कायर्पािलकाबाट पा�रत िमित : २०७५।०५।१२

न्याियक सिमितले उजुरीको कारवाही िकनारा गदार्
अपनाउनुपन� कायर्िविध, २०७५

छथर जोरपाटी गाउँपािलका
धनकुटा

"न्याियक सिमितले उजुरीको कारवाही िकनारा गदार् अपनाउनुपन� sfo{ljlw २०७५”

प्रस्तावनाः
न्याियक सिमितले प्रचिलत काननू बमोिजम उजरु ीको कारवाही र िकनारा गदार् अपनाउनपु न� कायर्िविध तय गरी स्प�ता, एक�पता
एवं पारदिशर्ता कायम गरी काननू को शासन तथा न्याय प्रितको जनिव�ास कायम राखीरहनको लािग प्रचलनमा रहेको सघं ीय
काननू मा भए देिख बाहेक थप काननू ी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले,:YffgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf
!)@ adf]lhd of] sfo{ljlw agfO{ nfu" ul/Psf] 5 .
प�रच्छे द -१
प्रारिम्भक

१.

सिं �� नाम र प्रारम्भः
(१) यस sfo{ljlwsf] को नाम “छथर जोरपाटी गाउँपािलकाको न्याियक सिमितले उजुरीको कारवाही िकनारा गदार्
अपनाउनुपन� sfo{ljlw २०७५” रहेको छ ।
(२) यो कायर्िविध त�
ु न्त प्रारम्भ ह�नेछ ।

२.

प�रभाषाः िवषय वा प्रसङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा;
(क) “उजरु ी” भन्नाले सिमित सम� परे को उजरु ीबाट श�ु भएको प्रचिलत काननू बमोिजम सिमितले कारवाही र िकनारा गन�
उजरु ी सम्झनपु छर् ।
(ख) “खाम्ने”भन्नाले तोिकएको सम्पि�को मल्ू यांकन ग�रदा भ्याउने हदलाई सम्झनु पदर्छ ।
(ग)
“चलन चलाईिदने” भन्नाले िनणर्य प�ात हक अिधकार प्रा� भएको व्यि�लाई कुनै वस्तु वा सम्पि� भोग गनर् िदने
कायर्लाई सम्झनपु दर्छ ।
(घ)
“जमानत” भन्नाले कुनै व्यि� वा सम्पि�लाई न्याियक सिमितले चाहेको वखतमा उपिस्थत वा हािजर गराउन िलएको
िजम्मा वा उ�रदाियत्वलाई सम्झनपु दर्छ ।
(ङ)
“तामेली” भन्नाले न्याियक सिमितको �ेत्रािधकार िभत्रका िववादह�मा सम्विन्धत प�लाई म्याद, सचु ना, आदेश, पजू �
वा जानकारी पत्र �रतपवू र्क वझु ाउने कायर्लाईसम्झनपु छर् ।
(च)
“तायदात” भन्नाले सम्पि�को िववरण वा गन्ती गरे को संख्या जिनने व्यहोरा वा सम्पि�को फाँटवारी वा लगतलाई
सम्झनपु दर्छ ।
(छ)
“तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भन्नाले यस कायर्िविध अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकए बमोिजम सम्झनपु छर् ।
(ज) “दरपीठ”भन्नाले न्याियक सिमित सम� पेश ह�न आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धमा �रत नपगु े वा काननू ले दतार् नह�ने वा
नलाग्ने भएमा त्यसको पछािड प�ट्ट सोको कारण र अवस्था जनाइ अिधकार प्रा� अिधकारीले लेिख िदने िनद�शन वा
व्यहोरालाई सम्झनपु दर्छ ।
(झ) “नामेसी”भन्नाले कुनै व्यि�को नाम, थर र वतन समेतको िवस्तृत िववरण खल
ु ाइएको व्यहोरालाई सम्झनपु दर्छ ।
(ञ) “नािलश” भन्नाले कुनै िववादको िवषयमा बदँु ा ८ बमोिजम िदएको उजरु ी, िनवेदन वा िफराद सम्झनपु छर्
(ट)
“िनणर्य िकताब” भन्नाले सिमितले उजरु ीमा गरे को िनणर्यको अिभलेख राख्नको लािग खडा गरे को उजरु ीमा िनणर्य गरे को
व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संि�� उल्लेख भएको िकताब सम्झनपु छर् ।
(ठ)
“पन्चकृ ित मोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पि�को स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन मल्ू यांकन गरी िवक्र� िवतरण
ह�नसक्ने उिचत ठहराएर िनि�त गरे को मल्ु यलाईसम्झनपु दर्छ ।
(ड)
“पेशी” भन्नाले न्याियक सिमित सम� िनणर्याथर् पेश ह�ने िववादह�मा प�ह�लाई उपिस्थत गराइ सनु वु ाइ गन� कामलाई
सम्झनपु दर्छ ।
(ढ)
“प्रितबादी” भन्नाले बादीले जसका उपर उजरु ी दतार् गदर्छ सो व्यि� वा संस्था सम्झनपु छर् ।
(ण) “वकपत्र”भन्नाले िववाद सम्बन्धमा जानकार भई सा�ीको �पमा व्य� गरे का कुरा लेिखने वा लेिखएको कागजलाई
सम्झनपु छर् ।
(त)
“बन्द ईजलास” भन्नाले न्याियक सिमित अन्तगर्त िन�पण ह�ने िववादह� मध्येगोप्य प्रकुितको िववाद भएको र सम्वद्ध
प�ह�िवच गोपिनयता कायम गनर् आवश्यक देिखएमा सम्वद्ध प�ह� मात्र सहभागी ह�नेगरी प्रवन्ध गरीएको सनु वु ाई
क�लाई सम्झनपु छर् ।
(थ)
“बादी” भन्नाले कसै उपर सिमित सम� उजरु ी दतार् गन� व्यि� वा संस्था सम्झनपु छर् ।

(द)
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“मल्ू तवी” भन्नाले न्याियक सिमित अन्तगर्त िवचाराधीन मद्ध
ु ा अन्य अड्डा अदालतमा समेत िवचारािधन भईरहेको
अवस्थामा न्याियक सिमितले िनणर्य गदार् अन्य िवचारािधन मद्ध
ु ामा प्रभािवत ह�ने देिखएमा प्रभाव पान� मद्ध
ु ाको फै सला
नभएसम्म प्रभािवत ह�ने मद्दु ा स्थिगत गन� कायर्लाई सम्झनपु छर् ।
(ध)
“लगापात” भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तर िनिहत टहरा,बोट िव�वा,खल्ु ला जिमन र त्यसमा रहेका सबैखाले संरचना
वा चच�को जग्गा,छे उछाउ,सेरोफे रो र सम्पणू र् अवयवलाई सम्झनपु दर्छ ।
(न)
“सदरस्याहा” भन्नाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत कट्टा गरी आम्दानीमा वाध्ने कायर्लाई सम्झनपु छर् ।
(प)
“सभा” भन्नाले ufpFसभा सम्झनपु छर् ।
(फ) “सिमित” भन्नाले न्याियक सिमित सम्झनपु छर् र सो शव्दले स्थानीय सरकार सचालन ए]न२०७४ को दफा ४८ को
उपदफा(६) बमोिजमको सिमितलाइर् समेत जनाउनेछ ।
(ब)
“साल वसाली” भन्नाले हरे क वषर्को लािग छुट्टा छुट्टै ह�ने गरी प्रितवषर्को िनिम� स्थायी �पमा तय ग�रएको शतर्
सम्झनपु छर् ।
(भ) "संिवधान" भन्नाले नेपालको संिवधान सम्झनपु छर् ।
(म)
उजरु ी प्रशासक भन्नाले न्याियक सिमितको काममा सहयोग गनर् खटाइएको कमर्चारीलाइ सम्झनपु छर् ।
(ञ) अिभलेख प्रशासक भन्नाले न्याियक सिमितबाट भएका न्याियक कायर्को अिभलेख व्यविस्थत गनर् खटाइएको कमर्चारीलाइ
सम्झनपु छर् ।
प�रच्छे द-२
सिमितको अिधकार
उजुरीमा िनणर्य सम्बन्धी कामः
सिमितमा दतार् भएका उजरु ी वा उजरु ीको िनणर्य गन� वा दतार् भएको नािलश वा उजरु ीको कुनै व्यहोराले लगत कट्टा गन� अिधकार
सिमितलाइर् मात्र ह�नछ
े ।
िनणर्य सम्बन्धी बाहेक अन्य कामः
(१)
बँदु ा ३ मा उल्लेख भएको वा प्रचिलत काननू ले सिमित वा सिमितको सदस्यले नै गन� भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायर्को
प्रकृ ितले सिमित वा सिमितको सदस्यले नै गनर्पु न� स्प� भैरहेको देिख बाहेकको अन्य कायर्ह� यस कायर्िविधमा तोिकएको
कमर्चारी र त्यसरी नतोिकएकोमा सिमितले िनणर्य गरी तोके को वा अिधकार प्रदान गरे को कमर्चारीले गनपर्ु न�छ ।
(२)
तोिकएको शाखा प्रमख
ु वा तोिकएका अन्य कमर्चारीले यस कायर्िविध र प्रचिलत काननू बमोिजम तोिकएको काम गदार्
सिमितको सयं ोजक वा सिमितले तोके को सदस्यको प्रत्य� िनद�शन, देखदेख र िनयन्त्रणमा रही गनपर्ु न�छ ।
यो कायर्िविध अवलम्बन गनर्ुपन�ः
सिमितले उजरु ी वा उजरु ीको कारवाही र िकनारा गदार् प्रचिलत र सम्बिन्धत सघं ीय काननू मा स्प� उल्लेख भए देिख बाहेक यस
कायर्िविध बमोिजमको व्यवस्था अवलम्बन गनपर्ु न�छ ।
.सिमितले हेन�ः
सिमितलाइर् देहाय बमोिजमको उजरु ीह�मा कारवाही र िकनारा गन� अिधकार रहनेछः
(क)
स्थानीय सरकार सचालन एन २०७४ को दफा४७ अन्तगर्तको उजरु ी,
(ख) मेलिमलाप कायर्िविध, २०६८ अनसु ार मेलिमलापको लािग गाउँपािलकामा प्रेिषत उजरु ी,
(ग)
संिवधानको अनसु चू ी-८ अन्तगर्तको एकल अिधकार अन्तगर्त सभाले बनाएको काननू बमोिजम िन�पण ह�ने गरी िसिजर्त
उजरु ी, तथा
(घ)
प्रचिलत काननू ले गाउँपािलकाले हेन� भिन तोके का उजरु ीह� ।
सिमितको �ेत्रािधकारः
सिमितले बँदु ा ६ अन्तगर्तका मध्ये देहाय बमोिजमका उजरु ीह�मा मात्र �ेत्रािधकार ग्रहण गन� तथा कारवाही िकनारा गन�छः
(क)
व्यि�को हकमा उजरु ीका सबै प� गाउँपािलकाको भैगोिलक �ेत्रािधकार िभत्र बसोबास गरीरहेको,
(ख) प्रचिलत कानून र संिवधानको भाग ११ अन्तगर्तको कुनै अदालत वा न्यायाधीकरण वा िनकायको �ेत्रािधकार िभत्र नरहेको,
(ग)
गाउँपािलकाको �ेत्रािधकार िभत्र परे का कुनै अदालत वा िनकायबाट मेलिमलाप वा िमलापत्रको लािग प्रेिषत गरीएको,
(घ)
अचल सम्पि� समावेश रहेको िवषयमा सो अचल सम्पि� गाउँपािलकाको भैगोिलक �ेत्रािधकार िभत्र रिहरहेको, तथा
(ङ)
कुनै घटनासँग सम्बिन्धत िवषयवस्तु रहेकोमा सो घटना गाउँपािलकाको भैगोिलक �ेत्र िभत्र घटेको ।
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प�रच्छे द-३
उजुरी तथा प्रितवाद दतार्

िबवाद दतार् गन�ः
(१)
कसै उपर िबवाद दतार् गदार् वा उजरु ी चलाउँदा प्रचिलत काननू बमोिजम हकदैया पगु ेको व्यि�ले सिमितको तोिकएको
शाखासम� उजरु ी दतार् गनर्सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम उजरु ी िददं ा यस कायर्िविध तथा प्रचिलत काननू बमोिजम खल
ु ाउनपु न� कुरा सबै खल
ु ाइर् तथा
पयु ार्उनपु न� प्रिक्रया सबै परु ागरी अनसु चू ी-१ बमोिजमको ढाँचामा िदनपु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) मा लेिखए देिख बाहेकउजरु ीमा देहाय बमोिजमको व्यहोरा समेत खल
ु ाउनपु न�छः
(क)
बादीको नाम, थर, वतन र िनजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम;
(ख) प्रितबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म िनजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान प�ा लाग्नेगरी स्प� खल
ु ेको
वतन;
(ग)
गाउँपािलकाको नाम सिहत सिमितको नाम;
(घ)
उजरु ी गनर्पु रे को व्यहोरा र सम्पणू र् िववरण;
(ङ)
गाउँपािलकाले तोके अनसु ारको दस्तरु बझु ाएको रिसद वा िनस्सा;
(च)
सिमितको �ेत्रािधकार िभत्रको उजरु ी रहेको व्यहोरा र सम्बिन्धत काननू ;
(छ)
बादीले दावी गरे को िवषय र सोसँग सम्बन्धीत प्रमाणह�;
(ज)
हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगु ेको सम्बन्धी व्यहोरा;
(झ)
कुनै सम्पि�सँग सम्बिन्धत िवषय भएकोमा सो सम्पि� चल भए रहेको स्थान, अवस्था तथा अचल भए
चारिकल्ला सिहतको सबै िववरण ।
(४)
प्रचिलत काननू मा कुनै िवशेष प्रिक्रया वा ढाँचा वा अन्य के िह उल्लेख भएको रहेछ भने सो सन्दभर्मा आवश्यक िववरण
समेत खल
ु ेको ह�नपु न�छ ।
(५)
कुनै िकिसमको �ितपिू तर् भराउनपु न� अथवा बण्डा लगाउनपु न� अवस्थाको उजरु ीको हकमा त्यस्तो �ितपिू तर् वा बण्डा वा
चलनको लािग सम्बिन्धत अचल सम्पि�को िववरण खल
ु ेको ह�नपु न�छ ।
िबवाद दतार् गरी िनस्सा िदनेः
(१)
उजरु ी प्रशासकले बँदु ा ८ बमोिजम प्रा� उजरु ी दतार् गरी बादीलाइर् तारे ख तोिक अनसु चू ी-२ बमोिजमको ढाँचामा िबवाद
दतार्को िनस्सा िदनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम तारे ख िदनु पन� अवस्थामा तारे ख तोक्दा अनसु चू ी-३ बमोिजमको ढाँचामा तारे ख भपार्इर् खडा गरी
सम्बिन्धत प�को दस्तखत गराइर् िमिसल सामेल राख्नपु छर् ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम तारे ख भपार्इमर् ा तोिकएको तारे ख तथा उ� िमितमा ह�ने कायर् समेत उल्लेख गरी सम्बिन्धत प�लाइर्
अनसु चू ी-४ बमोिजमको ढाँचामा तारे ख पचार् िदनपु न�छ ।
उजुरी दरपीठ गन�ः
(१)
उजरु ी प्रशासकले बँदु ा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु ीमा प्रिक्रया नपगु ेको देिखएपरु ा गनर्पु न� देहायको प्रिक्रया परु ा गरी
अथवा खल
ु ाउनपु न� देहायको व्यहोरा खल
ु ाइ ल्याउनु भन्ने व्यहोरा लेिख पाच िदनको समय तोिक तथा िबवाद दतार् गनर्
निमल्ने भए सो को कारण सिहतको व्यहोरा जनाइर् दरपीठ गरे माबादीलाइर् उजरु ी िफतार् िदनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम प्रिक्रया नपगु ेको भिन दरपीठ गरी िफतार् गरे को उजरु ीमा दरपीठमा उल्लेख भए बमोिजमको प्रिक्रया
परु ा गरी पाच िदनिभत्र ल्याएमा दतार्ग�रिदनपु छर् ।
(३)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको दरपीठ आदेश उपर िच� नबझ्ु ने प�ले सो आदेश भएको िमितले ितन िदन िभत्र उ� आदेशको
िव�ध्दमा सिमित सम� िनवेदन िदनसक्नेछ ।
(४)
उपबँदु ा (३) बमोिजम िदएको िनवेदन व्यहोरा मनािसब देिखए सिमितले उपबँदु ा (१) बमोिजमको दरपीठ बदर गरी िबवाद
दतार् गनर् आदेश िदनसक्नेछ ।
(५) उपबँदु ा (४) बमोिजम आदेश भएमा उजरु ी प्रशासकले त्यस्तो िबवाद दतार् गरी अ� प्रिक्रया परु ा गनपर्ु न�छ ।
दतार् गनर् नह�नेः
उजरु ी प्रशासकले बँदु ा ८ बमोिजम पेश भएको उजरु ीमा देहाय बमोिजमको व्यहोरा िठक भएनभएको जाँच गरी दतार् गनर् निमल्ने
देिखएमा बँदु ा १० बमोिजमको प्रिक्रया परु ा गरी दरपीठ गनपर्ु न�छः
(क)
प्रचिलत काननू मा हदम्याद तोिकएकोमा हदम्याद वा म्याद िभत्र उजरु ी परे नपरे को;
(ख) प्रचिलत काननू बमोिजम सिमितको �ेत्रािधकार िभत्रको उजरु ी रहेनरहेको;
(ग)
काननु बमोिजम लाग्ने दस्तुर दािखल भएनभएको;

