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प्रस्िािनााः न्याययक सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम उजरुीको कारवाही र यकनारा गदाा ऄपनाउनपुने कायायवयध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदयशाता कायम गरी कानूनको शासन 

तथा न्याय प्रयतको जनयवश्वास कायम राखीरहनको लायग प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए दयेख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको संयवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोयजम lqk'/f;'Gb/L ufpFkflnsfsf] bf];|f] गाउसँभाले यो ऐन बनाएको छ । 

परिच्छेद -१ 

प्राियभिक 

१. संयिप्त नाि ि प्रािभिाः (१) यस ऐनको नाम “lqk'/f;'Gb/L गाउपँायलका न्याययक सयमयत (कायायवयध सम्बन्धी) ऐन, २०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परििाषााः यवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथा नलागेमा यस ऐनमा; 

(क) “नायलश” भन्नाले कुनै यववादको यवषयमा दफा ८ बमोयजम यदएको नायलश वा यनवेदन सम्झनपुछा  । 

(ख) “तोयकएको” वा “तोयकए बमोयजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगात बनेको यनयममा तोयकए बमोयजम सम्झनपुछा  । 

(ग) “यनणाय यकताब” भन्नाले सयमयतले उजरुीमा गरकेो यनणायको ऄयभलेख राख्नको लायग खडा गरकेो उजरुीमा यनणाय गरकेो व्यहोरा र त्यसको अधार 

तथा कारणको संयिप्त उल्लेख भएको यकताब सम्झनपुछा  । 

(घ) “प्रयतवादी” भन्नाले वादीले जसका उपर उजरुी दताा गदाछ सो व्ययि वा संस्था सम्झनपुछा  । 

(ङ) “उजरुी” भन्नाले सयमयत समि परकेो नायलशबाट शरुु भएको प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतले कारवाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछा  । 

(च) “वादी” भन्नाले कसै उपर सयमयत समि नायलश दताा गने व्ययि वा संस्था सम्झनपुछा  । 

(छ) “सभा” भन्नाले गाउसँभा सम्झनपुछा  । 

(ज) “सयमयत” भन्नाले न्याययक सयमयत सम्झनपुछा  र सो शव्दले स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा (६) बमोयजमको सयमयतलाआा  समेत जनाउनेछ । 

(झ) "संयवधान" भन्नाले नेपालको संयवधान सम्झनपुछा  । 

(ञ) “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछा  । 

परिच्छेद-२ 

सयियिको अयधकाि  

३. उजुिीिा यनर्यय सभबन्धी कािाः सयमयतमा दताा  भएका नायलश वा उजरुीको यनणाय गने वा दताा भएको नायलश वा उजरुीको कुनै व्यहोराले लगत कट्टा गन ेऄयधकार सयमयतलाआा  

मात्र हुनेछ । 

४. यनर्यय सभबन्धी बाहके अन्य कािाः (१) दफा ३ मा उल्लेख भएको वा प्रचयलत कानूनले सयमयत वा सयमयतको सदस्यले नै गने भन्न े व्यवस्था गरकेो वा कायाको प्रकृयतले 

सयमयत वा सयमयतको सदस्यले नै गनुापने स्पष्ट भैरहेको दयेख बाहेकको ऄन्य कायाहरू यस ऐनमा तोयकएको कमाचारी र त्यसरी नतोयकएकोमा सयमयतले यनणाय गरी तोकेको वा 

ऄयधकार प्रदान गरकेो कमाचारीले गनुापनेछ । 

  (२) उजरुी शाखा प्रमखु वा ऄयभलेख शाखा प्रमखु वा सयमयत ऄन्तगात काया गना तोयकएका ऄन्य कमाचारीले यस ऐन र प्रचयलत कानून बमोयजम तोयकएको काम 

गदाा सयमयतको संयोजक वा सयमयतले तोकेको भए तोयकएको सदस्यको प्रत्यि यनदशेन, दखेरखे र यनयन्त्रणमा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोयजि कायययियध अिलभबन गनुयपननाः सयमयतले नायलश वा उजरुीको कारवाही र यकनारा गदाा प्रचयलत र सम्बयन्धत संघीय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भए दयेख बाहेक 

यस ऐन बमोयजमको काया यवयध ऄवलम्बन गनुापनेछ । 

६. सयियिले हनेनाः सयमयतलाआा  दहेाय बमोयजमको उजरुीहरूमा कारवाही र यकनारा गने ऄयधकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ ऄन्तगातको उजरुी, 

(ख) मेलयमलाप ऐन, २०६८ ऄनसुार मेलयमलापको लायग गाउपँायलकामा पे्रयषत उजरुी, 

(ग) संयवधानको ऄनसूुची-८ ऄन्तगातको एकल ऄयधकार ऄन्तगात सभाले बनाएको कानून बमोयजम यनरूपण हुने गरी यसयजात उजरुी, तथा 



(घ) प्रचयलत कानूनले गाउपँायलकाले हेने भयन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सयियिको िेत्रायधकािाः सयमयतले दफा ६ ऄन्तगातका मध्ये दहेाय बमोयजमका उजरुीहरूमा मात्र िेत्रायधकार ग्रहण गने तथा कारवाही यकनारा गनेछः 

(क) व्ययिको हकमा उजरुीका सबै पि गाउपँायलकाको भैगोयलक िेत्रायधकार यभत्र बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचयलत कानूनले संयवधानको भाग ११ ऄन्तगातको कुनै ऄदालत वा न्यायाधीकरण वा यनकायको िेत्रायधकार यभत्र नरहेको, 

(ग) गाउपँायलकाले िेत्रायधकार ग्रहण गनेगरी कुनै ऄदालत वा यनकायबाट मेलयमलाप वा यमलापत्रको लायग पे्रयषत गरीएको, 

(घ) ऄचल सम्पयि समावेश रहेको यवषयमा सो ऄचल सम्पयि गाउपँायलकाको भैगोयलक िेत्रायधकार यभत्र रयहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासगँ सम्बयन्धत यवषयवस्त ुरहेकोमा सो घटना गाउपँायलकाको भैगोयलक िेत्र यभत्र घटेको । 

परिच्छेद-३ 

नायलश िथा प्रयििाद दिाय 

८. नायलश दिाय गननाः (१) कसै उपर नायलश दताा  गदाा वा उजरुी चलाउँदा प्रचयलत कानून बमोयजम हकदयैा पगुेको व्ययिले सयमयतको उजरुी शाखा प्रमखु समि नायलश दताा 

गनासक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम नायलश यदंदा यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम खलुाउनपुने कुरा सबै खलुाआा  तथा पयुााउनपुने प्रयिया सबै परुागरी ऄनसूुची-१ 

बमोयजमको ढाचँामा यदनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा लेयखए दयेख बाहेक नायलशमा दहेाय बमोयजमको व्यहोरा समेत खलुाउनपुनेछः 

(क) वादीको नाम, थर, वतन र यनजको बाबू तथा थाहा भएसम्म बाजेको नाम; 

(ख) प्रयतवादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म यनजको बाबकुो नाम, थर र स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको वतन; 

(ग) गाउपँायलकाको नाम सयहत सयमयतको नाम; 

(घ) नायलश गनुापरकेो व्यहोरा र सम्पूणा यववरण; 

(ङ) कोटा यफ वा दस्तरु लाग्नेमा यबगो खलुाआा  कानून बमोयजम लाग्ने कोटा यफ वा दस्तरु बझुाएको रयसद वा यनस्सा; 

(च) सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रको नायलश रहेको व्यहोरा र सम्बयन्धत कानून; 

(छ) वादीले दावी गरकेो यवषय र सोसगँ सम्बन्धी प्रमाणहरू; 

(ज) हदम्याद रहेको तथा हकदयैा पगुेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) यस ऐन बाहेक ऄरू कुन ैकायायवयध वा प्रयिया ऄवलम्बन गनुापने भए सो व्यहोरा र कानूनी व्यवस्थाको उल्लेखन; तथा 

(ञ) कुनै सम्पयिसगँ सम्बयन्धत यवषय भएकोमा सो सम्पयि चल भए रहेको स्थान, ऄवस्था तथा ऄचल भए चारयकल्ला सयहतको सबै यववरण । 

  (४) प्रचयलत कानूनमा कुनै यवशेष प्रयिया वा ढाँचा वा ऄन्य केयह उल्लेख भएको रहेछ भने सो सन्दभामा अवश्यक यववरण समेत खलेुको हुनपुनेछ । 

  (५) कुनै यकयसमको ियतपूयता भराउनपुने ऄथवा बण्डा लगाउनपुने ऄवस्थाको उजरुीको हकमा त्यस्तो ियतपूयता वा बण्डा वा चलनको लायग सम्बयन्धत ऄचल 

सम्पयिको यववरण खलेुको हुनपुनेछ । 

९. नायलश दिाय गिी यनस्सा यदनेाः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोयजम प्राप्त नायलश दताा गरी वादीलाआा  तारेख तोयक ऄनसूुची-२ बमोयजमको ढाचँामा नायलश दतााको यनस्सा 

यदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम तारखे तोक्दा ऄनसूुची-३ बमोयजमको ढाचँामा तारेख भपााआा  खडा गरी सम्बयन्धत पिको दस्तखत गराआा  यमयसल सामेल राख्नपुछा  । 

 (३) उपदफा (२) बमोयजम तारेख भपााआा  बमोयजमको ढाचँामा ऄको प्रयत तयार गरी तोयकएको तारखे तथा उि यमयतमा हुने काया समेत उल्लेख गरी सम्बयन्धत 

वादी तथा प्रयतदावी दताा भएपश्चात प्रयतवादीलाआा  यदनपुनेछ । 

१०. नायलश दिपीठ गननाः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोयजम पेश भएको नायलशमा प्रयिया नपगुेको दयेखए परुा गनुापने दहेायको प्रयिया परुा गरी ऄथवा खलुाउनपुने दहेायको 

व्यहोरा खलुाआ ल्याउन ुभन्ने व्यहोरा लेयख सात यदनको समय तोयक तथा नायलश दताा गना नयमल्ने भए सो को कारण सयहतको व्यहोरा जनाआा  दरपीठ गरी वादीलाआा  नायलश 

यफताा यदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम प्रयिया नपगुेको भयन दरपीठ गरी यफताा गरकेो नायलशमा दरपीठमा उल्लेख भए बमोयजमको प्रयिया परुा गरी सात यदनयभत्र ल्याएमा 

दताा गररयदनपुछा  । 

  (३) उपदफा (१) बमोयजमको दरपीठ अदेश उपर यचि नबझु्ने पिले सो अदशे भएको यमयतले यतन यदन यभत्र उि अदशेको यवरूध्दमा सयमयत समि यनवेदन 

यदनसक्नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोयजम यदएको यनवेदन व्यहोरा मनायसब दयेखए सयमयतले उपदफा (२) बमोयजमको दरपीठ बदर गरी नायलश दताा गना अदशे यदनसक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोयजम अदशे भएमा उजरुी प्रशासकले त्यस्तो नायलश दताा गरी ऄरू प्रयिया परुा गनुापनेछ । 

११. दिाय गनय नहुनेाः उजरुी प्रशासकले दफा ८ बमोयजम पेश भएको नायलशमा दहेाय बमोयजमको व्यहोरा यठक भएनभएको जाचँ गरी दताा  गना नयमल्ने दयेखएमा दफा १० बमोयजमको 

प्रयिया परुा गरी दरपीठ गनुापनेछः 

(क) प्रचयलत कानूनमा तोयकएको हदम्याद वा म्याद यभत्र नायलश पर ेनपरकेो; 

(ख) प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 



(ग) काननु बमोयजम लाग्ने दस्तरु दायखल भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पयि वा ऄयधकारसगँ सम्बयन्धत यवषयमा यववाद यनरूपण गनुापने यवषय नायलशमा समावेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पयि वा ऄयधकार यवषयमा 

उजरुी गना वादीको हक स्थायपत भएको प्रमाण अवश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको; 

(ङ) उि यवषयमा नायलश गने हकदयैा वादीलाआा  रहे नरहेको; 

(च) यलखतमा परुागनुापने ऄन्य ररत पगु ेनपगुेको; तथा 

(छ) प्रत्येक प्रयतवादीलाआा  पठाउन पगु्ने गरी नायलशको प्रयतयलयप संलग्न रहे नरहेको । 

१२. दोहोिो दिाय गनय नहुनेाः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयत वा ऄन्य कुन ैऄदालत वा यनकायमा कुनै पिले उजरुी गरी सयमयत 

वा उि ऄदालत वा यनकायबाट नायलशमा उल्लेख भएको यवषयमा प्रमाण बयुझ वा नबयुझ यववाद यनरोपण भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उजरुीमा रहेका पि यवपिको बीचमा 

सोयह यवषयमा सयमयतले उजरुी दताा गना र कारवाही गना हुदँनै । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम दताा गना नयमल्ने उजरुी भलुवश दताा भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपयछ उजरुी जनुसकैु ऄवस्थामा रहेको भए पयन सयमयतले 

उजरुी खारजे गनुापनेछ ।  

१३. नायलशसाथ यलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुयपननाः नायलशसाथ पेश हुनपुन ेप्रत्येक यलखत प्रमाणको सक्कल र कयम्तमा एक प्रयत नक्कल नायलशसाथै पेश गनुापनेछ र 

उजरुी प्रशासकले त्यस्तो यलखतमा कुनै कैयफयत जनाउनपुने भए सो जनाआ सो प्रमाण सम्बयन्धत यमयसलमा राख्नेछ । 

१४. नायलश िथा प्रयििाद दिाय दस्िुिाः (१) प्रचयलत कानूनमा नायलश दताा दस्तरु वा कोटा यफ तोयकएकोमा सोयह बमोयजम तथा दस्तरु नतोयकएकोमा एक सय रूपैया ँउजरुी दताा 

दस्तरु वापत बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचयलत कानूनमा प्रयतवाद दताा दस्तरु नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैया ँप्रयतवाद दताा दस्तरु लाग्नेछ । 

१५. प्रयििाद पेश गनुयपननाः (१) प्रयतवादीले दफा २० बमोयजम म्याद वा सूचना तामेल भएपयछ म्याद वा सूचनामा तोयकएको समयावयध यभत्र उजरुी प्रशासक समि अफै वा वारेस 

माफा त यलयखत प्रयतवाद दताा गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम प्रयतवाद पेश गदाा प्रयतवादीले भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रयतयलयप साथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रयतवाद यददँा ऄनसूुची-४ बमोयजमको ढाचँामा यदनपुनेछ । 

१६. प्रयििाद  जााँच गननाः (१) उजरुी प्रशासकले दफा १५ बमोयजम पेश भएको प्रयतवाद जाचँ गरी कानून बमोयजमको ररत पगुेको तथा म्याद यभत्र पेश भएको दयेखए दताा गरी सयमयत 

समि पेश हुने गरी यमयसल सामेल गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम प्रयतवाद दताा हुने भएमा उजरुी प्रशासकले प्रयतवादीलाआा  वादी यमलानको तारखे तोक्नपुनेछ । 

  (३) उजरुी प्रशासकले उपदफा (१) बमोयजम प्रयतवाद दताा गरपेयछ प्रयतवादीलाआा  ऄनसूुची-५ बमोयजमको ढाचँामा दतााको यनस्सा यदनपुनेछ । 

