
 

 

 

कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

स्थानीय राजपत्र 
   खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १० गत े२०७६, सखं्या 

२ 

भाग -१ 

नपेालको सलंवधानको ऄनसुचूी ८ मा ईल्लखे भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको लविषे गाईँ सभाबाट लमलत २०७६।०१।०५ मा पाररत भएको ऐन स्थानीय सरकार सचंालन 

ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ। 

 

२०७६ सालको ऐन सखं्याः२     

 

 

 

 

                                                  

                                                                                    गाईँसभाबाट लस्वकृत 

लमलतः२०७६।०१।०५ 

                                                          प्रमालणकरण 

लमलतः२०७६।०१।०६ 

प्रस्तावनाः न्यालयक सलमलतले प्रचललत कानून बमोलजम ईजुरीको कारवाही र ककनारा गदाग 

ऄपनाईनुपने कायगलवलध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको िासन 

तथा न्याय प्रलतको जनलवश्वास कायम राखीरहनको लालग प्रचलनमा रहकेो संघीय काननूमा भए 

दलेख बाहके थप कानूनी व्यवस्था गनग वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संलवधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) बमोलजम कालीमाटी गाईँसभाले यो ऐन 

बनाएको छ । 

कालीमाटी गाईँपाललकाको न्यालयक सलमलत (कायगलवलध) ऐन २०७६ 

 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारलभभक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारभभः (१) यस ऐनको नाम “कालीमाटी गाईँपाललकाको न्यालयक सलमलत 

(कायगलवलध) ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन तुरून्त प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथग नलागेमा यस ऐनमा; 

(क)   “ईजुरी” भन्नाले सलमलत समि परेको ईजुरीबाट िुरु भएको प्रचललत कानून 

बमोलजम  सलमलतले कारवाही र ककनारा गने ईजुरी सभझनुपछग ।  

(ख) “खामे्न”  भन्नाले तोककएको सभपलिको मूल्यांकन गररदा भ्याईन े हदलाइ 

सभझनु पदगछ ।  

(ग) “चलन चलाइकदन”े  भन्नाले लनणगय पश्चात हक ऄलधकार प्राप्त भएको 

व्यलिलाइ कुनै  वस्तु वा सभपलि भोग गनग कदने कायगलाइ सभझनुपदगछ । 

(घ) “जमानत”  भन्नाले कुनै व्यलि वा सभपलिलाइ न्यालयक सलमलतल े चाहकेो 

वखतमा ईपलस्थत वा हालजर गराईन ललएको लजभमा वा ईिरदालयत्वलाइ 

सभझनुपदगछ ।   

(ङ) “तामेली”  भन्नाले न्यालयक सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रका लववादहरुमा 

सभवलन्धत पिलाइ वुझाइने भयाद,  सुचना,  अदिे,  पूजी वा जानकारी पत्र 

ररतपूवगक वुझाईने कायगलाइ सभझनुपछग ।  

(च) “तायदात”  भन्नाले सभपलिको लववरण वा गन्ती गरेको संख्या जलनने व्यहोरा 

वा सभपलिको फाँटवारी वा लगतलाइ सभझनुपदगछ ।  

(छ) “तोककएको” वा “तोककए बमोलजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयममा 

तोककए बमोलजम सभझनुपछग । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नाले न्यालयक सलमलत समि पेि हुन अएका कुनै कागजपत्रको 

सभबन्धमा ररत नपुगे वा कानूनले दताग नहुने वा नलाग्ने भएमा त्यसको 

पछालड परि सोको कारण र ऄवस्था जनाआ ऄलधकारप्राप्त ऄलधकारील े

लेलखकदने लनदिेन वा व्यहोरालाइ सभझनुपदगछ ।  

(झ) “नामेसी”  भन्नाले कुनै व्यलिको नाम, थर र वतन समेतको लवस्ततृ लववरण 

खुलाआएको व्यहोरालाइ सभझनुपदगछ ।  

(ञ) “नाललि”  भन्नाले कुनै लववादको लवषयमा दफा ८ बमोलजम कदएको ईजुरी, 

लनवेदन वा कफराद सभझनपुछग  
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(ट)   “लनणगय ककताब”  भन्नाले सलमलतले ईजुरीमा गरेको लनणगयको ऄलभलेख 

राख्नको लालग खडा गरेको ईजुरीमा लनणगय गरेको व्यहोरा र त्यसको अधार 

तथा कारणको संलिप्त ईल्लेख भएको ककताब सभझनुपछग । 

(ठ)  “पन्चकृलत मोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सभपलिको स्थलगत तथा स्थानीय 

ऄवलोकन मूल्यांकन गरी लवक्री लवतरण हुनसके्न ईलचत ठहराएर लनलश्चत 

गरेको मुल्यलाइ सभझनुपदगछ ।    

(ड) “पेिी”  भन्नाले न्यालयक सलमलत समि लनणगयाथग पेि हुने लववादहरुमा    

पिहरुलाइ ईपलस्थत गराआ सुनुवाआ गने कामलाइ सभझनुपदगछ ।  

(ढ) “प्रलतबादी” भन्नाले बादीले जसका ईपर ईजुरी दताग गदगछ सो व्यलि वा 

संस्था सभझनुपछग । 

(ण) “वकपत्र”  भन्नाले लववाद सभबन्धमा जानकार भइ सािीको रुपमा व्यि 

गरेका कुरा लेलखने वा लेलखएको कागजलाइ सभझनपुछग ।  

(त) “बन्द इजलास”  भन्नाले न्यालयक सलमलत ऄन्तगगत लनरुपण हुने लववादहरु 

मध्येगोप्य प्रकुलतको लववाद भएको र सभवद्ध पिहरुलवच गोपलनयता कायम 

गनग अवश्यक दलेखएमा सभवद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको 

सुनुवाइ किलाइ सभझनुपछग ।  

(थ) “बादी” भन्नाले कसै ईपर सलमलत समि ईजुरी दताग गने व्यलि वा संस्था 

सभझनुपछग । 

(द) “मूल्तवी”  भन्नाले न्यालयक सलमलत ऄन्तगगत लवचाराधीन मुद्धा ऄन्य ऄड्डा 

ऄदालतमा समेत लवचारालधन भइरहकेो ऄवस्थामा न्यालयक सलमलतले लनणगय 

गदाग ऄन्य लवचारालधन मुद्धामा प्रभालवत हुने दलेखएमा प्रभाव पाने मुद्धाको 

फैसला नभएसभम प्रभालवत हुने मुद्दा स्थलगत गने कायगलाइ सभझनुपछग ।  

(ध) “लगापात”  भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग ऄन्तर लनलहत टहरा,  बोट लवरुवा,  

खुल्ला जलमन र त्यसमा रहकेा सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा,  

छेईछाई,  सेरोफेरो र सभपूणग ऄवयवलाइ सभझनुपदगछ ।  

(न) “सदरस्याहा”  भन्नाले धरौटीमा रहकेो रकमको लगत किा गरी अभदानीमा 

वाध्ने कायगलाइ सभझनुपछग ।     

  (प) “सभा” भन्नाले गाईँ सभा सभझनुपछग । 

(फ) “सलमलत” भन्नाले न्यालयक सलमलत सभझनुपछग र सो िव्दले स्थानीय ऐनको 

दफा ४८ को ईपदफा (६) बमोलजमको सलमलतलाआग समेत जनाईनेछ । 
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(ब) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषगको लालग छुिा छुिै हुने गरी प्रलतवषगको 

लनलमि स्थायी रुपमा तय गररएको ितग सभझनुपछग । 

    (भ)  “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सभझनुपछग 

। 

  (म) "संलवधान" भन्नाले नेपालको संलवधान सभझनुपछग । 

 

पररच्छेद-२ 

सलमलतको ऄलधकार  

३. ईजरुीमा लनणगय सभबन्धी कामः सलमलतमा दताग भएका ईजुरी वा ईजरुीको लनणगय गने वा 

दताग भएको नाललि वा ईजुरीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने ऄलधकार सलमलतलाआग मात्र 

हुनेछ। 

४. लनणगय सभबन्धी बाहके ऄन्य कामः (१) दफा ३ मा ईल्लेख भएको वा प्रचललत कानूनल े

सलमलत वा सलमलतको सदस्यले नै गने भने्न व्यवस्था गरेको वा कायगको प्रकृलतले सलमलत वा 

सलमलतको सदस्यले नै गनुगपने स्पष्ट भैरहकेो दलेख बाहकेको ऄन्य कायगहरू यस ऐनमा 

तोककएको कमगचारी र त्यसरी नतोककएकोमा सलमलतले लनणगय गरी तोकेको वा ऄलधकार 

प्रदान गरेको कमगचारीले गनुगपनेछ । 

  (२) तोककएको िाखा प्रमुख वा तोककएका ऄन्य कमगचारीले यस ऐन र प्रचललत 

कानून बमोलजम तोककएको काम गदाग सलमलतको संयोजक वा सलमलतले तोकेको सदस्यको 

प्रत्यि लनदिेन, दखेदखे र लनयन्त्रणमा रही गनुगपनेछ । 

५. यस ऐन बमोलजम कायगलवलध ऄवलभबन गनुगपनःे सलमलतले ईजुरी वा ईजुरीको कारवाही र 

ककनारा गदाग प्रचललत र सभबलन्धत संघीय काननूमा स्पष्ट ईल्लेख भए दलेख बाहके यस ऐन 

बमोलजमको कायगलवलध ऄवलभबन गनुगपनेछ । 

 