(घ)
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कुनै सम्पि� वा अिधकारसँग सम्बिन्धत िवषयमा िववाद िन�पण गनपर्ु न� िवषय उजरु ीमा समावेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पि�
वा अिधकार िवषयमा उजरु ी गनर् बादीको हक स्थािपत भएको प्रमाण आवश्यक पन�मा सो प्रमाण रहेनरहेको;
(ङ)
उ� िवषयमा उजरु ी गन� हकदैया बादीलाइर् रहेनरहेको;
(च)
िलखतमा परु ागनपर्ु न� अन्य �रत पगु ने पगु ेको; तथा
दोहोरो दतार् गनर् नह�नेः
(१)
यस कायर्िविधमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन प्रचिलत काननू बमोिजम सिमित वा अन्य कुनै अदालत वा
िनकायमा कुनै प�ले उजरु ीगरी सिमित वा उ� अदालत वा िनकायबाटउजरु ीमा उल्लेख भएको िवषयमा प्रमाण बिु झ वा
नबिु झ िववाद िनरोपण भैसके को िवषय रहेको छ भने सो उजरु ीमा रहेका प� िवप�को बीचमा सोिह िवषयमा सिमितले
उजरु ी दतार् गनर् र कारवाही गनर् ह�दँ नै ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम दतार् गनर् निमल्ने उजरु ी भल
ु वश दतार् भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपिछ उजरु ी जनु सक
ुै
अवस्थामा रहेको भए पिन सिमितले उजरु ी खारे ज गनर्पु न�छ ।
उजुरीसाथ िलखत प्रमाणको सक्कल पेश गनर्ुपन�ः
उजरु ीसाथ पेश गनर्ु पन� प्रत्येक िलखत प्रमाणको सक्कल र किम्तमा एक प्रित नक्कल उजरु ीसाथै पेश गनर्पु न�छ र उजरु ी प्रशासकले
त्यस्तो िलखतमा कुनै कै िफयत जनाउनपु न� भए सो जनाइ सो प्रमाण सम्बिन्धत िमिसलमा राख्नेछ ।
उजुरीतथा प्रितवाद दतार् दस्तुरः
(१)
प्रचिलत काननू मा िबवाद दतार् दस्तरु तोिकएकोमा सोिह बमोिजम तथा दस्तुर नतोिकएकोमा एक सय �पैयाँ बझु ाउनपु न�छ
।
(२) प्रचिलत काननू मा प्रितवाद दतार् दस्तरु नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय �पैयाँ प्रितवाद दतार् दस्तुर लाग्नेछ ।
(३) लेनदेन वा जग्गा सम्बिन्ध मद्दु ा िमलाए बापत िबगोको १ % दस्तरु लाग्नेछ ।
प्रितबाद पेश गनर्पु न�ः
(१)
प्रितबादीले बँदु ा २० बमोिजम म्याद वा सचू ना प्रा� भएपिछ म्याद वा सचू नामा तोिकएको समयाविध िभत्र उजरु ी प्रशासक
सम� आफै वा वारे स माफर् त िलिखत प्रितवाद दतार् गनपर्ु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम प्रितवाद पेश गदार् प्रितबादीले भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रितिलिप साथै संलग्न गरी पेश
गनर्पु न�छ ।
(३)
प्रितवादीलेिलिखत ब्यहोरािदँदा अनसु चू ी-५ बमोिजमको ढाँचामा िदनपु न�छ ।
प्रितवाद जाँच गन�ः
(१)
उजरु ी प्रशासकले बँदु ा १५ बमोिजम पेश भएको प्रितवाद जाँच गरी काननू बमोिजमको �रत पगु ेको तथा म्याद िभत्र पेश
भएको देिखए दतार् गरी सिमित सम� पेश ह�ने गरी िमिसल सामेल गनपर्ु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम प्रितवाद दतार् ह�ने भएमा उजरु ी प्रशासकले प्रितबादीलाइर् बादी िमलानको तारे ख तोक्नपु न�छ ।
िलखतमा पुरा गनर्ुपन� सामान्य �रतः
(१)
प्रचिलत काननू तथा यस कायर्िविधमा अन्यत्र लेिखए देिख बाहेक सिमित सम� दतार् गनर् ल्याएका उजरु ी तथा प्रितवादमा
देहाय बमोिजमको �रत समेत परु ा गनर्पु न�छः
(क)
एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ तफर् पाँच सेिन्टिमटर, पिहलो पृ�मा शीरतफर् दश सेिन्टिमटर र
त्यसपिछको पृ�मा पाँच सेिन्टिमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृ�मा बि�स हरफमा नबढाइर् कागजको एकातफर् मात्र
लेिखएको;
(ख) िलखत दतार् गनर् ल्याउने प्रत्येक व्यि�ले िलखतको प्रत्येक पृ�को शीर पछु ारमा छोटकरी दस्तखत गरी अिन्तम
पृ�को अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे सिहछाप गरे को;
(ग)
कुनै काननू व्यवसायीले िलखत तयार गरे को भए िनजले पिहलो पृ�को बायाँ तफर् िनजको काननू व्यवसायी दतार्
प्रमाणपत्र नबं र, नाम र काननू व्यवसायीको िकिसम खल
ु ाइर् दस्तखत गरे को; तथा
(घ)
िलखतको अिन्तम प्रकरणमा यस िलखतमा लेिखएको व्यहोरा िठक साँचो छ, झट्ठु ा ठहरे काननू बमोिजम सह�ल
ँ ा
बझु ाउँला भन्ने उल्लेख गरी सो मिु न िलखत दतार् गनर् ल्याएको वषर्, मिहना र गते तथा वार खल
ु ाइर् िलखत दतार्
गनर् ल्याउने व्यि�ले दस्तखत गरे को, ।
तर ब्यहोरा परु ाइ पेश भएको िलखत िलनलाइ यो उपबँदु ाले बाधा पारे को मािनने छै न ।
(२)
िलखतमा िवषयह� क्रमबध्द �पमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइर् संयिमत र मयार्िदत भाषामा लेिखएको ह�नपु न�छ ।
(३)
िलखतमा पेटबोिलमा परे को स्थानको पिहचान ह�ने स्प� िववरण र व्यि�को नाम, थर , ठे गाना तथा अन्य िववरण स्प�
खल
ु ेको ह�नपु न�छ ।
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िलखत दतार् गनर् ल्याउने वा सिमितमा कुनै कागज गनर् आउनेले िनजको नाम, थर र वतन खल
ु ेको नाग�रकता वा अन्य कुनै
प्रमाण पेश गनपर्ु छर् ।
नक्कल पेश गनर्ुपन�ः
उजरु ी वा प्रितवाद दतार् गनर् ल्याउनेले िवप�ीको लािग उजरु ी तथा प्रितवादको नक्कल तथा संलग्न िलखत प्रमाणह�को नक्कल
साथै पेश गनपर्ु छर् ।
उजुरी वा प्रितवाद सश
ं ोधन
(१)
िलखत दतार् गनर् ल्याउने प�ले सिमितमा दतार् भइसके को िलखतमा लेखाइ वा टाइप वा मद्रु णकोसामान्य त्रटु ी सच्याउन
िनवेदन िदन सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदनमा माग बमोिजम सच्याउँदा दावी तथा प्रितवादमा गरीएको माग वा दावीमा मल
ु भतु
प�मा फरक नपन� र िनकै सामान्य प्रकारको सश
ं ोधन माग गरे को देखेमा उजरु ी प्रशासकले सो बमोिजम सच्याउन िदन
सक्नेछ ।
(३) उपबँदु ा (२) बमोिजम सश
ं ोधन भएमा सो को जानकारी उजरु ीको अक� प�लाइर् िदनपु न�छ ।
प�रच्छे द-४
म्याद तामेली तथा तारेख
म्याद सच
ू ना तामेल गन�ः
(१)
उजरु ी प्रशासकले बँदु ा ९ बमोिजम िबवाद दतार् भएपिछ बिढमा दइु र् िदन िभत्र प्रितबादीका नाममा प्रचिलत काननू मा म्याद
तोिकएको भए सोिह बमोिजम र नतोिकएको भए पन्ध्र िदनको म्याद िदइर् सम्बिन्धत वडा कायार्लय माफर् त उ� म्याद वा
सचू ना तामेल गनर् सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम म्याद वा सचू ना तामेल गदार् बँदु ा ९ बमोिजमको उजरु ी तथा उ� उजरु ी साथ पेश भएको प्रमाण
कागजको प्रितिलपी समेत संलग्न गरी पठाउनपु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन एक भन्दा बिढ प्रितबादीलाइर् म्याद िदनपु दार् प्रमाणकागजको नक्कल
कुनै एकजना मल
ु प्रितबादीलाइर् पठाइर् बाँिकको म्यादमा प्रमाणकागजको नक्कल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने
व्यहोरा लेिख पठाउनपु न�छ ।
(४)
उपबँदु ा (१) बमोिजम प्रा� भएको म्याद वडा कायार्लयले बिढमा ितन िदन िभत्र तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खल
ु ाइर्
सिमितमा पठाउनु पन�छ ।
(५)
उपबँदु ा (१) बमोिजम म्याद तामेल ह�न नसके मा देहाय बमोिजमको िवद्यतु ीय माध्यम वा पित्रकामा सचू ना प्रकाशन गरे र
म्याद तामेल गनपर्ु न�छः
(क) म्याद तामेल ग�रनपु न� व्यि�को कुनै फ्याक्स वा इर्मल
े वा अन्य कुनै अिभलेख ह�न सक्ने िवद्यतु ीय माध्यमको
ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
(ख) प्रितबादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने मनािसब आधार छ भन्ने देिखएमा सिमितको िनणर्यबाट
कुनै स्थानीय दैिनक पित्रकामा सचू ना प्रकाशन गरे र वा स्थानीय एफ.एम. रे िडयो वा स्थानीय टेिलिभजनबाट
सचू ना प्रसारण गरे र; वा
(ग) अन्य कुनै सरकारी िनकायबाट म्याद तामेल गराउँदा म्याद तामेल ह�न सक्ने मनािसब कारण देिखएमा सिमितको
आदेशबाट त्यस्तो सरकारी िनकाय माफर् त ।
(६)
यस कायर्िविध बमोिजम म्याद जारी गनर्पु दार् अनसु चू ी-६ बमोिजमको ढाँचामा जारी गनर्पु न�छ ।
रोहवरमा राख्नुपन�ः
यस कायर्िविध बमोिजम वडा कायार्लय माफर् त म्याद तामेल गदार् सम्बिन्धत वडाको अध्य� वा सदस्य तथा किम्तमा दइु जर् ना
स्थानीय भलादिम रोहवरमा राख्नपु न�छ ।
रीत बेरीत जाँच गन�ः
(१)
उजरु ी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रितवेदन प्रा� भएपिछ रीतपवू र्कको तामेल भएको छ वा छै न जाँच गरी आवश्यक भए
सम्बिन्धत वडा सिचवको प्रितवेदन समेत िलइर् रीतपवू क
र् को देिखए िमिसल सामेल रािख तथा बेरीतको देिखए बदर गरी
पनु ः म्याद तामेल गनर् लगाइर् तामेली प्रित िमिसल सामेल राख्नपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम जाँच गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले बदिनयत रािख कायर्गरे को देिखए उजरु ी प्रशासकले सो व्यहोरा
खल
ु ाइर् सिमित सम� प्रितवेदन पेश गनपर्ु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजमको प्रितवेदनको व्यहोरा उपय�
ु देिखए सिमितले सम्बिन्धत कमर्चारी उपर कारवाहीको लािग
कायर्पािलका सम� लेिख पठाउनसक्नेछ ।

२३,

२४.

तारेखमा राख्नूपन�ः
(१)
उजरु ी प्रशासकले बँदु ा ९ बमोिजम िबवाद दतार् गरे पिछ उजरु ीकतार्लाइर् र बदँु ा १६ बमोिजम प्रितवाद दतार् गरे पिछ
प्रितबादीलाइर् तारे ख तोिक तारे खमा राख्नपु छर् ।
(२)
उजरु ीका प�ह�लाइर् तारे ख तोक्दा तारे ख तोिकएको िदन ग�रने कामको व्यहोरा तारे ख भपार्इर् तथा तारे ख पचार्मा खल
ु ाइर्
उजरु ीका सबै प�लाइर् एकै िमलानको िमित तथा समय उल्लेख गरी एकै िमलानको तारे ख तोक्नपु छर् ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम तारे ख तोिकएको समयमा कुनै प� हािजर नभए पिन तोिकएको कायर् सम्पन्न गरी अक� तारे ख
तोक्नपु न� भएमा हािजर भएको प�लाइर् तारे ख तोिक समयमा हािजर नभइर् पिछ हािजर ह�ने प�लाइर् अिघ हािजर भइर् तारे ख
लाने प�सँग एकै िमलान ह�नेगरी तारे ख तोक्नपु छर् ।
(४)
यस बँदु ा बमोिजम तोिकएको तारे खमा उपिस्थत भएका प�ह�लाइर् साथै रािख सिमितले उजरु ीको कारवािह गनपर्ु छर् ।
(५)
उपबँदु ा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन तोिकएको तारे खमा कुनै प� उपिस्थत नभए पिन सिमितले िबवादको
िवषयमा कारवाही गनर् बाधा पन�छैन ।
सिमितको िनणर्य बमोिजम ह�नेः
सिमितले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचिलत काननू तथा यस कायर्िविधमा लेिखए देिख बाहेकको िवषयमा आवश्यक प्रिक्रया
िनधार्रण गनर् सक्नेछ ।
प�रच्छे द-५

२५,

२६.
२७.

२८.

सनु वाइर् तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा

प्रारिम्भक सनु वाइर्ः
(१)
मेलिमलापबाट िबवाद िन�पण ह�न नसक� सिमितमा आएका िबवाद प्रितवाद दतार् वा बयान वा सो सरहको कुनै कायर्
भएपिछ सनु वाइर्को लािग पेश भएको िबवादमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल िनणर्य गनर् सिकने भएमा सिमितले
िबवाद पेश भएको पिहलो सनु वाइर्मा नै िनणर्य गनर् सक्नेछ ।
(२)
सिमित सम� पेश भएको िबवादमा उपबदँु ा (१) बमोिजम तत्काल िनणर्य गनर् सिकने नदेिखएमा सिमितले देहाय
बमोिजमको आदेश गनर् सक्नेछः(क) िबवादमा मख
ु निमलेको कुरामा यक�न गनर् प्रमाण बझ्ु ने वा अन्य कुनै कायर् गन�;
(ख) िबवादमा बझ्ु नपु न� प्रमाण यिकन गरी प�बाट पेश गनर् लगाउने वा सम्बिन्धत िनकायबाट माग गन� आदेश गन�;
(ग) मेलिमलापका सम्बन्धमा िबवादका प�ह�सँग छलफल गन�; तथा
(घ) िबवादका प� उपिस्थत भएमा सनु वु ाइको लािग तारे ख तथा पेिशको समय तािलका िनधार्रण गन� ।
(३)
उपबँदु ा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सिमितले स्थानीय कायर्िविधको बँदु ा ४७ को उपबँदु ा (२)
बमोिजमको उजरु ीमा मेलिमलापको लािग पठाउने आदेश गनर्पु न�छ ।
प्रमाण दािखल गन�ः
बादी वा प्रितबादीले कुनै नयाँ प्रमाण पेश गनर् अनमु ित माग गरी िनवेदन पेश गरे मा उजरु ी प्रशासकले सोिह िदन िलन सक्नेछ ।
िलखत जाँच गन�ः
(१) सिमितले उजरु ीमा पेश भएको कुनै िलखतको सत्यता परी�ण गनर् रे खा वा हस्ता�र िवशेष�लाइर् जाँच गराउन ज�री
देखेमा सो िलखतलाइर् असत्य भन्ने प�बाट परी�ण दस्तरु दािखल गनर् लगाइर् रे खा वा हस्ता�र िवशेष�बाट िलखत जाँच
गराउन सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम जाँच गदार् मनािसब मािफकको समय तोिक आदेश गनर्पु न�छ र समय िभत्र जाँच सम्पन्न ह�नको लािग
यथासम्भव व्यवस्था गनर्पु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) बमोिजम जाँच गदार् िलखत असत्य ठहरीएमा िलखत सत्य रहेको भन्ने प�बाट लागेको दस्तरु असल
ु गरी
उपबँदु ा (१) बमोिजम दस्तरु दािखल गन� प�लाइर् भराइर्िदनपु छर् ।
सा�ी बुझ्नेः
(१) सिमितबाट सा�ी बझ्ु ने आदेश गदार् सा�ी बझ्ु ने िदन तोिक आदेश गनपर्ु न�छ । साछी राख्दा बढीमा ५ जना राख्नु पन� ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम आदेश भएपिछ उजरु ी प्रशासकले उजरु ीको प�लाइर् आदेशमा उल्लेख भएको िमितमा सा�ी बझ्ु ने
तारे ख तोक्नपु न�छ ।
(३)
सा�ी बझ्ु ने तारे ख तोिकएको िदनमा आफ्नो सा�ी सिमित सम� उपिस्थत गराउनु सम्बिन्धत प�को दाियत्व ह�नेछ ।

२९.

३०.

सिमितको तफर् बाट बकपत्र गराउनेः
(१)
यस कायर्िविधमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन नाबालक वा अश� वा वृध्दवृध्दा प� रहेको उजरु ीमा साि�
बकपत्रको लािग तोिकएको तारे खको िदन उपिस्थत नभएको वा उपिस्थत नगराइएको सा�ीलाइर् सिमितले म्याद तोिक
सिमितको तफर् बाट िझकाइर् बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम सा�ी िझकाउँदा बकपत्र ह�ने तारे ख तोिक म्याद जारी गनर्पु न�छ र उजरु ीका प�ह�लाइर् समेत सोिह
िमलानको तारे ख तोक्नपु न�छ ।
सा�ी बकपत्र गराउनेः
(१) उजरु ी प्रशासकले सा�ी बकपत्रको लािग तोिकएको िदन प�ह�सँग िनजह�ले उपिस्थत गराउन ल्याएका साि�को
नामावली िलइर् सिमित सम� पेश गनर्पु न�छ ।
(२)

३१.

३२.

३३.

३४.
३५.