१७. यलखििा पुिागनुयपनन सािान्य रििाः (१) प्रचयलत कानून तथा यस ऐनमा ऄन्यत्र लेयखए दयेख बाहेक सयमयत समि दताा गना ल्याएका नायलश तथा प्रयतवादमा दहेाय 

बमोयजमको ररत समेत परुा गनुापनेछः 

(क) फुलस्केप अकारको नेपाली कागजमा बाया ँतफा  पाचँ सेयन्टयमटर, पयहलो पषृ्ठमा शीरतफा  दश सेयन्टयमटर र त्यसपयछको पषृ्ठमा पाचँ सेयन्टयमटर 

छोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठमा बयिस हरफमा नबढाआा  कागजको एकातफा  मात्र लेयखएको; 

(ख) यलखत दताा गना ल्याउने प्रत्येक व्ययिले यलखतको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी दस्तखत गरी ऄयन्तम पषृ्ठको ऄन्त्यमा लेखात्मक तथा 

ल्याप्चे सयहछाप गरकेो; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले यलखत तयार गरकेो भए यनजले पयहलो पषृ्ठको बाया ँतफा  यनजको कानून व्यवसायी दताा प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून 

व्यवसायीको यकयसम खलुाआा  दस्तखत गरकेो; तथा 

(घ) यलखतको ऄयन्तम प्रकरणमा यस यलखतमा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झुट्ठा ठहर ेकानून बमोयजम सहुँला बझुाउलँा भन्ने उल्लेख गरी सो 

मयुन यलखत दताा गना ल्याएको वषा, मयहना र गते तथा वार खलुाआा  यलखत दताा गना ल्याउने व्ययिले दस्तखत गरकेो । 

  (२) यलखतमा यवषयहरू िमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याआा  संययमत र मयाायदत भाषामा लेयखएको हुनपुनेछ ।  

  (३) यलखतमा पेटबोयलमा परकेो स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरण र व्ययिको नाम, थर , ठेगाना तथा ऄन्य यववरण स्पष्ट खलेुको हुनपुनेछ । 

  (४) यलखत दताा गना ल्याउने वा सयमयतमा कुनै कागज गना अउनेले यनजको नाम, थर र वतन खलेुको नागररकता वा ऄन्य कुनै प्रमाण पेश गनुापछा  । 

१८. नक्कल पेश गनुयपननाः नायलश वा प्रयतवाद दताा गना ल्याउनेले प्रत्येक यवपिीको लायग चायहने सँख्यामा नायलश तथा प्रयतवादको नक्कल तथा संलग्न यलखत प्रमाणहरूको दआुा  

प्रयत नक्कल साथै दाखेल गनुापछा  । 

१९. नायलश िा प्रयििाद संशोधनाः (१) यलखत दताा गना ल्याउने पिले सयमयतमा दताा भआसकेको यलखतमा लेखाआ वा टाआप वा मदु्रणको सामान्य त्रटुी सच्याउन यनवेदन यदन 

सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदनमा माग बमोयजम सच्याउँदा दावी तथा प्रयतवादमा गरीएको माग वा दावीमा मलुभुत पिमा फरक नपने र यनकै सामान्य 

प्रकारको संशोधन माग गरकेो दखेेमा सयमयतले सो बमोयजम सच्याउन संशोधन अदेश गना सक्नेछ । 



  (३) उपदफा (२) बमोयजम गदाा उजरुीको कारवाहीमा ऄसर पने ऄथवा दावी वा प्रयतवादको मूल ऄथामा नै फरक पनेरहेछ भने सयमयतले सच्याउने अदशे गनेछैन 

। 

  (४) उपदफा (२) बमोयजम अदशे भएमा सयमयतले त्यस्तो अदशेको जानकारी उजरुीको ऄको पिलाआा  यदनपुनेछ । 

परिच्छेद-४ 

भयाद िािेली िथा िािखे  

२०. भयाद सूचना िािेल गननाः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ९ बमोयजम नायलश दताा भएपयछ बयढमा दआुा  यदन यभत्र प्रयतवादीका नाममा प्रचयलत कानूनमा म्याद तोयकएको भए सोयह 

बमोयजम र नतोयकएको भए पन्र यदनको म्याद यदआा  सम्बयन्धत वडा कायाालय माफा त उि म्याद वा सूचना तामेल गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम म्याद वा सूचना तामेल गदाा दफा ९ बमोयजमको नायलश तथा उि नायलश साथ पेश भएको प्रमाण कागजको प्रयतयलपी समेत संलग्न 

गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन एक भन्दा बयढ प्रयतवादीलाआा  म्याद यदनपुदाा प्रमाणकागजको नक्कल कुनै एकजना मलु प्रयतवादीलाआा  

पठाआा  बायँकको म्यादमा प्रमाणकागजको नक्कल फलानाको म्याद साथ पठाआएको छ भन्ने व्यहोरा लेयख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोयजम प्राप्त भएको म्याद वडा कायाालयले बयढमा सात यदन यभत्र तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खुलाआा  वडा कायाालय माफा त सयमयतमा 

प्रयतवेदन पेश गनुापनेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोयजम म्याद तामेल हुन नसकेमा दहेाय बमोयजमको यवद्यतुीय माध्यम वा पयत्रकामा सूचना प्रकाशन गररे म्याद तामेल गनुापनेछः 

(क) म्याद तामेल गररनपुने व्ययिको कुनै फ्याक्स वा आा मेल वा ऄन्य कुनै ऄयभलेख हुन सक्ने यवद्यतुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रयतवादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने मनायसब अधार छ भन्ने दयेखएमा सयमयतको यनणायबाट कुनै रायरिय दैयनक पयत्रकामा 

सूचना प्रकाशन गररे वा रायरिय वा स्थानीय एफ.एम. रयेडयो वा रायरिय वा स्थानीय टेयलयभजनबाट सूचना प्रसारण गररे; वा 

(ग) ऄन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्याद तामेल गराउदँा म्याद तामेल हुन सक्ने मनायसब कारण दयेखएमा सयमयतको अदेशबाट त्यस्तो सरकारी 

यनकाय माफा त । 

  (६) उपदफा (५) बमोयजम गदाा ऄयतररि खचा लाग्ने भएमा सयमयतले त्यस्तो खचा वादीबाट ऄसलु गनुापनेछ र उजरुी यजतेपयछ वादीलाआा  प्रयतवादीबाट उि खचा 

भररभराउ गररयदनपुछा  । 

  (७) यस ऐन बमोयजम म्याद जारी गनुापदाा ऄनसूुची-६ बमोयजमको ढाचँामा जारी गनुापनेछ । 

२१ िोहिििा िाख्नुपननाः यस ऐन बमोयजम वडा कायाालय माफा त तामेल गररएको म्यादमा सम्बयन्धत वडाको ऄध्यि वा सदस्य तथा कयम्तमा दआुाजना स्थानीय भलादयम रोहवरमा 

राख्नपुनेछ । 

२२ िीि बेिीि जााँच गननाः (१) उजरुी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रयतवेदन प्राप्त भएपयछ रीतपूवाकको तामेल भएको छ वा छैन जाचँ गरी अवश्यक भए सम्बयन्धत वडा सयचवको 

प्रयतवेदन समेत यलआा  रीतपूवाकको दयेखए यमयसल सामेल रायख तथा बेरीतको दयेखए बदर गरी पनुः म्याद तामेल गना लगाआा  तामेली प्रयत यमयसल सामेल राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम जाचँ गदाा सम्बयन्धत कमाचारीले बदयनयत रायख कायागरकेो दयेखए उजरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाआा  सयमयत समि प्रयतवेदन पेश 

गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजमको प्रयतवेदनको व्यहोरा उपयिु दयेखए सयमयतले सम्बयन्धत कमाचारी उपर उपयिु कारवाहीको लायग कायापायलका समि लेयख 

पठाउनसक्नेछ । 

२३ िािखेिा िाख्नूपननाः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ९ बमोयजम नायलश दताा गरपेयछ नायलशकताालाआा  र दफा १६ बमोयजम प्रयतवाद दताा गरपेयछ प्रयतवादीलाआा  तारखे तोयक 

तारखेमा राख्नपुछा  । 

  (२) उजरुीका पिहरूलाआा  तारेख तोक्दा तारेख तोयकएको यदन गररने कामको व्यहोरा तारेख भपााआा  तथा तारखे पचाामा खलुाआा  उजरुीका सबै पिलाआा  एकै 

यमलानको यमयत तथा समय उल्लेख गरी एकै यमलानको तारखे तोक्नपुछा  । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम तारेख तोयकएको समयमा कुनै पि हायजर नभए पयन तोयकएको काया सम्पन्न गरी ऄको तारेख तोक्नपुने भएमा हायजर भएको पिलाआा  

तारखे तोयक समयमा हायजर नभआा  पयछ हायजर हुने पिलाआा  ऄयघ हायजर भआा  तारखे लाने पिसँग एकै यमलान हुनेगरी तारखे तोक्नपुछा  । 

  (४) यस दफा बमोयजम तोयकएको तारखेमा उपयस्थत भएका पिहरूलाआा  साथै रायख सयमयतले उजरुीको कारवायह गनुापछा  । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन तोयकएको तारखेमा कुनै पि उपयस्थत नभए पयन सयमयतले उजरुीको कारवाही गना बाधा पनेछैन । 

२५. सयियिको यनर्यय बिोयजि हुनेाः सयमयतले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचयलत कानून तथा यस ऐनमा लेयखए दयेख बाहेकको यवषयमा अवश्यक प्रयिया यनधाारण गना सक्नेछ । 

परिच्छेद-५ 

सुनिाइय िथा प्रिार् बुझ्ने सभबन्धिा 

२५. प्राियभिक सुनिाइयाः (१) उजरुीमा प्रयतवाद दताा  वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपयछ सुनवाआाको लायग पेश भएको उजुरीमा उपलब्ध प्रमाणका अधारमा तत्काल यनणाय 

गना सयकने भएमा सयमयतले उजरुी पेश भएको पयहलो सनुवाआामा नै यनणाय गना सक्नेछ । 



  (२) सयमयत समि पेश भएको उजरुीमा उपदफा (१) बमोयजम तत्काल यनणाय गना सयकने नदयेखएमा सयमयतले दहेाय बमोयजमको अदेश गना सक्नेछः- 

(क) उजरुीमा मखु नयमलेको कुरामा यकीन गना प्रमाण बझु्ने वा ऄन्य कुन ैकाया गन;े 

(ख) उजरुीमा बझु्नपुने प्रमाण ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बयन्धत यनकायबाट माग गने अदेश गने;  

(ग) मेलयमलापका सम्बन्धमा उजरुीका पिहरूसगँ छलफल गने; तथा 

(घ) उजरुीका पि तथा उपयस्थत भए कानून व्यवसायीसगँ उजरुीको कारवाही र प्रकृयाका सम्बन्धमा छलफल गरी उजरुीको लायग तारेख तथा पेयशको 

समय तायलका यनधाारण गने । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोयजमको उजरुीमा मेलयमलापको लायग 

पठाउने अदशे गनुापनेछ । 

२६. प्रिार् दायखल गननाः वादी वा प्रयतवादीले कुनै नया ँप्रमाण पेश गना ऄनमुयत माग गरी यनवेदन पेश गरमेा उजरुी प्रशासकले सोयह यदन सयमयत समि यनवेदन पेश गरी भएको 

अदेशानसुार गनुापछा  । 

२७. यलखि जााँच गननाः (१) सयमयतले उजरुीमा पेश भएको कुनै यलखतको सत्यता परीिण गना रखेा वा हस्तािर यवशेषज्ञलाआा  जाचँ गराउन जरूरी देखेमा सो यलखतलाआा  ऄसत्य 

भन्ने पिबाट परीिण दस्तरु दायखल गना लगाआा  रखेा वा हस्तािर यवशेषज्ञबाट यलखत जाचँ गराउनपुछा  । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम जाचँ गदाा मनायसब मायफकको समय तोयक अदशे गनुापनेछ र समय यभत्र जाचँ सम्पन्न हुनको लायग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोयजम जाचँ गदाा यलखत ऄसत्य ठहरीएमा यलखत सत्य रहेको भन्ने पिबाट लागेको दस्तरु ऄसलु गरी उपदफा (१) बमोयजम दस्तरु दायखल 

गने पिलाआा  भराआा यदनपुछा  । 

२८. सािी बुझ्नेाः (१) सयमयतबाट सािी बझु्ने अदशे गदाा सािी बझु्ने यदन तोयक अदशे गनुापनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोयजम अदशे भएपयछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाआा  अदेशमा उल्लेख भएको यमयतमा सािी बझु्ने तारखे तोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने तारखे तोयकएको यदनमा अफ्नो सािी सयमयत समि उपयस्थत गराउन ुसम्बयन्धत पिको दाययत्व हुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोयजम तोयकएको तारखेको यदन सािी उपयस्थत नगराउने पिले पयछ सािी उपयस्थत गराउन पाउनेछैन । 

२९. सयियिको िर्य बाट बकपत्र गिाउनेाः (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन नाबालक वा ऄशि वा वधृ्दवधृ्दा पि रहेको उजरुीमा सायि बकपत्रको लायग 

तोयकएको तारखेको यदन उपयस्थत नभएको वा उपयस्थत नगराआएको सािीलाआा  सयमयतले म्याद तोयक सयमयतको तफा बाट यझकाआा  बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम सािी यझकाउदँा बकपत्र हुने तारखे तोयक म्याद जारी गनुापनेछ र उजरुीका पिहरूलाआा  समेत सोयह यमलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गिाउनेाः (१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लायग तोयकएको यदन पिहरूसँग यनजहरूले उपयस्थत गराउन ल्याएका सायिको नामावली यलआा  सयमयत समि 

पेश गनुापनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लायग तोयकएको तारखेको यदन उजरुीका सबै पिले सािी उपयस्थत गराउन ल्याएको भए कायाालय खलु्नासाथ तथा कुन ै पिले सािी 

उपयस्थत गराउन नल्याएको भए यदनको बाह्र बजेपयछ सयमयतले उपलब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्देज गनय सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउदँा उजरुीको यवषयवस्त ुभन्दा फरक प्रकारको तथा सािी वा उजरुीको पिलाआा  ऄपमायनत गने वा यझझ्याउने वा ऄनयुचत प्रकारको 

प्रश्न सोयधएमा सयमयतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाआा  बन्दजे गना सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा वधृ्द वा ऄसि रोयगले सािी बक्नपुने भआा  त्यस्तो उजरुीमा कुनै पिको उपयस्थयत वा ऄन्य कुनै मनायसब कारणले सािीलाआा  बकपत्र गना 

ऄनयुचत दबाव परकेो वा पन ेप्रबल सम्भावना रहेको छ भन्न ेसयमयतलाआा  लागेमा सयमयतले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपयस्थयतलाआा  बन्दजे गरी यनजले सािीले नदखे्ने गरी मात्र 

उपयस्थत हुन अदेश गना सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम अदशे गरमेा सािीले नदखे्ने गरी पि उपयस्थत हुने व्यवस्था यमलाउने दाययत्व सयमयतको हुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) बमोयजम गदाा सयमयतले उजरुीसगँ सम्बयन्धत अवश्यक प्रश्न तयार गरी सयमयतको तफा बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपननाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शिुवार ऄगामी हप्ताको लायग पेशी तोयकएको उजरुीहरूको साप्तायहक पेशी सूची तथा प्रत्येक यदन उि यदनको 