६. सलमलतले हनेःे सलमलतलाआग दहेाय बमोलजमको ईजुरीहरूमा कारवाही र ककनारा गने ऄलधकार 

रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ ऄन्तगगतको ईजुरी, 

(ख) मेललमलाप ऐन, २०६८ ऄनुसार मेललमलापको लालग गाईँपाललकामा पे्रलषत 

ईजुरी, 

(ग) संलवधानको ऄनुसूची-८ ऄन्तगगतको एकल ऄलधकार ऄन्तगगत सभाले बनाएको 

कानून बमोलजम लनरूपण हुने गरी लसर्शजत ईजुरी, तथा 
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(घ) प्रचललत कानूनले गाईँपाललकाले हनेे भलन तोकेका ईजुरीहरू । 

७. सलमलतको िते्रालधकारः सलमलतले दफा ६ ऄन्तगगतका मध्ये दहेाय बमोलजमका ईजुरीहरूमा 

मात्र िेत्रालधकार ग्रहण गने तथा कारवाही ककनारा गनेछः 

(क) व्यलिको हकमा ईजरुीका सब ैपि गाईँपाललकाको भैगोललक िेत्रालधकार लभत्र 

बसोबास गरीरहकेो, 

(ख) प्रचललत काननू र संलवधानको भाग ११ ऄन्तगगतको कुन ै ऄदालत वा 

न्यायाधीकरण वा लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहकेो, 

(ग) गाईँपाललकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै ऄदालत वा लनकायबाट 

मेललमलाप वा लमलापत्रको लालग पे्रलषत गरीएको, 

(घ) ऄचल सभपलि समावेि रहकेो लवषयमा सो ऄचल सभपलि गाईँपाललकाको 

भैगोललक िेत्रालधकार लभत्र रलहरहकेो, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सभबलन्धत लवषयवस्तु रहकेोमा सो घटना गाईँपाललकाको 

भैगोललक िेत्र लभत्र घटेको । 

 

पररच्छेद-३ 

ईजरुी तथा प्रलतवाद दताग 

८. लबवाद दताग गनःे (१) कसै ईपर लबवाद दताग गदाग वा ईजुरी चलाईँदा प्रचललत कानून 

बमोलजम हकदयैा पुगेको व्यलिले सलमलतको तोककएको िाखा समि ईजुरी दताग गनगसके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम ईजुरी दददा यस ऐन तथा प्रचललत काननू बमोलजम 

खुलाईनुपने कुरा सबै खुलाआग तथा पुयागईनुपने प्रकक्रया सब ै पुरागरी ऄनुसूची-१ बमोलजमको 

ढाँचामा कदनुपनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा लेलखए दलेख बाहके ईजुरीमा दहेाय बमोलजमको व्यहोरा 

समेत  खुलाईनुपनेछः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र लनजको बाबू र अमा, तथा थाहा भएसभम 

बाजे र बज्यै को नाम; 

(ख) प्रलतबादीको नाम, थर र थाहा भएसभम लनजको बाबु र अमाको नाम, 

थर र स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको वतन; 

(ग) गाईँपाललकाको नाम सलहत सलमलतको नाम; 

(घ) ईजुरी गनुगपरेको व्यहोरा र सभपूणग लववरण; 

(ङ) गाईँपाललकाले तोके ऄनुसारको दस्तुर बुझाएको रलसद वा लनस्सा; 

(च) सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको ईजुरी रहकेो व्यहोरा र सभबलन्धत काननू; 

(छ) बादीले दावी गरेको लवषय र सोसँग सभबन्धीत प्रमाणहरू; 
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(ज) हदभयाद लाग्ने भएमा हदभयाद रहकेो तथा हकदयैा पुगेको  सभबन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सभपलिसँग सभबलन्धत लवषय भएकोमा सो सभपलि चल भए रहकेो 

स्थान, ऄवस्था तथा ऄचल भए चारककल्ला सलहतको सब ैलववरण । 

(४)  प्रचललत कानूनमा कुनै लविेष प्रकक्रया वा ढाँचा वा ऄन्य केलह ईल्लेख 

भएको रहछे भने सो सन्दभगमा अवश्यक लववरण समेत खुलेको हुनुपनेछ । 

(५) कुनै ककलसमको िलतपूर्शत भराईनुपने ऄथवा बण्डा लगाईनुपने ऄवस्थाको 

ईजुरीको हकमा त्यस्तो िलतपूर्शत वा बण्डा वा चलनको लालग सभबलन्धत ऄचल 

सभपलिको लववरण खुलेको हुनुपनेछ । 

९. लबवाद दताग गरी लनस्सा कदनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोलजम प्राप्त ईजुरी दताग 

गरी बादीलाआग तारेख तोकक ऄनुसूची-२ बमोलजमको ढाँचामा लबवाद दतागको लनस्सा कदनुपनेछ 

। 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम तारेख कदनु पने ऄवस्थामा तारेख तोक्दा ऄनुसूची-३ 

बमोलजमको ढाँचामा तारेख भपागआग खडा गरी सभबलन्धत पिको दस्तखत गराआग लमलसल 

सामेल राख्नुपछग । 

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम तारेख भपागआगमा तोककएको तारेख तथा ईि लमलतमा 

हुने कायग समेत ईल्लेख गरी सभबलन्धत पिलाआग ऄनसुूची-४ बमोलजमको ढाँचामा तारेख पचाग 

कदनुपनेछ । 

१०.ईजरुी दरपीठ गनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोलजम पेि भएको ईजुरीमा प्रकक्रया 

नपुगेको दलेखए पुरा    गनुगपने दहेायको प्रकक्रया पुरा गरी ऄथवा खुलाईनुपने दहेायको व्यहोरा 

खुलाआ ल्याईनु भने्न व्यहोरा लेलख पाच कदनको समय तोकक तथा लबवाद दताग गनग नलमल्ने भए 

सो को कारण सलहतको व्यहोरा जनाआग दरपीठ गरेमा बादीलाआग ईजुरी कफताग कदनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम प्रकक्रया नपुगेको भलन दरपीठ गरी कफताग गरेको 

ईजुरीमा दरपीठमा ईल्लेख भए बमोलजमको प्रकक्रया पुरा गरी पाच कदनलभत्र ल्याएमा दताग 

गररकदनुपछग । 

  (३) ईपदफा (१) बमोलजमको दरपीठ अदिे ईपर लचि नबुझ्ने पिले सो अदिे 

भएको लमलतले लतन कदन लभत्र ईि अदिेको लवरूध्दमा सलमलत समि लनवेदन कदन सके्नछ 

। 

  (४) ईपदफा (३) बमोलजम कदएको लनवेदन व्यहोरा मनालसब दलेखए सलमलतल े

ईपदफा (१) बमोलजमको दरपीठ बदर गरी लबवाद दताग गनग अदिे कदनसके्नछ । 

  (५) ईपदफा (४) बमोलजम अदिे भएमा ईजुरी प्रिासकले त्यस्तो लबवाद दताग 

गरी ऄरू प्रकक्रया पुरा गनुगपनेछ । 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

११. दताग गनग नहुनःे ईजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोलजम पेि भएको ईजुरीमा दहेाय बमोलजमको 

व्यहोरा रठक भएनभएको जाँच गरी दताग गनग नलमल्ने दलेखएमा दफा १० बमोलजमको 

प्रकक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुगपनेछः 

(क) प्रचललत कानूनमा हदभयाद तोककएकोमा हदभयाद वा भयाद लभत्र ईजुरी परे 

नपरेको; 

(ख) प्रचललत कानून बमोलजम सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको ईजुरी रह ेनरहकेो; 

(ग) कानुन बमोलजम लाग्ने दस्तुर दालखल भए नभएको; 

(घ) कुनै सभपलि वा ऄलधकारसँग सभबलन्धत लवषयमा लववाद लनरूपण गनुगपन े

लवषय ईजुरीमा समावेि रहकेोमा त्यस्तो सभपलि वा ऄलधकार लवषयमा 

ईजुरी गनग बादीको हक स्थालपत भएको प्रमाण अवश्यक पनेमा सो प्रमाण 

रह ेनरहकेो; 

(ङ) ईि लवषयमा ईजुरी गने हकदयैा बादीलाआग रह ेनरहकेो; 

(च) ललखतमा पुरागनुगपने ऄन्य ररत पुगे नपुगेको; तथा 

१२. दोहोरो दताग गनग नहुनःे (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ललेखएको भए तापलन प्रचललत 

कानून बमोलजम सलमलत वा ऄन्य कुनै ऄदालत वा लनकायमा कुनै पिले ईजुरी गरी सलमलत 

वा ईि ऄदालत वा लनकायबाट ईजुरीमा ईल्लेख भएको लवषयमा प्रमाण बुलझ वा नबुलझ 

लववाद लनरोपण भैसकेको लवषय रहकेो छ भने सो ईजुरीमा रहकेा पि लवपिको बीचमा 

सोलह लवषयमा सलमलतले ईजुरी दताग गनग र कारवाही गनग हुदँनै । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम दताग गनग नलमल्ने ईजुरी भुलवि दताग भएकोमा सो 

व्यहोरा जानकारी भएपलछ ईजुरी जुनसुकै ऄवस्थामा रहकेो भए पलन सलमलतले ईजुरी 

खारेज गनुगपनेछ ।  

१३. ईजरुीसाथ ललखत प्रमाणको सक्कल पेि गनुगपनःे ईजुरीसाथ पेि गनुग पने प्रत्येक ललखत 

प्रमाणको सक्कल र कलभतमा एक प्रलत नक्कल ईजरुीसाथै पेि गनुगपनेछ र ईजुरी प्रिासकल े

त्यस्तो ललखतमा कुनै कैकफयत जनाईनुपने भए सो जनाआ सो प्रमाण सभबलन्धत लमलसलमा 

राख्नेछ । 

१४. ईजरुी तथा प्रलतवाद दताग दस्तरुः (१) प्रचललत कानूनमा लबवाद दताग दस्तुर तोककएकोमा 