सा�ी बकपत्रको लािग तोिकएको तारे खको िदन उजरु ीका सबै प�ले सा�ी उपिस्थत गराउन ल्याएको भए कायार्लय
खल्ु नासाथ तथा कुनै प�ले सा�ी उपिस्थत गराउन नल्याएको भए िदनको बाह्र बजेपिछ सिमितले उपलब्ध भए सम्मका
सा�ीको बकपत्र गराउनपु न�छ ।
बन्देज गनर् सक्नेः
(१)
सा�ीको बकपत्र गराउँदा उजरु ीको िवषयवस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा सा�ी वा उजरु ीको प�लाइर् अपमािनत गन� वा
िझझ्याउने वा अनिु चत प्रकारको प्र� सोिधएमा सिमितले त्यस्तो प्र� सोध्नबाट प�लाइर् बन्देज गनर् सक्नेछ ।
(२)
नाबालक वा वृध्द वा अस� वािबरामीले सा�ी बक्नपु न� भइर् त्यस्तो उजरु ीमा कुनै प�को उपिस्थित वा अन्य कुनै
मनािसब कारणले सा�ीलाइर् बकपत्र गनर् अनिु चत दबाव परे को वा पन� प्रबल सम्भावना रहेको छ भन्ने सिमितलाइर् लागेमा
सिमितले त्यस्तो प�को प्रत्य� उपिस्थितलाइर् बन्देज गरी िनजले सा�ीले नदेख्ने गरी मात्र उपिस्थत ह�न आदेश गनर्
सक्नेछ ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम आदेश गरे मा सा�ीले नदेख्ने गरी प� उपिस्थत ह�ने व्यवस्था िमलाउने दाियत्व सिमितको ह�नेछ ।
(४)
उपबँदु ा (१) वा (२) बमोिजम गदार् सिमितले उजरु ीसँग सम्बिन्धत आवश्यक प्र� तयार गरी सिमितको तफर् बाट बकपत्र
गराउन सक्नेछ ।
पेशी सच
ी
ू प्रकाशन गनर्ुपन�ः
(१)
दतार् भएका उजरु ीह�को सम्बन्धमा सामान्यतया शक्र
ु बार पेशी सचु ी प्रकाशन ग�रनेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको सचू ी सयं ोजकले र िनजको अनपु िस्थितमा िनजले िजम्मेवारी तोके को सिमितको सदस्यले
प्रमािणत गनर्पु न�छ ।
दैिनक पेशी सच
ू ीः
(१)
उजरु ी प्रशासकले बँदु ा ३२ बमोिजमको सा�ािहक पेशी सचू ीमा चढेका िबवाद ह�को तोिकएको िदनको पेशी सचू ी तयार
गरी एक प्रित सचू ना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पन�छ तथा एक प्रित सिमितका सदस्यह�लाइर् उपलब्ध गराउनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको सचू ीमा िबवादह� उल्लेख गदार् िबवाद दतार्को आधारमा देहायको क्रममा तयार गरी प्रकाशन
गराउनपु न�छः(क)
नाबालक प� भएको िबवाद;
(ख) शा�ररीक अस�ता वा अपाङ्गता भएको व्यि� प� भएको िबवाद;
(ग)
स�री वषर् उमेर परु ा भएको वृध्द वा वृध्दा प� भएको िबवाद; तथा
(घ)
िबवाद दतार्को क्रमानसु ार पिहले दतार् भएको िबवाद ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम पेशी सचू ी तयार गदार् मल्ु तवीबाट जागेका तथा सव�च्च अदालत, उच्च अदालत तथा िजल्ला
अदालतबाट पनु ः इन्साफको लािग प्रा� भइर् दतार् भएको िबवादको हकमा श�
ु मा सिमितमा दतार् भएको िमितलाइर् नै दतार्
िमित मािन क्रम िनधार्रण गनर्पु न�छ ।
(४)
उपबँदु ा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानसु ार नै सिमितले िबवादको सनु वाइर् र कारवाही तथा िकनारा गनपर्ु न�छ ।
उजुरी प्रशासकको िजम्मेवारी ह�नेः
पेशी सचू ीमा चढेका िबवादह� कायार्लय खल
ु ेको एक घण्टा िभत्र सिमित सम� सनु वाइर्को लािग पेश गन� तथा उ� िदनको
तोिकएको कायर् सिकए पिछ सिमितबाट िफतार् बिु झिलइर् सरु ि�त राख्ने िजम्मेवारी उजरु ी प्रशासकको ह�नछ
े ।
प्रमाण सनु ाउन सक्नेः
सिमितले बँदु ा २५ बमोिजम तोिकएको तारे खको िदन उपिस्थत सबै प�लाइर् अक� प�ले पेश गरे को प्रमाण एवम् कागजात देखाइर्
पिढबाँची सनु ाइर् सो बारे मा अक� प�को कुनै कथन रहेको भए िलिखत बयान गराइर् िमिसल सामेल गराउन सक्नेछ ।

३६.

३७.

३८.

३९.
४०.

िबवादकोसनु वाइर् गन�ः
(१)
सिमितले दवु ै प�को कुरा सनु ी िनजह�को िबवादको सनु वाइर् तथा िनणर्य गनपर्ु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको सनु वाइर् तथा िनणर्य गदार् प�ह�को रोहवरमा गनपर्ु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) बमोिजम िबवादको सनु वाइर् गदार् इजलास कायम गरी सनु वाइर् गनर् मनािसव देिखएमा सोही अनसु ार गनर्
सक्नेछ ।
तर दबु ै प�को भनाइ तथा िजिकर सन्ु नलाइ उपबदँु ा ३ अनसु ारको इजलास कायम गनर् बाधा ह�ने छै न ।
बन्द इजलासको गठन गनर्सक्ने
(१)
सिमितले मिहला तथा बालबािलका समावेश रहेको तथा आवश्यक देखेको अन्य िबवादको सनु वाइर्को लािग बन्द
इजलास कायम गरी सनु वाइर् गनर् सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको बन्द इजलासमा िबवादका प� तथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्यि�लाइर् इजलासमा
प्रवेश गनर् नपाउने गरी बन्द इजलासको गठन गनर्पु न�छ ।
(३)
बन्द इजलासबाट हे�रने िबवादको काम कारवाही, िपडीतको नाम थर ठे गाना लगायतका िवषय गोप्य राख्नपु न�छ ।
बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः
(१)
बन्द इजलासबाट हे�रएका िबवादह�को कागजातको प्रितिलिप बादी, प्रितवािद र िनजको िहतमा असर परे को कुनै
सरोकारवाला बाहेक अ� कसैलाइर् उपलब्ध गराउनहु द�ँ नै ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको िबवादको तथ्य खल
ु ाइर् कुनै समाचार कुनै पत्रपित्रकामा सप्रं ेषण ह�निदनहु �दँ नै ।
(३)
उपबँदु ा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सिमितले प�को गोपिनयता तथा िहतमा प्रितकुल प्रभाव नपन� गरी
समाचार संप्रेषण गनर् भने कुनै बाधा पन�छैन ।
थप प्रमाण बुझ्नेः
िबवादको सनु वाइर्को क्रममा िबवादको कुनै प�को अनरु ोधमा वा िबवाद सनु वाइर्को क्रममा सिमित आफै ले थप प्रमाण बझ्ु नपु न�
देखमे ा उजरु ीका प�ह�लाइर् थप प्रमाण पेश गनर् पेश गन� तारे ख तोिक आदेश गनर्सक्नेछ ।
स्वाथर् बािझएको िबवाद हेनर् नह�नेः
१.
सिमितको सदस्यले देहायका िबवादको कारवाही र िकनारामा संलग्न ह�नहु �दँ नै ः(क)
आफ्नो वा निजकको नातेदारको हक िहत वा सरोकार रहेको िबवादः
स्प�ीकरणः- यस उपबँदु ाको प्रयोजनको लािग "निजकको नातेदार" भन्नाले अपतु ाली पदार् काननू बमोिजम
अपतु ाली प्रा� गनर् सक्ने प्राथिमकता क्रममा रहेको व्यि�, मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाब,ु
ठूलोबाब,ू पित वा पत्नी तफर् का सास,ू ससरु ा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साली, िददी, बिहनी, िभनाज,ु बिहनी
ज्वाइर्,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइर्,ँ भाञ्जी बहु ारी तथा त्यस्तो नाताका व्यि�को एकासगोलमा रहेको
प�रवारको सदस्य सम्झनपु छर् ।
(ख) िनजले अन्य कुनै हैिसयतमा गरे को कुनै कायर् वा िनज सल
ं ग्न रहेको कुनै िवषय समावेश रहेको कुनै िबवाद;
(ग)
कुनै िवषयमा िनजले िबवाद चल्ने वा नचल्ने िवषयको छलफलमा सहभािग भइर् कुनैराय िदएको भए सो िवषय
समावेश रहेको िबवाद; वा
(घ)
अन्य कुनै कारणले आधारभतू �पमा िनज र िनजको एकाघरसगं ोलका प�रवारका सदस्यको कुनै स्वाथर्
बािझएको िबवाद ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको कुनै अवस्था देिखएमा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछर् उ� सदस्यले िबवाद हेनर् नह�ने कारण
खल
ु ाइर् आदेश गनर्पु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) को प्रितकुल ह�ने गरी कुनै सदस्यले कुनै िबवादको कारवािह र िकनारामा सहभािग ह�न लागेमा िबवादको कुनै
प�ले आवश्यक प्रमाण सिहत िबवादको कारवािह िकनारा नगनर् िनवेदन िदन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा काम कारबाही
स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ को दफा ४८(५) अनसु ार ह�नेछ ।
(४)
उपबँदु ा (३) अनसु ार िबवाद िन�पण ह�न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय कायर्िविधको बँदु ा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था
अनसु ारको सभाले तोके को सिमितले काम कारवािह र िकनारामा गन�छ ।
(५)
उपबँदु ा (४) बमोिजम गदार् सभाले िबवादका प�ह�लाइर् सोिह उपबदँु ा बमोिजम गिठत सिमितबाट िबवादको कारवािह
िकनारा ह�ने कुराको जानकारी गराइर् उ� सिमित सम� उपिस्थत ह�न पठाउनपु न�छ ।

प�रच्छे द-६
४१.

४२.

४३.

४४.

४५.

िनणर्य र अन्य आदेश

िनणर्य गनर्पु न�ः
(१)
सिमितले सनु वाइर्को लािग पेश भएको िबवाद हेदार् कुनै प्रमाण बझ्ु नपु न� बाँिक नरिह िबवाद िकनारा गन� अवस्था रहेको
देिखएमा सोिह पेशीमा िबवादमा िनणर्य गनपर्ु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम िनणर्य गरे पिछ िनणर्यको व्यहोरा िनणर्य िकताबमा लेिख सिमितमा उपिस्थत सदस्यह� सबैले
दस्तखत गनपर्ु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) बमोिजम गरीएको िनणर्यको बँदु ा ४२ र अन्य प्रचिलत काननू बमोिजम खल
ु ाउनपु न� िववरण खल
ु ेको पणू र् पाठ
िनणर्य भएको िमितले बिढमा सात िदन िभत्र तयार गरी िमिसल सामेल राख्नपु छर् ।
(४)
उपबँदु ा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन समयाभाव अथवा अन्य कुनै मनािसब कारणले गदार् सोिह िदन िबवाद
िनणर्य गनर् नसक्ने भएमा आगािम ह�ाको कुनै िदनको लािग अक� पेशी तारे ख तोक्नपु न�छ ।
िनणर्यमा खल
ु ाउनुपन�ः
(१)
सिमितले बँदु ा ४१ बमोिजम गरे को िनणर्यको पणू पर् ाठमा यस बँदु ा बमोिजमका कुराह� खल
ु ाइर् अनसु चू ी-७ बमोिजमको
ढाँचामा तयार गनर्पु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम पणू पर् ाठ तयार गदार् बादी तथा प्रितबादीको िजिकर, िनणर्य गनपर्ु न� देिखएको िवषय, दवु ै प�बाट पेश
भएको प्रमाणका कुराह� समेतको िवषय खल
ु ाउनपु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) मा उल्लेख भए देिख बाहेक पणू पर् ाठमा देहायका कुराह� समेत खल
ु ाउनपु न�छः(क)
तथ्यको ब्यहोरा;
(ख) िबवादको कुनै प�ले काननू व्यवसायी राखेको भएमा िनजले पेश गरे को बहस नोट तथा बहसमा उठाइएका मल
ु
िवषयह�;
(ग)
िनणर्य गनर्को लािग आधार िलइएको प्रमाणका साथै दवु ै प�बाट पेश भएको प्रमाण तथा त्यसको िव�ेषण;
(घ)
िनणर्य कायार्न्वयन गनर्को लािग गनर्पु न� िवषयह�को िसलिसलेवार उल्लेखन सिहतको तपिसल खण्ड; तथा
(ङ)
िनणर्य उपर पनु रावेदन लाग्ने भएमा पनु रावेदन लाग्ने िजल्ला अदालतको नाम र के कित िदनिभत्र पनु रावेदन
गनर्पु न� हो सो समेत ।
(४)
उपबँदु ा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेिख बाहेक देहायका कुराह� समेत िनणर्यमा खल
ु ाउन सक्नेछः(क)
सा�ी वा सजर्िमनको बकपत्रको सारांश;
(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो नजीरको िववरण र िबवादमा उ� नजीरको िसध्दान्त के कुन
आधारमा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारण सिहतको िव�े षण;
(ग)
िनणर्यबाट कसैलाइर् कुनै कुरा िदनु भराउनपु न� भएको भए कसलाइर् के कित भराइर्िदनपु न� हो सोको िववरण;
(घ)
िबवादको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको �पमा के िह वस्तु सिमित सम� पेश भएको भए सो मालसामान
वा वस्तुको हकमा के गन� हो भन्ने िवषय ।
प्रारिम्भक सनु वाइर्मा िनणर्य ह�नसक्नेः
(१)
सिमितले पिहलो सनु वाइर्को लािग पेश भएको अवस्थामा नै िबवादमा थप प्रमाण बिु झरहनपु न� अवस्था नरहेको देखेमा
अथवा हदम्याद वा हकदैया वा सिमितको �ेत्रािधकार नरहेको कारणले िबवाद िनणर्य गनर् निमल्ने देखमे ा पिहलो
सनु वाइर्मा नै िनणर्य गनर् सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनणर्य �ेत्रािधकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थामा �ेत्रािधकार ग्रहण गन� अदालत
वा स्थानीय तह वा अन्य िनकायमा उजरु ी गनर् जानु भिन सम्बिन्धत प�लाइर् जानकारी िदनु पन�छ ।
िनणर्य सश
ं ोधनः
(१)
सिमित सम� िबवादको प� वा कुनै सरोकारवालाले िबवादको िनणर्यमा भएको कुनै लेखाइर्को त्रटु ी सश
ं ोधन गरीपाउन
िजिकर िलइर् िनणर्यको जानकारी भएको पैंितस िदन िभत्र िनवेदन िदन सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदन परी सिमितले हेदार् सामान्य त्रटु ी भएको र सश
ू आशयमा कुनै
ं ोधनबाट िनणर्यको मल
हेरफे र नह�ने देखमे ा छुट्टै पचार् खडा गरी िनवेदन बमोिजम िनणर्य सश
ं ोधन गन� आदेश िदनसक्नेछ ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजमको आदेश मल
ू िनणर्यको अिभन्न अङ्गको �पमा िलइनेछ ।
िनणर्यमा हेरफे र गनर् नह�नेः
(१)
सिमितका सदस्य अथवा अ� कसैले पिन सिमितका सदस्यह�को दस्तखत भैसके पिछ िनणर्यमा कुनै प्रकारको थपघट वा
के रमेट गनर् ह�दँ नै ।

(२)

४६.

४७.

४८.