लायग पेशी तोयकएका उजरुीहरूको दैयनक पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको सूची संयोजकले र यनजको ऄनपुयस्थयतमा यनजले यजम्मेवारी तोकेको सयमयतको सदस्यले प्रमायणत गनुापनेछ । 

३३. दैयनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकले दफा ३२ बमोयजमको साप्तायहक पेशी सूचीमा चढेका उजरुीहरूको दयैनक पेशी सूची तयार गरी एक प्रयत सूचना पाटीमा टासँ्न 

लगाउनपुनेछ तथा एक प्रयत सयमयतका सदस्यहरूलाआा  उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको सूचीमा उजरुीहरू उल्लेख गदाा उजरुी दतााको अधारमा दहेायको िममा तयार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबालक पि भएको उजरुी; 

  (ख) शारररीक ऄसिता वा ऄपाङ्गता भएको व्ययि पि भएको उजरुी; 

  (ग) सिरी वषा उमेर परुा भएको वधृ्द वा वधृ्दा पि भएको उजरुी; तथा 

  (घ) उजरुी दतााको िमानुसार पयहले दताा भएको उजरुी । 



  (३) उपदफा (२) बमोयजम पेशी सूची तयार गदाा  मलु्तवीबाट जागेका तथा सवोच्च ऄदालत, उच्च ऄदालत तथा यजल्ला ऄदालतबाट पनुः आन्साफको लायग प्राप्त 

भआा  दताा भएको उजरुीको हकमा शरुूमा सयमयतमा दताा भएको यमयतलाआा  नै दताा यमयत मायन िम यनधाारण गनुापनेछ । 

  (४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको िमानसुार नै सयमयतले उजरुीको सनुवाआा  र कारवाही तथा यकनारा गनुापनेछ । 

३४. उजुिी प्रशासकको यजभिेिािी हुनेाः दयैनक पेशी सूचीमा चढेका उजरुीहरू कायाालय खुलेको एक घण्टा यभत्र सयमयत समि सनुवाआाको लायग पेश गन े तथा उि यदनको 

तोयकएको काया सयकए पयछ सयमयतबाट यफताा बयुझयलआा  सरुयित राख्ने यजम्मेवारी उजरुी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रिार् सुनाउनेाः सयमयतले दफा २५ बमोयजम तोयकएको तारखेको यदन उपयस्थत सबै पिलाआा  ऄको पिले पेश गरकेो प्रमाण एवम् कागजात देखाआा  पयढबाचँी सनुाआा  सो बारमेा 

ऄको पिको कुनै कथन रहेको भए यलयखत बयान गराआा  यमयसल सामेल राख्नपुनेछ । 

३६. उजुिीको सुनिाइय गननाः (१) सयमयतले दवैु पिको कुरा सनुी तथा कानून व्यवसायी मकुरार गरकेो भए यनजहरूको बहस समेत सनुी उजरुीको सनुवाआा  तथा यनणाय गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको सनुवाआा  तथा यनणाय गदाा पिहरूको रोहवरमा गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोयजम उजरुीको सनुवाआा  गदाा आजलास कायम गरी सनुवाआा  गनुापनेछ । 

३७. बन्द इजलासको गठनाः(१) सयमयतले मयहला तथा बालबायलका समावेश रहेको तथा अवश्यक दखेेको ऄन्य उजरुीको सनुवाआाको लायग आजलास कायम गदाा बन्द आजलास 

कायम गरी सनुवाआा  गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको बन्द आजलासमा उजरुीका पि, कानून व्यवसायी तथा ऄन्य सरोकारवाला बाहेक ऄन्य व्ययिलाआा  आजलासमा प्रवेश गना नपाउने 

गरी बन्द आजलासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्द आजलासबाट हेररने उजरुीको काम कारवाही, यपडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका यवषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्द इजलास सभबन्धी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्द आजलासबाट हेररएका उजरुीहरूको कागजातको प्रयतयलयप वादी, प्रयतवायद र यनजको यहतमा ऄसर परकेो कुन ैसरोकारवाला 

बाहेक ऄरू कसैलाआा  उपलब्ध गराउनहुुँदनै । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको उजरुीको तथ्य खुलाआा  कुनै समाचार कुनै पत्रपयत्रकामा संपे्रषण हुनयदनहुुँदनै । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले पिको गोपयनयता तथा यहतमा प्रयतकुल प्रभाव नपने गरी समाचार संपे्रषण गना भन ेकुन ैबाधा 

पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बुझ्नेाः उजरुीको सनुवाआाको िममा उजरुीको कुनै पिको ऄनरुोधमा वा उजरुी सनुवाआाको िममा सयमयत अफैले थप प्रमाण बझु्नपुने दखेेमा उजरुीका पिहरूलाआा  

थप प्रमाण पेश गना पेश गन ेतारखे तोयक अदशे गनासक्नेछ । 

४०. स्िाथय बायझएको उजुिी हनेय नहुनेाः सयमयतको सदस्यले दहेायका उजरुीको कारवाही र यकनारामा संलग्न हुनहुुदँनैः- 

(क) अफ्नो वा नयजकको नातेदारको हक यहत वा सरोकार रहेको उजरुी; 

 स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लायग "नयजकको नातेदार" भन्नाले ऄपतुाली पदाा कानून बमोयजम ऄपतुाली प्राप्त गना सक्ने प्राथयमकता 

िममा रहेको व्ययि, मामा, माआज,ु सानीअमा, ठूलीअमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पयत वा पत्नी तफा का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, 

साली, यददी, बयहनी, यभनाज,ु बयहनी ज्वाआा ँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाआा ँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्ययिको एकासगोलमा रहेको 

पररवारको सदस्य सम्झनपुछा  । 

(ख) यनजले ऄन्य कुनै हैयसयतमा गरकेो कुनै काया वा यनज संलग्न रहेको कुनै यवषय समावेश रहेको कुनै उजरुी; 

(ग) कुनै यवषयमा यनजले उजरुी चल्ने वा नचल्ने यवषयको छलफलमा सहभायग भआा  कुनैराय यदएको भए सो यवषय समावेश रहेको उजरुी; वा 

(घ) ऄन्य कुनै कारणले अधारभूत रूपमा यनज र यनजको एकाघरसंगोलका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथा बायझएको उजरुी । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको कुनै ऄवस्था दयेखएमा जनु सदस्यको त्यस्तो ऄवस्था पछा  उि सदस्यले उजरुी हेना नहुने कारण खलुाआा  अदशे गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रयतकुल हुने गरी कुन ैसदस्यले कुनै उजरुीको कारवायह र यकनारामा सहभायग हुन लागेमा उजरुीको कुनै पिले अवश्यक प्रमाण सयहत 

उजरुीको कारवायह यकनारा नगना यनवेदन यदन सक्नेछ । 

  (४) उपदफा (२) वा (३) बमोयजमको ऄवस्थामा सयमयतले सभालाआा  लेयख पठाउनपुनेछ र सभाले स्थानीय ऐनको दफा ४८ बमोयजम उपयिु प्रयिया ऄवलम्बन 

गरी सयमयत तोयक सयमयत समि उजरुीको यमयसल पेश गनुापनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोयजम गदाा सभाले उजरुीका पिहरूलाआा  सोयह उपदफा बमोयजम गयठत सयमयतबाट उजरुीको कारवायह यकनारा हुने कुराको जानकारी गराआा 

उि सयमयत समि उपयस्थत हुन पठाउनपुनेछ । 

परिच्छेद-६ 

यनर्यय ि अन्य आदेश 



४१. यनर्यय गनुयपननाः (१) सयमयतले सनुवाआाको लायग पेश भएको उजरुी हेदाा कुनै प्रमाण बझु्नपुन ेबायँक नरयह उजरुी यकनारा गन ेऄवस्था रहेको दयेखएमा सोयह पेशीमा उजरुीमा यनणाय 

गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम यनणाय गरपेयछ यनणायको व्यहोरा यनणाय यकताबमा लेयख सयमयतमा उपयस्थत सदस्यहरू सबैले दस्तखत गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोयजम गरीएको यनणायको दफा ४२ र ऄन्य प्रचयलत कानून बमोयजम खलुाउनपुने यववरण खलेुको पूणा पाठ यनणाय भएको यमयतले बयढमा सात 

यदन यभत्र तयार गरी यमयसल सामेल राख्नपुछा  ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन समयाभाव ऄथवा ऄन्य कुनै मनायसब कारणले गदाा सोयह यदन उजरुी यनणाय गना नसक्ने भएमा अगायम 

हप्ताको कुनै यदनको लायग ऄको पेशी तारखे तोक्नपुनेछ । 

४२. यनर्ययिा खुलाउनुपननाः (१) सयमयतले दफा ४१ बमोयजम गरकेो यनणायको पूणापाठमा यस दफा बमोयजमका कुराहरू खुलाआा  ऄनसूुची-७ बमोयजमको ढाचँामा तयार गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम पूणापाठ तयार गदाा वादी तथा प्रयतवादीको यजयकर, यनणाय गनुापने दयेखएको यवषय, दवैु पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू, समावेश 

भएको कानूनी प्रश्न र त्यसको व्याख्या समेतको यवषय खलुाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उल्लेख भए दयेख बाहेक पूणापाठमा देहायका कुराहरू समेत खुलाउनपुनेछः- 

(क) तथ्यको यवशे्लषण; 

(ख) उजरुीको कुनै पिको कानून व्यवसायीले बहस नोट पेश गरकेो भए बहसनोट तथा बहस गरकेो भए बहसमा उठाआएका मलु यवषय; 

(ग) यनणाय गनाको लायग अधार यलआएको प्रमाणका साथै दवैु पिबाट पेश भएको प्रमाण तथा त्यसको यवशे्लषण; 

(घ) यनणाय कायाान्वयन गनाको लायग गनुापने यवषयहरूको यसलयसलेवार उल्लेखन सयहतको तपयसल खण्ड; तथा 

(ङ) यनणाय उपर पनुरावेदन लाग्ने भएमा पनुरावेदन लाग्ने यजल्ला ऄदालतको नाम र के कयत यदनयभत्र पनुरावेदन गनुापन ेहो सो समेत ।  

  (४) उपदफा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेयख बाहेक दहेायका कुराहरु समेत यनणायमा खलुाउनपुनेछः- 

(क) सािी वा सजायमनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा ऄवलम्बन गरकेो भए सो नजीरको यववरण र उजरुीमा उि नजीरको यसध्दान्त के कुन अधारमा लाग ुभएको हो ऄथवा 

लाग ुनभएको हो भन्ने कारण सयहतको यवशे्लषण; 

(ग) यनणायबाट कसैलाआा  कुनै कुरा यदनभुराउनपुने भएको भए कसलाआा  के कयत भराआा यदनपुने हो सोको यववरण; तथा 

(घ) उजरुीको िममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा केयह वस्त ुसयमयत समि पेश भएको भए सो मालसामान वा वस्तकुो हकमा के गने हो भन्न े

यवषय । 

४३. प्राियभिक सुनिाइयिा यनर्यय हुनसक्नेाः (१) सयमयतले पयहलो सनुवाआाको लायग पेश भएको ऄवस्थामा नै उजरुीमा थप प्रमाण बयुझरहनपुने ऄवस्था नरहेको दखेेमा ऄथवा 

हदम्याद वा हकदयैा वा सयमयतको िेत्रायधकार नरहेको कारणले उजरुी यनणाय गना नयमल्ने दखेेमा पयहलो सनुवाआामा नै यनणाय गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको यनणाय िेत्रायधकारको ऄभाव रहेको कारणले भएको ऄवस्थामा िेत्रायधकार ग्रहण गने ऄदालत वा स्थानीय तह वा ऄन्य यनकायमा 

उजरुी गना जान ुभयन सम्बयन्धत पिलाआा  सनुाउनपुनेछ । 

४४. यनर्यय संशोधनाः (१) सयमयत समि उजरुीको पि वा कुनै सरोकारवालाले उजरुीको यनणायमा भएको कुनै लेखाआाको त्रटुी संशोधन गरीपाउन यजयकर यलआा  यनणायको जानकारी 

भएको पैंयतस यदन यभत्र यनवेदन यदन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन परी सयमयतले हेदाा सामान्य त्रटुी भएको र संशोधनबाट यनणायको मूल अशयमा कुनै हेरफेर नहुने दखेेमा छुट्टै पचाा खडा गरी 

यनवेदन बमोयजम यनणाय संशोधन गने अदशे यदनसक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजमको अदशे मूल यनणायको ऄयभन्न ऄङ्गको रुपमा यलआनेछ । 

४५. यनर्ययिा हिेरे्ि गनय नहुनेाः (१) सयमयतका सदस्य ऄथवा ऄरु कसैले पयन सयमयतका सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेपयछ यनणायमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुदँनै । 

  (२) कसैले उपदफा (१) यवपररत गरकेो थाहा हुन अएमा कायापायलकाले कानून बमोयजम कारवाहीको लायग सम्बयन्धत यनकायमा लेयख पठाउनुपनेछ ।  

४६. यनर्यय िएपयछ गनुयपनन काििायहाः (१) उजरुी प्रशासकले सयमयतबाट यनणाय भएपश्चात यनणाय यकताबमा सयमयतका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको ययकन गरी यनणाय यकताब 

र यमयसल यजम्मा यलनपुछा  । 

  (२) यस ऐन बमोयजम यनणायको पूणापाठ तयार भएपयछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेपयछ उजरुी प्रशासकले यनणायको कायाान्यवय गनाका लायग तत्काल गनुापने 

केयह काया भए सो सम्पन्न गरी यमयसल ऄयभलेख प्रशासकलाआा  बझुाउनपुछा  । 

४७. यनर्यय गनयपनन अियधाः (१) सयमयतले प्रयतवाद दायखल भएको वा बयान गनुापनेमा प्रयतवादीको बयान भएको यमयतले तथा प्रयतवाद दायखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो 

हुनपुने म्याद भिुान भएको यमयतले नब्बे यदनयभत्र उजरुीको ऄयन्तम यनणाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको समयावयध गणना गदाा मेलयमलापको लायग पठाआाएको उजरुीको हकमा मेलयमलापको प्रयियामा लागेको समय कटाआा  ऄवयध गणना 

गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन उजरुीमा बझु्नपुने प्रमाण तथा परुा गनुापने प्रयिया बायँक नरही उजरुी यनणाय गना ऄङ्ग पयुगसकेको भए सो 

पगुेको पन्र यदनयभत्र ऄयन्तम यनणाय गनुापनेछ । 

परिच्छेद-७ 



कियचािी िथा प्रशासयनक व्यिस्था 

४८. सयियििा िहने कियचािीहराः सयमयत मातहतमा दहेाय बमोयजमका कमाचारीहरु रहनेछनः 

  (क) उजरुी प्रशासक; 

  (ख) ऄयभलेख प्रशासक; तथा 

  (ग) ऄन्य कमाचारीहरु । 

४९. सयियि अन्िगयि िहने शाखाहराः सयमयत ऄन्तगात साधारणतयाः दहेाय बमोयजमका शाखाहरु रहनेछनः 

  (क) उजरुी शाखा; 