सोलह बमोलजम तथा दस्तरु नतोककएकोमा एक सय रूपैयाँ बुझाईनुपनेछ । 

  (२) प्रचललत काननूमा प्रलतवाद दताग दस्तुर नलाग्ने भनेकोमा बाहके एक सय 

रूपैयाँ प्रलतवाद दताग दस्तुर लाग्नेछ । 

१५. प्रलतवाद पेि गनुगपनःे (१) प्रलतबादीले दफा २० बमोलजम भयाद वा सूचना प्राप्त भएपलछ 

भयाद वा सूचनामा तोककएको समयावलध लभत्र ईजुरी प्रिासक समि अफै वा वारेस माफग त 

लललखत प्रलतवाद दताग गनुगपनेछ । 
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  (२) ईपदफा (१) बमोलजम प्रलतवाद पेि गदाग प्रलतबादीले भएको प्रमाण तथा 

कागजातका प्रलतलललप साथै संलग्न गरी पेि गनुगपनेछ । 

  (३) प्रलतवादीले लललखत ब्यहोरा दददा ऄनुसूची-५ बमोलजमको ढाँचामा कदनुपनेछ । 

१६. प्रलतवाद  जाचँ गनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा १५ बमोलजम पेि भएको प्रलतवाद जाँच 

गरी कानून बमोलजमको ररत पुगेको तथा भयाद लभत्र पेि भएको दलेखए दताग गरी सलमलत 

समि पेि हुने गरी लमलसल सामेल गनुगपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम प्रलतवाद दताग हुने भएमा ईजुरी प्रिासकले 

प्रलतबादीलाआग बादी लमलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

१७. ललखतमा परुागनुगपने सामान्य ररतः (१) प्रचललत कानून तथा यस ऐनमा ऄन्यत्र लेलखए 

दलेख बाहके सलमलत समि दताग गनग ल्याएका ईजरुी तथा प्रलतवादमा दहेाय बमोलजमको ररत 

समेत पुरा गनुगपनेछः 

(क) एफोर साआज को नेपाली कागजमा बाया ँ तफग पाँच सेलन्टलमटर, पलहलो 

पृष्ठमा िीरतफग दि सेलन्टलमटर र त्यसपलछको पृष्ठमा पाँच सेलन्टलमटर छोडकेो 

तथा प्रत्येक पृष्ठमा बलिस हरफमा नबढाआग कागजको एकातफग मात्र 

लेलखएको;  

 (ख) ललखत दताग गनग ल्याईने प्रत्येक व्यलिले ललखतको प्रत्येक पृष्ठको िीर 

पुछारमा छोटकरी दस्तखत गरी ऄलन्तम पृष्ठको ऄन्त्यमा लेखात्मक तथा 

ल्याप्चे सलहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले ललखत तयार गरेको भए लनजले पलहलो पृष्ठको बायाँ 

तफग लनजको काननू व्यवसायी दताग प्रमाणपत्र नभबर, नाम र काननू 

व्यवसायीको ककलसम खुलाआग दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) ललखतको ऄलन्तम प्रकरणमा यस ललखतमा लेलखएको व्यहोरा रठक साँचो छ, 

झुट्ठा ठहरे कानून बमोलजम सहुलँा बुझाईँला भने्न ईल्लेख गरी सो मुलन 

ललखत दताग गनग ल्याएको वषग, मलहना र गते तथा वार खुलाआग ललखत दताग 

गनग ल्याईने व्यलिले दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा पुराआ पेि भएको ललखत ललनलाआ यो ईपदफाल ेबाधा पारेको मालनन े

छैन ।  

 

  (२) ललखतमा लवषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याआग संयलमत र 

मयागकदत भाषामा लेलखएको हुनुपनेछ ।  

  (३) ललखतमा पेटबोललमा परेको स्थानको पलहचान हुने स्पष्ट लववरण र व्यलिको 

नाम, थर , ठेगाना तथा ऄन्य लववरण स्पष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 
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  (४) ललखत दताग गनग ल्याईने वा सलमलतमा कुनै कागज गनग अईनेले लनजको 

नाम, थर र वतन खुलेको नागररकता वा ऄन्य कुनै प्रमाण पेि गनुगपछग । 

१८. नक्कल पेि गनुगपनःे ईजुरी वा प्रलतवाद दताग गनग ल्याईनेले लवपिीको लालग ईजुरी तथा 

प्रलतवादको नक्कल तथा सलंग्न ललखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेि गनुगपछग । 

 

१९. ईजरुी वा प्रलतवाद संिोधनः (१) ललखत दताग गनग ल्याईने पिले सलमलतमा दताग भआसकेको 

ललखतमा लेखाआ वा टाआप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटी सच्याईन लनवेदन कदन सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लनवेदनमा माग बमोलजम सच्याईँदा दावी तथा 

प्रलतवादमा गरीएको माग वा दावीमा मुलभुत पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको 

संिोधन माग गरेको दखेेमा ईजुरी प्रिासकले सो बमोलजम सच्याईन कदन सके्नछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम संिोधन भएमा  सो को जानकारी ईजुरीको ऄको 

पिलाआग कदनुपनेछ । 

पररच्छेद-४ 

भयाद तामलेी तथा तारेख  

 

२०. भयाद सचूना तामले गनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोलजम लबवाद दताग भएपलछ 

बकढमा दआुग कदन लभत्र प्रलतबादीका नाममा प्रचललत कानूनमा भयाद तोककएको भए सोलह 

बमोलजम र नतोककएको भए पन्र कदनको भयाद कदआग सभबलन्धत वडा कायागलय माफग त ईि 

भयाद वा सूचना तामेल गनग सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम भयाद वा सूचना तामेल गदाग दफा ९ बमोलजमको 

ईजुरी तथा ईि ईजरुी साथ पेि भएको प्रमाण कागजको प्रलतललपी समेत संलग्न गरी 

पठाईनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन एक भन्दा बकढ 

प्रलतबादीलाआग भयाद कदनुपदाग प्रमाण कागजको नक्कल कुनै एकजना मुल प्रलतबादीलाआग पठाआग 

बाँककको भयादमा प्रमाण कागजको नक्कल फलानाको भयाद साथ पठाआएको छ भने्न व्यहोरा 

लेलख पठाईनुपनेछ । 

  (४) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएको भयाद वडा कायागलयले बकढमा लतन कदन 

लभत्र तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खुलाआग सलमलतमा पठाईनु पनेछ । 

  (५) ईपदफा (१) बमोलजम भयाद तामेल हुन नसकेमा दहेाय बमोलजमको लवद्युतीय 

माध्यम वा पलत्रकामा सूचना प्रकािन गरेर भयाद तामेल गनुगपनेछः  

(क) भयाद तामेल गररनुपने व्यलिको कुनै फ्याक्स वा आगमेल वा ऄन्य कुनै 

ऄलभलेख हुन सके्न लवद्युतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 
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(ख) प्रलतबादीले भयाद तामेली भएको जानकारी पाईन सके्न मनालसब अधार छ 

भने्न दलेखएमा सलमलतको लनणगयबाट कुनै स्थानीय दलैनक पलत्रकामा सूचना 

प्रकािन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रेलडयो वा स्थानीय टेलललभजनबाट 

सूचना प्रसारण गरेर; वा 

(ग) ऄन्य कुनै सरकारी लनकायबाट भयाद तामेल गराईँदा भयाद तामेल हुन सके्न 

मनालसब कारण दलेखएमा सलमलतको अदिेबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय 

माफग त । 

  (६) यस ऐन बमोलजम भयाद जारी गनुगपदाग ऄनुसूची-६ बमोलजमको ढाँचामा जारी 

गनुगपनेछ । 

 

२१. रोहवरमा राख्नपुनःे यस ऐन बमोलजम वडा कायागलय माफग त तामेल गररएको भयादमा 

सभबलन्धत वडाको ऄध्यि वा सदस्य तथा कलभतमा दआुगजना स्थानीय भलादलम रोहवरमा 

राख्नुपनेछ । 

 

२२. रीत बरेीत जाचँ गनःे (१) ईजुरी प्रिासकले भयाद तामेलीको प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ 

रीतपूवगकको तामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी अवश्यक भए सभबलन्धत वडा सलचवको 

प्रलतवेदन समेत ललआग रीतपूवगकको दलेखए लमलसल सामेल रालख तथा बेरीतको दलेखए बदर 

गरी पुनः भयाद तामेल गनग लगाआग तामेली प्रलत लमलसल सामेल राख्नुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम जाँच गदाग सभबलन्धत कमगचारीले बदलनयत रालख कायग 

गरेको दलेखए ईजुरी प्रिासकले सो व्यहोरा खुलाआग सलमलत समि प्रलतवेदन पेि गनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजमको प्रलतवेदनको व्यहोरा ईपयुि दलेखए सलमलतले 

सभबलन्धत कमगचारी ईपर कारवाहीको लालग कायगपाललका समि लेलख पठाईनसके्नछ । 

 

२३. तारेखमा राख्नपूनःे (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोलजम लबवाद दताग गरेपलछ 

ईजुरीकतागलाआग र दफा १६ बमोलजम प्रलतवाद दताग गरेपलछ प्रलतबादीलाआग तारेख तोकक 

तारेखमा राख्नुपछग । 

  (२) ईजुरीका पिहरूलाआग तारेख तोक्दा तारेख तोककएको कदन गररने कामको 

व्यहोरा तारेख भपागआग तथा तारेख पचागमा खुलाआग ईजुरीका सब ै पिलाआग एकै लमलानको 

लमलत तथा समय ईल्लेख गरी एकै लमलानको तारेख तोकु्नपछग । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम तारेख तोककएको समयमा कुनै पि हालजर नभए पलन 