कसैले उपबदँु ा (१)बमोिजम को कसरु गन� कमर्चारीलाइर् आवश्यक कारवाहीको लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेिख
पठाउनपु न�छ ।
िनणर्य भएपिछ गनर्ुपन� कारवािहः
(१)
उजरु ी प्रशासकले सिमितबाट िनणर्य भएप�ात िनणर्य िकताबमा सिमितका सदस्यह� सबैको दस्तखत भएको यिकन गरी
िनणर्य िकताब र िमिसल िजम्मा िलनपु छर् ।
(२)
यस कायर्िविध बमोिजम िनणर्यको पणू पर् ाठ तयार भएपिछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसके पिछ उजरु ी प्रशासकले िनणर्यको
कायार्न्यवय गनर्का लािग तत्काल गनर्पु न� के िह कायर् भए सो सम्पन्न गरी िमिसल अिभलेखको लागी पठानपु छर् ।
िनणर्य गनर्पन� अविधः
(१)
सिमितले प्रितवाद दािखल भएको वा बयान गनर्पु न�मा प्रितबादीको बयान भएको िमितले तथा प्रितवाद दािखल नभएको
वा बयान नभएकोमा सो ह�नपु न� म्याद भ�
ु ान भएको िमितले नब्बे िदनिभत्र िबवादको अिन्तम िनणर्य गनपर्ु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको समयाविध गणना गदार् मेलिमलापको लािग पठाइर्एको िबवादको हकमा मेलिमलापको प्रिक्रयामा
लागेको समय कटाइर् अविध गणना गनपर्ु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िबवादमा बझ्ु नपु न� प्रमाण तथा परु ा गनर्पु न� प्रिक्रया बाँिक नरही िबवाद
िनणर्य गनर् अङ्ग पिु गसके को भए सो पगु ेको पन्ध्र िदनिभत्र अिन्तम िनणर्य गनर्पु न�छ ।
अन्त�रम सरं �णात्मक आदेश जारी गनर् सिकनेः
स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन २०७४ को दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड सम्म उिल्लिखत िवषयमा तत्काल (ङ) देिख (क)
अन्त�रम सरं �णात्मक आदेश जारी गनर् सिकनेछ । यस्तो आदेश जारी गदार् िनवेदकले पेश गरे को कागजात, िनजको अवस्था र
वस्तुगत प�रिस्थितको प्रारिम्भक छानिवन गरी तत्काल आदेश नगरे िनवेदकलाई पनर् सक्ने नकारात्मक प्रभावको मल्ु यांकन गनर्ु पदर्छ
। न्याियक सिमितले जारी गन� अन्त�रम संर�णात्मक आदेश अनसु चू ी ८ मा उल्लेख गरे बमोिजम ह�नछ
े ।
प�रच्छे द-७
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सिमितको सिचवालय

सिमितको सिचवालयः
(१)
सिमितको कायर् सम्पादनलाइर् सहिजकरणा गनर् एक सिचवालय रहने छ
(२)
उपबँदु ा (१) वमोिजमको सिचवालयमा कायर्पािलकाले आवश्यताअनसु ार उजरु ी प्रशासक, अिभलेख प्रशासक तथा अन्य
कमर्चारीह�को व्यवस्था गनर् सक्नेछ । सिचवालयको कायर्सम्पादनलाइर् व्यविस्थत गनर् सिचवालय अन्तगर्त उजरु ी शाखा/
फाँट तथा अिभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ ।
उजुरी प्रशासकको काम, कतर्व्य र अिधकारः
यस कायर्िविधमा अन्यत्र उल्लेख भए देिख बाहेक उजरु ी प्रशासकको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछः
(क)
पेश भएका उजरु ी, प्रितवाद र अन्य िलखतह� जाँच गरी रीत पगु क
े ो भए काननू बमोिजम लाग्ने दस्तरु िलइर् दतार् गन� र दतार्
गनर् निमल्ने भए कारण जनाइर् दरपीठ गन�;
(ख) िववादमा प्रमाणको लािग पेश भएका नक्कल कागजलाइर् सक्कलसँग िभडाइर् िठक देिखएमा प्रमािणत गन� र िमिसल
सामेल राख्ने तथा सक्कलमा के िह कै िफयत देिखएमा सो जनाइर् सम्बिन्धत प�को सिहछाप गराइर् राख्ने;
(ग)
पेश भएका िलखत साथ सल
ं ग्न ह�नपु न� प्रमाण तथा अन्य कागजात छ वा छै न भए ठीक छ वा छै न जाँच्ने;
(घ)
सिमितको आदेशले िझकाउनपु न� प्रितबादी, सा�ी वा अन्य व्यि�को नाममा म्याद जारी गन�;
(ङ)
िववादका प�लाइर् तारे ख वा पेशी तारे ख तोक्ने;
(च)
सिमित सम� पेश ह�नपु न� िनवेदन दतार् गरी आदेशको लािग सिमित सम� पेश गन�;
(छ)
काननू बमोिजम वारे स िलने तथा गज्र
ु ेको तारे ख थाम्ने िनवेदन िलइर् आवश्यक कारवाही गन�;
(ज)
सिमितबाट भएको आदेश कायार्न्वयन गन� गराउने;
(झ)
सिमितमा पेश वा प्रा� भएका कागजपत्र बझ्ु ने, भपार्इर् गन� लगायतका कायर्ह� गन�;
(ञ)
आवश्यकतानसु ार सिमितको तफर् बाट पत्राचार गन�;
(ट)
सिमितको आदेशले तामेल गनपर्ु न� म्याद तामेल गन�गराउने, तामेल भएको म्यादको तामेली जाँची रीतपवू र्कको नभए पनु ः
जारी गन� तथा अन्य अदालत वा िनकायबाट प्रा� भएको गाउँपािलकाले तामेल ग�रिदनपु न� म्याद तामेल गन� गराउने;
(ठ)
िनणर्य िकताब र उजरु ीको िमिसल िजम्मा िलने;
(ड)
सिमितमा दतार् भएका िववाद तथा िनवेदन लगायतका कागजातको अिभलेख तयार गन� र मािसक वा वािषर्क प्रितवेदन
पेश गनपर्ु न� िनकाय सम� प्रितवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमािणत गराइर् सम्बिन्धत िनकायमा पठाउने;

(ढ)
(ण)
(त)
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आफ्नो िजम्मा रहेका उजरु ीका िमिसलमा रहेका कागजातको रीतपवू क
र् नक्कल िदने;
िजल्ला अदालतमा पनु रावेदन लाग्ने गरी िनणर्य भएका िववादमा पनु रावेदन म्याद जारी गरी तामेल गन�गराउने;
अदालत वा अन्य कुनै िनकायमा िववादको िमिसल वा कुनै कागजात पठाउनपु न� भएमा सिमितलाइर् जानकारी गराइर्
िमिसल वा कागजात पठाउने तथा िफतार् प्रा� भएपिछ काननू बमोिजम सरु ि�त राख्ने व्यवस्था िमलाउने;
(त)
िनणर्य िकताब िजम्मा िलने; तथा
(थ)
पेश भएका िनवेदन लगायतका कागजातमा सिमितबाट आदेश ह�नपु न� वा िनकासा िलनपु न�मा सिमित सम� पेश गन� ।
अिभलेख प्रशासकको काम, कतर्व्य र अिधकारः
यस कायर्िविधमा अन्यत्र उल्लेख भए बाहेक अिभलेख प्रशासकको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछः
(क)
िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धीः
(१)
िनणर्य बमोिजम चलन चलाउनपु न�, कुनै कुरा िदलाइर्भराइर् िदनपु न� लगायतका िनणर्य कायार्न्वयनका लािग
गनर्पु न� कायर्ह� गन� तथा िनणर्य कायार्न्वयनको अिभलेख राखी काननू बमोिजम िववरण पठाउनपु न� िनकायह�मा
िववरण पठाउने;
(२)
िनणर्य कायार्न्वयनको क्रममा िनवेदन िदएका प�ह�को वारे स िलने, सकार गराउने, गज्र
ु ेको तारे ख थमाउने
लगायतका कायर्ह� गन�;
(३)
सिमितको आदेशले रोक्का भएको वा अ� कुनै अदालत वा िनकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा अन्य
अड्डा अदालतमा दािखल चलान गनर्पु न� भए सो गन�;
(४)
िनणर्य बमोिजम िललाम गन� लगायतका अन्य कुनै काम गनर्पु न� भए सो समेत गन�; तथा
(५)
लेिखए देिख बाहेकको कुनै कायर् िनणर्य कायार्न्वयनको क्रममा गनपर्ु न� भएमा सिमित सम� पेश गरी आदेश
बमोिजम गन� ।
(ख) अिभलेख संर�ण सम्बन्धीः
(१)
अिभलेख शाखाको रे खदेख गरी िनणर्य भएका िमिसल सरु ि�त राख्ने र काननू बमोिजम सडाउनु पन� कागजह�
सडाउने;
(२)
िनणर्य भएका िमिसलह�मा कागजात जाँच गरी द�ु स्त रहेनरहेको हेन� र िमिसल काननू बमोिजम गरी द�ु स्त
अवस्थामा राख्ने;
(३)
काननू बमोिजम सडाउने कागजको िववरण तयार गरी सो िववरण सरु ि�त रहने व्यवस्था गन�;
(४)
अिभलेख शाखामा प्रा� भएको िमिसलह�को सालबसाली अिभलेख राख्ने र आवश्यकतानसु ार िववरण तयार
गन�; तथा
(५)
कुनै अदालत वा िनकायबाट अिभलेखमा रहेको िमिसल वा कुनै कागजात माग भै आएमा रीतपवू र्क पठाउने र
िफतार् प्रा� भएपिछ रीतपवू र्क गरी सरु ि�त राख्ने ।
उजुरी प्रशासक वा अिभलेख प्रशासकको आदेश उपरको िनवेदनः
(१)
यस कायर्िविध बमोिजम उजरु ी प्रशासक वा अिभलेख प्रशासकले गरे को आदेश वा कारवाही उपर िच� नबझ्ु ने प�ले सो
आदेश वा कारवाही भएको पाँच िदनिभत्र सिमित सम� िनवेदन िदन सक्नेछ ।
(२)
सिमितले उपबँदु ा (१) बमोिजम पेश भएको िनवेदन उपर सनु वु ाइर् गरी िनवेदन पेश भएको बिढमा सात िदन िभत्र िनवेदन
उपरको कारवािह टुङ्ग्याउनपु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदन उपर आदेश वा िनणर्य गनर्ु पवू र् के ही
बझ्ु नपु न� भए सो बझु रे मात्र िनणर्य वा आदेश गनर्पु न�छ ।
प�रच्छे द-८
मेलिमलाप सम्बन्धी व्यवस्था
िमलापत्र गराउनेः
(१) सिमितले प्रचिलत काननू बमोिजम िमलापत्र ह�न सक्ने जनु सक
ु ै उजरु ीमा िमलापत्र गराउन सक्नेछ ।
(२)
िववादका प�ह�ले िमलापत्रको लािग अनसु चू ी-९ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदएमा सिमितले उजरु ीमा िमलापत्र
गराउन उपय�
ु देखमे ा िमलापत्र गराइिदनेछ ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम प�ह�ले िदएको िनवेदनको व्यहोरा सिमितले दवु ै प�लाइर् सनु ाइर् त्यसको प�रणाम सम्झाइर्
प�ह�को िमलापत्र गन� सम्बन्धमा सहमित रहेनरहेको सोध्नपु न�छ ।
(४)
उपबँदु ा (३) बमोिजम सनु ाउँदा प�ह�ले िमलापत्र गनर् मञ्जरु गरे मा सिमितले प�ह�को िनवेदनमा उल्लेख भएको
व्यहोरा बमोिजमको िमलापत्र तीन प्रित तयार गराउनपु न�छ ।

(५)
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उपबँदु ा (४) बमोिजमको िमलापत्रको व्यहोरा प�ह�लाइर् पढीबाँची सनु ाइर् िमलापत्र गनर् मञ्जरु भएमा प�ह�को सिहछाप
गराइर् सिमितका सदस्यह�ले िमलापत्र कागज अनसु चू ी-१० बमोिजमको ढाँचामा प्रमािणत गरी एक प्रित सिमितले
अिभलेखको लािग िमिसलमा राख्नपु न�छ तथा एक-एक प्रित बादी तथा प्रितबादीलाइर् िदनपु न�छ ।
मेलिमलाप गराउन सक्नेः
(१) सिमितले प्रचिलत काननू बमोिजम िमलापत्र गनर् िमल्ने उजरु ीमा प�ह�बीच मेलिमलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) प�ह�ले जनु सक
ु ै तहमा िवचाराधीन रहेको प्रचिलत काननू ले मेलिमलापको माध्यमबाट समाधान गनर् सिकने िववादमा
िववादका प�ले संय�
ु �पमा सिमित सम� िनवेदन िदन सक्नेछन् ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम िनवेदन िदएकोमा मेलिमलापबाट उजरु ीको िनरोपण ह�न उपय�
ु देिखएमा सिमितले त्यस्तो उजरु ी
मेलिमलापको माध्यमबाट िनरोपण गनर् लेिख पठाउनु पन�छ ।
(४)
उपबँदु ा (३) बमोिजमको आदेशपिछ मेलिमलाप सम्बन्धी कारवािह प्रारम्भ गरी प�ह�बीच मेलिमलाप गराइर्िदनु पन�छ
(५)
मेलिमलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोिकए बमोिजम ह�नेछ ।
उजुरी िनणर्य गन�ः
(१)
सिमितले यस कायर्िविध बमोिजम मेलिमलापको माध्यमबाट उजरु ीको िनरोपण गनर् प्रिक्रया बढाएकोमा मेलिमलापको
माध्यमबाट उजरु ीको िनरोपण ह�न नसके मा प�ह�लाइर् उजरु ीको पेशी तारे ख तोिक काननू बमोिजम कारवाही गरी सनु वाइर्
तथा िनणर्य गन� प्रिक्रया बढाउनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन स्थानीय कायर्िविधको बँदु ा ४७ को उपबदँु ा (२) बमोिजमको उजरु ीमा
मेलिमलाप वा िमलापत्र ह�न नसके मा सिमितले अिधकार �ेत्र रहेको अदालतमा जाने भिन सनु ाइर् िदनपु न�छ ।
मेलिमलाप वा िमलापत्र ह�न नसक्नेः
यस कायर्िविधमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै उजरु ीमा िमलापत्र गराउँदा उजरु ीको प्रकृ ित वा िमलापत्रको
व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भइर् चलेको कुनै िववाद वा सावर्जिनक तथा सरकारी सम्पि� वा िहतमा असर पन� देिखएमा
सिमितले त्यस्तो िववादमा िमलापत्र गराउनेछैन ।
तर त्यस्तो असर पन� व्यहोरा हटाइर् अन्य व्यहोराबाट मात्र िमलापत्र गनर् चाहेमा भने िमलापत्र गराइर्िदनपु न�छ ।
मेलिमलापको लािग प्रोत्साहन गन�ः
(१)
सिमितले सिमित सम� सनु वाइर्को लािग पेश भएको उजरु ीमा मेलिमलाप ह�नसक्ने सम्भावना रहेको देखेमा प�ह�लाइर्
मेलिमलापको लािग तारे ख तोक्न सक्नेछ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको तारे खको िदन सिमितले िववादका प� तथा िवप�, उपिस्थत भएसम्म प�ले पत्याइर् साथै
िलइआएका अन्य व्यि� समेत उपिस्थत गराइर् मेलिमलापको लािग छलफल गराइर् प�ह�को बीचमा सहमित भएमा
सहमित भए बमोिजम िमलापत्र कागज तयार गनर् लगाइर् िमलापत्र गराइर्िदनपु न�छ ।
(३)
उजरु ीमा तोिकएको म्यादमा सिमित सम� उपिस्थत नभएको वा उपिस्थत भएर पिन तारे ख गजु ारी िववादमा तारे खमा
नरहेको प� अथवा िववादमा प� कायम नभएको भए तापिन िववादको पेटबोलीबाट उजरु ीको प� कायम ह�ने देिखएको
व्यि� समेत मेलिमलापको लािग उपिस्थत भएमा सिमितले मेलिमलाप गराइर् िमलापत्रको कागज गराइर्िदनपु न�छ ।
प्रारिम्भक सनु वाइर् पूवर् मेलिमलापः–
(१) उजरु ी प्रशासकले प्रारिम्भक सनु वाइर्को लािग सिमित सम� उजरु ी पेश ह�नपु वू र् उजरु ीमा मेलिमलाप ह�नसक्ने अवस्था
देिखएमा वा प�ह�ले सो व्यहोराको िनवेदन िलइर् आएमा िमलापत्रको व्यहोरा खल
ु ेको कागज तयार गरी सिमित सम�
पेश गनर्सक्नेछ ।
(२) उपबँदु ा (१) बमोिजम गदार् िमलापत्रमा अिन्तम सहमित नजटु ेको भए तापिन प�ह� मेलिमलापको लािग प्रिक्रयामा जान
सहमत भएमा उजरु ी प्रशासकले प�ह�को िनवेदन िलइर् उजरु ीमा मेलिमलापको लािग मेलिमलापकतार् सम� पठाउने
आदेशको लािग सिमित सम� पेश गनर्सक्नेछ ।
मेलिमलापकतार्को सच
ू ी तयार गन�ः
(१)
सिमितले मेलिमलापको कायर् गराउनको लािग देहाय बमोिजमको योग्यता पगु ेको व्यि�ह�को िववरण खल
ु ाइर् सम्भािवत
मेलिमलापकतार्को सचू ी तयार गन�छः
(क)
S.E.E. वा सो सरह;
(ख) कुनै पिन राजनीितक दल (वडा समेत) को पदािधकारी नरहेको ।
(ग)
स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको �पमा पिहचान बनाएको ।
(घ)
मेलिमलापकतार्को ४८ घण्टा तािलम िलइ मेलिमलापकतार्को कायर् गद� आएको
(ङ)
२५ बषर् उमेर परु ा भएको, कुनै सावर्जिनक पद धारण गरी पा�रश्रिमक निलएको ।