  (ख) ऄयभलेख शाखा । 

५०. उजुिी प्रशासकको काि, कियव्य ि अयधकािाः यस ऐनमा ऄन्यत्र उल्लेख भए दयेख बाहेक उजुरी प्रशासकको काम, कताव्य र ऄयधकार दहेाय बमोयजम हुनेछः 

(क) पेश भएका नायलश, प्रयतवाद र ऄन्य यलखतहरु जाचँ गरी रीत पगुेको भए कानून बमोयजम लाग्ने दस्तरु यलआा  दताा गने र दताा गना नयमल्ने भए कारण 

जनाआा  दरपीठ गने; 

(ख) उजरुीमा प्रमाणको लायग पेश भएका नक्कल कागजलाआा  सक्कलसगँ यभडाआा  यठक दयेखएमा प्रमायणत गने र यमयसल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा 

केयह कैयफयत दयेखएमा सो जनाआा  सम्बयन्धत पिको सयहछाप गराआा  राख्ने; 

(ग) पेश भएका यलखत साथ संलग्न हुनपुने प्रमाण तथा ऄन्य कागजात छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन जाचँ्ने; 

(घ) सयमयतको अदशेले यझकाउनपुने प्रयतवादी, सािी वा ऄन्य व्ययिको नाममा म्याद जारी गने; 

(ङ) उजरुीका पिलाआा  तारखे वा पेशी तारेख तोक्न;े 

(च) सयमयत समि पेश हुनपुने यनवेदन दताा गरी अदेशको लायग सयमयत समि पेश गने; 

(छ) कानून बमोयजम वारसे यलने तथा गजेु्रको तारखे थाम्ने यनवेदन यलआा  अवश्यक कारवाही गने; 

(ज) सयमयतबाट भएको अदशे कायाान्वयन गने गराउने; 

(झ) सयमयतमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपााआा  गन ेलगायतका कायाहरु गने; 

(ञ) अवश्यकतानसुार सयमयतको तफा बाट पत्राचार गन;े 

(ट) सयमयतको अदशेले तामेल गनुापने म्याद तामेल गनेगराउन,े तामेल भएको म्यादको तामेली जाचँी रीतपूवाकको नभए पनुः जारी गन े तथा ऄन्य 

ऄदालत वा यनकायबाट प्राप्त भएको गाउपँायलका/नगरपायलकाले तामेल गररयदनपुने म्याद तामेल गने गराउन;े 

(ठ) यनणाय यकताब र उजरुीको यमयसल यजम्मा यलने; 

(ड) सयमयतमा दताा भएका उजरुी तथा यनवेदन लगायतका कागजातको ऄयभलेख तयार गने र मायसक वा वायषाक प्रयतवेदन पेश गनुापने यनकाय समि 

प्रयतवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमायणत गराआा  सम्बयन्धत यनकायमा पठाउने; 

(ढ) अफ्नो यजम्मा रहेका उजरुीका यमयसलमा रहेका कागजातको रीतपूवाक नक्कल यदन;े 

(ण) यजल्ला ऄदालतमा पनुरावेदन लाग्ने गरी यनणाय भएका उजरुीमा पनुरावेदन म्याद जारी गरी तामेल गनेगराउने; 

(त) ऄदालत वा ऄन्य कुनै यनकायमा उजरुीको यमयसल वा कुन ैकागजात पठाउनपुने भएमा सयमयतलाआा  जानकारी गराआा  यमयसल वा कागजात पठाउने 

तथा यफताा प्राप्त भएपयछ कानून बमोयजम सरुयित राख्ने व्यवस्था यमलाउने; 

(त) यनणाय यकताब यजम्मा यलने; तथा 

(थ) पेश भएका यनवेदन लगायतका कागजातमा सयमयतबाट अदशे हुनपुने वा यनकासा यलनपुनेमा सयमयत समि पेश गने । 

५१. अयिलेख प्रशासकको काि, कियव्य ि अयधकािाः यस ऐनमा ऄन्यत्र उल्लेख भए बाहेक ऄयभलेख प्रशासकको काम, कताव्य र ऄयधकार दहेाय बमोयजम हुनेछः 

 (क) यनणाय कायाान्वयन सम्बन्धीः 

(१) यनणाय कायाान्वयन सम्बन्धमा परकेा यनवेदनहरु हेरी जाचँी रीतपूवाकको भए अवश्यक दस्तरु यलआा  दताा गने र बेरीतको भए दरपीठ 

गन;े 

(२) यनणाय बमोयजम चलन चलाउनपुने, कुन ैकुरा यदलाआाभराआा  यदनपुने लगायतका यनणाय कायाान्वयनका लायग गनुापने कायाहरु गन ेतथा 

यनणाय कायाान्वयनको ऄयभलेख राखी कानून बमोयजम यववरण पठाउनपुने यनकायहरुमा यववरण पठाउने; 

(३) यनणाय कायाान्वयनको िममा यनवेदन यदएका पिहरुको वारसे यलने, सकार गराउने, गजेु्रको तारखे थमाउने लगायतका कायाहरु गने; 

(४) सयमयतको अदेशले रोक्का भएको वा ऄरु कुनै ऄदालत वा यनकायबाट रोक्का भै अएको जायजेथा ऄन्य ऄड्डा ऄदालतमा दायखल 

चलान गनुापने भए सो गन;े 

(५) यनणाय बमोयजम यललाम गने लगायतका ऄन्य कुनै काम गनुापन ेभए सो समेत गन;े तथा 

(६) लेयखए दयेख बाहेकको कुनै काया यनणाय कायाान्वयनको िममा गनुापने भएमा सयमयत समि पेश गरी अदेश बमोयजम गने । 

 (ख) ऄयभलेख संरिण सम्बन्धीः 

(१) ऄयभलेख शाखाको रखेदखे गरी यनणाय भएका यमयसल सरुयित राख्ने र कानून बमोयजम सडाउनेपने काजगहरु सडाउने; 

(२) यनणाय भएका यमयसलहरुमा कागजात जाचँ गरी दरुुस्त रहेनरहेको हेने र यमयसल कानून बमोयजम गरी दरुुस्त ऄवस्थामा राख्ने; 

(३) कानून बमोयजम सडाउने कागजको यववरण तयार गरी सो यववरण सरुयित रहने व्यवस्था गने; 

(४) ऄयभलेख शाखामा प्राप्त भएको यमयसलहरुको सालबसाली ऄयभलेख राख्ने र अवश्यकतानसुार यववरण तयार गने; तथा 



(५) कुनै ऄदालत वा यनकायबाट ऄयभलेखमा रहेको यमयसल वा कुनै कागजात माग भै अएमा रीतपूवाक पठाउने र यफताा प्राप्त भएपयछ 

रीतपूवाक गरी सरुयित राख्ने । 

५२. उजुिी प्रशासक िा अयिलेख प्रशासकको आदेश उपिको यनिेदनाः (१) यस ऐन बमोयजम उजरुी प्रशासक वा ऄयभलेख प्रशासकले गरेको अदेश वा कारवाही उपर यचि 

नबझु्ने पिले सो अदशे वा कारवाही भएको पन्र यदनयभत्र सयमयत समि यनवेदन यदन सक्नेछ । 

  (२) सयमयतले उपदफा (१) बमोयजम पेश भएको यनवेदन उपर सनुवुाआा  गरी यनवेदन पेश भएको बयढमा सात यदन यभत्र यनवेदन उपरको कारवायह टुङ्ग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन उपर अदशे वा यनणाय गनुा पूवा केयह बझु्नपुन ेभए सो बझेुर मात्र यनणाय 

वा अदेश गनुापनेछ । 

 

परिच्छेद-८ 

िेलयिलाप सभबन्धी व्यिस्था 

५३. यिलापत्र गिाउनेाः (१) सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम यमलापत्र हुन सक्ने जनुसकैु उजरुीमा यमलापत्र गराउनसक्नेछ । 

  (२) उजरुीका पिहरूले यमलापत्रको लायग ऄनसूुची-८ बमोयजमको ढाचँामा यनवेदन यदएमा सयमयतले उजरुीमा यमलापत्र गराउन उपयिु दखेेमा यमलापत्र 

गराआयदनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम पिहरूले यदएको यनवेदनको व्यहोरा सयमयतले दवैु पिलाआा  सनुाआा  त्यसको पररणाम सम्झाआा  पिहरूको यमलापत्र गने सम्बन्धमा सहमयत 

रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोयजम सनुाउदँा पिहरूले यमलापत्र गना मञ्जरु गरमेा सयमयतले पिहरूको यनवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा बमोयजमको यमलापत्र तीन प्रयत 

तयार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोयजमको यमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाआा  पढीबाचँी सनुाआा  यमलापत्र गना मञ्जरु भएमा पिहरूको सयहछाप गराआा  सयमयतका सदस्यहरूले 

यमलापत्र कागज ऄनसूुची-९ बमोयजमको ढाचँामा प्रमायणत गरी एक प्रयत सयमयतले ऄयभलेखको लायग यमयसलमा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रयत वादी तथा प्रयतवादीलाआा  

यदनपुनेछ । 

  (६) यमलापत्रको ढाचँा ऄनसूुची-१० मा उल्लेख भए बमोयजम हुनेछ । 

५४. िेलयिलाप गिाउन सक्नेाः (१) सयमयतले प्रचयलत कानून बमोयजम यमलापत्र गना यमल्ने उजरुीमा पिहरूबीच मेलयमलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूले जनुसकैु तहमा यवचाराधीन रहेको उजरुी मेलयमलापको माध्यमबाट समाधान गना संयिु रूपमा सयमयत समि यनवेदन यदन सक्नेछन् । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम यनवेदन यदएकोमा मेलयमलापबाट उजरुीको यनरोपण हुन उपयिु दयेखएमा सयमयतले त्यस्तो उजरुी मेलयमलापको माध्यमबाट यनरोपण 

गना अदशे यदन सकनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोयजमको अदशेपयछ मेलयमलाप सम्बन्धी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच मेलयमलाप गराआा यदनपुनेछ । 

  (५) मेलयमलाप सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोयकए बमोयजम हुनेछ । 

५५. उजुिी यनर्यय गननाः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलापको माध्यमबाट उजरुीको यनरोपण गना प्रयिया बढाएकोमा मेलयमलापको माध्यमबाट उजरुीको यनरोपण हुन 

नसकेमा पिहरूलाआा  उजरुीको पेशी तारखे तोयक कानून बमोयजम कारवाही गरी सनुवाआा  तथा यनणाय गने प्रयिया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) बमोयजमको उजरुीमा मेलयमलाप वा यमलापत्र हुन नसकेमा 

सयमयतले तारखे तोयक ऄयधकार िेत्र रहेको ऄदालतमा जाने भयन सनुाआा यदनपुनेछ । 

५६. िेलयिलाप िा यिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन कुनै उजरुीमा यमलापत्र गराउदँा उजरुीको प्रकृयत वा यमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल 

सरकार वादी भआा  चलेको कुनै उजरुी वा सावाजयनक तथा सरकारी सम्पयि वा यहतमा ऄसर पने दयेखएमा सयमयतले त्यस्तो उजरुीमा यमलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो ऄसर पने व्यहोरा हटाआा  ऄन्य व्यहोराबाट मात्र यमलापत्र गना चाहेमा भने यमलापत्र गराआा यदनपुनेछ । 

५७. िेलयिलापको लायग प्रोत्साहन गननाः (१) सयमयतले सयमयत समि सनुवाआाको लायग पेश भएको उजरुीमा मेलयमलाप हुनसक्ने सम्भावना रहेको दखेेमा पिहरूलाआा  मेलयमलापको 

लायग तारखे तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको तारखेको यदन सयमयतले उजरुीका पि तथा यवपि तथा दवैु पिको कानून व्यवसायी साथै उपयस्थत भएसम्म पिले पत्याआा  साथै 

यलआअएका ऄन्य व्ययि समेत उपयस्थत गराआा  मेलयमलापको लायग छलफल गराआा  पिहरूको बीचमा सहमयत भएमा सहमयत भए बमोयजम यमलापत्र कागज तयार गना लगाआा  

यमलापत्र गराआा यदनपुनेछ । 

  (३) उजरुीमा तोयकएको म्यादमा सयमयत समि उपयस्थत नभएको वा उपयस्थत भएर पयन तारखे गजुारी उजरुीमा तारखेमा नरहेको पि ऄथवा उजरुीमा पि 

कायम नभएको भए तापयन उजरुीको पेटबोलीबाट उजरुीको पि कायम हुने दयेखएको व्ययि समेत मेलयमलापको लायग उपयस्थत भएमा सयमयतले मेलयमलाप गराआा  यमलापत्रको 

कागज गराआा यदनपुनेछ । 

५८. प्राियभिक सुनिाइय पूिय िेलयिलापाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रारयम्भक सनुवाआाको लायग सयमयत समि उजरुी पेश हुनपूुवा उजरुीमा मेलयमलाप हुनसक्ने ऄवस्था दयेखएमा वा 

पिहरूले सो व्यहोराको यनवेदन यलआा  अएमा यमलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागज तयार गरी सयमयत समि पेश गनासक्नेछ । 



  (२) उपदफा (१) बमोयजम गदाा यमलापत्रमा ऄयन्तम सहमयत नजटेुको भए तापयन पिहरू मेलयमलापको लायग प्रयियामा जान सहमत भएमा उजरुी प्रशासकले 

पिहरूको यनवेदन यलआा  उजरुीमा मेलयमलापको लायग मेलयमलापकताा समि पठाउने अदशेको लायग सयमयत समि पेश गनासक्नेछ । 

५९. िेलयिलापकिायको सूची ियाि गननाः (१) सयमयतले मेलयमलापको काया गराउनको लायग दहेाय बमोयजमको योग्यता पगुेको व्ययिहरूको यववरण खलुाआा  सम्भायवत 

मेलयमलापकतााको सूची तयार गनेछः 

 (क) कयम्तमा स्नातक उयिणा गरकेो; 

 (ख) कुनै राजनीयतक दल प्रयत अस्था राखी राजनीयतमा सयिय नरहेको; तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

  (२) मेलयमलापकतााको सूची तयार गरपेयछ सयमयतले सूची सभा समि पेश गरी ऄनमुोदन गराउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम सूची ऄनमुोदन भएपयछ सयमयतले सावाजयनक जानकारीको लायग सूचना प्रकाशन गनुापनेछ तथा मेलयमलापको लायग पठाउदँा प्रत्येक 

पिलाआा  सो सूची उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

६०. िेलयिलापकिायको सूची अद्याियधक गननाः (१) सयमयतले दफा ५९ बमोयजम तयार भएको सूची प्रत्येक वषा ऄद्यावयधक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषा ऄद्यावयधक गरकेो मेलयमलापकतााको सूची सयमयतले सभाबाट ऄनमुोदन गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम मेलयमलापकतााको सूचीमा सूचीकृत हुन योग्यता पगुेको व्ययिले सयमयत समि सूचीकृत गररपाउनको लायग सयमयतको 

यनणायले तोकेबमोयजमको ढाचँामा यनवेदन यदनसक्नेछ । 

६१. िेलयिलापकिायको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सयमयतले दफा ६० बमोयजम मेलयमलापकतााको सूची ऄद्यावयधक गदाा दहेायको ऄवस्थाका मेलयमलापकतााको नाम सूचीबाट 

हटाउनेछः- 

(क) यनजको मतृ्य ुभएमा; 

