिततिा चढायौँ । 

तनवेर्कहरु 
......................................, तनवेर्क (प्रथि पक्ष) 
........................................, ववपक्षी (र्ोस्रो पक्ष) 

इतत संवत ्............. साल .............. िदहना .............. गते ............ रोििा शुभि ्। 

प्रथि संशोिनद्वारा छुट भएका ववषय थवपएको 
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अनुसूची-११ 
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्ित) 

िेिलििापकतायिा सूचीकृत हुने यनवेदन ढाँचा 

त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समितत सिक्ष पेश गरेको तनवेर्न 

 

ववषयिः िेलमिलापकताािा सूचीकृत हुन पाउँ ।  

श्री न्यातयक समितत संयोिकज्यू, 
   न्यातयक समितत, त्रिवेणी गाउँपामलका, रोलपा । 

प्रस्तुत ववषयिा तपमसलिा उललेखखत कागिातहरुको प्रततमलपी साथै राखी त्रिवेणी गाउँपामलकाको 
न्यातयक समितत अन्तगात वडा नं. ............ को िेलमिलाप केन््रणिा सूचीकृत भई िेलमिलाप गराउन अनुितत 
पाउँ भनी तनवेर्न गर्ाछु ।  

तपमसल  

१) नागररकता प्रिाण-पिको छाँयाप्रतत,  

२) शैक्षक्षक योग्यताका प्रिाण-पिको छाँयाप्रतत, 

३) िेलमिलापकतााको तामलि प्राप्त गरेको प्रिाण-पिको छायाँप्रतत, 

४) िेलमिलाप सम्बन्िी अनुभव र 

५) व्यजततगत वववरण (Bio-Data) 

तनवेर्क- 

नाि थरिः ........... 

र्स्तखतिः ........... 

मिततिः ................ 

 

 

 

फोटो 
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अनुसूची १२ 
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्ित) 

त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्याययक सलियत सिि पेश गरेको  
भररभराउको यनवेदन पि 

ववषयिः भररभराई पाउँ भन्ने बारे । 

............... जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .........., ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... बार्ी/प्रततबार्ी । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... बार्ी/प्रततबार्ी । 

िुद्िा 

ि तनवेर्क तनवेर्न वापत रु. १०।– र्स्तुर साथै राखी तनम्न व्यहोरा तनवेर्न गर्ाछु । 

१.  उपरोतत ववपक्षीसँगको उललेखखत िुद्िा यस गाउँपामलकाको न्यातयक समिततको मितत ..................... को 
तनणाय बिोजिि िैले यस कायाालयिा राखेको र्स्तुर/रकि मितत .................. को श्री ............... जिलला 
अर्ालतको फैसला बिोजिि िैले भरी भराइा पाउने ठहर भएको हँुर्ा उतत रकि भरी भराई पाउन यो 
तनवेर्न पेश गरेको छु । 

२.  िैले यस कायाालयिा िम्िा गरेको र्स्तुर/रकिको भरपाइा/रमसर्/भौचरको सतकलै प्रतत र सम्िातनत       
श्री .................... जिलला अर्ालतको अजन्ति फैसलाको छायँाप्रतत यसैसाथ संलग्न छ ।  

३.  यसिा लेखखएको कुरा ठीक साचँो हो, झुठा ठहरे सहँुला बुझाउँला । 

तनवेर्क 

तनि ................. 

 

इतत संवत ्............. साल .............. िदहना .............. गते ............ रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची १३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्ित) 
चिन चिाउने यनवेदन-पिको ढाँचा  

त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समिततिा पेश गरेको तनवेर्न-पि 

ववषयिः चलन चलाई पाउँ भन्ने बारे । 
................. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .........., ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... बार्ी/प्रततबार्ी । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... बार्ी/प्रततबार्ी । 

िुद्िा 
ि तनवेर्क तनवेर्न वापत रु. १०/- र्स्तुर साथै राखी तनम्न व्यहोरा तनवेर्न गर्ाछु । 
१.  उपरोतत ववपक्षीसँगको उललेखखत िुद्िा यस गाउँपामलकाको न्यातयक समिततबाट मितत ..................... िा 

तनणाय भइा िेरो हक भोग र स्वामित्वको हुने (वा िुन सम्पवि भोग गना पाउने गरी तनणाय भएको छ सो 
सम्पवि वा वस्तु उललेख गने) घरिग्गा .................. जिलला अर्ालतिा ववपक्षले ............... भएकोिा 
पुनरावेर्न गरेकोिा सम्िातनत अर्ालतबाट सिेत मितत ................ िा तनणाय हँुर्ा न्यातयक समिततकै 
तनणायलाइा सर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हँुर्ा सो िेरो हक भोगको कायि भएको सम्पवि रहेको 
हँुर्ा शीघ्राततशीघ्र िलाइा उतत सम्पवि चलन चलाइा पाउन यो तनवेर्न पेश गरेको छु । 

२.  यसै तनवेर्नसाथ रे्हायका कागिातहरू संलग्न गरेको छु । 

क) न्यातयक समिततले मितत ......... िा गरेको तनणायको छायाँप्रतत । 

ख) श्री ....................... जिलला अर्ालतले गरेको मितत ............ को सर्र फैसलाको छायाँप्रतत । 

ग) यस वववार् सम्बद्ि मिमसल यसै कायाालयिा रहेको छ । 

३.  यसिा लेखखएको कुरा ठीक साचँो हो, झुठा ठहरे सहँुला बुझाउँला । 

तनवेर्क 
तनि ................. 