(च)
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माथी योग्यतामा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएता पिन तािलम िलइ हाल काम ग�ररहेकाको हकमा िनजलाइ
िनरन्तरता िदन सिकने ।
(२)
मेलिमलापकतार्को सचू ी तयार गरे पिछ सिमितले सचू ी सभा सम� पेश गरी अनमु ोदन गराउनपु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम सचू ी अनमु ोदन भएपिछ सिमितले सावर्जिनक जानकारीको लािग सचू ना प्रकाशन गनर्पु न�छ तथा
मेलिमलापको लािग पठाउँदा प्रत्येक प�लाइर् सो सचू ी उपलब्ध गराउनपु न�छ ।
मेलिमलापकतार्को सच
ू ी अद्याविधक गन�ः
(१)
सिमितले बँदु ा ५९ बमोिजम तयार भएको सचू ी प्रत्येक वषर् अद्याविधक गनपर्ु न�छ ।
(२)
प्रत्येक वषर् अद्याविधक गरे को मेलिमलापकतार्को सचू ी सिमितले सभाबाट अनमु ोदन गराउनपु न�छ ।
(३)
यस कायर्िविध तथा प्रचिलत काननू बमोिजम मेलिमलापकतार्को सचू ीमा सचू ीकृ त ह�न योग्यता पगु ेको व्यि�ले सिमित
सम� सचू ीकृ त ग�रपाउनको लािग अनुसच
ू ी-११ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनसक्नेछ ।
मेलिमलापकतार्को सच
ू ीबाट हटाउनेः
(१)
सिमितले बँदु ा ६० बमोिजम मेलिमलापकतार्को सचू ी अद्याविधक गदार् देहायको अवस्थाका मेलिमलापकतार्को नाम
सचू ीबाट हटाउनेछः(क)
िनजको मृत्यु भएमा;
(ख) िनजले आफ्नो नाम सचू ीबाट हटाइर्पाउँ भन्ने िनवेदन िदएमा;
(ग)
िनजले नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएमा;
(घ)
िनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारे ज वा िवघटन भएमा; र
(ङ)
सिमितले बँदु ा ६७ को उपबँदु ा (२) बमोिजम िनजलाइर् सचू ीबाट हटाउने िनणर्य गरे मा ।
(च)
बसाइ सराइ गरे मा ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम सचू ीबाट नाम हटाइएका मेलिमलापकतार्ह�को नामावली सिमितले सावर्जिनक सचू नाको लािग
प्रकाशन गनपर्ु न�छ ।
मेलिमलापको लािग समयाविध तोक्नेः
(१)
सिमितले यस कायर्िविध बमोिजम मेलिमलाको लािग मेलिमलापकतार् पठाउँदा बिढमा ितन मिहना सम्मको समय तोिक
पठाउनेछ ।
(२)
मेलिमलापको लािग पठाउँदा सामान्यतयाः विढमा तीनजना बाट मेलिमलाप गराउने गरी तोक्नपु न�छ ।
मेलिमलापकतार्को छनौटः
(१)
सिमितले मेलिमलाप गराउने कायर्को लािग िववादका प�ह�लाइर् एक जना मेलिमलापकतार्को छनौट गन�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम गदार् प�ह�बीचमा एकजना मेलिमलापकतार्को लािग सहमित नभएमा सिमितले प�ह�को
सहमितमा ितन जना मेलिमलापकतार्को छनौट गनर्पु न�छ ।
(३)
प�ह�को बीचमा मेलिमलापकतार्को नाममा सहमित ह�न नसके मा सिमितले मेलिमलापकतार्को सचू ीमा रहेका
मेलिमलापकतार्ह� मध्येबाट दवु ै प�बाट एक-एक जना मेलिमलापकतार् छनौट गनर् लगाइर् तेस्रो मेलिमलापकतार् छनौट
ग�रिदनपु न�छ ।
(४)
उजरु ीका सबै प�को सहमितमा मेलिमलापकतार्को सचू ीमा नरहेको यस कायर्िविध बमोिजम मेलिमलापकतार् ह�न अयोग्य
नभएको कुनै व्यि� वा संस्थाबाट मेलिमलाप प्रिक्रया अगाडी बढाउन सहमत भै िलिखत िनवेदन िदएमा सिमितले त्यस्तो
व्यि� वा संस्थालाइर् मेलिमलापकतार् तोिकिदनपु न�छ ।
मेलिमलापकतार्को प�रवतर्नः
(१) सिमितले देहायको अवस्था प�र प�ह�ले िनवेदन िदएको अवस्थामा मेलिमलापकतार् प�रवतर्न ग�रिदनपु न�छः(क)
बँदु ा ६१ बमोिजम मेलिमलापकतार्को सचू ीबाट हटाउने अवस्था भएमा;
(ख) प�ह�ले पारस्प�रक सहमितमा मेलिमलापकतार् हेरफे र गनर् मञ्जरु भएमा;
(ग)
िववादको कुनै प�ले मेलिमलापकतार् प्रित अिव�ास रहेको िलिखत जानकारी गराएमा;
(घ)
कुनै कारणले मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा;
(ङ)
िववादको िवषयवस्तमु ा मेलिमलापकतार्को कुनै स्वाथर् रहेको मेलिमलापकतार्ले जानकारी गराएमा वा कुनै
स्रोतबाट सिमित सम� जानकारी भएमा; तथा
(च)
मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापकतार्को हैिसयतले कायर्गदार् बदँु ा ६६ तथा अन्य प्रचिलत काननू बमोिजम पालन
गनर्पु न� आचरण पालन नगरे मा ।
(२)
मेलिमलापकतार् प�रवतर्नको कारणले तोिकएको समयमा मेलिमलापको कायर् सम्पन्न ह�न नसक्ने भएमा सिमितले बिढमा
एक मिहना सम्मको समय थप गनर् सक्नेछ ।
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मेलिमलापको लािग पठाउँदा गन� प्रिक्रयाः
(१) सिमितले कुनै उजरु ी मेलिमलापको लािग मेलिमलापकतार् सम� पठाउँदा प�ह�लाइर् मेलिमलापकतार्को सम्पकर् उपलब्ध
गराइर् मेलिमलापकतार् सम� उपिस्थत ह�ने तारे ख तोिक देहाय बमोिजमको कागज साथै रािख लेिखपठाउनपु न�छः
(क)
उजरु ीको सार सं�ेप वा मख्ु य मख्ु य कागजातको प्रितिलपी;
(ख) उजरु ीको प� वा वारे स भए वारे सको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टेिलफोन नम्बर, इर्मेल, फ्याक्स तथा
अन्य सम्पकर् िववरण; तथा
(ग)
मेलिमलाप सम्बन्धी प्रिक्रया सम्पन्न गनर्पु न� स्थान र समय ।
(२)
नक्कल उपलब्ध गराउनपु न�छ ।
(३)
मेलिमलापको लािग तोिकएको समय सम्पन्न भएको सात िदन िभत्र उजरु ीको प�ह� सिमित सम� उपिस्थत ह�ने गरी
तारे ख तोक्नपु न�छ ।
(४)
उपबँदु ा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन मेलिमलापकतार्ले तोिकएको समय अगावै उजरु ी सिमित सम� िफतार्
पठाउने िनणर्य गरे मा सो िनणर्यको जानकारी भएको सात िदन िभत्र प�ह�लाइर् सिमित सम� उपिस्थत ह�नेगरी
पठाउनपु न�छ ।
मेलिमलापमा अवलम्बन गनर्ुपन� प्रिक्रयाः
(१)
सिमितले प�ह�को सहमितमा मेलिमलापको लािग छलफल गन� तथा अन्य कायर् गन� स्थानको छनौट गरी प� तथा
मेलिमलापकतार्लाइर् सोको जानकारी उपलब्ध गराउनपु न�छ ।
तर प�ह�को सहमितमा मेलिमलापकतार्ले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनर् बाधा पन�छैन ।
(२)
प�ह�लाइर् उपबदँु ा (१) बमोिजम मेलिमलापकतार्ले तोके को स्थानमा तोिकएको समयमा उपिस्थत ह�ने दाियत्व रहनेछ ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजमको दाियत्व प�ह�ले परु ा नगरे मा मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापको प्रिक्रया बन्द गरी सिमितलाइर्
सोको िलिखत जानकारी गराइर् उजरु ीको कागजात िफतार् पठाउनसक्नेछ ।
(४)
मेलिमलापको क्रममा मेलिमलापकतार्ले प�ह�बीचमा सहजकतार्को भिू मका गन�छ र उ� भिू मका िनवार्ह गन� क्रममा
िनजले प�ह� बाहेक देहायका व्यि�ह�सँग समेत एकल वा सामिू हक वातार् गनर्सक्नेछः
(क)
िववादको िवषयमा जानकारी रहेको उजरु ीका प�ले रोजेको व्यि�; तथा
(ख) िववादको िवषयवस्तुको बारे मा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलादमी ।
(५)
मेलिमलापकतार्ले प�ह�को सहमितमा प�ह�सँग देहाय बमोिजम वातार् गनर्सक्नेछः
(क.1) प�ह�सँग एकल एकान्तवातार्; तथा
(क.2) टेिलफोन वातार्, िभडीयो कन्फ्रेन्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वातार्लाप ।
(६)
प्रचिलत काननू तथा यस कायर्िविधको मान्यता िवपरीत नह�ने गरी प�ह�को सहमितमा मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापको
कायर्िविध िनधार्रण गनर्सक्नेछ ।
मेलिमलापकतार्को आचरणः
(१)
मेलिमलापकतार्ले देहाय बमोिजमको आचरण पालन गनर्पु न�छः(क)
मेलिमलाप सम्बन्धी कारवाही िनष्प� ढङ्गले सम्पादन गनपर्ु न�;
(ख) कुनै प�प्रित झक
ु ाव, आग्रह, पवू ार्ग्रह नराख्ने वा राखेको देिखने कुनै आचरण वा व्यवहार नगन�;
(ग)
कुनै प�लाइर् डर, त्रास, झक्ु यान वा प्रलोभनमा पारी मेलिमलाप गराउन नह�ने;
(घ)
िववाद कायम रहेको अवस्थामा िववादको कुनै प�सँग आिथर्क कारोबारमा सँलग्न नह�ने;
(ङ)
मेलिमलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचिलत काननू तथा अन्य स्थािपत मान्यता िवपरीत आचरण गनर् नह�ने;
(च)
मेलिमलापको क्रममा प�ह�सँग सम्मानजनक, सदभावपणू र् र सबै प�प्रित समान व्यवहार कायम गन�;
(छ)
मेलिमलापको क्रममा प�ह�ले व्य� गरे को िवषयवस्तुको गोपनीयता कायम राख्ने; तथा
(ज)
मेलिमलापको क्रममा प�बाट प्रा� भएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रिक्रया सम्पन्न भएपिछ वा िनज प्रिक्रयाबाट
अलग भएपिछ सम्बिन्धत प�लाइर् सरु ि�त िफतार् गन� ।
(२)
सिमितले कुनै मेलिमलापकतार्ले उपबँदु ा (१) बमोिजमको आचरण पालना नगरे को उजरु ी परी वा सो िवषयमा स्वयं
जानकारी प्रा� गरी छानिवन गदार् व्यहोरा िठक देिखए त्यस्तो मेलिमलापकतार्लाइर् मेलिमलापकतार्को सचू ीबाट हटाउनेछ ।
िलखत तयारी र िमलापत्रः
(१)
मेलिमलापकतार्ले प�ह�सँगको छलफल प�ात मेलिमलापको लािग दवु ै प� सहमत भएकोमा िमलापत्र गराइर् सहमित
भएको िवषयवस्तु बमोिजमको िमलापत्रको िलखत तयार ग�र सिमित सम� पठाउनपु न�छ ।
मेलिमलाप नभएको उजुरीमा गनर्ुपन� कारवाहीः

(१)

७०.

७१.
७२.

मेलिमलापकतार्ले प�ह� बीचमा मेलिमलाप ह�न नसके मा सो व्यहोरा खल
ु ाइर् प्रितवेदन तयार गरी िववादका सबै कागजात
सिहत सिमितमा िफतार् पठाउनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम गदार् मेलिमलापकतार्ले प�ह�लाइर् सिमित सम� हाजीर ह�न जाने बिढमा सात िदनको म्याद तोिक
पठाउनपु न�छ ।
मेलिमलाप नभएको उजुरीमा िनणर्य गनर्ुपन�ः
(१)
स्थानीय कायर्िविधको बँदु ा ४७ (१) को िवबादमा सिमितले मेलिमलापको लािग पठाएको उजरु ीमा प�ह�बीच
मेलिमलाप ह�न नसिक मेलिमलापकतार्को प्रितवेदन सिहत प्रा� ह�न आएमा काननू बमोिजम कारवाही गरी िनणर्य गनपर्ु छर् ।
(२)
उपबँदु ा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन देहाय बमोिजमको उजरु ीमा अिधकार�ेत्र ग्रहण गन� सम्बिन्धत
अदालत वा िनकायमा उजरु ी गनर् जानु भिन सनु ाइर् पठाइर्िदनपु छर् ः(क)
स्थानीय कायर्िविधको बँदु ा ४७ को उपबँदु ा (२) बमोिजमको िववादमा; तथा
(ख) कुनै अदालत वा िनकायबाट मेलिमलापको लािग प्रेिषत भएको िववादमा ।
(३)
उपबँदु ा (२) को देहाय (ख) बमोिजमको िववादमा सम्बिन्धत अदालत वा िनकायमा पठाउँदा हािजर ह�न जाने तारे ख तोक�
पठाउने तथा िमिसल समेत नक्कल खडा गरी अिभलेख रािख सक्कल िमिसल सम्बिन्धत अदालत वा िनकायमा
पठाउनपु न�छ ।
मेलिमलाप दस्तुरः
मेलिमलापमा जाने िववादको हकमा मेलिमलापकतार्लाइर् मेलिमलाप भएपिछ प� िवप� दवु ल
ै े �.३००।-/३००।- उपलब्ध
गराउनपु न�छ ।
समुदाय स्तरमा ह�ने सामुदाियक मेलिमलाप प्रवधर्न गनर् कमर्चारी तोक्न सक्नेः
(१)
सिमितले स्थानीय स्तरमा मेलिमलाप प्रवध्दर्न गनर्को लािग कायर्पािलकामा अनरु ोध गरे मा कमर्चारी खटाइर् समदु ाय स्तरमा
मेलिमलापको प्रवध्दर्नात्मक कायर्क्रम गनर्सिकनेछ ।
(२)
समदु ाय स्तरमा ह�ने सामदु ाियक मेलिमलापको हकमा बदँु ा ५९ (१) अनसु ारको योग्यता तथा अनभु व नभएका
मेलिमलापकतार्वाट मेलिमलाप गराउन वाधा पन� छै न ।
(३)

७३.

सिमितले समदु ायस्तरमा ह�ने सामदु ाियक मेलिमलापको कायर्िविध तोके वमोिजम ह�नछ
े ।
प�रच्छे द-९
िनणर्य कायार्न्वयनसम्बन्धी व्यवस्था

सिचवालयको िजम्मेवारीः
कायर्पािलकाको प्रत्य� िनयन्त्रण र िनद�शनमा रिह सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन गन� गराउने सम्बन्धी सम्पणू र् कायर्को रे खदेख गन�
िजम्मेवारी वहन गनपर्ु न�छ ।
७४. सहयोग गनर्ुपन�ः
(१) गाउँपािलका कायार्लय तथा सो अन्तगर्तका सबै वडा कायार्लय तथा अन्य कायार्लयले यस कायर्िविध तथा प्रचिलत
काननू बमोिजम सिमितले गरे को िनणर्य बमोिजम व्यि� वा संस्था वा अन्य कसैसँग असल
ु गनपर्ु न� जरीवाना वा अन्य
रकम असल
ु उपर गनर् सहयोग गनर्पु न�छ ।
(२)
यस कायर्िविध तथा प्रचिलत काननू बमोिजम सिमितले असल
ू गनर्पन� जरीवाना, िबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकम
असल
ु उपर नभइर् उपबँदु ा (१) मा उल्लेख भए बमोिजमका कायार्लयह�ले कुनै िसफा�रश वा कुनै कायर् ग�रिदनेछैनन ।
७५.असल
ु उपर गन�ः
(१) अिभलेख प्रशासकले सिमितको िनणर्य बमोिजम कुनै प�सँग जरीवाना वा िबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असल
ु उपर गनपर्ु न�
भएमा सो प�ले जरीवाना ितनर् बझु ाउन ल्याएमा बिु झ सदरस्याहा गरी जरीवानाको लगत कट्टा गनपर्ु न�छ ।
(२) उपबँदु ा (१) बमोिजम असल
ु उपर नभएमा लगत राखी सम्बिन्धत प�को नाम नामेसी तथा जरीवाना रकम समेतको िववरण
गाउँपािलकाको कायार्लयका साथै सबै वडा कायार्लयमा समेत अिभलेखको लािग पठाउनपु न�छ ।
(३) सम्बिन्धत कायार्लयह�ले उपबँदु ा (२) बमोिजम लेिख आएमा त्यस्तो प�सँग जरीवाना रकम असल
ु उपर गरी अिभलेख
शाखामा सदरस्याहा गनर् पठाउनपु न�छ ।
७६.
भरी भराउ गन�ः
(१)
सिमितले यस कायर्िविध बमोिजम गरे को कुनै िनणर्य बमोिजम कुनै प�ले राखेको दस्तरु , वा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै प�बाट
भराइर् पाउने भएमा भराइर् पाउने प�ले भरी िदनपु न� प�को त्यस्तो रकम भराइर्िदनपु न� स्रोत खल
ु ाइर् अनसु चू ी-१२ बमोिजमको ढाँचामा
िनवेदन िदनपु न�छ ।

(२)

७७.

७८.

७९.