(ख) यनजले अफ्नो नाम सूचीबाट हटाआापाउ ँभन्ने यनवेदन यदएमा; 

(ग) यनजले नैयतक पतन दयेखने फौजदारी ऄयभयोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) यनज कुनै संस्थासगँ सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारजे वा यवघटन भएमा; र 

(ङ) सयमयतले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोयजम यनजलाआा  सूचीबाट हटाउने यनणाय गरमेा । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम सूचीबाट नाम हटाआएका मेलयमलापकतााहरूको नामावली सयमयतले सावाजयनक सूचनाको लायग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेलयिलापको लायग सियाियध िोक्नेाः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलाको लायग मेलयमलापकताा पठाउँदा बयढमा यतन मयहना सम्मको समय तोयक पठाउनेछ । 

  (२) मेलयमलापको लायग पठाउँदा सामान्यतयाः एकजना बाट मेलयमलाप गराउने गरी तोक्नपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम गदाा पिहरूबीच सहमयत हुन नसकेमा सयमयतले यतन जनासम्म मेलयमलापकताा रहने गरी मेलयमलापको लायग उजरुी पठाउनपुनेछ । 

६३. िेलयिलापकिायको छनौटाः (१) सयमयतले मेलयमलाप गराउने कायाको लायग उजरुीका पिहरूको सहमयतमा एक जना मेलयमलापकतााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम गदाा पिहरूबीचमा एकजना मेलयमलापकतााको लायग सहमयत नभएमा सयमयतले पिहरूको सहमयतमा यतन जना मेलयमलापकतााको 

छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेलयमलापकतााको नाममा सहमयत हुन नसकेमा सयमयतले मेलयमलापकतााको सूचीमा रहेका मेलयमलापकतााहरू मध्येबाट दवैु पिबाट एक-

एक जना मेलयमलापकताा छनौट गना लगाआा  तेस्रो मेलयमलापकताा छनौट गररयदनपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहमयतमा मेलयमलापकतााको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोयजम मेलयमलापकताा हुन ऄयोग्य नभएको कुनै व्ययि वा संस्थाबाट 

मेलयमलाप प्रयिया ऄगाडी बढाउन सहमत भै यलयखत यनवेदन यदएमा सयमयतले त्यस्तो व्ययि वा संस्थालाआा  मेलयमलापकताा तोयकयदनपुनेछ । 

६४. िेलयिलापकिायको परििियनाः (१) सयमयतले देहायको ऄवस्था परर पिहरूले यनवेदन यदएको ऄवस्थामा मेलयमलापकताा पररवतान गररयदनपुनेछः- 

(क) दफा ६१ बमोयजम मेलयमलापकतााको सूचीबाट हटाउने ऄवस्था भएमा; 

(ख) पिहरूले पारस्पररक सहमयतमा मेलयमलापकताा  हेरफेर गना मञ्जरु भएमा;  

(ग) उजरुीको कुनै पिले मेलयमलापकताा प्रयत ऄयवश्वास रहेको यलयखत जानकारी गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेलयमलापकतााले मेलयमलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा; 

(ङ) उजरुीको यवषयवस्तुमा मेलयमलापकतााको कुनै स्वाथा रहेको मेलयमलापकतााले जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट सयमयत समि 

जानकारी भएमा; तथा 

(च) मेलयमलापकतााले मेलयमलापकतााको हैयसयतले कायागदाा दफा ६७ तथा ऄन्य प्रचयलत कानून बमोयजम पालन गनुापन ेअचरण पालन 

नगरमेा । 

  (२) मेलयमलापकताा पररवतानको कारणले तोयकएको समयमा मेलयमलापको काया सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा सयमयतले बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गना 

सक्नेछ । 

६५. िेलयिलापको लायग पठाउाँदा गनन प्रयियााः (१) सयमयतले कुनै उजरुी मेलयमलापको लायग मेलयमलापकताा समि पठाउँदा पिहरूलाआा  मेलयमलापकतााको सम्पका  उपलब्ध गराआा  

मेलयमलापकताा समि उपयस्थत हुने तारखे तोयक दहेाय बमोयजमको कागज साथै रायख लेयखपठाउनपुनेछः 



(क) उजरुीको सारसंिेप वा मखु्य मखु्य कागजातको प्रयतयलपी; 

(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारसेको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टेयलफोन नम्बर, आा मेल, फ्याक्स तथा ऄन्य सम्पका  यववरण; 

तथा 

(ग) मेलयमलाप सम्बन्धी प्रयिया सम्पन्न गनुापने स्थान । 

  (२) मेलयमलापकतााले सयमयत समि माग गरमेा उजरुीका कागजातहरूको नक्कल उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (३) मेलयमलापको लायग तोयकएको समय सम्पन्न भएको सात यदन यभत्र उजरुीको पिहरू सयमयत समि उपयस्थत हुने गरी तारखे तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन मेलयमलापकतााले तोयकएको समय ऄगावै उजरुी सयमयत समि यफताा पठाउने यनणाय गरमेा सो यनणायको 

जानकारी भएको सात यदन यभत्र पिहरूलाआा  सयमयत समि उपयस्थत हुनेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलयिलापिा अिलभबन गनुयपनन प्रयियााः (१) सयमयतले पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापको लायग छलफल गने तथा ऄन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि तथा 

मेलयमलापकताालाआा  सोको जानकारी उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  तर पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापकतााले ऄन्य कुनै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाआा  उपदफा (१) बमोयजम मेलयमलापकतााले तोकेको स्थानमा तोयकएको समयमा उपयस्थत हुने दाययत्व रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजमको दाययत्व पिहरूले परुा नगरमेा मेलयमलापकतााले मेलयमलापको प्रयिया बन्द गरी सयमयतलाआा  सोको यलयखत जानकारी गराआा  

उजरुीको कागजात यफताा पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेलयमलापको िममा मेलयमलापकतााले पिहरूबीचमा सहजकतााको भूयमका गनेछ र उि भूयमका यनवााह गने िममा यनजले पिहरू बाहेक दहेायका 

व्ययिहरूसगँ समेत एकल वा सामूयहक वाताा गनासक्नेछः 

(क) पिहरूको कानून व्यवसायी; 

(ख) उजरुीको यवषयमा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्ययि; तथा 

(ग) उजरुीको यवषयवस्तकुो बारमेा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलादमी । 

  (५) मेलयमलापकतााले पिहरूको सहमयतमा पिहरूसगँ दहेाय बमोयजम वाताा गनासक्नेछः 

(क) पिहरूसगँ एकल एकान्तवाताा ; तथा 

(ख) टेयलफोन वाताा , यभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको ऄन्य माध्यमबाट वाताालाप । 

  (६) प्रचयलत कानून तथा यस ऐनको मान्यता यवपरीत नहुनेगरी पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापकतााले मेलयमलापको कायायवयध यनधाारण गनासक्नेछ । 

६७. िेलयिलापकिायको आचिर्ाः (१) मेलयमलापकतााले दहेाय बमोयजमको अचरण पालन गनुापनेछः- 

(क) मेलयमलाप सम्बन्धी कारवाही यनरपि ढङ्गले सम्पादन गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रयत झुकाव, अग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको दयेखने कुनै अचरण वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाआा  डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलयमलाप गराउन नहुने; 

(घ) यववाद कायम रहेको ऄवस्थामा यववादको कुनै पिसगँ अयथाक कारोबारमा सँलग्न नहुने; 

(ङ) मेलयमलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचयलत कानून तथा ऄन्य स्थायपत मान्यता यवपरीत अचरण गना नहुन;े 

(च) मेलयमलापको िममा पिहरुसगँ सम्मानजनक, सदभावपूणा र सबै पिप्रयत समान व्यवहार कायम गन;े 

(छ) मेलयमलापको िममा पिहरुले व्यि गरकेो यवषयवस्तकुो गोपनीयता कायम राख्ने; तथा 

(ज) मेलयमलापको िममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्त ु प्रयिया सम्पन्न भएपयछ वा यनज प्रयियाबाट ऄलग भएपयछ 

सम्बयन्धत पिलाआा  सरुयित यफताा गने । 

  (२) सयमयतले कुनै मेलयमलापकतााले उपदफा (१) बमोयजमको अचरण पालना नगरकेो उजरुी परी वा सो यवषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गदाा व्यहोरा 

यठक दयेखए त्यस्तो मेलयमलापकताालाआा  मेलयमलापकतााको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. यलखि ियािी ि यिलापत्राः (१) मेलयमलापकतााले पिहरुसगँको छलफल पश्चात मेलयमलापको लायग दवैु पि सहमत भएकोमा सहमयत भएको यवषयवस्त ु बमोयजमको 

यमलापत्रको व्यहोरा खुलाआा  सयमयत समि पठाउनपुनेछ । 

  (२) सयमयतले उपदफा (१) बमोयजमको प्रयतवेदन प्राप्त भएमा कानून व्यवसायीबाट सहमयत बमोयजमको यमलापत्रको यलखत लेखाआा  दवैु पिको यमलापत्र गराआा  

पठाआा यदनपुछा  । 

६९. िेलयिलाप निएको उजुिीिा गनुयपनन काििाहीाः (१) मेलयमलापकतााले पिहरु बीचमा मेलयमलाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाआा  प्रयतवेदन तयार गरी उजरुीका सबै कागजात 

सयहत उजरुी सयमयतमा यफताा पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम गदाा मेलयमलापकतााले पिहरुलाआा  सयमयत समि हाजीर हुन जाने बयढमा सात यदनको म्याद तोयक पठाउनपुनेछ । 

७०. िेलयिलाप निएको उजुिीिा यनर्यय गनुयपननाः (१) सयमयतले मेलयमलापको लायग पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच मेलयमलाप हुन नसयक मेलयमलापकतााको प्रयतवेदन सयहत प्राप्त 

हुन अएमा कानून बमोयजम कारवाही गरी यनणाय गनुापछा  । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन दहेाय बमोयजमको उजरुीमा ऄयधकारिेत्र ग्रहण गने सम्बयन्धत ऄदालत वा यनकायमा उजरुी गना जान ु

भयन सनुाआा  पठाआा यदनपुछा ः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) बमोयजमको उजरुीमा; तथा 



(ख) कुनै ऄदालत वा यनकायबाट मेलयमलापको लायग पे्रयषत भएको उजरुीमा । 

  (३) उपदफा (२) को दहेाय (ख) बमोयजमको उजरुीमा सम्बयन्धत ऄदालत वा यनकायमा पठाउदँा हायजर हुने जाने तारेख तोकी पठाउने तथा यमयसल समेत 

नक्कल खडा गरी ऄयभलेख रायख सक्कल यमयसल सम्बयन्धत ऄदालत वा यनकायमा पठाउनपुनेछ । 

७१. िेलयिलाप दस्िुिाः मेलयमलापकतााले पिहरुले सहमयतमा यदन मञ्जरु भएदयेख बाहेक कुनै प्रकारको दस्तरु लाग्नेछैन ।  

७२. कियचािी िोक्न सक्नेाः सयमयतले स्थानीय स्तरमा मेलयमलाप प्रवध्दान गनाको लायग कायापायलकाका कमाचारी खटाआा  प्रवध्दानात्मक कायािम गना ऄनरुोध गरमेा कायापायलकाले 

कमाचारी खटाआा  मेलयमलापलाआा  प्रोत्साहन तथा प्रवध्दान गनासक्नेछ । 

परिच्छेद-९ 

यनर्यय कायायन्ियन सभबन्धी व्यिस्था 

७३. अयिलेख शाखाको यजभिेिािीाः (१) कायापायलकाले सयमयतको यनणाय कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्धी सम्पूणा कायाको रखेदखे गने यजम्मेवारी वहन गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन यनणाय कायाान्वयनको सम्पूणा प्रशासयनक व्यवस्थापन र कायाान्वयनको काया ऄयभलेख शाखाले गनेछ । 

  (३) ऄयभलेख प्रशासकले ऄयभलेख शाखाको प्रमखुको रुपमा ऄध्यि/प्रमखुको रखेदखे र यनयन्त्रणमा रयह यनणाय कायाान्वयनको सम्पूणा काया सम्पादन गनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपननाः (१) गाउपँायलका/नगरपायलका कायाालय तथा सो ऄन्तगातका सबै वडा कायाालय तथा ऄन्य कायाालयले यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम बमोयजम 

सयमयतले गरकेो यनणाय बमोयजम व्ययि वा संस्था वा ऄन्य कसैसगँ ऄसलु गनुापने जरीवाना वा ऄन्य रकम ऄसलुउपर गना सहयोग गनुापनेछ । 

  (२)  यस ऐन तथा प्रचयलत कानून बमोयजम सयमयतले ऄसूल गनापने जरीवाना, यबगो वा ऄन्य कुनै प्रकारको रकम ऄसलुउपर नभआा उपदफा (१) मा उल्लेख भए 

बमोयजमका कायाालयहरुले कुनै यसफाररश वा कुनै काया गररयदनेछैनन । 

७५. असुलउपि गननाः (१) ऄयभलेख प्रशासकले सयमयतको यनणाय बमोयजम कुनै पिसगँ जरीवाना वा यबगो वा ऄन्य कुनै प्रकारको ऄसलु उपर गनुापन ेभएमा सो पिले जरीवाना यतना  

बझुाउन ल्याएमा बयुझ सदरस्याहा गरी लगत जरीवानाको लगत कट्टा गनुापनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम ऄसलुउपर नभएमा लगत राखी सम्बयन्धत पिको नाम नामेसी तथा जरीवाना रकम समेतको यववरण गाउपँायलका/नगरपायलकाको 

कायाालयका साथै सबै वडा कायाालयमा समेत ऄयभलेखको लायग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बयन्धत कायाालयहरुले उपदफा (२) बमोयजम लेयख अएमा त्यस्तो पिसगँ जरीवाना रकम ऄसलुउपर गरी ऄयभलेख शाखामा सदरस्याहा गना 

पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपदफा (२) बमोयजमको जानकारी प्राप्त भएपयछ त्यस्तो जरीवाना लगत बायँक रहेको पिबाट जरीवाना रकम ऄसलु नगरी सम्बयन्धत कायाालयहरुले कुनै 

प्रकारको यसफाररश वा ऄन्य काया गनेछैनन् । 

७६. ििीििाउ गननाः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरकेो कुन ैयनणाय बमोयजम कुनै पिले राखेको दस्तरु, कोटा यफ वा ऄन्य कुन ैप्रकारको रकम कुन ैपिबाट भराआापाउने भएमा 

भराआापाउने पिले भरीयदनपुने पिको त्यस्तो रकम भराआा यदनपुने स्रोत खलुाआा  ऄनसूुची-११ बमोयजमको ढाचँामा यनवेदन यदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम यनवेदन यददँा यथासम्भव नगद रहेको बैकँ खाता वा कुनै सहकारी वा बचत संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा यललाम यबिी गरी 

ऄसलुउपर गनुापने ऄवस्था भएमा कुनै ऄचलन सम्पयिको व्यहोरा खुलाआा  यनवेदन यदनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजमको यनवेदनमा दफा ७८ बमोयजमको यववरण खुलाआा  यनवेदन यदनपुनेछ । 

७७. चलनचलाइययदनेाः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरकेो कुन ैयनणाय बमोयजम कुनै सम्पयि वा ऄयधकार वा कुनै यवषयवस्त ुवा सेवा वा ऄन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरकेो 