तोककएको कायग सभपन्न गरी ऄको तारेख तोकु्नपने भएमा हालजर भएको पिलाआग तारेख 

तोकक समयमा हालजर नभआग पलछ हालजर हुने पिलाआग ऄलघ हालजर भआग तारेख लाने 

पिसँग एकै लमलान हुनेगरी तारेख तोकु्नपछग । 
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  (४) यस दफा बमोलजम तोककएको तारेखमा ईपलस्थत भएका पिहरूलाआग साथै 

रालख सलमलतले ईजुरीको कारवालह गनुगपछग । 

  (५) ईपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन तोककएको तारेखमा कुनै 

पि ईपलस्थत नभए पलन सलमलतले लबवादको लवषयमा कारवाही गनग बाधा पनेछैन । 

 

२४. सलमलतको लनणगय बमोलजम हुनःे सलमलतले भयाद तामेली सभबन्धमा प्रचललत कानून तथा यस 

ऐनमा लेलखए दलेख बाहकेको लवषयमा अवश्यक प्रकक्रया लनधागरण गनग सके्नछ । 

 

पररच्छेद-५ 

सनुवाआग तथा प्रमाण बझु्ने सभबन्धमा 

 

 

२५. प्रारलभभक सनुवाआगः (१) मेललमलापबाट लबवाद लनरुपण हुन नसकी सलमलतमा अएका 

लबवाद प्रलतवाद दताग वा बयान वा सो सरहको कुनै कायग भएपलछ सुनवाआगको लालग पेि 

भएको लबवादमा ईपलब्ध प्रमाणका अधारमा तत्काल लनणगय गनग सककन ेभएमा सलमलतल े

लबवाद पेि भएको पलहलो सुनवाआगमा नै लनणगय गनग सके्नछ । 

(२) सलमलत समि पेि भएको लबवादमा ईपदफा (१) बमोलजम तत्काल लनणगय 

गनग सककने  नदलेखएमा सलमलतले दहेाय बमोलजमको अदिे गनग सके्नछः- 

(क) लबवादमा मुख नलमलेको कुरामा यकीन गनग प्रमाण बुझ्ने वा ऄन्य कुनै कायग 

गने; 

(ख) लबवादमा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरी पिबाट पेि गनग लगाईने वा सभबलन्धत 

लनकायबाट माग गने अदिे गने;  

(ग) मेललमलापका सभबन्धमा लबवादका पिहरूसँग छलफल गने; तथा 

(घ) लबवादका पि ईपलस्थत भएमा सुनुवाआको लालग तारेख तथा पेलिको समय 

ताललका लनधागरण गने । 

(३) ईपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन सलमलतल े

स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) बमोलजमको ईजुरीमा मेललमलापको 

लालग पठाईने अदिे गनुगपनेछ । 

२६.  प्रमाण दालखल गनःे बादी वा प्रलतबादीले कुनै नयाँ प्रमाण पेि गनग ऄनुमलत माग गरी 

लनवेदन पेि गरेमा ईजुरी प्रिासकले सोलह कदन ललन सके्नछ ।   

 

२७.  ललखत जाँच गनेः (१) सलमलतले ईजुरीमा पेि भएको कुनै ललखतको सत्यता परीिण गनग 

रेखा वा हस्तािर लविेषज्ञलाआग जाँच गराईन जरूरी दखेेमा सो ललखतलाआग ऄसत्य भने्न 
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पिबाट परीिण दस्तुर दालखल गनग लगाआग रेखा वा हस्तािर लविेषज्ञबाट ललखत जाँच 

गराईन सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम जाँच गदाग मनालसब माकफकको समय तोकक अदिे 

गनुगपनेछ र समय लभत्र जाँच सभपन्न हुनको लालग यथासभभव व्यवस्था गनुगपनेछ ।  

  (३) ईपदफा (१) बमोलजम जाँच गदाग ललखत ऄसत्य ठहरीएमा ललखत सत्य 

रहकेो भने्न पिबाट लागकेो दस्तुर ऄसुल गरी ईपदफा (१) बमोलजम दस्तुर दालखल गने 

पिलाआग भराआगकदनुपछग । 

२८. सािी बझु्नःे (१) सलमलतबाट सािी बुझ्ने अदिे गदाग सािी बुझ्ने कदन तोकक अदिे 

गनुगपनेछ । साछी राख्दा बढीमा ५ जना राख्नु पने ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम अदिे भएपलछ ईजुरी प्रिासकले ईजुरीको पिलाआग 

अदिेमा ईल्लेख भएको लमलतमा सािी बुझ्ने तारेख तोकु्नपनेछ । 

  (३) सािी बुझ्ने तारेख तोककएको कदनमा अफ्नो सािी सलमलत समि ईपलस्थत 

गराईनु सभबलन्धत पिको दालयत्व हुनेछ । 

 

२९. सलमलतको तफग बाट बकपत्र गराईनःे (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भए 

तापलन नाबालक वा ऄिि वा वृध्दवृध्दा पि रहकेो ईजुरीमा सालि बकपत्रको लालग 

तोककएको तारेखको कदन ईपलस्थत नभएको वा ईपलस्थत नगराआएको सािीलाआग सलमलतल े

भयाद तोकक सलमलतको तफग बाट लझकाआग बकपत्र गराईन सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम सािी लझकाईँदा बकपत्र हुने तारेख तोकक भयाद जारी 

गनुगपनेछ र ईजुरीका पिहरूलाआग समेत सोलह लमलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराईनःे (१) ईजुरी प्रिासकले सािी बकपत्रको लालग तोककएको कदन 

पिहरूसँग लनजहरूले ईपलस्थत गराईन ल्याएका सािीको नामावली ललआग सलमलत समि पेि 

गनुगपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लालग तोककएको तारेखको कदन ईजुरीका सबै पिले सािी 

ईपलस्थत गराईन ल्याएको भए कायागलय खुल्नासाथ तथा कुनै पिले सािी ईपलस्थत गराईन 

नल्याएको भए कदनको बाह्र बजेपलछ सलमलतले ईपलब्ध भए सभमका सािीको बकपत्र 

गराईनुपनेछ । 

३१. बन्दजे गनग सके्नः (१) सािीको बकपत्र गराईँदा ईजुरीको लवषयवस्त ुभन्दा फरक प्रकारको 

तथा सािी वा ईजरुीको पिलाआग ऄपमालनत गन ेवा लझझ्याईने वा ऄनुलचत प्रकारको प्रश्न 

सोलधएमा सलमलतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाआग बन्दजे गनग सके्नछ । 
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  (२) नाबालक वा वृध्द वा ऄसि वा लबरामीले सािी बकु्नपने भआग त्यस्तो ईजुरीमा 

कुनै पिको ईपलस्थलत वा ऄन्य कुनै मनालसब कारणले सािीलाआग बकपत्र गनग ऄनुलचत दबाव 

परेको वा पने प्रबल सभभावना रहकेो छ भने्न सलमलतलाआग लागेमा सलमलतले त्यस्तो पिको 

प्रत्यि ईपलस्थलतलाआग बन्दजे गरी लनजले सािीले नदखे्ने गरी मात्र ईपलस्थत हुन अदिे गनग 

सके्नछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम अदिे गरेमा सािीले नदखे्ने गरी पि ईपलस्थत हुन े

व्यवस्था लमलाईने दालयत्व सलमलतको हुनेछ । 

  (४) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम गदाग सलमलतले ईजुरीसँग सभबलन्धत 

अवश्यक प्रश्न तयार गरी सलमलतको तफग बाट बकपत्र गराईन  सके्नछ । 

३२. पेिी सचूी प्रकािन गनुगपनःे (१) ईजुरी प्रिासकले प्रत्येक हप्ता िुक्रवार ऄगामी हप्ताको 

लालग पेिी तोककएको लबवादहरूको साप्तालहक पेिी सूची तथा तोककएको कदन ईि कदनको 

लालग पेिी तोककएका लबवादहरूको पेिी सूची प्रकािन गनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको सूची संयोजकले र लनजको ऄनुपलस्थलतमा लनजल े

लजभमेवारी तोकेको सलमलतको सदस्यले प्रमालणत गनुगपनेछ । 

३३. दलैनक पिेी सचूीः (१) ईजुरी प्रिासकले दफा ३२ बमोलजमको साप्तालहक पेिी सूचीमा 

चढेका लबवाद हरूको  तोककएको कदनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीमा 

टाँस्न लगाईनुपनेछ तथा एक प्रलत सलमलतका सदस्यहरूलाआग ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको सूचीमा लबवादहरू ईल्लेख गदाग लबवाद दतागको 

अधारमा दहेायको क्रममा तयार गरी प्रकािन गराईनुपनेछः- 

  (क) नाबालक पि भएको लबवाद; 

  (ख) िारररीक ऄसिता वा ऄपाङ्गता भएको व्यलि पि भएको लबवाद; 

  (ग) सिरी वषग ईमेर पुरा भएको वृध्द वा वृध्दा पि भएको लबवाद; तथा 

  (घ) लबवाद दतागको क्रमानुसार पलहले दताग भएको लबवाद । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम पेिी सूची तयार गदाग मुल्तवीबाट जागेका तथा 

सवोच्च ऄदालत, ईच्च ऄदालत तथा लजल्ला ऄदालतबाट पुनः आन्साफको लालग प्राप्त भआग 

दताग भएको लबवादको हकमा िुरूमा सलमलतमा दतागभएको लमलतलाआग नै दताग लमलत मानी 

क्रम लनधागरण गनुगपनेछ । 

  (४) ईपदफा (१) वा (२) मा रहकेो क्रमानुसार नै सलमलतले लबवादको सुनवाआग 

र कारवाही तथा ककनारा गनुगपनेछ । 

३४. ईजरुी प्रिासकको लजभमवेारी हुनःे पेिी सूचीमा चढेका लबवादहरू कायागलय खुलेको एक 

घण्टा लभत्र सलमलत समि सुनवाआगको लालग पेि गने तथा ईि कदनको तोककएको कायग 

सककए पलछ सलमलतबाट कफताग बुलझललआग सुरलित राख्न ेलजभमेवारी ईजुरी प्रिासकको हुनेछ । 
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३५. प्रमाण सनुाईन सके्नः सलमलतले दफा २५ बमोलजम तोककएको तारेखको कदन ईपलस्थत सब ै