उपबँदु ा (१) बमोिजम िनवेदन िदँदा यथासम्भव नगद रहेको बै ँक खाता वा कुनै सहकारी वा बचत संस्थामा रहेको रकम र
सो नभएमा िललाम िबक्र� गरी असल
ु उपर गनपर्ु न� अवस्था भएमा कुनै अचल सम्पि�को व्यहोरा खल
ु ाइर् िनवेदन िदनपु न�छ
।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजमको िनवेदनमा बँदु ा ७८ बमोिजमको िववरण खल
ु ाइर् िनवेदन िदनपु न�छ ।
चलन चलाइर् िदनेः
(१)
सिमितले यस कायर्िविध बमोिजम गरे को कुनै िनणर्य बमोिजम कुनै सम्पि� वा अिधकार वा कुनै िवषयवस्तु वा सेवा वा
अन्य कुनै िवषयको चलन पाउने ठहरे को प�ले त्यस्तो चलन पाउने िवषयको िववरण खल
ु ाइर् अिभलेख प्रशासक सम�
अनसु चू ी-१३ को ढाँचामा िनवेदन िदनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम िनवेदन परे मा अिभलेख प्रशासकले िनणर्य बमोिजमको िवषयको चलन चलाइर्िदनपु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँदा चलन चलाउनपु न� सम्पि�को बदँु ा ७८ बमोिजमको िववरण खल
ु ाउनपु न�छ ।
सम्पि�को िववरण खुलाउनुपन�ः
भ�रभराउ गनर् वा चलनचलाइ पाउनको लािग िनवेदन िदने िववादको प�ले िनवेदनमा सम्पि�को िववरण उल्लेख गदार् देहाय
बमोिजमको िववरण खल
ु ाउनपु न�छः(क)
अचल सम्पि�को िववरण
(१)
घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना तथा चार िकल्ला;
(२)
घर जग्गाको िक�ा नम्बर तथा �ेत्रफल;;
(३)
घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वगर्िफट;
(४)
घर जग्गाको अविस्थती आवास वा औद्योिगक वा व्यापा�रक �ेत्रमा रहेको व्यहोरा;
(५)
कच्ची वा पिक्क सडकसँग जोिडएको व्यहोरा;
(६)
घरजग्गाको स्वािमत्व रहेको व्यि�को नाम थर साथै स्वािमत्व भन्दा फरक व्यि�को भोगचलन रहेको भए
भोगचलन गन�को नाम थरका साथै अन्य िववरण; तथा
(७)
घरमा भएको लगापात तथा ख�रदिबिक्र ह�न सक्ने न्यनू तम मल्ू य ।
(ख) चल सम्पि�को िववरणः
(१)
चलसम्पि� रहेको ठाउँ तथा भोग वा िनयन्त्रण राख्नेको नाम थर;
(२)
बै ँक खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै बै ँक तथा शाखाको नाम;
(३)
चल सम्पि�को प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भािवत िबिक्र मल्ू य; तथा
(४)
नगद बाहेकको चल सम्पि� भए अवस्था,प्रकृ ित तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र संख्या ।
सम्पि� रोक्का राख्नेः
(१)
अिभलेख प्रशासकले बँदु ा ७५ वा ७६ बमोिजम िनणर्य कायार्न्वयनको लािग िनवेदन परे पिछ देखाइएको सम्पि�को हकमा
आवश्यक पन� जित जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा िनणर्यको लािग कायर्पािलका सम� पेश गन� र कायर्पािलकाबाट रोक्का
राख्ने िनणर्य गरे पछी िनणर्य बमोिजम जेथा रोक्का राख्नको लािग सो जेथा दतार् रहेको कायार्लय वा रिजष्ट्रेशन गन�
कायार्लयमा लेिख पठाउनपु न�छ ।
(२)
बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पि�को हकमा िनवेदन परे को बिढमा दइु र् िदन िभत्र सम्पि� तायदात गनर् लगाइर्
तायदात गदार्को समयमा नै आवश्यक पन� जित सम्पि� वा सोबाट प्रा� ह�ने बाली, बहाल, ब्याज, मनु ाफा आिद आय
िनयन्त्रण गनर्ु वा रोक्का राख्नपु छर् र त्यसको भपार्इर् सम्बिन्धत प�लाइर् िदनपु छर् ।
(३)
बँदु ा ७८ को देहाय (ख) बमोिजमको सम्पि�को हकमा भ�रभराउको लािग आवश्यक पन� जित सम्पि� रोक्का राखी
रोक्काको सचू ना आवश्यकताअनसु ार लेखा शाखा वा सम्बिन्धत बै ँक वा सम्बिन्धत िनकायमा तु�न्त लेिख पठाउनपु न�छ ।
(४)
सम्पित रोक्का सम्विन्ध आदेश अनसु चू ी १४ बमोिजम ह�नछ
े ।

८०.

८१.

८२.

सम्पि� िललाम गदार् अपनाउनुपन� कायर्िविधः
(१)
कायर्पािलकाले यस कायर्िविध बमोिजम भरी भराउ गनर्पु न� िबगो वा कोटर् फ� वा त्यस्तै कुनै रकम असल
ु उपर गनर् बँदु ा ७८
को देहाय (क) बमोिजम सम्पि�को िववरण खल
ु ाइर् दखार्स्त परे मा त्यस्तो रकम भरीिदनपु न� व्यि�लाइर् बझु ाउनपु न� रकम
बझु ाउनसात िदनको म्याद िदइर् सचू ना जारी गनर्पु छर् ।
(२)
उपबँदु ा (२) बमोिजमको म्यादमा रकम बझु ाउन नल्याएमा त्यस्तो भरीिदनपु न� व्यि�को भरीपाउने व्यि�ले देखाएको बँदु ा
७८ को देहाय (क) बमोिजमको सम्पि� तायदात गरील्याउनपु छर् ।
(३)
दण्ड, जरीवाना, सरकारी िबगो वा कुनै अदालत वा िनकाय वा गाउँपािलका वा सिमितको िनणर्यले असल
ु उपर गनपर्ु न�
कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असल
ु उपर ह�नपु न� व्यि�ले बझु ाउन नल्याएमा िनजको जनु सक
ु ै अचल सम्पि� फे ला परे मा
तायदात गरी रोक्का राख्नपु छर् ।
(४)
उपबँदु ा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद धरौट दािखल गरे को हकमा सो
सम्पि�बाट खाम्ने जित रकमको लािग उपबँदु ा (३) बमोिजम ग�ररहनपु द�न ।
(५)
उपबँदु ा (४) बमोिजम मोल कायम भएपिछ उ� अचल सम्पि�को िललामको सचू ना सम्बिन्धत प�लाइर् िदइर्
सवर्साधारणको जानकारीको लािग िललाम ह�ने िमित र सम्पि�को िववरण सिहतको सावर्जिनक सचू ना गाउँपािलका,
िजल्ला प्रशासन कायार्लय, िजल्ला अदालत, िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय तथा कोष तथा लेखा िनयन्त्रकको
कायार्लयमा टाँस्न लगाउनपु न�छ ।
(६)
उपबँदु ा (५) बमोिजमको सचू नामा तोिकएको िदनमा उ� सचू नामा तोिकएको सम्पि� पञ्चिकत� मोलबाट मािथ बढाबढ
प्रिक्रया बमोिजम िललाम गनपर्ु न�छ ।
(७)
िललाम प्रिक्रयामा सम्भव भएसम्म िजल्ला अदालत, िजल्ला प्रशासन कायार्लय वा स्थानीय प्रशासन कायार्लय, स्थानीय
प्रहरी कायार्लय तथा गाउँपािलका �ेत्र िभत्र रहेका अन्य सरकारी कायार्लयका प्रितिनिधलाइर् रोहवरमा राख्नपु न�छ ।
(८)
उपबँदु ा (६) बमोिजम गदार् उ� सम्पि� कसैले पिन िललाम सकार नगरे मा सोिह प्रिक्रयाबाट पनु ः दोस्रोपटक िललाम
गनर्पु न�छ तथा दोस्रोपटक गदार् पिन कसैले िललाम सकार नगरे मा भराइर्पाउने प� िनवेदकलाइर् नै उ� सम्पि� पञ्चिकत�
मोलमा सकार गनर् लगाउनपु न�छ ।
(९)
उपबँदु ा (८) बमोिजम गदार् िनवेदकले सम्पि� सकार गनर् नचाहेमा पिछ अक� जेथा खल्ु न आएका बखत काननू बमोिजम
गन�गरी िनजको िनवेदन तामेलीमा राखी िललाममा चढाइर्एको सम्पि� फुकुवा गरीिदनपु छर् ।
(१०) यस बँदु ामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन गाउँपािलकाको कुनै रकम असल
ु उपर गन� क्रममा िललाम गदार्
कसैले सकार नगरे मा जितमा सकार ह�न्छ त्यितमा नै सो सम्पि� िललाम गरी प्रा� रकम सदरस्याहा गरी नपगु रकमको
हकमा काननू बमोिजम अन्य सम्पि� वा प्रिक्रयाबाट असल
ु उपर गनपर्ु न�छ ।
तायदात गन� प्रिक्रयाः
(१)
अिभलेख प्रशासकले बँदु ा ७९ बमोिजम सम्पि� तायदात गनर्पु दार् किम्तमा वडा सिचव स्तरको कमर्चारी खटाइर् त्यस्तो
अचल सम्पि�को चलनचल्तीको मल्ू य स्प� खल्ु ने गरी तायदात गनर्लगाउनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजम तायदात गन� कमर्चारीले तायदात गनपर्ु न� सम्पि�को चलनचल्तीको मल्ू य कायम गन� प्रयोजनले
पञ्चिकत� मोल कायम गरी मचु ल्ु का खडा गरी अिभलेख प्रशासक सम� प्रितवेदन सिहत पेश गनपर्ु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम पञ्चिकत� मोल कायम गदार् देहाय बमोिजमक कुरालाइर् आधार िलइर् कायम गनर्पु न�छः
(क)
िनवेदकले िनवेदनमा खल
ु ाएको मल्ू य;
(ख) िनणर्यमा उल्लेख भएको भए सो मल्ू य;
(ग)
प�ले जमानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको लािग कायर्पािलका सम� िनवेदन िदँदा खल
ु ाएको मल्ू य;
(घ)
तायदात गदार् भै आएको स्थानीय मल्ू याँकन अनसु ारको मल्ू य;
(ङ)
मालपोत कायार्लयले कायम गरे को न्यनू तम मल्ू य;
(च)
अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी िनकायले कुनै मल्ू य कायम गरे को भए सो मल्ू य;
(छ)
पञ्चिकत� मोल कायम गनभर्ु न्दा तत्काल अगावै कुनै ख�रदिबिक्र भएको भए सो मल्ू य ।
स्पि�करणः
“पञ्चिकत� मोल” भन्नाले अचल सम्पि� िबिक्र गनपर्ु दार् िबिक्रह�ने न्यनु तम मल्ू यलाइर् सम्झनपु छर् ।
(४)
उपबँदु ा (३) बमोिजम गदार् देहाय बमोिजमको कुरालाइर् समेत ध्यानमा राख्नपु न�छः
(क)
औद्योिगक वा व्यापा�रक वा आवास �ेत्र लगायत सडक सञ्जालसँग जोिडएको छ वा छै न; तथा
(ख) नगर�ेत्रिभत्र पन� घरको हकमा घरको वतर्मान अवस्था सम्बन्धमा प्रािविधक मल्ु याँकन प्रितवेदन ।
खाम्ने जित मात्र िललाम गनर्ुपन�ः
(१)
कायर्पािलकाले बँदु ा ८० बमोिजम िललाम गदार् असल
ु गनर्पु न� बाँिक खाम्ने जित सम्पि�मात्र िललाम गनर्पु न�छ ।

(२)
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सम्पि� िललाम गदार् सकार भएको रकम असल
ु उपर गनर्पु न� भन्दा बिढ भएमा सो बिढ भएको जित रकम सम्पि�वाल
प�लाइर् िफतार् गरीिदनपु छर् ।
(३)
उपबँदु ा (२) बमोिजम रकम िफतार् पाउने प� िललाम गदार्को बखत उपिस्थत नभएको भए रकम िफतार् िलन आउनभु नी
िनजको नाममा सात िदनको सचू ना जारी गरीिझकाइर् रकम िफतार् गनपर्ु छर् ।
(४)
उपबँदु ा (३) बमोिजम गदार् सम्बिन्धत प� रकम िफतार्िलन नआएमा उ� रकम सिञ्चतकोषमा दािखल गरी
आम्दानीबाँिध सदरस्याहा गनपर्ु छर् ।
(५)
अिभलेख प्रशासकले बँदु ा ८० बमोिजम िललाम गरे को सम्पि� सकार गन� प�को नाममा सम्पि� दतार् नामसारीको लािग
सम्बिन्धत कायार्लय वा िनकायमा पत्राचार गरी िनजलाइर् सम्पि�को चलनपजू � उपलब्ध गराइर् आवश्यक परे सो
सम्पि�को चलन चलाइर्िदनपु छर् ।
(६)
यस कायर्िविधमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन बदँु ा ८० बमोिजमको िललाम प्रिक्रया अगाडी बिढसके पिछ
भराउनपु न� रकम बझु ाउन ल्याए पिन सो रकम नबिु झ सम्पि� िललाम गनर्पु न�छ ।
िललाम उपरको उजुरीः
यस कायर्िविध बमोिजम भएको िललामको प्रिक्रयामा िच� नबझ्ु ने प�ले जनु प्रिक्रया उपर िच� नबझु ेको हो सो भएको पन्ध्र िदन
िभत्र सिमित सम� उजरु ी पेश गरी भएको आदेश बमोिजम गनर्पु न�छ ।
िबगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचर्ः
यस कायर्िविध बमोिजम िबगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खचर् िबगो भरीिदनपु न� वा चलनिदनपु न� सम्बिन्धत प�ले
व्यहोनर्पु न�छ ।
यथािस्थितमा राख्नेः
कायर्पािलकाले यस कायर्िविध बमोिजम चलनचलाइर् माग्न वा िबगो भराइर्पाउन कुनै सम्पि� देखाइर् िनवेदन परे पिछ िबगो भराउने वा
चलनचलाउने कायर् सम्पन्न नभएसम्मको लािग उ� सम्पि� हकहस्तान्तरण गनर्, भत्काउन, िबगानर् तथा कुनै प्रकारको िनमार्ण कायर्
गरी उ� सम्पि�को स्व�प प�रवतर्न गनर् नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बिन्धत प�को नाममा आदेश जारी गरी उ� सम्पि�
यथािस्थितमा राख्नपु न�छ ।
िनवेदनबाट कारवाही गन�ः
(१)
अिभलेख प्रशासकले कुनै प�ले बँदु ा ८५ बमोिजम भएको आदेश िवप�रत कुनै सम्पि�को हक हस्तान्तरण वा स्व�प
प�रवतर्न आिद गरे को िनवेदन परे मा उ� िनवेदन दतार् गरी त्यस्तो गन� प�को नाममा ितन िदनको म्याद जारी गरी िनजलाइर्
हािजर गराइर् सो िनवेदन सिमित सम� पेश गनपर्ु न�छ ।
(२)
सिमितले उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदन पेश ह�न आएमा प�लाइर् नयाँ उजरु ी दतार् गनर् नलगाइर् उ� िनवेदनबाट नै
आवश्यक कारवाही गरी िनणर्य गनपर्ु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदनको व्यहोराबाट िनवेदन सिमितको
�ेत्रािधकार िभत्र नपन� िवषयमा परे को देिखएमा सिमितले उ� िवषयमा �ेत्रािधकार ग्रहण गन� अदालत वा िनकाय सम�
जान सनु ाइर्िदनपु न�छ ।
चलनचलाउने सच
ू नाः
(१)
अिभलेख प्रशासकले सिमितको िनणर्य बमोिजम चलन चलाइर् पाउन िनवेदन परे मा चलन चलाउने िमित खल
ु ाइर् फलानो
िमितमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमर्चारी खिटइर् आउने ह�दँ ा सो िमित अगावै घर जग्गा खािल गरीिदनु भिन
चलन िदनपु न� प�को नाममा सचू ना जारी गनर्पु न�छ ।
(२)
चलनिदनपु न� सम्पि� उजरु ीको प�बाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अिभलेख प्रशासकले सोिह प�को
नाममा उपबँदु ा (१) बमोिजमको सचू ना जारीगनर्पु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) बमोिजम तोिकएको िमितमा खिटइर्जाँदा घरजग्गा खाली गरे को भए सम्बिन्धत कमर्चारीले चलन चलाइर्
िदएको मचु ल्ु का खडागरी तथा घरजग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइर् चलन चलाइर् चलन चलाएको मचु ल्ु का खडा गरी
प्रितवेदन साथ अिभलेख शाखामा पेश गनपर्ु न�छ ।
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प�रच्छे द-१०
िविवध

नक्कल िनवेदनः
(१)
सिमित सम� दतार् रहेको उजरु ीको कुनै सरोकारवाला प�ले िववादको िमिसलमा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल िलनको
लािग िनवेदन िदएमा सिमितले उ� प�लाइर् सो कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनपु न�छ ।
(२)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँदा सम्बिन्धत प�ले उजरु ी शाखामा रहेको िमिसलको नक्कल िलनपु दार् उजरु ी प्रशासक
तथा अिभलेख शाखामा रहेको िमिसलको नक्कल िलनपु न� भएमा अिभलेख प्रशासक सम� िनवेदन पेश गनपर्ु न�छ ।
(३)
उपबँदु ा (१) बमोिजमको िनवेदन िदनको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोही िदन नक्कल उपलब्ध
गराइनेछ ।
(४)
उपबँदु ा (१) बमोिजम िनवेदन िदँदा फरक फरक उजरु ीको लािग फरक फरक िनवेदन िदनपु न�छ ।
(५)
िववादको कुनै प�ले उपबदँु ा (१) बमोिजमको िनवेदन िदँदा नक्कलको सट्टामा कागजपत्रको फोटो िखच्ने अनमु ित मागेमा
सो िदनपु न�छ ।
(६)
नक्कल िनवेदन िदँदा अनसु चू ी-१५ बमोिजमको ढाँचामा िदनपु न�छ ।
नक्कल दस्तुरः
(१)
सम्बिन्धत प्रशासकले बदँु ा ८८ बमोिजम नक्कल वा फोटो िखच्नको लािग िनवेदन िदने प�सँग देहाय बमोिजमको दस्तरु
िलइर् नक्कल उपलब्ध गराउनपु न�छः
(क)
नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रित पृ�को � १०।– �पैयाँको दरले ।
(ख) सिमितको िनणर्य कागजको हकमा प्रित सक्कल पानाको प्रित पृ�को � १०।– �पैयाँको दरले ।
(ग)
िलखत कागजपत्रको नक्कल निलइर् फोटो िखच्न चाहेमा प्रित पानाको � २०।– �पैयाँको दरले ।
(२)
उपबँदु ा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन प्रचिलत काननू बमोिजम नक्कल दस्तुर नलाग्ने प�लाइर् यस बँदु ा
बमोिजमको दस्तरु लाग्नछ
े ैन ।
(३)
यस बँदु ा बमोिजम नक्कल उतार गरी लैजाने प�ले नक्कल उतार गदार् लागेको खचर्को व्यवस्था आफै गनर्पु न�छ ।
दस्तुर उल्लेख गन�ः
(१)
नक्कल प्रमािणत गन� सम्बिन्धत प्रशासकले नक्कल प्रमािणत गदार् नक्कल लैजाने प�को नाम थर तथा उजरु ीमा
हैिसयतका साथै नक्कल उतार गरे वापत दािखल गरे को दस्तरु र नक्कल पाना समेत उल्लेख गरी नक्कल िदएको व्यहोरा
जनाइर् नक्कल प्रमािणत गनपर्ु न�छ ।
दस्तुर चु�ा नभइर् नक्कल निदइनेः
सम्बिन्धत प्रशासकले यस कायर्िविध बमोिजम नक्कल माग्ने प�ले नक्कल उतार गदार् बँदु ा ८९ बमोिजम लाग्ने दस्तरु दािखल
नगदार्सम्म नक्कल िदनेछैन र सो नक्कलको आिधका�रकता प्रमािणत गनर् पाउनेछैन ।
प्रचिलत कानून बमोिजम ह�नेः
यस कायर्िविधमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन उजरु ीसँग सम्बिन्धत प्रचिलत काननू मा कुनै कुरा लेिखएको भए सोमा लेिखए
जितको हकमा सोही बमोिजम ह�नेछ , अन्य कुराह�को हकमा कायर्िविधसग नबािझने गरी सिमितले आफै कायर् व्यविस्थत गनर्
सक्नेछ ।