इतत संवत ्............. साल .............. िदहना .............. गत े............ रोििा शुभि ्। 
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अनुसूची १४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बम्न्ित) 

सम्पवि रोक्काको आदेश 
त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समितत 

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

आरे्श 

संवत ................. सालको तनवेर्न नं. .................. 

ववषयिः सम्पवि हस्तान्तरण रोतका । 

............... जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .........., ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (प्रथि पक्ष) तनवेर्क । 

ववरुद्ि 

.............. जिलला ................. गाउँपामलका, वडा नं. .......... को ......... टोल बस्ने ...................... को 
नाती/नाततनी ................. को छोरा/छोरी ....................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को 
....................... (र्ोस्रो पक्ष) ववपक्षी । 

िुद्िा 
यसिा तनवेर्कको िाग बिोजिि ............... जिलला .......... गाउँपामलका, वडा नं. ........... क्षे.फ. ........ कक.नं. 
....... को िग्गािा बनेको ......................... को नाििा रहेको अंशवण्डाको ............... वगा कफटको चार तलले 
घर र मलग लगापात सिेत सम्पवि तनि ववपक्षीबाट अन्य अंमशयारहरुको िन्िुरी ववना हक हस्तान्तरण हुन 
सतने आशंका गरी तनवेर्कले दर्एको तनवेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िाँचबुझ गर्ाा व्यहोरा िनामसव रे्खखएको 
हँुर्ा हाललाई प्रत्यक्षीको नाििा रहेको उजललखखत घरिग्गाको हक हस्तान्तरण गना मसफाररस नदर्न वडालाई र 
अको आरे्श नभएसम्िका लाधग उतत घरिग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुा/गना नदर्नु भनी िालपोत कायाालयको 
नाििा सिेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजिि यो रोतकाको आरे्श िारी 
गररदर्एका छौँ । यो आरे्श मिमसलिा सािेल राखी सम्बजन्ित कायाालयहरुिा पठाइदर्नु । यो आरे्श अनुसार 
रोतका भएको िानकारी प्राप्त गरी मिमसलिा सािेल राखु्न र तनयिानुसार पेश गनुा । 

इतत संवत ्............. साल .............. िदहना .............. गत े............ रोििा शुभि ्। 
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अनुसचूी १५ 
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बम्न्ित) 

नक्किको िाधग यनवेदन 
त्रिवेणी गाउँपामलकाको न्यातयक समिततिा पशे गरेको तनवेर्न-पि 

ववषयिः नतकल पाउँ भन्ने बारे । 

............. जिलला .............. गाउँपामलका, वडा नं. ........, ....... टोल बस्ने ............ को नाती/नाततनी ............ 
को छोरा/छोरी ................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को ....................... (प्रथि पक्ष) तनवेर्क । 

ववरुद्ि 

........... जिलला ............ गाउँपामलका, वडा नं. ........ को ......... टोल बस्ने ........... को नाती/नाततनी .......... 
को छोरा/छोरी ..................................... को पतत/पत्नी वषा ......... को ....................... (र्ोस्रो पक्ष) ववपक्षी । 

िुद्िा 

ि तनवेर्क तनवेर्न र्स्तरु वापत रु. १०/- साथै राखी तनम्न व्यहोरा तनवेर्न गर्ाछुिः 
(१) उपरोतत ववपक्षीसँगको उललेखखत िदु्र्ािा अध्ययनको लाधग रे्हायका कागिातहरु आवश्यक परेको 

हँुर्ा प्रिाखणत प्रततमलपी पाउँ भनी यो तनवेर्नसाथ उपजस्थत भएको छु । अतिः नतकलको प्रिाखणत 
प्रततमलपी पाउँ ।  

रे्हाय  

क) ................................................................................. 
ख) ................................................................................. 
ग) ................................................................................. 

(२) लखेखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे काननू बिोजिि सहँुला बझुाउँला ।  

तनवेर्क 
तनि ....................... 

इतत सवंत ्............. साल .............. िदहना .............. गत े............ रोििा शभुि ्। 

     आज्ञाले, 
तनि बहार्रु के.सी. 

                                                           प्रिखु प्रशासकीय अधिकृत 