पिलाआग ऄको पिले पेि गरेको प्रमाण एवम् कागजात दखेाआग पकढ बाँची सुनाआग सो बारेमा 

ऄको पिको कुनै कथन रहकेो भए लललखत बयान गराआग लमलसल सामेल गराईन सके्नछ । 

३६. लबवादको सनुवाआग गनःे (१) सलमलतले दवु ैपिको कुरा सुनी लनजहरूको लबवादको सुनवाआग 

तथा लनणगय गनुगपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको सुनवाआग तथा लनणगय गदाग पिहरूको रोहवरमा 

गनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोलजम लबवादको सुनवाआग गदाग आजलास कायम गरी सुनवाआग 

गनग मनालसव दलेखएमा सोही ऄनुसार गनग सके्नछ । 

   तर दबुै पिको भनाआ तथा लजककर सुन्नलाआ ईपदफा ३ ऄनुसारको आजलास कायम गनग बाधा 

हुने छैन । 

३७. बन्द आजलासको गठन गनगसके्न (१) सलमलतले मलहला तथा बालबाललका समावेि रहकेो तथा 

अवश्यक दखेेको ऄन्य लबवादको सुनवाआगको लालग बन्द आजलास कायमगरी सुनवाआग गनग 

सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको बन्द आजलासमा लबवादका पि तथा ऄन्य 

सरोकारवाला बाहके ऄन्य व्यलिलाआग आजलासमा प्रवेि गनग नपाईने गरी बन्द आजलासको 

गठन गनुगपनेछ । 

  (३) बन्द आजलासबाट हरेरने लबवादको काम कारवाही, लपडीतको नाम थर ठेगाना 

लगायतका लवषय गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्द आजलास सभबन्धी ऄन्य व्यवस्थाः (१) बन्द आजलासबाट हरेरएका लबवादहरूको 

कागजातको प्रलतलललप बादी, प्रलतवाकद र लनजको लहतमा ऄसर परेको कुनै सरोकारवाला 

बाहके ऄरू कसैलाआग ईपलब्ध गराईनुहुदँनै । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लबवादको तथ्य खुलाआग कुनै समाचार कुन ै

पत्रपलत्रकामा संपे्रषण हुन कदनु हुदँनै । 

  (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन सलमलतले पिको 

गोपलनयता तथा लहतमा प्रलतकुल प्रभाव नपने गरी समाचार संपे्रषण गनग भने कुनै बाधा 

पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बुझ्नःे लबवादको सुनवाआगको क्रममा लबवादको कुनै पिको ऄनुरोधमा वा लबवाद 

सुनवाआगको क्रममा सलमलत अफैले थप प्रमाण बुझ्नुपने दखेेमा ईजुरीका पिहरूलाआग थप 

प्रमाण पेि गनग पेि गने तारेख तोकक अदिे गनग सके्नछ । 

 

४०. स्वाथग बालझएको लबवाद हनेग नहुनःे सलमलतको सदस्यले दहेायका लबवादको कारवाही र 

ककनारामा संलग्न हुनहुुदँनैः- 
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(क) अफ्नो वा नलजकको नातदेारको हक लहत वा सरोकार रहकेो लबवाद; 

 स्पष्टीकरणः यस ईपदफाको प्रयोजनको लालग "नलजकको नातेदार" भन्नाले 

ऄपुताली पदाग कानून बमोलजम ऄपुताली प्राप्त गनग सके्न प्राथलमकता क्रममा 

रहकेो व्यलि, मामा, माआजु, सानीअमा, ठूलीअमा, सानोबाबु, 

ठूलोबाबू, पलत वा पत्नी तफग का सासू, ससरुा, फूपु, फूपाजु, साला, 

जेठान, साली, कददी, बलहनी, लभनाजु, बलहनी ज्वाआग,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, 

भाञ्जी ज्वाआग,ँ भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्यलिको एकासगोलमा 

रहकेो पररवारको सदस्य सभझनुपछग । 

(ख) लनजले ऄन्य कुनै हलैसयतमा गरेको कुनै कायग वा लनज संलग्न रहकेो कुन ै

लवषय समावेि रहकेो कुन ैलबवाद; 

(ग) कुनै लवषयमा लनजले लबवाद चल्ने वा नचल्ने लवषयको छलफलमा सहभालग 

भआग कुनैराय कदएको भए सो लवषय समावेि रहकेो लबवाद; वा 

(घ) ऄन्य कुनै कारणले अधारभूत रूपमा लनज र लनजको एकाघरसंगोलका 

पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथग बालझएको लबवाद । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको कुनै ऄवस्था दलेखएमा जुन सदस्यको त्यस्तो 

ऄवस्था पछग ईि सदस्यले लबवाद हनेग नहुने कारण खुलाआग अदिे गनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) को प्रलतकुल हुने गरी कुनै सदस्यल ेकुनै लबवादको कारवालह र 

ककनारामा सहभालग हुन लागेमा लबवादको कुनै पिले अवश्यक प्रमाण सलहत लबवादको 

कारवालह ककनारा नगनग लनवेदन कदन सके्नछ  र सो सभबन्धमा  काम कारबाही स्थानीय 

ऐनको दफा ४८(५) ऄनुसार हुनेछ । 

  (४) ईपदफा (३) ऄनुसार लबवाद लनरुपण हुन नसके्न ऄवस्थामा स्थानीय ऐनको 

दफा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था ऄनुसारको सभाले तोकेको सलमलतले काम कारवालह र 

ककनारामा गनेछ । 

  (५) ईपदफा (४) बमोलजम गदाग सभाले लबवादका पिहरूलाआग सोलह ईपदफा 

बमोलजम गरठत सलमलतबाट लबवादको कारवालह ककनारा हुने कुराको जानकारी गराआग ईि 

सलमलत समि ईपलस्थत हुन पठाईनुपनेछ । 

  

                                 पररच्छेद-६ 

लनणगय र ऄन्य अदिे 

 
 

४१. लनणगय गनुगपनःे (१) सलमलतले सुनवाआगको लालग पेि भएको लबवाद हदेाग कुनै प्रमाण बुझ्नुपन े

बाँकक नरलह लबवाद ककनारा गने ऄवस्था रहकेो दलेखएमा सोलह पेिीमा लबवादमा लनणगय 

गनुगपनेछ । 
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  (२) ईपदफा (१) बमोलजम लनणगय गरेपलछ लनणगयको व्यहोरा लनणगय ककताबमा 

लेलख सलमलतमा ईपलस्थत सदस्यहरू सबैल ेदस्तखत गनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोलजम गरीएको लनणगयको दफा ४२ र ऄन्य प्रचललत कानून 

बमोलजम खुलाईनुपने लववरण खुलेको पूणग पाठ लनणगय भएको लमलतले बकढमा सात कदन 

लभत्र तयार गरी लमलसल सामेल राख्नुपछग ।   

(४) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन समयाभाव ऄथवा ऄन्य 

कुनै मनालसब कारणले गदाग सोलह कदन लबवाद लनणगय गनग नसके्न भएमा अगालम हप्ताको 

कुनै कदनको लालग ऄको पेिी तारेख तोकु्नपनेछ । 

४२. लनणगयमा खलुाईनपुनःे (१) सलमलतले दफा ४१ बमोलजम गरेको लनणगयको पूणगपाठमा यस 

दफा बमोलजमका कुराहरू खुलाआग ऄनुसूची-७ बमोलजमको ढाँचामा तयार गनुगपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम पूणगपाठ तयार गदाग बादी तथा प्रलतबादीको लजककर, 

लनणगय गनुगपने दलेखएको लवषय, दवुै पिबाट पेि भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको लवषय 

खुलाईनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा ईल्लेख भए दलेख बाहके पूणगपाठमा दहेायका कुराहरू समेत 

खुलाईनुपनेछः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) लबवादको कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएमा लनजले पेि गरेको 

बहस नोट तथा बहसमा ईठाआएका मुल लवषयहरु; 

(ग) लनणगय गनगको लालग अधार ललआएको प्रमाणका साथै दवु ैपिबाट पेि भएको 

प्रमाण तथा त्यसको लवशे्लषण; 

(घ) लनणगय कायागन्वयन गनगको लालग गनुगपने लवषयहरूको लसललसलेवार ईल्लेखन 

सलहतको तपलसल खण्ड; तथा 

(ङ) लनणगय ईपर पुनरावेदन लाग्ने भएमा पुनरावेदन लाग्ने लजल्ला ऄदालतको नाम 

र के कलत कदनलभत्र पुनरावेदन गनुगपने हो सो समेत ।  

 (४) ईपदफा २ तथा ३ मा ईल्लेख भएदलेख बाहेक दहेायका कुराहरु समेत लनणगयमा 

खुलाईन सके्नछः- 

(क) सािी वा सजगलमनको बकपत्रको सारांि; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा ऄवलभबन गरेको भए सो नजीरको लववरण र 

लबवादमा ईि नजीरको लसध्दान्त के कुन अधारमा लाग ुभएको हो ऄथवा 

लागु नभएको हो भने्न कारण सलहतको लवशे्लषण; 

(ग) लनणगयबाट कसैलाआग कुनै कुरा कदनु भराईनु पने भएको भए कसलाआग के कलत 

भराआग कदनुपने हो सोको लववरण; तथा 
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(घ) लबवादको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा केलह वस्तु सलमलत 