अनस
ु च
ू ी-१
(बँदु ा ८ को उपबँदु ा (२)सँग सम्बिन्धत)
उजुरीको ढाँचा
न्याियक सिमित सम� पेश गरे को िनवेदन-पत्र
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा न.ं
वस्ने
...............
.........
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीमित
वषर् .................................. को .............................................(प्रथम प�) िनवेदक.............
िव�द्ध
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा नं को .................. वस्ने वषर् ............... ......... .
(दोस्रो प�) िवप�ी..................................................................................
िवषयः सम्वन्ध िवच्छे द
म िनम्न वँदु ाह�मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गदर्छु :
१ .म िनवेदक र यस िववादको दोस्रो प�िवच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसु ार िववाह ग�रएको हो । िववाह भएप�ात २
वषर्सम्म अथार्त २०७१ सालसम्म हामीिवच समु धरु दाम्पत्य जीवन रहेको िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म
भएको छ । एक आपसमा लोग्ने स्वास्नीिवचको सहमित र सहकायर्मा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या देिखँदै जान थाल्यो । २०७१ सालको
ितहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे ँ । २ पटकसम्म िलन गएँ । तर िनजले ितमीसँग मेरो
जीवन चल्न सक्दैन, म घर जान सि�न, ितमी जे गनर्पु छर् गर भिन ठाडो जवाफ िदन थािलन । के कारणले यस्तो ह�न गयो भिन सोध्दा अव ितम्रो
र मेरो सम्वन्ध छै न आफुखसु ी गर र मलाई सम्पकर् नगर,गरे मा राम्रो ह�दँ नै भिन धाक धम्क� र त्रास मसेत िदइन । लामो समयसम्म मन फक� ला र
घर आउिलन भिन पख� वसे ँ तर आईनन । क�रव ३ वषर्पछी अथार्त २०७४ साल भाद्र मिहनामा पनु ः िलन गएँ तर िवप�ी मसँग वोल्दै नवोली
घरिभत्र िछ�रन र साला जेठान पठाईशारी�रक आक्रमण गन� सम्मको कायर् गरी मलाई तथानाम गािल गलौच गरे । मिु श्कलले ज्यान जोगाई
िनराश भएर घर फिकर् एँ र अव दोस्रो प�श्रीमती मसँग पनु ः फिकर् आउने र दाम्पत्य जीवन समु धरु ह�ने सम्भावना नभएकोले पा�रवा�रक िववाद
िन�पणका लािग यो िनवेदन िदन आएको छु ।
२.
यस सिमितबाट दोस्रो प� िझकाई जे जो वझ्ु नपु छर् वझु ी िववाद िन�पण गराईपाउँ ।
३.
यस गाउँपािलकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याियक कायर्िविधको बदँु ा ...... वमोिजम िनवेदन दस्तुर �...., दोस्रो प� १ जनालाई
म्याद सचू ना दस्तरु � ........., पाना २ को िनवेदनको प्रितिलपी दस्तरु � यसै िनवेदनसाथ दािखल गरे को छु ।...... समेत गरी जम्मा � .............
४.
यो िनवेदन स्थानीय सरकार सच
ं ालन एन, २०७४ को दफा ४७ (२) अनसु ार यसै सिमितको �ेत्रािधकार िभत्र पदर्छ ।
५.
यो िनवेदन हदम्यादिभत्रै छ र म िनवेदकलाई यस िवषयमा िनवेदन िदने हकदैया प्रा� छ ।
६.
यस िवषयमा अन्यत्र कही ँ कतै कुनै िनकायमा कुनै प्रकारको िनवेदन िदएको छै न ।
७.
यसमा दोस्रो प�को माइती तफर् का र मेरो घर तफर् का प�रवारका सदस्यह� िझकाई थप व्यहोरा वझ्ु न सिकनेछ ।
८.
यसमा लेिखएका व्यहोरा िठक साँचो सत्य ह�न,् झठु ा ठहरे काननू वमोिजम सजं ाय भोग्न तयार छु ।
िनवेदक
नामः .............................
इित संवत् ............. साल...................मिहना......................गते.....................रोज शभु म् ।

अनस
ु च
ू ी-२
(बँदु ा ९ को उपबँदु ा (१)सँग सम्बिन्धत)
उजरु ी दतार् गरे को िनस्साको ढाँचा
श्री ....................
........................ ।
िवषय: उजरु ी दतार्को िनस्सापत्र सम्बन्धमा ।
.................... बस्ने तपाइ भनी उजरु ी ....................................... िव�द्धमा ....................... बस्ने .................... ले ........................
कायम भएकोले यो िनस्सा जारी ग�रिदएको छ । ................ .दतार् गनर् ल्याएकोमा आजको िमितमा दतार् गरी दतार् नं
अिधकृ त कमर्चारी
दस्तखत:........
िमित:...........

अनस
ु च
ू ी-३
(बँदु ा ९ को उपबँदु ा (२)सँग सम्बिन्धत)
ता�रख भपार्इर्
न्याियक सिमित
छथर जोरपाटी गाउँपािलकाबाट खडा ग�रएको तारे ख भरपाई
वादी
.................

प्रितवादी
...................

मद्दु ा ....................
िमित ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही िदन ........... बजे यस न्याियक सिमित/कायार्लयमा उपिस्थत
ह�नेछु भनी सही गन� ......
वादी ................

प्रितवादी ................

इित संवत् ............. साल...................मिहना......................गते.....................रोज शभु म् ।

अनस
ु च
ू ी-४
(बँदु ा ९ को उपबँदु ा (३)सँग सम्बिन्धत)
ता�रख पचार्
न्याियक सिमित
छथर जोरपाटी गाउँपािलका जोरपाटी धनकुटाबाट जारी भएको तारे खको पचार्
वादी
...............

प्रितवादी
.................
मद्दु ाः ......................

िमित ............... मा .................... काम गनर् ........ बजे हािजर ह�न आउनहु ोला ।
फाँटवालाको दस्तखत
िमित .................

अनस
ु च
ू ी-५
(बुँदा १५ को उपबुँदा (३)सँग सम्बिन्धत)
प्रितवादको ढाँचा
िलिखत जवाफको नमनू ा
छथर जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटा न्याियक सिमित सम� पेश गरे को
िलिखत जवाफ
प्रथम प�
................................िजल्ला............छथर जोरपाटी गाउँपािलकावडा नको
ं .................. वस्ने ..................................................
(नाता सम्बन्ध उल्लेख गन� (वषर् िलिखत जवाफ प्रस्ततु कतार्.....................................................................को .............
दोस्रो प�
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा नं को छोरा वषर्................................................................... वस्ने ............... .
(िनवेदक) िवप�ी.................................................................................................... को .........
िवषय सम्वन्ध िवच्छे द ।
म िनम्न वँदु ाह�मा लेिखए वमोिजम िनवेदन गदर्छु :
१.
म िलिखत जवाफ प्रस्ततु कतार् र िवप�ी िनवेदकिवच सवं त २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसु ार िववाह भएको व्यहोरा िठक
हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको िठक हो । २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी म घर नफक� को, पटक
पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को, २ पटकसम्म िलन आएको तर म घर नगएको,मैले िवप�ी िनवेदकलाई दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्ने
भनेको र मेरा दाईभाईले शारी�रक आक्रमण गन� सम्मको कायर् गरे कोभिन कपोलकिल्पत झठु ा र ह�दँ ै नभएका िनराधार व्यहोरा उल्लेख गरी
िववाद गरे को कुरा उल्लेख गनर् चाहान्छु ।
२.
मलाई िवप�ी िनवेदक समेत िमली गािल गलौच, डर, धाक, धम्क� देखाई हातपात गरी घरबाट िनकाला गरे पछी म माइतीमा आई
वसेक� ह�ँ । िववाह भएको के ही वषर्पछी िवना कारण ममाथी िविभन्न िकिसमका आरोप लगाई अपमान गन�, गाली गलौच गन� लगायतका
कामह� ह�दँ गै ए । प�रवारका अन्य सदस्यह�ले म माथी घृणा गन�, वोलचाल नगन� जस्ता कायर् गरे पिन िवप�ीबाट के ही समय मलाई नै समथर्न र
सहयोग गद� आएका िथए तर पछी िवप�ी िनवेदक समेत उिनह�सँगै िमले र मलाई जवरजस्त गरबाट िनकाल्ने कायर्मा सहभागी भए । के कुन
कारणले वा मेरो के गल्तीले यसो गरे का ह�न भिन वझ्ु दा वेलावेला दाइजो नल्याएको भिन माइती प�समेतको आलोचना गन� गरे का िथए ।
सायद उिनह�लाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट िनकालीिदएका ह�नपु दर्छ । मैले कुनै गल्ती नगरे को र िवप�ी लोग्नसे ँग पवू र्वत माया,
सद्भाव र सम्मान यथावत रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरीपाउँ ।
३.
घरबाट जवरजस्त िनकालेपछी ४ मिहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्डै ३ वषर्सम्म वेखवर, सम्पकर् िविहन
वसी अिहले एक्कासी सम्वन्ध िवच्छे दको माग गरी िनवेदन िदनु आफै ँमा आ�यर्जनक लागेको छ, सत्य तथ्य विु झ काननू वमोिजम ग�रपाउँ ।
४.
बाट जारी भएको स्थानीय न्याियक कायर्िवधीको.........................बँदु ायसै ...... वमोिजम िलिखत जवाफ वापत दस्तरु �....
िनवेदनसाथ दािखल गरे को छु ।
५.
यो िलिखत जवाफ म्यादिभत्रै िलई म आफैं उपिस्थत भएको छु ।
६.
यस िवषयमा अन्यत्र कही ँ कतै कुनै िनकायमा कुनै प्रकारको िनवेदन िदएको छै न ।
७.
यसमा लेिखएका व्यहोरा िठक साँचो सत्य ह�न,् झठु ा ठहरे काननू वमोिजम संजाय भोग्न तयार छु ।
िनवेदक
नामः ...................................
इित संवत .............. मिहना ..................... साल .................गतेरोज शभु म् ।....................

अनस
ु च
ू ी-६
(कायर्िविधको बँदु ा २० को उपबँदु ा (६)सँग सम्बिन्धत)
छथर जोरपाटी गाउँपािलका न्याियक सिमितबाट जारी भएको म्याद सच
ू ना
.............................................................वस्ने .............................. को नाउँमा.....................................................छथर
जोरपाटी गाउँपािलका काया�लयबाट जारी भएको १५ िदने सचू ना (पन्ध्र)
...............................................वस्ने वाद .............................. ले तपाईको
ं िव�द्ध....................................................................
परे को भिन िनवेदन दतार् गरे को ह�दँ ा सो को प्रितिलपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः तपाईले यो म्याद वझु ेको वा �रत पवू क
र् तामेल भएको
पन्धि् दन िभत्रमा आफ्नो भनाइ सिहत आफैं वा काननू वमोिजमको वारे श माफर् त यस कायार्लयमा हािजर ह�न आउनहु ोला । अन्यथा काननू
वमोिजम ह�ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
इित सम्बत। .........शभु म.............
गते रोज......................मिहना.......................साल...................
्

अनस
ु च
ू ी-७
(बुँदा ४२ को उपबुँदा (१)सँग सम्बिन्धत)
िनणर्यको ढाँचा

छथर जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटा
न्याियक सिमित
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
िनणर्य
संवत ............... सालको िनवेदन नं........
िवषय◌ः वलेसीबाट पानी झारे को ।
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका वडा नं............ ...............................वस्ने ............................................................ प्रथम प�
िव�द्ध
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका वडा नं............ ...............................वस्ने ..................................................................दोस्रो प�
स्थानीय सरकार सचं ालन एन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोिजम िनवेदन दतार् भई सोही कायर्िविधको बँदु ा ४६ वमोिजम गठन भएको न्याियक सिमित
सम� प्रस्ततु ह�न आएको मद्दु ाको संि�� तथ्य र िनणर्य यस प्रकार छः
(१)
छथर जोरपाटी गाउँपािलका वडा नं. ....................... नक्सा िसट नं.... िक.नं........�े.फ...........को घरजग्गामा पि�म तफर् का
िक.न.ं .........का सिं धयार िवप�ी ...................ले घर वनाउँदा आफ्नो घरजग्गामा िसमानासम्म आई जोिड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी
आफ्नो घर कम्पाउण्डिभत्र झान�गरी वनाएको ह�दँ ा सो वलेसी वन्द गराइपाउँ भन्ने िनवेदकको िनवेदन व्यहोरा ।
(२)
छथर जोरपाटी गाउँपािलकाबाट प्रचिलत भवन िनमार्ण सम्वन्धी मापदण्ड वमोिजम इजाजत प्रा� गरी भवनको नक्सा समेत स्वीकृ त गराई सो
नक्सा वमोिजम भवन िनमार्ण गरे को ह�ँ । िवप�ी िनवेदकले भने वमोिजम आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी िनजको घर कम्पाउण्डिभत्र झान� नगरे को
आफ्नै घरजग्गामा झान� गरे को ह�दँ ा झुठा िनवेदन खारे ज ग�रपाउँ भन्ने प्रत्यथ�को िलिखत जवाफ ।
(३)
छथर जोरपाटी गाउँपािलकाबाट स्थलगत िन�र�ण तथा सव��ण गनर् गएका प्रािविधक टोिलले स्थलगत िन�र�ण गरी िमित.........मा पेश
गरे को स्के च सिहतको प्रितवेदनबाट प्रत्यथ�को घरतफर् बाट छत तथा वलेसीको पानी खस्दा िनवेदकको घर कम्पाउण्डिभत्र पन� गरे को देिखन्छ भन्ने व्यहोरा
उल्लेिखत भएको ।
(४)
िववादका दवु ै प�लाईमेलिमलाप गराउने प्रयोजनका लािग................छथर जोरपाटी गाउँपािलका/उपमहानगर/महानगरपािलक वडा
नं........,................. मा रहेको मेलिमलाप के न्द्रमा पठाउँ दा मेलिमलाप ह�न नसक� फिकर् आएको ।
िनणर्य
दवु ै प�लाई सनु वु ाईको लािग आज पेशी तोिकएकोमा िववादका सम्विन्धत प�ह� स्वयमं तथा िनजह�बाट िनय�
ु गरे का कानून व्यवसायीह� समेतको
भनाई सनु ी पुनः िमलापत्र गनर्ुहोस भिन सम्झाउँदा वझु ाउँदा पिन िमलापत्र गनर् मञ्जरु नगनर्ु भएकोले फाइलमा संलग्न प्रमाण कागजह�को समेत
मल्ू याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन कायर्िविध २०७४ को बँदु ा ४९(२) वमोिजमिनणर्य िदनपु न� ह�न आई िनणर्यतफर् िवचार गदार् िनवेदकको िक.
नं....को पि�मतफर् प्रत्यथ�को िक.नं....को घरजग्गा जोिडएर रहेकोमा िववाद देिखएन । िनवेदकको भनाई अनसु ार आफ्नो घर कम्पाउण्डिभत्र प्रत्यथ�को
छत तथा वलेसीको पानी झारे को हो होइन भिन स्थलगत �पमै जाँचवझु गरी प्रािविधक प्रितवेदन पेश गनर् कायार्लयबाट खिट गएका प्रािविधक कमर्चारीले
िमित.............मा पेश गरे को स्के च सिहतको प्रािविधक प्रितवेदन समेतबाट िनवेदकको माग दावी वमोिजम आफ्नो घर कम्पाउण्डिभत्र प्रत्यथ�को छत
तथा वलेसीबाट पानी झन� गरे को भन्ने पिु � ह�ने देिखन्छ । प्रत्यथ�ले यस कायार्लयबाट पा�रत गरे को नक्सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै
घरजग्गामा झान� भिन देखाईएको र िनवेदकको घर कम्पाउण्डिभत्र पानी झानर् पाउनपु छर् भिन प्रत्यथ�ले दावी िवरोध गनर् समेत नसके को र प्रचिलत कानून र
प्रचलनबाट समेत अकार्को घर कम्पाउण्डिभत्र आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झानर् पाउने नदेिखएको ह�दँ ा िनवेदकको माग वमोिजम प्रत्यथ�ले आफ्नो
छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झान� प्रवन्ध गनर्पु न� देिखन्छ । िनवेदकको घर कम्पाउण्डमा पानी झानर् नपाउने ठहछर् । सो ठहनार्ले तपिशल
बमोिजम गनर्ु ।
तपिशल
१.
सरोकारवालाले नक्कल माग गनर् आएमा िनयमानसु ार दस्तरु िलई नक्कल िदनु ।
२.
यो िनणर्यमा िच� नवझु े ३५ िदनिभत्र ..............िजल्ला अदालतमा पनु रावेदन गनर् जानु भिन
प्रत्यथ�लाई सनु ाईिदनु ।
३.
म्यादिभत्र पुनरावेदन नपरे मा काननू वमोिजम िनणर्य कायार्न्वयन गनर्/ु गराउनु ।
इित सवं त् ............. साल...................मिहना......................गते.....................रोज श भु म् ।