पिले त्यस्तो चलन पाउने यवषयको यववरण खुलाआा  ऄयभलेख प्रशासक समि ऄनसूुची-१२ को ढाचँामा यनवेदन यदनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजम यनवेदन परमेा ऄयभलेख प्रशासकले यनणाय बमोयजमको यवषयको चलन चलाआा यदनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन यददँा चलन चलाउनपुने सम्पयिको दफा ७८ बमोयजमको यववरण खलुाउनपुनेछ । 

७८. सभपयिको यिििर् खुलाउनुपननाः भररभराउ गना वा चलनचलाआ पाउनको लायग यनवेदन यदने उजरुीको पिले यनवेदनमा सम्पयिको यववरण उल्लेख गदाा दहेाय बमोयजमको 

यववरण खलुाउनपुनेछः- 

  (क) ऄचल सम्पयिको यववरण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार यकल्ला; 

(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर तथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगायफट; 

(४) घर जग्गाको ऄवयस्थती अवास वा  औद्योयगक वा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पयक्क सडकसगँ जोयडएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वायमत्व रहेको व्ययिको नाम थर साथै स्वायमत्व भन्दा फरक व्ययिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाम 

थरका साथै ऄन्य यववरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खररदयबयि हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य । 

  (ख) चल सम्पयिको यववरणः 

(१) चलसम्पयि रहेको ठाउ ँतथा भोग वा यनयन्त्रण राख्नेको नाम थर; 



(२) बैकँ खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै बैकँ तथा शाखाको नाम; 

(३) चल सम्पयिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भायवत यबयि मूल्य; तथा 

(४) नगद बाहेकको चल सम्पयि भए ऄवस्था, प्रकृयत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साआज र सखँ्या । 

७९. सभपयि िोक्का िाख्नेाः (१) ऄयभलेख प्रशासकले दफा ७६ वा ७७ बमोयजम यनणाय कायाान्वयनको लायग यनवेदन परपेयछ देखाआएको सम्पयिको हकमा अवश्यक पने जयत 

जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा यनणायको लायग कायाापायलका समि पेश गन ेर कायापायलकाबाट रोक्का राख्ने यनणाय गरपेछी यनणाय बमोयजम जेथा रोक्का राख्नको लायग सो 

जेथा दताा रहेको कायाालय वा रयजरिेशन गने कायाालयमा लेयख पठाउनपुनेछ । 

  (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पयिको हकमा यनवेदन परकेो बयढमा दआुा  यदन यभत्र सम्पयि तायदात गना लगाआा  तायदात गदााको समयमा नै अवश्यक पने 

जयत सम्पयि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मनुाफा अयद अय यनयन्त्रण गनुा  वा रोक्का राख्नपुछा  र त्यसको भपााआा  सम्बयन्धत पिलाआा  यदनपुछा  । 
  (३) दफा ७८ को दहेाय (ख) बमोयजमको सम्पयिको हकमा भररभराउको लायग अवश्यक पने जयत सम्पयि रोक्का राखी रोक्काको सूचना अवश्यकताऄनसुार 

लेखा शाखा वा सम्बयन्धत बैकँ वा सम्बयन्धत यनकायमा तरुुन्त लेयख पठाउनपुनेछ । 

८०. सभपयि यललाि गदाय अपनाउनुपनन कायययियधाः (१) कायापायलकाले यस ऐन बमोयजम भरीभराउ गनुापने यबगो वा कोटा फी वा त्यस्तै कुन ैरकम ऄसलुउपर गना दफा ७८ को 

दहेाय (क) बमोयजम सम्पयिको यववरण खुलाआा  दखाास्त परमेा त्यस्तो रकम भरीयदनपुने व्ययिलाआा  बझुाउनपुने रकम बझुाउन सात यदनको म्याद यदआा  सूचना जारी गनुापछा  । 

  (२) उपदफा (२) बमोयजमको म्यादमा रकम बझुाउन नल्याएमा त्यस्तो भरीयदनपुने व्ययिको भरीपाउने व्ययिले दखेाएको दफा ७८ को दहेाय (क) बमोयजमको 

सम्पयि तायदात गरील्याउनपुछा  ।   
  (३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै ऄदालत वा यनकाय वा गाउपँायलका/नगरपायलका वा सयमयतको यनणायले ऄसुल उपर गनुापने कुनै रकमको हकमा 

त्यस्तो ऄसलुउपर हुनपुने व्ययिले बझुाउन नल्याएमा यनजको जनुसकैु ऄचल सम्पयि फेला परमेा तायदात गरी रोक्का राख्नपुछा  । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद धरौट दायखल गरकेो हकमा सो सम्पयिबाट खाम्ने जयत रकमको 

लायग उपदफा (३) बमोयजम गरररहनपुदैन ।   
  (५) उपदफा (४) बमोयजम मोल कायम भएपयछ उि ऄचल सम्पयिको यललामको सूचना सम्बयन्धत पिलाआा  यदआा  सवासाधारणको जानकारीको लायग यललाम हुने 

यमयत र सम्पयिको यववरण सयहतको सावाजयनक सूचना गाउपँायलका/नगरपायलका, यजल्ला प्रशासन कायाालय, यजल्ला ऄदालत, यजल्ला समन्वय सयमयतको कायाालय तथा 

कोष तथा लेखा यनयन्त्रकको कायाालयमा टासँ्न लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोयजमको सूचनामा तोयकएको यदनमा उि सूचनामा तोयकएको सम्पयि पञ्चयकते मोलबाट मायथ बढाबढ प्रयिया बमोयजम यललाम गनुापनेछ । 

  (७) यललाम प्रयियामा सम्भव भएसम्म यजल्ला ऄदालत, यजल्ला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय तथा 

गाउपँायलका/नगरपायलका िेत्र यभत्र रहेका ऄन्य सरकारी कायाालयका प्रयतयनयधलाआा  रोहवरमा राख्नपुनेछ ।   
  (८) उपदफा (६) बमोयजम गदाा उि सम्पयि कसैले पयन यललाम सकार नगरमेा सोयह प्रयियाबाट पनुः दोस्रोपटक यललाम गनुापनेछ तथा दोस्रोपटक गदाा पयन 

कसैले यललाम सकार नगरमेा भराआापाउने पि यनवेदकलाआा  नै उि सम्पयि पञ्चयकते मोलमा सकार गना लगाउनपुनेछ । 
  (९) उपदफा (८) बमोयजम गदाा यनवेदकले सम्पयि सकार गना नचाहेमा पयछ ऄको जेथा खलु्न अएका बखत कानून बमोयजम गनेगरी यनजको यनवेदन तामेलीमा 

राखी यललाममा चढाआाएको सम्पयि फुकुवा गरीयदनपुछा  ।      
  (१०) यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन सरकारी गाउपँायलका/नगरपायलकाको कुनै रकम ऄसलु उपर गन ेिममा यललाम गदाा  कसैले सकार 

नगरमेा जयतमा सकार हुन्छ त्ययतमा नै सो सम्पयि यललाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोयजम ऄन्य सम्पयि वा प्रयियाबाट ऄसलुउपर 

गनुापनेछ ।  

८१।। तािायदाि गनन प्रयियााः (१) ऄयभलेख प्रशासकले दफा ८० बमोयजम सम्पयि तायदात गनुापदाा कयम्तमा वडा सयचव स्तरको कमाचारी खटाआा  त्यस्तो ऄचल सम्पयिको 

चलनचल्तीको मूल्य स्पष्ट खलु्ने गरी तायदात गनालगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपदफा (२) बमोयजम तायदात गने कमाचारीले तायदात गनुापने सम्पयिको चलनचल्तीको मूल्य कायम गन ेप्रयोजनले पञ्चयकते मोल कायम गरी मचुलु्का 

खडा गरी ऄयभलेख प्रशासक समि प्रयतवेदन सयहत पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम पञ्चयकते मोल कायम गदाा दहेाय बमोयजमक कुरालाआा  अधार यलआा  कायम गनुापनेछः 

(क)  यनवेदकले यनवेदनमा खुलाएको मूल्य; 

(ख) यनणायमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य;    

(ग) पिले जमानत वा कुनै ऄन्य प्रयोजनको लायग कायापायलका समि यनवेदन यददँा खलुाएको मूल्य; 

(घ) तायदात गदाा भै अएको स्थानीय मूल्याकँन ऄनसुारको मूल्य; 

(ङ) मालपोत कायाालयले कायम गरकेो न्यूनतम मूल्य; 

(च)  ऄन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी यनकायले कुनै मूल्य कायम गरकेो भए सो मूल्य; 

(छ) पञ्चयकते मोल कायम गनुाभन्दा तत्काल ऄगावै कुनै खररदयबयि भएको भए सो मूल्य । 

स्पयिकिर्ाः “पञ्चयकते मोल” भन्नाले ऄचल सम्पयि यबयि गनुापदाा यबयिहुने न्यनुतम मूल्यलाआा  सम्झनपुछा  । 

  (४) उपदफा (३) बमोयजम गदाा दहेाय बमोयजमको कुरालाआा  समेत ध्यानमा राख्नपुनेछः 

(क)  औद्योयगक वा व्यापाररक वा अवास िेत्र लगायत सडक सञ्जालसगँ  जोयडएको छ वा छैन; तथा 

(ख) नगरिेत्रयभत्र पने घरको हकमा घरको वतामान ऄवस्था सम्बन्धमा प्रायवयधक मलु्याकँन प्रयतवेदन । 

८२. खाभनेजयि िात्र यललाि गनुयपननाः (१) कायापायलकाले दफा ८० बमोयजम यललाम गदाा ऄसलुगनुापने बायँक खाम्ने जयत सम्पयिमात्र यललाम गनुापनेछ ।       

  (२) सम्पयि यललाम गदाा सकार भएको रकम ऄसलुउपर गनुापने भन्दा बयढ भएमा सो बयढ भएको जयत रकम सम्पयिवाल पिलाआा  यफताा गरीयदनपुछा  । 

  (३) उपदफा (२) बमोयजम रकम यफताा पाउने पि यललाम गदााको बखत उपयस्थत नभएको भए रकम यफताा यलन अउनभुनी यनजको नाममा सात यदनको सूचना 

जारी गरीयझकाआा  रकम यफताा गनुापछा  । 

  (४) उपदफा (३) बमोयजम गदाा सम्बयन्धत पि रकम यफताायलन नअएमा उि रकम सयञ्चतकोषमा दायखल गरी अम्दानीबाँयध सदरस्याहा गनुापछा  । 

  (५) ऄयभलेख प्रशासकले दफा ८० बमोयजम यललाम गरकेो सम्पयि सकार गन ेपिको नाममा सम्पयि दताा नामसारीको लायग सम्बयन्धत कायाालय वा यनकायमा 

पत्राचार गरी यनजलाआा  सम्पयिको चलनपूजी उपलब्ध गराआा  अवश्यक पर ेसो सम्पयिको चलन चलाआा यदनपुछा  ।  



  (६) यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन दफा ८० बमोयजमको यललाम प्रयिया ऄगाडी बयढसकेपयछ भराउनपुने रकम बझुाउन ल्याए पयन सो 

रकम नबयुझ सम्पयि यललाम गनुापनेछ । 

८३. यललाि उपिको उजुिीाः यस ऐन बमोयजम भएको यललामको प्रयियामा यचि नबझु्ने पिले जनु प्रयिया उपर यचि नबझेुको हो सो भएको पन्र यदन यभत्र सयमयत समि नायलश 

पेश गरी भएको अदशे बमोयजम गनुापनेछ । 

८४. यबगो ििाउाँदा िा चलनचलाउाँदा लागेको खचयाः यस ऐन बमोयजम यबगो भराउँदा वा चलनचलाउदँा लागेको खचा यबगो भरीयदनपुने वा चलनयदनपुने सम्बयन्धत पिले 

व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथायस्थयििा िाख्नेाः कायापायलकाले यस ऐन बमोयजम चलनचलाआा  माग्न वा यबगो भराआापाउन कुनै सम्पयि दखेाआा  यनवेदन परपेयछ यबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न 

नभएसम्मको लायग उि सम्पयि हकहस्तान्तरण गना, भत्काउन, यबगाना तथा कुनै प्रकारको यनमााण काया गरी उि सम्पयिको स्वरुप पररवतान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न 

सम्बयन्धत पिको नाममा अदेश जारी गरी उि सम्पयि यथायस्थयतमा राख्नपुनेछ ।     

८६. यनिेदनबाट काििाही गननाः (१) ऄयभलेख प्रशासकले कुनै पिले दफा ८५ बमोयजम भएको अदेश यवपररत कुन ैसम्पयिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतान अयद गरकेो 

यनवेदन परमेा उि यनवेदन दताा गरी त्यस्तो गने पिको नाममा यतन यदनको म्याद  जारी गरी यनजलाआा  हायजर गराआा  सो यनवेदन सयमयत समि पेश गनुापनेछ ।     
  (२) सयमयतले उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन पेश हुन अएमा पिलाआा  नया ँउजरुी दताा गना नलगाआा  उि यनवेदनबाट नै अवश्यक कारवाही गरी यनणाय गनुापनेछ 

। 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदनको व्यहोराबाट यनवेदन सयमयतको िेत्रायधकार यभत्र नपने यवषयमा परकेो 

दयेखएमा सयमयतले उि यवषयमा िेत्रायधकार ग्रहण गने ऄदालत वा यनकाय समि जान सनुाआा यदनपुनेछ । 

८७. चलनचलाउने सूचनााः (१) ऄयभलेख प्रशासकले सयमयतको यनणाय बमोयजम चलन चलाआा  पाउन यनवेदन परमेा चलन चलाउने यमयत खलुाआा  फलानो यमयतमा फलानो घर 

जग्गाको चलन चलाउन कमाचारी खयटआा  अउने हुदँा सो यमयत ऄगावै घर जग्गा खायल गरीयदन ुभयन चलन यदनपुने पिको नाममा सूचना जारी गनुापनेछ ।    
  (२) चलनयदनपुने सम्पयि उजरुीको पिबाहेक ऄन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा ऄयभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाममा उपदफा (१) बमोयजमको सूचना 

जारीगनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोयजम तोयकएको यमयतमा खयटआाजादँा घरजग्गा खाली गरकेो भए सम्बयन्धत कमाचारीले चलन चलाआा  यदएको मचुलु्का खडागरी तथा घरजग्गा 

खाली नगरकेो भए खाली गराआा  चलन चलाआा  चलन चलाएको मचुलु्का खडा गरी प्रयतवेदन साथ ऄयभलेख शाखामा पेश गनुापनेछ ।       

 

 

परिच्छेद-१० 

यियिध 

८६८८= कानून व्यिसायीको सहयोग यलन सयकनेाः (१) सयमयतले सम्भव भएसम्म कानून व्यवसायीको प्रयतयनयधत्व नभआा  मदु्दाको सनुवाआा  गनुा हुदँनै । 

तर सम्बयन्धत पिले कानून व्यवसायी नराखेको ऄथवा कानून व्यवसायी राखेको भए तापयन सुनवाआाको समयमा कानून व्यवसायी उपयस्थत हुन नअएमा सनुवाआा  