समि पेि भएको भए सो मालसामान वा वस्तुको हकमा के गने हो भने्न 

लवषय । 

४३. प्रारलभभक सनुवाआगमा लनणगय हुनसके्नः (१) सलमलतले पलहलो सुनवाआगको लालग पेि भएको 

ऄवस्थामा नै लबवादमा थप प्रमाण बुलझरहनुपने ऄवस्था नरहकेो दखेेमा ऄथवा हदभयाद वा 

हकदयैा वा सलमलतको िेत्रालधकार नरहकेो कारणले लबवाद लनणगय गनग नलमल्ने दखेेमा पलहलो 

सुनवाआगमा नै लनणगय गनग सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लनणगय िेत्रालधकारको ऄभाव रहकेो कारणले भएको 

ऄवस्थामा िेत्रालधकार ग्रहण गने ऄदालत वा स्थानीय तह वा ऄन्य लनकायमा ईजुरी गनग 

जानु भलन सभबलन्धत पिलाआग  जानकारी कदनु पनछे । 

४४. लनणगय सिंोधनः (१) सलमलत समि लबवादको पि वा कुनै सरोकारवालाले लबवादको लनणगयमा 

भएको कुनै लेखाआगको त्रुटी संिोधन गरी पाईन लजककर ललआग लनणगयको जानकारी भएको 

पैंलतस कदन लभत्र लनवेदन कदन सके्नछ ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लनवेदन परी सलमलतले हदेाग सामान्य त्रुटी भएको र 

संिोधनबाट लनणगयको मूल अियमा कुनै हरेफेर नहुने दखेेमा छुिै पचाग खडा गरी लनवेदन 

बमोलजम लनणगय संिोधन गने अदिे कदनसके्नछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजमको अदिे मूल लनणगयको ऄलभन्न ऄङ्गको रुपमा ललआनेछ 

। 

४५. लनणगयमा हरेफेर गनग नहुनःे (१) सलमलतका सदस्य ऄथवा ऄरु कसैले पलन सलमलतका 

सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेपलछ लनणगयमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गनग हुदँनै । 

  (२) कसैले ईपदफा (१) बमोलजम को कसुर गने कमगचारीलाआग अवश्यक कारवाहीको 

लालग सभबलन्धत लनकायमा लेलख पठाईनुपनेछ ।  

४६. लनणगय भएपलछ गनुगपने कारवालहः (१) ईजुरी प्रिासकले सलमलतबाट लनणगय भएपश्चात लनणगय 

ककताबमा सलमलतका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको यककन गरी लनणगय ककताब र लमलसल 

लजभमा ललनुपछग । 

  (२) यस ऐन बमोलजम लनणगयको पूणगपाठ तयार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तखत 

भैसकेपलछ ईजुरी प्रिासकले लनणगयको कायागन्यवय गनगका लालग तत्काल गनुगपने केलह कायग 

भए सो सभपन्न गरी लमलसल ऄलभलेखको लागी पठानुपछग । 
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४७. लनणगय गनगपन े ऄवलधः (१) सलमलतले प्रलतवाद दालखल भएको वा बयान गनुगपनेमा 

प्रलतबादीको बयान भएको लमलतले तथा प्रलतवाद दालखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो 

हुनुपने भयाद भुिान भएको लमलतले नब्बे कदनलभत्र लबवादको ऄलन्तम लनणगय गनुगपनेछ ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको समयावलध गणना गदाग मेललमलापको लालग 

पठाआगएको लबवादको हकमा मेललमलापको प्रकक्रयामा लागेको समय कटाआग ऄवलध गणना 

गनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन लबवादमा बुझ्नुपने प्रमाण 

तथा पुरा गनुगपने प्रकक्रया बाँकक नरही लबवाद लनणगय गनग ऄङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको 

पन्र कदनलभत्र ऄलन्तम लनणगय गनुगपनेछ । 

  

४८.  ऄन्तररम सरंिणात्मक अदिे जारी गनग सककनःे  

स्थानीय ऐनको दफा ४९ को ईपदफा ८ को खण्ड )क (दलेख )ङ (सभम ईलल्ललखत 

लवषयमा तत्काल ऄन्तररम संरिणात्मक अदिे जारी गनग सककनेछ । यस्तो अदिे जारी 

गदाग लनवेदकले पेि गरेको कागजात , लनजको ऄवस्था र वस्तुगत पररलस्थलतको प्रारलभभक 

छानलवन गरी तत्काल अदिे नगरे लनवेदकलाइ पनग सके्न नकारात्मक प्रभावको मुल्यांकन गनुग 

पदगछ । न्यालयक सलमलतले जारी गने ऄन्तररम संरिणात्मक अदिे ऄनुसूची ८ मा ईल्लेख 

गरे बमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

सलमलतको सलचवालय 

 
४९. सलमलतको सलचवालयः  (१)सलमलतको कायगसभपादनलाआग सहलजकरण गनग एक सलचवालय 

रहने छ  

  (२) ईपदफा (१) वमोलजमको सलचवालयमा कायगपाललकाले अवश्यता ऄनुसार 

ईजुरी प्रिासक, ऄलभलेख प्रिासक तथा ऄन्य कमगचारीहरुको व्यवस्था गनग सके्नछ । 

सलचवालयको कायगसभपादनलाआग व्यवलस्थत गनग सलचवालय ऄन्तगगत ईजुरी िाखा/ फाँट तथा 

ऄलभलेख िाखा /फाँट रहन सके्नछ । 

 

५०. ईजरुी प्रिासकको काम, कतगव्य र ऄलधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र ईल्लेख भए दलेख बाहके 

ईजुरी प्रिासकको काम, कतगव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) पेि भएका ईजुरी, प्रलतवाद र ऄन्य ललखतहरु जाँच गरी रीत पुगेको भए 

कानून बमोलजम लाग्ने दस्तुर ललआग दताग गने र दताग गनग नलमल्ने भए कारण 

जनाआग दरपीठ गने; 
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(ख) लववादमा प्रमाणको लालग पेि भएका नक्कल कागजलाआग सक्कलसँग लभडाआग 

रठक दलेखएमा प्रमालणत गने र लमलसल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा केलह 

कैकफयत दलेखएमा सो जनाआग सभबलन्धत पिको सलहछाप गराआग राख्ने; 

(ग) पेि भएका ललखत साथ संलग्न हुनुपने प्रमाण तथा ऄन्य कागजात छ वा 

छैन भए ठीक छ वा छैन जाँच्न;े 

(घ) सलमलतको अदिेले लझकाईनुपने प्रलतबादी, सािी वा ऄन्य व्यलिको नाममा 

भयाद जारी गन;े 

(ङ) लववादका पिलाआग तारेख वा पेिी तारेख तोके्न; 

(च) सलमलत समि पेि हुनुपने लनवेदन दताग गरी अदिेको लालग सलमलत समि 

पेि गने; 

(छ) कानून बमोलजम वारेस ललने तथा गुज्रेको तारेख थाम्ने लनवेदन ललआग 

अवश्यक कारवाही गन;े 

(ज) सलमलतबाट भएको अदिे कायागन्वयन गने गराईन;े 

(झ) सलमलतमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपागआग गने लगायतका 

कायगहरु गन;े 

(ञ) अवश्यकतानुसार सलमलतको तफग बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलमलतको अदिेले तामेल गनुगपने भयाद तामेल गनेगराईन,े तामेल भएको 

भयादको तामेली जाँची रीतपूवगकको नभए पुनः जारी गने तथा ऄन्य ऄदालत 

वा लनकायबाट प्राप्त भएको गाईँपाललकाले तामेल गररकदनुपने भयाद तामले 

गने गराईन;े 

(ठ) लनणगय ककताब र ईजुरीको लमलसल लजभमा ललन;े 

(ड) सलमलतमा दताग भएका लववाद तथा लनवेदन लगायतका कागजातको ऄलभलेख 

तयार गने र मालसक वा वार्शषक प्रलतवेदन पेि गनुगपने लनकाय समि 

प्रलतवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमालणत गराआग सभबलन्धत लनकायमा 

पठाईने; 

(ढ) अफ्नो लजभमा रहकेा ईजरुीका लमलसलमा रहकेा कागजातको रीतपूवगक नक्कल 

कदने; 

(ण) लजल्ला ऄदालतमा पुनरावदेन लाग्ने गरी लनणगय भएका लववादमा पुनरावेदन 

भयाद जारी गरी तामेल गनेगराईन;े 

(त) ऄदालत वा ऄन्य कुनै लनकायमा लववादको लमलसल वा कुनै कागजात 

पठाईनुपने भएमा सलमलतलाआग जानकारी गराआग लमलसल वा कागजात पठाईने 

तथा कफताग प्राप्त भएपलछ कानून बमोलजम सुरलित राख्ने व्यवस्था लमलाईने; 

(त) लनणगय ककताब लजभमा ललने; तथा 

(थ) पेि भएका लनवेदन लगायतका कागजातमा सलमलतबाट अदिे हुनुपने वा 

लनकासा ललनुपनेमा सलमलत समि पेि गने । 
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५१. ऄलभलेख प्रिासकको काम, कतगव्य र ऄलधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र ईल्लेख भए बाहके 

ऄलभलेख प्रिासकको काम, कतगव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

 (क) लनणगय कायागन्वयन सभबन्धीः 

(२) लनणगय बमोलजम चलन चलाईनुपन,े कुनै कुरा कदलाआगभराआग कदनुपन े

लगायतका लनणगय कायागन्वयनका लालग गनुगपने कायगहरु गने तथा 

लनणगय कायागन्वयनको ऄलभलेख राखी कानून बमोलजम लववरण 

पठाईनुपने लनकायहरुमा लववरण पठाईने; 

(३) लनणगय कायागन्वयनको क्रममा लनवेदन कदएका पिहरुको वारेस ललने, 

सकार गराईन,े गुज्रेको तारेख थमाईने लगायतका कायगहरु गने; 