अनस
ु च
ू ी-८
(बँदु ा ४८ को सँग सम्बिन्धत)
छथर जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटा
अन्त�रम सरं �णात्मक आदेशको नमूना
........................................................... न्याियक सिमित
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
सवं त ............................ सालको िनवेदन न.ं .......
िवषयः िपिडतलाई उपचार गराउने सम्वन्धमा ।
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................प्रथम प�
िव�द्ध
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................दोस्रो प�
यसमा िनवेदकको माग वमोिजम ..........................िजल्ला वडा न.ं ............................... वस्ने ...............को नाित
..........................को छोरा/छोरी वषर् ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लािग िनयिमत �पमा ह�ाको २ पटक मृगौला
डायलोिसस गनर् िचिकत्सकले िशफा�रस गरे कोमा एकाघरका छोरा वषर् .................. को ...........................ले िनयिमत �पमा डायलोिसस
गनर् अटेर गरे को, घ�र घ�र �पै ँया नभएको वहाना गन� गरे को, किहले किहले कायार्लयको कामको व्यस्तताले फुसर्द निमलेको आिद कारण
जनाई आफुले िनयिमत प्रा� गनपर्ु न� स्वाथ्य सेवा प्रा� गनर् नसके को ह�दँ ा आफ्नो जीवन झनझन खतराय�
ु वन्दै गएको भिन अस्पतालको
िचिकत्सकको पजु ार् र िशफा�रस सिहत पेश ह�न आएको िनवेदन उपर प्रारिम्भक �पमा जाँचवझु गदार् व्यहोरा मनािसव देिखएको ह�दँ ा हाललाई
िनवेदकको लािग िचिकत्सकले िशफा�रस गरे वमोिजम हरे क ह�ा २ पटक डायलोिसस गनर्ु गराउनु तथा िनजको स्वाथ्य लाभका लािग
आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत िमलाउनु भिन स्थानीय सरकार सचं ालन कायर्िविध २०७४ को बँदु ा ४९(८) वमोिजम िवप�ी
........................को नाममा यो अन्त�रम संर�णात्मक आदेश जारी ग�रिदएका छौं । यो आदेश िमिसल सामेल राखी िवप�ीलाई लेखी
पठाईिदनु । यो आदेश अनसु ार उपचार भएको जानकारी प्रा� गरी िमिसल सामेल राख्नु र िनयमानसु ार पेश गनर्ु ।
ईित संवत ................... साल ..........मिहना....गते रोज..शभु म् ।

अनस
ु च
ू ी-९
(बँदु ा ५३ को उपबँदु ा (२)सँग सम्बिन्धत)
िमलापत्रको लािग िनवेदनको ढाँचा
छथर जोरपाटी गाउँपािलका न्याियक सिमित सम� पेश गरे को िमलापत्रको संय�
ु िनवेदन पत्र
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा नं वस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीमित
वषर् (प्रथम प�) िनवेदक............................................................................... को ..................
िव�द्ध
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा नं को .................. वस्ने वषर् ............... ......... .
(दोस्रो प�) िलिखत जवाफकता◌ृ............................................
िवषय◌ः सम्वन्ध िवच्छे द ।
हामी िनवेदक िनम्न िलिखत िनवेदन गदर्छौ◌ः
१.
हामीिवच संवत २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसु ार िववाह ग�रएकोमा क�रव २ वषर्सम्म समु धरु दाम्पत्य जीवन रहेको
िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोिह वषर् २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी घर नआएको,
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को, िलन गएको तर उल्टै कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन परे को ।
२.
आफुलाई दाइजो नल्याएको िनउँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट िनकाला गरे को हो । आफु खश
ु ीले माइत गई
वसेको होइन अझपिन लोग्नेप्रित आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउँ भन्ने
प्रत्यथ�को िलिखत जवाफ रहेको ।
३.
हामी झगडा ग�र आयौं, के हीवषर् लोग्ने स्वास्नी छुिटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को छ । घरमा सामान्य
घरायसी िवषयले मनमटु ाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा छथर जोरपाटी गाउँपािलकाको न्याियक सिमित माफर् त वडा नं .
को पहलमा ए................. मेलिमलाप के न्द्रमा मेलिमलापकतार् ............................ अन्तगर्तको .................क आपसमा छलफल
गरी िमली आएको व्यहोरा यो छ क� िवगतमा जे जस्ता िवषयमा असमझदारी तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीिवच एक अकार्प्रित िव�ास,
सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध िवच्छे द गरी पाउँ भन्ने िनवेदन दावी छोिड पनु ः समु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य
जीवनलाई व्यविस्थत ढंगले अगािड वढाउने छौं । िनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी िमिल वस्ने वातावरण नह�ने भएकोले छुट्टै ठाउमा
डेरा िलई वस्न हामी दवु ै प� सहमत भएकाले स्थानीय सरकार सचं ालन कायर्िविध २०७४ को बँदु ा ४७ वमोिजम यो िमलापत्रको सयं �
ु (२)
िनवेदन पेश गरे का छौं , लेिखए वमोिजम िमलापत्र गरी पाउँ ।
४.
छथर जोरपाटी गाउँपािलका स्थानीय न्याियक कायर्िवधी वमोिजम यो िमलापत्रको संय�
ु िनवेदन दस्तरु बापत � यसैसाथ ...........
सल
ं ग्न छ ।
५.
यसमा लेिखएका व्यहोरा िठक साँचो ह�न,् झठु ा ठहरे काननू वमोिजम सह�ल
ँ ा वझु ाउँला ।
िनवेदकह�
...................................... प्रथम प�
.................................... दोस्रो प�
इित सवं त् ............. साल...................मिहना......................गते.....................रोज शभु म् ।

अनस
ु च
ू ी-१०
(बँदु ा ५३ को उपबँदु ा (५)सँग सम्बिन्धत)
िमलापत्रको ढाँचा
छथर जोरपाटी गाउँपािलका न्याियक सिमितसम� पेश गरे को िमलापत्रको संय�
ु िनवेदनपत्र
धनकुटा
िजल्ला
छथर
जोरपाटी
गाउँपािलका,
वडा
नं
वस्ने
...............
.........
.
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीमित
वषर् (प्रथम प�) िनवेदक............................................................................... को ..................
िव�द्ध
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वड◌ा नं
िलिखत जवाफकतार्........................को .......................वस्ने वषर्........................ (दोस्रो प�)
िवषय◌ःसम्वन्ध िवच्छे द ।
हामी िनवेदक िनम्न िलिखत िनवेदन गदर्छौं :
१.
हामीिवच सवं त २०६९ सालमा सामािजक परम्परा अनसु ार िववाह ग�रएकोमा क�रव २ वषर्सम्म समु धरु दाम्पत्य जीवन रहेको
िथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोिह वषर् २०७१ सालको ितहारमा माइत गएपछी घर नआएको,
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को, िलन गएको तर उल्टै कुटिपट गरी पठाएको भिन िनवेदकको िनवेदन परे को ।
२.
आफुलाई दाइजो नल्याएको िनउँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट िनकाला गरे को हो । आफु खश
ु ीले माइत गई
वसेको होइन अझपिन लोग्नेप्रित आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउँ भन्ने
प्रत्यथ�को िलिखत जवाफ रहेको ।
३.
हामी झगडा ग�र आयौं, के हीवषर् लोग्ने स्वास्नी छुिटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को छ । घरमा सामान्य
घरायसी िवषयले मनमटु ाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा छथर जोरपाटी गाउँपािलकाको न्याियक सिमित माफर् त वडा नं .
को पहलमा एक आपसमा छलफल................. मेलिमलाप के न्द्रमा मेलिमलापकतार् ............................ अन्तगर्तको .................
गरी िमली आएको व्यहोरा यो छ क� िवगतमा जे जस्ता िवषयमा असमझदारी तथा वेमल
े भएको भएतापनी हामीिवच एक अकार्प्रित िव�ास,
सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध िवच्छे द गरी पाउँ भन्ने िनवेदन दावी छोिड पनु ः समु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य
जीवनलाई व्यविस्थत ढगं ले अगािड वढाउने छौं । िनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी िमिल वस्ने वातावरण नह�ने भएकोले छुट्टै ठाउमा
डेरा िलई वस्न हामी दवु ै प� सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन एन, २०७४ को दफा ४७ वमोिजम यो िमलापत्रको संय�
ु (२)
िनवेदन पेश गरे का छौं, लेिखए वमोिजम िमलापत्र गरी पाउँ ।
४.
छथर जोरपाटी गाउँपािलकाको स्थानीय न्याियक कायर्िवधी वमोिजम यो िमलापत्रको सयं �
ु िनवेदन दस्तरु बापत �
यसैसाथ संलग्न छ ।...........
५.
यसमा लेिखएका व्यहोरा िठक साँचो ह�न,् झठु ा ठहरे काननू वमोिजम सह�ल
ँ ा वझु ाउँला ।
िनवेदकह�
...................................... प्रथम प�
.................................... दोस्रो प�
इित संवत् ............. साल...................मिहना......................गते.....................रोज शभु म् ।

अनस
ु च
ू ी-११
(बुँदा ६० को उपबुँदा (३)सँग सम्बिन्धत)
मेलिमलापकतार्मा सच
ू ीकृत ह�ने िनवेदन ढाँचा
न्याियक सिमित
छथर जोरपाटी गाउँपािलका सम� पेश गरे को िनवेदन

फोटो

िबषय: मेलिमलापकतार्मा सचू ीकृ त ह�न पाउँ ।
प्रस्तुत िवषयमा तपिसलमा उल्लेिखत कागजातह�को प्रितिलपी साथै राखी ............ गाउँपािलकाको न्याियक सिमित अन्तगर्तका ............
मेलिमलाप के न्द्रमा सचू ीकृ त भई मेलिमलाप गराउन अनमु ती पाउँ भनी िनवेदन गदर्छु ।
तपिसल
१)
नाग�रकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,
२)
किम्तमाS.E.E.उितणर् गरे को शैि�क प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,
३)
मेलिमलापकतार्को तािलमप्रा� गरे को प्रमाणपत्रको छायाँकपी,
४)
मेलिमलाप सम्बन्धी अनभु व र
५)
व्यि�गत िववरण (Bio- data)
िनवेदक:
नाम थर: ......................................
दस्तखतः .......................................
िमित: ...................................

अनस
ु च
ू ी-१२
(बँदु ा ७६ को उपबँदु ा (१)सँग सम्बिन्धत)
छथर जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटाको न्याियक सिमित सम� पेश गरे को
भ�रभराउको िनवेदन पत्र
िवषयः भ�रभराई पाउँ भन्ने वारे ।
िनवेदक................................वस्ने....../वादी/प्रितवादी
िव�द्ध
िवप�ी.............वस्ने......./वादी/प्रितवादी
मद्ध
ु ा
म िनवेदक िनवेदन वापत � १०।– दस्तुर साथै राखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छु ।
१उपरो� िवप .�ी सगं को उल्लेिखत मद्ध
ु ा यस गाउँपािलकाको न्याियक सिमितको िमितको िनणर्य बमोिजम मैले यस ..............
कायार्लयमा राखेको दस्तरु ÷रकम िमितभरी भराई पाउने े◌िजल्ला अदालतको फै सला बमोिजम मैल...................को श्री..............
भएको ह�दँ ा उ� रकम भरी भराई पाउन यो िनवेदन पेश गरे को छु ।
२मैले यस कायार्लयमा जम्मा गरे को दस्तुर .÷रकमको भरपाई÷रिसद÷भौचरको सक्कलै प्रित र सम्मानीत श्रीिजल्ला .......................
अदालतको अिन्तम फै सलाको छायाकपी यसै साथ सल
ं ग्न छ ।
३यसमा लेिखएको व्यहोरा िठक हो ., झठु ा ठहरे सह�ल
ँ ा बझु ाउला ।
िनवेदक
िनज..............
ईित संवतरोज शभु म् ।........गते.............मिहना...................साल..................

अनस
ु च
ू ी-१३
(बँदु ा ७७ को उपबँदु ा (१) सँग सम्बिन्धत)
चलन चलाउने िनवेदन
छथर जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटा न्याियक सिमितमा पेश गरे को
िनवेदन पत्र
िवषयः चलन चलाई पाउँ भन्ने वारे ।
िनवेदक.....................वस्ने.......÷वादी÷प्रितवादी
िव�द्ध
िवप�ी..................वस्ने.......÷वादी÷प्रितवादी
मद्ध
ु ा
म िनवेदक िनवेदन वापत � १०।– दस्तरु साथै राखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छु ।
१उपरो� िवप�ीसंगको उल्लेख .ि◌त मद्ध
ु ा यस गाउँपािलका÷गाउँपािलकाको न्याियक सिमितबाट िमित मा िनणर्य भई उ� घर जग्गा........
मेरो हक भोग र स्वािमत्वको ह�ने ठहर भएकोमा (वा जनु सम्पि� भोग गनर् पाउने गरी िनणर्य भएको छ सो सम्पि� वा वस्तु उल्लेख गन�)
िजल्ला अदालतमा िवप�ीले प ......श्री◌ुनरावलोकन गरे कोमा सम्मानीत अदालतबाट समेत िमितमा िनणर्य ह�दँ ा न्याियक ..............
सिमितकै िनणर्यलाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरे को ह�दँ ा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पि� रहेको ह�दँ ा िशघ्राितिशघ्र
मलाई उ� सम्पि� चलन चलाई पाउन यो िनवेदन पेश गरे को छु ।
२यसै िनवेदन साथ देहायका कागजातह� सल
ं ग्न गरे को छु । .
कमा गरे को िनणर्यको छाँयाँक�............न्याियक सिमितले िमित .
खको सदर फै सलाको छाँयाँकपी.............िजल्ला अदालतले गरे को िमित...........श्री .
ग यस िववाद सम्वद्ध िमिसल यसै कायार्लयमा रहेको छ . ।
घलेिखएको व्यहोरा िठक साँचो छ ., झठु ा ठहरे काननू बमोिजम सह�ल
ँ ा बझु ाउँला ।
िनवेदक
िनज...............
ईित संवतरोज शभु म् ।........गते.............मिहना...................साल..................

अनस
ु च
ू ी-१४
(बँदु ा ७९ को उपबँदु ा (४) सँग सम्बिन्धत)
सम्पित रोक्काको आदेश
छथर जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटा
न्याियक सिमित
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवत ........सालको िनवेदन नं .................
िवषयः सम्पित हस्तान्तरण रोक्का
..............
िजल्लागाउँपािलक
.............
./गाउँपािलका,
वडा
नं
वस्ने
...............
.........
.
को
छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीमितवषर्
..................
को(प्रथम प�) िनवेदक.........................................................
िव�द्ध
......िजल्ला...........गाउँपािलका, वडा न.ं ...िवप�ी (दोश्रो प�)..........वस्ने....वषर्.....को यसमा िनवेदकको माग बमोिजम धनकुटा िजल्ला
छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा न.ं ... �े.फ.........िक.न.ं ....... जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको अवण्डाको..................वगर्िफटको
चार तल्ले घर र िलग लगापात समेत िवप�ी....सम्पि� िनज िवप�ीबाट अन्य अिं शयारह�को मन्जरु ी िवना हक हस्तान्तरण ह�न सक्ने आशक
ं ा
गरी िनवेदकले िदएको िनवेदन उपर प्रारिम्भक �पमा जाँचवझु गदार् व्यहोरा मनािसव देिखएको ह�दँ ा हाललाई प्रत्य��को नाममा रहेको
उिल्लिखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनर् िसफा�रस निदन वडालाई र अक� आदेश नभएसम्मका लािग उ� घरजग्गाको हक हस्तान्तरण
नगनर्/ु गनर् निदनु भनी मालपोत कायार्लयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोिजम यो रोक्काको
आदेश जारी ग�रिदएका छौं । यो आदेश िमिसल सामेल राखी सम्विन्धत कायार्लयह�मा पठाईिदनु । यो आदेश अनसु ार रोक्का भएको
जानकारी प्रा� गरी िमिसल सामेल राख्नु र िनयमानसु ार पेश गनर्ु ।
ईित संवत................साल.............मािहना...........गते‘..........रोज शभु म् ।

अनस
ु च
ू ी-१५
(बुँदा ८८ को उपबुँदा (६) सँग सम्बिन्धत)
नक्कलको लािग िनवेदन
न्याियक सिमित
छथर जोरपाटी गाउँपािलका धनकुटामा पेश गरे को
िनवेदन पत्र
िवषय◌ः नक्कल पाउँ भन्ने बारे ।
................... बस्ने ........................................................................... िनवेदक/वादी/प्रितवादी
िव�द्ध
............... बस्ने ................................................................................ िवप�ी/वादी/प्रितवादी
मद्दु ा◌ः ..................................
...................................... ।
म िनवेदक िनवेदन दस्तरु वापत �. १०।– साथै र◌ाखी िनम्न व्यहोरा िनवेदन गदर्छु◌ः
(१)
उपरो� िवप�ीसँगको उल्लेिखत मद्दु ामा देहायका कागजातह� आवश्यक परे को ह�दँ ा प्रमािणत प्रितिलपी पाउँ भनी यो िनवेदन साथ
उपिस्थत भएको छु । अतः नक्कलको प्रमािणत प्रितिलपी पाउँ ।
देहाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) लेिखएको व्यहोरा िठक साँचो छ, झट्टु ा ठहरे काननू बमोिजम सह�ल
ँ ा बझु ाउँला ।
िनवेदक
िनज ..........................
इित सम्वत् ......... साल .... मिहना .... गते रोज् ... शभु म् ................

अनस
ु च
ू ी-१
(बँदु ा ८ को उपबँदु ा (२)सँग सम्बिन्धत)
उजुरीको ढाँचा
न्याियक सिमित सम� पेश गरे को िनवेदन-पत्र
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा न.ं
वस्ने
...............
.........
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीमित
वषर् .................................. को .............................................(प्रथम प�) िनवेदक.............
िव�द्ध
धनकुटा िजल्ला छथर जोरपाटी गाउँपािलका, वडा नं को .................. वस्ने वषर् ............... ......... .
(दोस्रो प�) िवप�ी..................................................................................
िवषयः ……………………………………