गना बाधा पनेछैन ।  

(२) सयमयतले कुनै पयन मदु्दाका ऄसमथा पिको तफा बाट बहस गना कानून व्यवसायीको सहायता उपलब्ध गराउनसक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लायग सयमयतले सम्बयन्धत यजल्ला ऄदालतसगँ समन्वय गरी वैतयनक कानून व्यवसायीको सहयोग वा नेपाल सरकारद्वारा 

सञ्चायलत यनःशलु्क कानूनी सहायता ऄन्तगातको सहयोग वा नेपाल बार एशोयसएसनको स्थानीय एकाआसगँ समन्वय गरी अवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनसक्नेछ । 

८९ बहस व्यिस्थापन िथा बहसनोटाः (१) सयमयतले उजरुीको सनुवाआामा पि तफा बाट बहस गना उपयस्थत भएका कानून व्यवसायीलाआा  उजरुीमा यनणाय गनुापने यवषयमा सीयमत 

रही बहस गना यनदशेन यदन सक्नेछ । 

  (२) उजरुीको प्रकृयत तथा यवषयवस्तकुो अधारमा सयमयतले कानूनव्यवसायीलाआा  बहसको समयसीमा यनधाारण गररयदनसक्नेछ । 

  (३) कुनै उजरुीमा एक भन्दा बयढ कानून व्यवासयीले एकै पिबाट बहस गन ेभएकोमा सयमयतले कानून व्यवसाययहरुमध्ये एक जना प्रमखु कानून व्यवसायी तोयक 

ऄन्य कानून व्यवसाययले यनजको बहसका बुदँाहरु नदोहोररने गरी फरक फरक तथ्य र कानूनी प्रश्नमा मात्र बहस प्रस्ततु गनेगरी यनदशेन यदन सक्नेछ । 

  (४) यस दफा बमोयजम सयमयतले यदएको यनदशेन मान्न ुसम्बयन्धत कानून व्यवसाययको दाययत्व हुनेछ । 

९० उजुिी यनर्यय गनुयपननाः (१) सयमयतले दयैनक पेशीसूचीमा चयढ सनुवाआाको लायग पेश भएको उजरुीमा कुनै पिले उि यदनको तारेख गजुारी प्रचयलत कानून बमोयजम उजरुीमा 

थाम्ने थमाउने म्याद बाँयक भए तापयन वा कुनै पिको कानून व्यवसायी बहस गना उपयस्थत नभए तापयन उजरुी ऄङ्ग पगुी यनणाय गना यमल्ने ऄवस्थामा पगुेको भए यनणाय गनुापछा  

।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले पेशी तोयकएको उजरुीमा उि यदनको कामकारवाही शरुु हुनपूुवा नै कुनै पिको कानून 

व्यवसायीले यनजले काब ुबायहरको पररयस्थती परर उि यदन बहसमा उपयस्थत हुन नसक्न ेभएकोले उजरुीको सनुवाआा  स्थयगत गररयदन यनवेदन यदएमा र सयमयतलाआा  उि कुरामा 

यवश्वास गने अधार दयेखएमा बयढमा दआुा  पटक सम्म उजरुीको सनुवाआा  स्थयगत गना सक्नेछ । 



  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन कुन ैपिबाट एक भन्दा बयढ कानून व्यवसायी रहेको ऄवस्थामा सनुवाआा  स्थयगत गन ेसयुवधा उि पिको 

सबै कानून व्यवसायीलाआा  गरी जम्मा दआुा  पटक मात्र प्राप्त हुनेछ । 

९१ नक्कल यनिेदनाः (१) सयमयत समि दताा रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला पिले उजरुीको यमयसलमा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल यलनको लायग यनवेदन यदएमा सयमयतले 

उि पिलाआा  सो कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन यददँा सम्बयन्धत पिले उजरुी शाखामा रहेको यमयसलको नक्कल यलनपुदाा उजरुी प्रशासक तथा ऄयभलेख शाखामा रहेको 

यमयसलको नक्कल यलनपुने भएमा ऄयभलेख प्रशासक समि यनवेदन पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन यदनको एघार बजे ऄगावै पेश भएमा सम्बयन्धत कमाचारीले सोयह यदन र सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोयह यदन 

नभए सोको भोयलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोयजम यनवेदन यददँा फरक फरक उजरुीको लायग फरक फरक यनवेदन यदनुपनेछ । 

  (५) उजरुीको कुनै पि वा यनजको कानून व्यवसायीले उपदफा (१) बमोयजमको यनवेदन यददँा नक्कलको सट्टामा कागजपत्रको फोटो यखच्ने ऄनमुयत मागेमा सो 

यदनपुनेछ । 

  (६) नक्कल यनवेदन यददँा ऄनसूुची-१३ बमोयजमको ढाचँामा यदनपुनेछ । 

९२ नक्कल दस्िुिाः (१) सम्बयन्धत प्रशासकले दफा ९१ बमोयजम नक्कल वा फोटो यखच्नको लायग यनवेदन यदनेपिसगँ दहेाय बमोयजमको दस्तरु यलआा  नक्कल उपलब्ध 

गराउनपुनेछः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रयत पषृ्ठको              रुपैयाकँो दरले; 

(ख) सयमयतको यनणाय कागजको हकमा प्रयत सक्कल पानाको प्रयत पषृ्ठको     रुपैयाकँो दरले; तथा 

(ग) यलखत कागजपत्रको नक्कल नयलआा  फोटो यखच्न चाहेमा प्रयत पानाको     रुपैयाकँो दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन प्रचयलत कानून बमोयजम नक्कल दस्तुर नलाग्ने पिलाआा  यस दफा बमोयजमको दस्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोयजम नक्कल उतार गरी लैजाने पिले नक्कल उतार गदाा लागेको खचाको व्यवस्था अफै गनुापनेछ । 

९३ दस्िुि उल्लेख गननाः (१) नक्कल प्रमायणत गने सम्बयन्धत प्रशासकले नक्कल प्रमायणत गदाा नक्कल लैजाने पिको नाम थर तथा उजरुीमा हैयसयतका साथै नक्कल उतार 

गरवेापत दायखल गरकेो दस्तरु र नक्कल पाना समेत उल्लेख गरी नक्कल यदएको व्यहोरा जनाआा  नक्कल प्रमायणत गनुापनेछ । 

  (२) नक्कल प्रमायणत गदाा ऄनसूुची-१४ बमोयजमको ढाचँामा प्रमायणत गनुापनेछ । 

९४ दस्िुि चुक्ता निइय नक्कल नयदइनेाः सम्बयन्धत प्रशासकले यस ऐन बमोयजम नक्कल माग्ने पिले नक्कल उतार गदाा दफा ९२ बमोयजम लाग्ने दस्तरु दायखल नगदाासम्म 

नक्कल यदनेछैन र सो नक्कलको अयधकाररकता प्रमायणत गना पाउनेछैन ।  

९५. प्रचयलि कानून बिोयजि हुनेाः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेयखएको भए तापयन उजरुीसगँ सम्बयन्धत प्रचयलत कानूनमा कुनै कुरा लेयखएको भए सोमा लेयखए जयतको हकमा 

सोयह बमोयजम हुनेछ । 

९६. यनयि बनाउने अयधकािाः सयमयतले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लायग अवश्यक यनयम बनाउन सक्नेछ । 

  



अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बयन्धत) 

श्री lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलकािा दिाय गिकेो 

नालेश 

..... को नायत, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयत/पत्नी, ........ बस्न ेवषा .... को ..........  वादी 

(एक भन्दा बढी वादी भएको खण्डमा यसै बमोयजम सबैको नाम उल्लेख गने) 

यवरूध्द 

..... को नायत, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयत/पत्नी, ........ बस्न ेवषा .... को ..........  प्रयतवादी 

(एक भन्दा बढी व्ययि उपर मदु्दा गनुापने भएमा यसै बमोयजम सबैको नाम उल्लेख गने) 

यववादको यवषयः ........................................... । 

१. म/हामी वादीहरूलाआा  मायथ उल्लेख भए बमोयजमका यवपिीहरूले ऄन्याय गनुा  भएको हुनाले उि यववादको यवषय उपर मदु्दा हेना यमल्ने यस .... गाउपँायलका/नगरपायलकाको 

न्याययक सयमयत समि कानून बमोयजमको हदम्याद यभत्र प्रस्ततु नालेश यलआ अएकोछु/अएकाछौं । कानून बमोयजम लाग्ने दस्तरु रू..... यसै साथ संलग्न गरकेो छु/गरकेा छौं । 

यवपिीहरूले गनुाभएको ऄन्यायको व्यहोरा दहेाय बमोयजम रहेको छः 

(परकेो ऄन्यायको व्यहोरा यवस्तारमा खलुाआा  लेख्ने र चायहएको उपचारको व्यहोरा समेत उल्लेख गने र यस ऐन बमोयजम खलुाउनपुने सबै व्यहोरा खलुाउने) 

२. यो नालेश दताा गना कानून व्यवसायी राखेको छु/छैन । 

३. यवपिीहरू जना.. को लायग प्रयत व्ययि एकजनाको दरले नालेशको नक्क्ल प्रयत .. यसैसाथ संलग्न छ । 

४. मेरो/हाम्रो दावीको प्रमाण दहेाय बमोयजम रहेको छः 

 (कुन यवषयको कस्तो प्रमाण कहा ँरहेको छ सबै यवस्ततृमा खलुाउने) 

५. मेरो/हाम्रो दहेाय बमोयजमका सािी बझुीपाउः 

 (सबै सािीको परुा नामथर ठेगाना उमेर उल्लेख गन)े 

६. यसमा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झुठा ठहर ेकानून बमोयजम सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                             

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

                                                                                     वादीको दस्तखत तथा सयहछाप 

आा यत सम्वत् ....... साल ..... (मयहना) ..... गते रोज .... । 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 

न्याययक सयियि 



वादी श्री ................................ ले यमयत ................. मा .......................... को यवरूध्दमा ..................... यवषयमा दताा गरकेो नालेश यस सयमयतको दताा नं. ....... मा 

दताा भएकोले यो भपााआा  यदआएको छ । 

भपााआ गने कमाचारीको                                                       गाउपँायलका/नगरपायलकाको छाप 

दस्तखतः 

नामः 

पदः  

यमयतः 

  



अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बयन्धत) 

श्री lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 

न्याययक सयियि 

तारखे भपााआा  

            वादी                                                                                                     प्रयतवादी 

यववादको यवषयः     „„„„„„„„. । 

यमयत ......................... मा  

यमयत ........... मा ..................... हुने भएकोले/साधारण तारखे भएकोले ......................(जे काम हुने हो त्ये उल्लेख गने उदाहरणको लायग सायि बझु्ने भए "सािी बझु्ने 

भएकोले सािीयलआा" भन्ने व्यहोरा लेख्ने /केयह नभए केयह उल्लेख नगने)........ उपयस्थत हुन अउनहुोला । 

सम्बयन्धत कमाचारीको  

नामः 

पदः 

दस्तखतः 

  



अनुसूची-४ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बयन्धत) 

श्री lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलकािा दिाय गिकेो 

नालेश 

..... को नायत, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयत/पत्नी, ........ बस्न ेवषा .... को ..........  प्रयतवादी 

(एक भन्दा बढी प्रयतवादीले दताा गना ल्याएको भए यस खण्डमा यसै बमोयजम सबैको नाम उल्लेख गन)े 

यवरूध्द 

..... को नायत, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयत/पत्नी, ........ बस्न ेवषा .... को ..........  वादी 

(एक भन्दा बढी व्ययि वादी रहेको भए एकजनाको नाम उल्लेख गरी समेत लेख्ने) 

यववादको यवषयः ........................................... । 

नालेश दताा नंबरः .......................................... । 

१. म/हामी प्रयतवादीहरू उपर वादी ........ ले यस न्याययक सयमयत समि नालेश दताा गनुाभआा  सो नालेशमा मेरो/हाम्रो यवरूध्दमा यस सयमयतबाट जारीभएको ...... यदने म्याद यमयत 

............ मा तामेल भएकोले उि म्याद यभत्र भएको व्यहोरा खलुाआा  यो प्रयतदावी यलआ अएकोछु/अएकाछौं । कानून बमोयजम लाग्ने दस्तुर रू..... यसै साथ संलग्न गरकेो 

छु/गरकेा छौं । यवपिी वादीले गरकेो दावी सम्बन्धमा मेरो/हाम्रो भएको व्यहोरा दहेाय बमोयजम रहेको छः 

(भएको व्यहोरा यवस्तारमा खुलाआा  लेख्ने र चायहएको उपचारको व्यहोरा समेत उल्लेख गने र यस ऐन बमोयजम खलुाउनपुने सबै व्यहोरा खुलाउने) 

२. यो प्रयतदावी दताा गना कानून व्यवसायी राखेको छु/छैन । 

३. मेरो/हाम्रो यजयकर प्रमाण दहेाय बमोयजम रहेको छः 

 (कुन यवषयको कस्तो प्रमाण कहा ँरहेको छ सबै यवस्ततृमा खलुाउने) 

४. मेरो/हाम्रो दहेाय बमोयजमका सािी बझुीपाउः 

 (सबै सािीको परुा नामथर ठेगाना उमेर उल्लेख गन)े 

६. यसमा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झुठा ठहर ेकानून बमोयजम सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                             

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

                                                                                     प्रयतवादीको दस्तखत तथा सयहछाप 

आा यत सम्वत् ....... साल ..... (मयहना) ..... गते रोज .... । 

 

 

अनुसूची-५ 

(दफा १६ को उपदफा (३) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 



न्याययक सयियि 

प्रयतवादी श्री ................................ ले यमयत ................. मा यनज/यनजहरूको यवरूध्दमा दताा भएको .............. यवषयको उजरुीको यवरूध्दमा दताा गना ल्याउनभुएको 

प्रयतदावी दताा भएकोले यो भपााआा  यदआएको छ । 

भपााआ गने कमाचारीको                                                                                         गाउपँायलकाको छाप 

दस्तखतः 

नामः 

पदः  

यमयतः 

  



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (७) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 

न्याययक सयियिबाट जािी िएको भयाद । 

......... को छोरा/छोरी ......... को पयत/पत्नी ................. बस्न,े वषा ............... को ...... लाआा  .............. बस्न े ......... को छोरा/छोरी ............ को पयत/पत्नी वषा 

.............. को ................ ले यस सयमयत समि यमयत .............. मा ...................... यवषयको यववादमा नालेश दताा  गरकेो हुनाले सो नालेशको नक्कल साथै राखी यो 

म्याद पठाआाएको छ । यो म्याद प्राप्त भएको वा तपाआंको घरमा टासँ भएको यमयतले .......... यदन यभत्र यस सयमयत समि अफ्नो भएको व्यहोरा खलुाआ प्रयतवाद तयार गरी हाजीर 

हुन ऄउनहुोला वा वारेस वा कानून व्यवसायी पठाउनहुोला । सो बमोयजम नगरी म्याद गजुारी बसेमा नालेशमा कानून बमोयजम कारवायह हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराआन्छ । 

म्याद जारी गनेको 

नामः 

पदः 

दस्तखतः 

यमयतः 

  



अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 

न्याययक सयियिबाट िएको 

यनर्यय 

िादीको नाि, थि, ठेगाना                                                       प्रयििादीको नाि, थि, ठेगाना 

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

यििादको यिषयाः ....... 

नालेश दिाय नंबिाः ...... 

िादीको दािीको संयिप्त व्यहोिााः ...................................................... 

प्रयििादीको प्रयिदािीको संयिप्त व्यहोिााः .................................................. 

िादीको सािीको कथन िथा प्रिार्को यिश्लषेर्ाः .............................................. 

प्रयििादीको सािीको कथन िथा प्रिार्को यिश्लेषर्ाः.......................................... 

दुिै पिबाट उपयस्थि िएका कानून व्यिसायीको बहसको िूख्य बुाँदााः (कानून व्यवसायी नराखेकोमा यो बुदँा चायहँदनै ।) ................................................. 

दुिै पिको बीचिा र्िक पिकेो यिषयाः ................................................. 

सयियिको यनर्ययाः .................................................(यनणाय लेख्दा कानूनी व्यवस्था, प्रमाणको यवशे्लषणबाट दयेखएको ऄवस्था, गररएको यनणायमा पगु्न यलआएको ऄधार तथा त्यसको 

यवशे्लषण समेत गरी के यनणाय गरीयो सो उल्लेख गनुापन े।) 

िपयसल 

(तपयसल खण्डमा बुदँागत रूपमा यनणाय कायाान्वयन गनाको लायग को कसले के के गनुापछा  सो उल्लेख गन ेतथा पनुरावेदन लाग्ने भएमा पनुरावेदन गनापाउने पिलाआा  ययत यदन यभत्र फलानो 

यजल्ला ऄदालतमा पनुरावेदन गना जान ुभनी म्याद  जारी गनुा  भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख हुनपुनेछ ।) 

यनर्यय गनन सयियिकााः 

संयोजक                                                       सदस्य                                                     सदस्य 

नामः                                                           नामः                                            नामः 

दस्तखतः                                                   दस्तखतः                                        दस्तखतः 

आा यत सम्वत् ................... साल ............(मयहना).......... गते रोज ............. मा । 

अनुसूची-८ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 

न्याययक सयियि सिि पेश गिकेो यिलापत्रको यनिेदन 

वादी ......................................... तथा प्रयतवादी ................................... यनवेदकहरू 



यववादको यवषयः............ 

नालेश दताा नंबरः........... 

िादीको दािीको यिषयाः ........................................................................ 

प्रयििादीको प्रयिदािीको यिषयाः..................................................................... 

यिलापत्र गिकेो व्यहोिााः हामी वादी तथा प्रयतवादी उि बमोयजमको यवषय र यववादमा यस सयमयत समि नालेश तथा प्रयतवाद दताा गरी कारवाही प्रयियामा रही ऄएको भए तापयन हामी 

बीचमा भएको सरसल्लाह/मेलयमलापको प्रयियाबाट पगुेको यनरकषाको ऄधारमा ऄब हामी झगडा गनुाभन्दा यमयल बस्न ुउयचत लायग दहेाय बमोयजम गनेगरी यमलापत्र गना सहमत भएका छौं । 

यमलापत्र गराआपाउ ँ। 

१. .................... 

२. ............................. 

३. ...................... 

कसले के गनेगरी यमलापत्र हुने सहमयत भएको हो त्यो व्यहोरा िमशः बुदँागत रूपमा खुलाआा  लेख्ने 

 

यनिेदकहरूको नाि, थि िथा दस्िखि 

 

दावीकतााः ...................                                                           प्रयतदावीकतााः .................. 

आा यत सम्वत् ............... साल ........(मयहना)... .. गते रोज ..... मा । 

  



अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 

न्याययक सयियिले गिकेो यिलापत्र प्रिायर्किर् आदेश 

वादी ......................................... तथा प्रयतवादी ................................ भएको ......... यवषयको नालेश दताा नंबर .... मा दताा भै प्रयियामा रहेकोमा उि यववादका पिहरूले यमलापत्र 

गना मञ्जरु भै यस सयमयत समि यमलापत्रको यनवेदन यदएको तथा सो यनवेदन बमोयजम यमलापत्र गनाका लायग यमलापत्रको कागज तयार गरी यस सयमयत समि दस्तखत समेत गरकेो हुनाले 

उल्लेयखत यवषयमा यय पिहरूबीच यमलापत्र भएको व्यहोरा प्रमायणत गररएको छ । कानून बमोयजम लाग्ने दस्तरु यलआ नालेश दतााको लगत कट्टा गरी ऄयभलेखमा राख्न ुतथा यमलापत्रको 

नक्कल माग्न ऄउने सरोकारवालालाआा  नक्कल यदन ु। 

यिलापत्र प्रिायर्ि गनन सयियिको 

संयोजकाः                                                    सदस्याः                                          सदस्याः 

नामः                                                           नामः                                              नामः 

दस्तखतः                                                    दस्तखतः                                        दस्तखतः 

 

  



अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (६) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका 

न्याययक सयियि सिि िएको यिलापत्र 

वादी ......................................... तथा प्रयतवादी ............................ भएको ..... यवषयको यववादमा नालेश दताा नंबर ..... मा नालेश दताा भआा  प्रयियामा रहेको भए तापयन हामी वादी 

तथा प्रयतवादी दवैु थरीले ऄब यववाद नगरी यमलेर बस्ने यवषयमा सहमत भएकोले दहेाय बमोयजम गने गरी यमयल बस्ने गरी यमलापत्रको व्यहोरा खुलाआा  यस सयमयत समि यमलापत्र गरकेा छौं । 

१. .................... 

२. ............................. 

३. ...................... 

(कसले के गनेगरी यमलापत्र हुने सहमयत भएको हो त्यो व्यहोरा िमशः बुदँागत रूपमा खलुाआा  लेख्ने) 

 

यिलापत्र गननपिहरूको नाि, थि िथा दस्िखि 

 

दावीकतााः ...................                                                           प्रयतदावीकतााः .................. 

आा यत सम्वत् ............... साल ........(मयहना)... .. गते रोज ..... मा । 

 

  



अनुसूची-११ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका गाउाँ काययपायलका सिि पेश गिकेो 

यनिेदन 

यिषयाः भरीभराउ गरीपाउ ँ। 

„„„„ को छोरा/छोरी „.. बस्न े„.. वषा „.. को „„„„„„  यनवेदक/वादी वा प्रयतवादी 

यवरुध्द 

„„„„ को छोरा/छोरी „.. बस्न े„.. वषा „.. को „„„„„„  यवपिी/वादी वा प्रयतवादी 

यििादको यिषयाः „„„„.. 

नालेश दिाय नंबिाः  „„„„.. 

म यनवेदक यनवेदन दस्तरु वापत लाग्ने रकम रु„. दायखल गरी दहेाय बमोयजमको यनवेदन गदाछुः 

१. म यनवेदक वादी/प्रयतवादी तथा यवपिी ................. भएको „„„„ यवषयको मदु्दामा यस गाउपँायलका न्याययक सयमयतबाट यमयत „„„„. मा „„„„„. हुनेगरी 

यनणाय भएको यथयो । उि यनणाय बमोयजम म यनवेदकले यवपिी „„„„. बाट „„„„.. बमोयजमको रकम भरीपाउने यनणाय भएकोले सो बमोयजम यवपिी „.. को दहेाय 

बमोयजमको जेथाबाट मैले भराआापाउने रकम भरीभराउ गरीपाउन यो यनवेदन पेश गरकेो छुः 

क. „„„„„„„„„„ 

ख. „„„„„„„„„.. 

(यस ऐन बमोयजम खुलाउनपुने यववरण जयत सबै यसै प्रकारले प्रकरणहरुमा खुलाउने) 

२. (मायथ उल्लेयखत सम्पयि वा जेथा वा रकम यनज यवपिीको नाममा „ कायाालयमा दताा छ वा बैकँमा रहेको छ वा त्यस्तै रहेको स्थानको यववरण खलुाआा  व्यहोरा लेख्ने तथा 

जसबाट भराआा  पाउने हो सो व्ययिको स्वायमत्व रहेको प्रमाण पेश गनुापने ऄवस्था रहेको भए सो समेत खलुाउने ।) 

३. न्याययक सयमयतको यमयत „. को यनणायको प्रयतयलयप यसै साथ संलग्न छ । 

३. यसमा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झुठा ठहर ेकानून बमोयजम सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                                                               

                                                                                                                            यनिेदक 

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

आा यत सम्वत्    „„„ साल „„„..  मयहना „..  गते „..  रोज  „.  मा । 



अनुसूची-१२ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका गाउाँ काययपायलका सिि पेश गिकेो 

यनिेदन 

यिषयाः सम्पयि चलन चलाआापाउ ँ। 

„„„„ को छोरा/छोरी „.. बस्न े„.. वषा „.. को „„„„„„  यनवेदक/वादी वा प्रयतवादी 

यवरुध्द 

„„„„ को छोरा/छोरी „.. बस्न े„.. वषा „.. को „„„„„„  यवपिी/वादी वा प्रयतवादी 

यििादको यिषयाः „„„„.. 

नालेश दिाय नंबिाः  „„„„.. 

म यनवेदक यनवेदन दस्तरु वापत लाग्ने रकम रु„. दायखल गरी दहेाय बमोयजमको यनवेदन गदाछुः 

१. म यनवेदक वादी/प्रयतवादी तथा यवपिी ................. भएको „„„„ यवषयको मदु्दामा यस गाउपँायलका न्याययक सयमयतबाट यमयत „„„„. मा „„„„„. हुनेगरी 

यनणाय भएको यथयो । उि यनणाय बमोयजम म यनवेदकले यवपिी „„„„. बाट „.(कब्जा गरीएको वा यखचोला गरीएको वा जे जस्तो भएको व्यहोराले यनणाय भएको छ सो 

उल्लेख गने) „„ दहेाय बमोयजमको सम्पयि „(परु ैवा अयंशक वा ऄन्य कुनै प्रकारले चलन चलाउने यनणायमा भए सो व्यहोरा उल्लेख गने)„.. चलन चलाआापाउने यनणाय 

भएकोले सो बमोयजम यवपिीलाआा  उि जेथाबाट बेदखल गरी चलन चलाआापाउन यो यनवेदन पेश गरकेो छुः 

क. „„„„„„„„„„ 

ख. „„„„„„„„„.. 

(यस ऐन बमोयजम खुलाउनपुने यववरण जयत सबै यसै प्रकारले प्रकरणहरुमा खुलाउने) 

२. (मायथ उल्लेयखत सम्पयि वा जेथा यवपिीले के कुन प्रकारले यनयन्त्रणमा यलएको छ वा सम्पयि रहेको स्थानको यववरण खुलाआा  व्यहोरा लेख्ने तथा जसबाट चलाआापाउने हो सो 

व्ययिको कब्जामा रहेको प्रमाण पेश गनुापने ऄवस्था रहेको भए सो समेत खलुाउने ।) 

३. न्याययक सयमयतको यमयत „. को यनणायको प्रयतयलयप यसै साथ संलग्न छ । 

४. यसमा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झुठा ठहर ेकानून बमोयजम सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                                                                            यनिेदक 

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

आा यत सम्वत्    „„„ साल „„„..  मयहना „..  गते „..  रोज  „.  मा ।  



अनुसूची-१३ 

(दफा ९१ को उपदफा (६) सगँ सम्बयन्धत)  

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका न्याययक सयिि सिि पेश गिकेो 

यनिेदन 

यिषयाः नक्कल उपलब्ध गराआापाउ ँ। 

„„„„ को छोरा/छोरी „.. बस्न े„.. वषा „.. को „„„„„„  यनवेदक/वादी वा प्रयतवादी 

यवरुध्द 

„„„„ को छोरा/छोरी „.. बस्न े„.. वषा „.. को „„„„„„  यवपिी/वादी वा प्रयतवादी 

यििादको यिषयाः „„„„.. 

नालेश दिाय नंबिाः  „„„„.. 

म यनवेदक यनवेदन दस्तरु वापत लाग्ने रकम रु„. दायखल गरी दहेाय बमोयजमको यनवेदन गदाछुः 

१. म यनवेदक वादी/प्रयतवादी तथा यवपिी ................. भएको „„„„ यवषयको मदु्दामा यस गाउपँायलका न्याययक सयमयतबाट यमयत „„„„. मा „„„„„. हुनेगरी 

यनणाय भएको यथयो (यववादको यनरुपण भै नसकेको भए “न्याययक सयमयतबाट यमयत „मा यनणाय भएको यथयो” भन्ने वाक्याशँको स्थानमा “न्याययक सयमयत समि दताा भआा  

यवचाराधीन रहेको छ ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गन)े  । उि यनणाय यमयसलमा रहेका कागजात मध्ये म यनवेदकलाआा  दहेाय बमोयजमको कागजातको (यमयसलमा रहेको सबै 

कागजको नक्कल चायहएको भए यसरी उल्लेख नगरी दहेाय बमोयजमको सट्टामा यमयसलमा रहेका सबै कागजपत्रको प्रयतयलयप भन्ने उल्लेख गने) प्रयतयलपी अवश्यक परकेोले 

ररतपूवाक उपलब्ध गराआापाउन यो यनवेदन पेश गरकेो छुः 

क. „„„„„„„„„„ 

ख. „„„„„„„„„.. 

(नक्कल अवश्यक भएका कागजपत्रको पयहचान खलु्ने गरी िमशः सबै कागज उल्लेख गने) 

२. यसमा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झुठा ठहर ेकानून बमोयजम सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                                                                            यनिेदक 

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

आा यत सम्वत्    „„„ साल „„„..  मयहना „..  गते „..  रोज  „.  मा । 

  



अनुसूची-१४ 

(दफा ९३ को उपदफा (२) सगँ सम्बयन्धत) 

lqk'/f;'Gb/L गाउाँपायलका न्याययक सयियि 

यसमा वादी „„„„„ प्रयतवादी „„„„ भएको नालेश दताा नंबर „„„.. को „„„. यवषयको यववादको यमयसल संलग्न रहेको „„„(सबै कागजातको नक्कल नलयग केयहको 

लगेको भए नक्कल लगेको जयत कागजात खलुाउने वा परु ैकागजातको नक्कल लगेको भए सबै कागजात भन्ने उल्लेख गन)े„„„„„„„„„ को नक्कल लगेको हुनाले नक्कल 

दस्तरु वापत प्रयत पाना रु„ को दरले पाना„ को रु„ दस्तरु यलआा  नक्कल पानाको प्रत्येक पानामा दस्तखत गरी कायाालयको छाप समेत लगाआा  प्रमायणत गरी नक्कल उपलब्ध गराआाएको छ 

। 

(नक्कल यदआाएको कागज मध्ये पयहलो कागजको पयहलो पानाको यशरमा यो अदशे लेयख प्रत्येक पानामा दस्तखत गने तथा धरे ैकागजको नक्कल लगेको पयहलो कागजमा यस बमोयजम गरी 

त्यसपयछको प्रत्येक कागजको पयहलो पानाको यशरमा “नक्कल प्रमायणत गरीएको छ।” भन्ने व्यहोरा लेयख दस्तखत गने) 

नक्कल प्रिायर्ि गनन कियचािी िा न्याययक सयियि सदस्यको 

नािाः„„„„„„.. 

पदाः„„„„„„„ 

दस्िखिाः„„„„„ 

o; ufpF;efsf] ;Dat @)&$ ;fn df3 @@ ut] a;]sf] 

a}7sn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf 

@! Afdf]lhd of] ljwo]s kfl/t u/]sf] x'Fbf ;f]xL bkmf 

adf]lhd k|dfl0fs/0f ub{5' . 
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