(४) सलमलतको अदिेले रोक्का भएको वा ऄरु कुनै ऄदालत वा लनकायबाट 

रोक्का भै अएको जायजेथा ऄन्य ऄड्डा ऄदालतमा दालखल चलान 

गनुगपने भए सो गने; 

(५) लनणगय बमोलजम लललाम गने लगायतका ऄन्य कुन ैकाम गनुगपने भए 

सो समेत गन;े तथा 

(६) लेलखए दलेख बाहकेको कुनै कायग लनणगय कायागन्वयनको क्रममा गनुगपन े

भएमा सलमलत समि पेि गरी अदिे बमोलजम गने । 

 (ख) ऄलभलेख संरिण सभबन्धीः 

(१) ऄलभलेख िाखाको रेखदखे गरी लनणगय भएका लमलसल सुरलित राख्न े

र कानून बमोलजम सडाईनेपने कागजहरु सडाईन;े 

(२) लनणगय भएका लमलसलहरुमा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहनेरहकेो 

हनेे र लमलसल कानून बमोलजम गरी दरुुस्त ऄवस्थामा राख्ने; 

(३) कानून बमोलजम सडाईने कागजको लववरण तयार गरी सो लववरण 

सुरलित रहने व्यवस्था गने; 

(४) ऄलभलेख िाखामा प्राप्त भएको लमलसलहरुको सालबसाली ऄलभलेख 

राख्ने र अवश्यकतानसुार लववरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै ऄदालत वा लनकायबाट ऄलभलेखमा रहकेो लमलसल वा कुन ै

कागजात माग भै अएमा रीतपूवगक पठाईने र कफताग प्राप्त भएपलछ 

रीतपूवगक गरी सुरलित राख्ने । 

 

५२. ईजरुी प्रिासक वा ऄलभलखे प्रिासकको अदिे ईपरको लनवदेनः (१) यस ऐन बमोलजम 

ईजुरी प्रिासक वा ऄलभलेख प्रिासकले गरेको अदिे वा कारवाही ईपर लचि नबुझ्ने पिले 

सो अदिे वा कारवाही भएको पाँच कदनलभत्र सलमलत समि लनवेदन कदन सके्नछ । 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

  (२) सलमलतले ईपदफा (१) बमोलजम पेि भएको लनवेदन ईपर सुनुवाआग गरी लनवेदन 

पेि भएको बकढमा सात कदन लभत्र लनवेदन ईपरको कारवालह टुङ्ग्याईनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन ईपदफा (१) बमोलजमको 

लनवेदन ईपर अदिे वा लनणगय गनुगपूवग केलह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र लनणगय वा अदिे 

गनुगपनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

मलेलमलाप सभबन्धी व्यवस्था 

 
५३. लमलापत्र गराईनःे (१) सलमलतले प्रचललत कानून बमोलजम लमलापत्र हुन सके्न जनुसुकै 

ईजुरीमा लमलापत्र गराईन सके्नछ । 

  (२) लववादका पिहरूले लमलापत्रको लालग ऄनुसूची-९ बमोलजमको ढाँचामा लनवेदन 

कदएमा सलमलतले ईजुरीमा लमलापत्र गराईन ईपयुि दखेेमा लमलापत्र गराआकदनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम पिहरूले कदएको लनवेदनको व्यहोरा सलमलतले दवु ै

पिलाआग सुनाआग त्यसको पररणाम सभझाआग पिहरूको लमलापत्र गने सभबन्धमा सहमलत 

रहनेरहकेो सोध्नुपनेछ । 

  (४) ईपदफा (३) बमोलजम सुनाईँदा पिहरूले लमलापत्र गनग मञ्जुर गरेमा 

सलमलतले पिहरूको लनवदेनमा ईल्लेख भएको व्यहोरा बमोलजमको लमलापत्रsf] प्रलत तयार 

गराईनुपनेछ । 

  (५) ईपदफा (४) बमोलजमको लमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाआग पढीबाँची सुनाआग 

लमलापत्र गनग मञ्जुर भएमा पिहरूको सलहछाप गराआग सलमलतका सदस्यहरूले लमलापत्र 

कागज ऄनुसूची-१० बमोलजमको ढाँचामा प्रमालणत गरी एक प्रलत सलमलतले ऄलभलेखको 

लालग लमलसलमा राखी सोको प्रलतलललप बादी तथा प्रलतबादीलाआग कदनुपनेछ । 

   

५४. मलेलमलाप गराईन सके्नः (१) सलमलतले प्रचललत कानून बमोलजम लमलापत्र गनग लमल्ने 

ईजुरीमा पिहरूबीच मेललमलाप गराईन सके्नछ । 

  (२) पिहरूले जुनसुकै तहमा लवचाराधीन रहकेो प्रचललत कानूनले मेललमलापको 

माध्यमबाट समाधान गनग सककने लववादमा लववादका पिले संयुि रूपमा सलमलत समि 

लनवेदन कदन सके्नछन् । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम लनवेदन कदएकोमा मेललमलापबाट ईजुरीको लनरोपण 

हुन ईपयुि दलेखएमा सलमलतले त्यस्तो ईजुरी मेललमलापको माध्यमबाट लनरोपण गनग लेलख 

पठाईनु पनेछ । 
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  (४) ईपदफा (३) बमोलजमको अदिेपलछ मेललमलाप सभबन्धी कारवालह प्रारभभ 

गरी पिहरूबीच मेललमलाप गराआगकदनुपनेछ । 

  (५) मेललमलाप सभबन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोलजम हुनेछ । 

५५. ईजरुी लनणगय गनःे (१) सलमलतले यस ऐन बमोलजम मेललमलापको माध्यमबाट ईजुरीको 

लनरोपण गनग प्रकक्रया बढाएकोमा मेललमलापको माध्यमबाट ईजुरीको लनरोपण हुन नसकेमा 

पिहरूलाआग ईजुरीको पेिी तारेख तोकक काननू बमोलजम कारवाही गरी सुनवाआग तथा लनणगय 

गने प्रकक्रया बढाईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा 

४७ को ईपदफा (२) बमोलजमको ईजुरीमा मेललमलाप वा लमलापत्र हुन नसकेमा सलमलतल े

ऄलधकार िेत्र रहकेो ऄदालतमा जाने भलन सनुाआगकदनुपनेछ । 

५६. मलेलमलाप वा लमलापत्र हुन नसके्नः यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन 

कुनै ईजुरीमा लमलापत्र गराईँदा ईजुरीको प्रकृलत वा लमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार 

बादी भआग चलेको कुन ै लववाद वा सावगजलनक तथा सरकारी सभपलि वा लहतमा ऄसर पन े

दलेखएमा सलमलतले त्यस्तो लववादमा लमलापत्र गराईनेछैन । 

  तर त्यस्तो ऄसर पने व्यहोरा हटाआग ऄन्य व्यहोराबाट मात्र लमलापत्र गनग चाहमेा 

भने लमलापत्र गराआगकदनुपनेछ । 

५७. मलेलमलापको लालग प्रोत्साहन गनःे (१) सलमलतले सलमलत समि सुनवाआगको लालग पेि 

भएको ईजुरीमा मेललमलाप हुनसके्न सभभावना रहकेो दखेेमा पिहरूलाआग मेललमलापको लालग 

तारेख तोक्न सके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको तारेखको कदन सलमलतले लववादका पि तथा 

लवपि, ईपलस्थत भएसभम पिले पत्याआग साथै ललआअएका ऄन्य व्यलि समेत ईपलस्थत 

गराआग मेललमलापको लालग छलफल गराआग पिहरूको बीचमा सहमलत भएमा सहमलत भए 

बमोलजम लमलापत्र कागज तयार गनग लगाआग लमलापत्र गराआगकदनुपनेछ । 

  (३) ईजुरीमा तोककएको भयादमा सलमलत समि ईपलस्थत नभएको वा ईपलस्थत 

भएर पलन तारेख गुजारी लववादमा तारेखमा नरहकेो पि ऄथवा लववादमा पि कायम 

नभएको भए तापलन लववादको पेटबोलीबाट ईजुरीको पि कायम हुने दलेखएको व्यलि समेत 

मेललमलापको लालग ईपलस्थत भएमा सलमलतल े मेललमलाप गराआग लमलापत्रको कागज 

गराआगकदनुपनेछ । 

५८. प्रारलभभक सनुवाआग पवूग मलेलमलापः (१) ईजुरी प्रिासकले प्रारलभभक सुनवाआगको लालग 

सलमलत समि ईजुरी पेि हुनुपूवग ईजुरीमा मेललमलाप हुनसके्न ऄवस्था दलेखएमा वा पिहरूल े
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सो व्यहोराको लनवेदन ललआग अएमा लमलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागज तयार गरी सलमलत 

समि पेि गनगसके्नछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम गदाग लमलापत्रमा ऄलन्तम सहमलत नजुटेको भए तापलन 

पिहरू मेललमलापको लालग प्रकक्रयामा जान सहमत भएमा ईजुरी प्रिासकले पिहरूको 

लनवेदन ललआग ईजुरीमा मेललमलापको लालग मेललमलापकताग समि पठाईने अदिेको लालग 

सलमलत समि पेि गनगसके्नछ । 

५९. मलेलमलापकतागको सचूी तयार गनःे (१) सलमलतले मेललमलापको कायग गराईनको लालग 

दहेाय बमोलजमको योग्यता पुगेको व्यलिहरूको लववरण खुलाआग सभभालवत मेललमलापकतागको 

सूची तयार गनेछः 

 (क) कलभतमा स्नातक ईलिणग गरेको;  

 (ख) कुनै राजनीलतक दल प्रलत अस्था राखी राजनीलतमा सकक्रय नरहकेो; 

तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पलहचान बनाएको । 

 (घ)  मेललमलापकतागको ४८ घण्टा ताललम ललआ मेललमलापकतागको कायग गद ै

अएको  

 (ङ)  २५ बषग ईमेर पुरा भएको । 

 (च)  माथी योग्यतामा जुन सुकै कुरा लेलखएको भएता पलन ताललम ललआ 

हाल काम  गरररहकेाको हकमा लनजलाआ लनरन्तरता कदन सककन े। 

  (२) मेललमलापकतागको सूची तयार गरेपलछ सलमलतले सूची सभा समि पेि गरी 

ऄनुमोदन गराईनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम सूची ऄनुमोदन भएपलछ सलमलतले सावगजलनक 

जानकारीको लालग सूचना प्रकािन गनुगपनेछ तथा मेललमलापको लालग पठाईँदा प्रत्येक 

पिलाआग सो सूची ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

६०. मलेलमलापकतागको सचूी ऄद्यावलधक गनःे (१) सलमलतले दफा ५९ बमोलजम तयार भएको 

सूची प्रत्येक वषग ऄद्यावलधक गनुगपनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषग ऄद्यावलधक गरेको मेललमलापकतागको सूची सलमलतले सभाबाट 

ऄनुमोदन गराईनुपनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचललत कानून बमोलजम मेललमलापकतागको सूचीमा सूचीकृत 

हुन योग्यता पुगेको व्यलिले सलमलत समि सचूीकृत गररपाईनको लालग ऄनुसूची-११ 

बमोलजमको ढाँचामा लनवेदन कदनसके्नछ । 
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६१. मलेलमलापकतागको सचूीबाट हटाईनःे (१) सलमलतले दफा ६० बमोलजम मेललमलापकतागको 

सूची ऄद्यावलधक गदाग दहेायको ऄवस्थाका मेललमलापकतागको नाम सूचीबाट हटाईनेछः- 

(क) लनजको मृत्यु भएमा; 

(ख) लनजले अफ्नो नाम सूचीबाट हटाआगपाईँ भने्न लनवेदन कदएमा; 

(ग) लनजले नैलतक पतन दलेखन ेफौजदारी ऄलभयोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) लनज कुनै संस्थासँग सभबध्द रहकेोमा सो संस्था खारेज वा लवघटन 

भएमा; र 

(ङ) सलमलतले दफा ६७ को ईपदफा (२) बमोलजम लनजलाआग सूचीबाट 

हटाईने लनणगय गरेमा । 

(च)  बसआ सराआ गरेमा । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम सूचीबाट नाम हटाआएका मेललमलापकतागहरूको 

नामावली सलमलतले सावगजलनक सूचनाको लालग प्रकािन गनुगपनेछ । 

६२. मलेलमलापको लालग समयावलध तोके्नः (१) सलमलतले यस ऐन बमोलजम मेललमलाको लालग 

मेललमलापकताग पठाईँदा बकढमा लतन मलहना सभमको समय तोकक पठाईनेछ । 

  (२) मेललमलापको लालग पठाईँदा सामान्यतयाः वकढमा तीनजना बाट मेललमलाप 

गराईने गरी तोकु्नपनेछ ।   

६३. मलेलमलापकतागको छनौटः (१) सलमलतले मेललमलाप गराईने कायगको लालग लववादका 

पिहरूलाआग एक जना मेललमलापकतागको छनौट गनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम गदाग पिहरूबीचमा एकजना मेललमलापकतागको लालग 

सहमलत नभएमा सलमलतले पिहरूको सहमलतमा लतन जना मेललमलापकतागको छनौट 

गनुगपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेललमलापकतागको नाममा सहमलत हुन नसकेमा सलमलतले 

मेललमलापकतागको सूचीमा रहकेा मेललमलापकतागहरू मध्येबाट दवु ै पिबाट एक-एक जना 

मेललमलापकताग छनौट गनग लगाआग तेस्रो मेललमलापकताग छनौट गररकदनुपनेछ । 

  (४) ईजुरीका सब ैपिको सहमलतमा मेललमलापकतागको सूचीमा नरहकेो यस ऐन 

बमोलजम मेललमलापकताग हुन ऄयोग्य नभएको कुन ैव्यलि वा संस्थाबाट मेललमलाप प्रकक्रया 

ऄगाडी बढाईन सहमत भै लललखत लनवेदन कदएमा सलमलतले त्यस्तो व्यलि वा संस्थालाआग 

मेललमलापकताग तोकककदनुपनेछ । 

६४. मलेलमलापकतागको पररवतगनः (१) सलमलतल ेदहेायको ऄवस्था परर पिहरूल ेलनवेदन कदएको 

ऄवस्थामा मेललमलापकताग पररवतगन गररकदनुपनेछः- 
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(क) दफा ६१ बमोलजम मेललमलापकतागको सूचीबाट हटाईने ऄवस्था 

भएमा; 

(ख) पिहरूले पारस्पररक सहमलतमा मेललमलापकताग हेरफेर गनग मञ्जुर 

भएमा;  

(ग) लववादको कुनै पिल े मेललमलापकताग प्रलत ऄलवश्वास रहकेो लललखत 

जानकारी गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेललमलापकतागले मेललमलापमा सहभागी भैरहन नसके्न 

जनाएमा; 

(ङ) लववादको लवषयवस्तुमा मेललमलापकतागको कुनै स्वाथग रहकेो 

मेललमलापकतागले जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट सलमलत समि 

जानकारी भएमा; तथा 

(च) मेललमलापकतागले मेललमलापकतागको हलैसयतले कायगगदाग दफा ६६ तथा 

ऄन्य प्रचललत कानून बमोलजम पालन गनुगपने अचरण पालन नगरेमा 

। 

  (२) मेललमलापकताग पररवतगनको कारणले तोककएको समयमा मेललमलापको कायग 

सभपन्न हुन नसके्न भएमा सलमलतले बकढमा एक मलहना सभमको समय थप गनग सके्नछ । 

६५. मलेलमलापको लालग पठाईँदा गने प्रकक्रयाः (१) सलमलतले कुनै ईजुरी मेललमलापको लालग 

मेललमलापकताग समि पठाईँदा पिहरूलाआग मेललमलापकतागको सभपकग ईपलब्ध गराआग 

मेललमलापकताग समि ईपलस्थत हुने तारेख तोकक दहेाय बमोलजमको कागज साथै रालख 

लेलखपठाईनुपनेछः 

(क) ईजुरीको सारसंिेप वा मुख्य मुख्य कागजातको प्रलतललपी; 

(ख) ईजुरीको पि वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र ईपलब्ध 

भएसभम टेललफोन नभबर, आगमेल, फ्याक्स तथा ऄन्य सभपकग 

लववरण; तथा 

(ग) मेललमलाप सभबन्धी प्रकक्रया सभपन्न गनुगपने स्थान र समय । 

  (२) मेललमलापकतागले सलमलत समि माग गरेमा ईजुरीका कागजातहरूको नक्कल 

ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

  (३) मेललमलापको लालग तोककएको समय सभपन्न भएको सात कदन लभत्र ईजुरीको 

पिहरू सलमलत समि ईपलस्थत हुने गरी तारेख तोकु्नपनेछ । 

  (४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन मेललमलापकतागल े

तोककएको समय ऄगावै ईजुरी सलमलत समि कफताग पठाईने लनणगय गरेमा सो लनणगयको 

जानकारी भएको सात कदन लभत्र पिहरूलाआग सलमलत समि ईपलस्थत हुनेगरी पठाईनुपनेछ । 
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६६. मलेलमलापमा ऄवलभबन गनुगपने प्रकक्रयाः (१) सलमलतले पिहरूको सहमलतमा मेललमलापको 

लालग छलफल गने तथा ऄन्य कायग गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेललमलापकतागलाआग 

सोको जानकारी ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

  तर पिहरूको सहमलतमा मेललमलापकतागले ऄन्य कुनै स्थानको छनौट गनग बाधा 

पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाआग ईपदफा (१) बमोलजम मेललमलापकतागले तोकेको स्थानमा 

तोककएको समयमा ईपलस्थत हुने दालयत्व रहनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजमको दालयत्व पिहरूले पुरा नगरेमा मेललमलापकतागल े

मेललमलापको प्रकक्रया बन्द गरी सलमलतलाआग सोको लललखत जानकारी गराआग ईजुरीको 

कागजात कफताग पठाईनसके्नछ । 

  (४) मेललमलापको क्रममा मेललमलापकतागले पिहरूबीचमा सहजकतागको भूलमका 

गनेछ र ईि भूलमका लनवागह गने क्रममा लनजले पिहरू बाहके दहेायका व्यलिहरूसँग समेत 

एकल वा सामूलहक वाताग गनगसके्नछः 

(क) लववादको लवषयमा जानकारी रहकेो ईजुरीका पिले रोजेको व्यलि; 

तथा 

(ख) लववादको लवषयवस्तुको बारेमा जानकारी रहकेो स्थानीय भद्रभलादमी 

। 

  (५) मेललमलापकतागले पिहरूको सहमलतमा पिहरूसँग दहेाय बमोलजम वाताग 

गनगसके्नछः 

(क) पिहरूसँग एकल एकान्तवाताग; तथा 

(ख) टेललफोन वाताग, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको ऄन्य माध्यमबाट 

वातागलाप । 

  (६) प्रचललत काननू तथा यस ऐनको मान्यता लवपरीत नहुनेगरी पिहरूको 

सहमलतमा मेललमलापकतागले मेललमलापको कायगलवलध लनधागरण गनगसके्नछ । 

६७. मलेलमलापकतागको अचरणः (१) मेललमलापकतागले दहेाय बमोलजमको अचरण पालन गनुगपनेछः- 

(क) मेललमलाप सभबन्धी कारवाही लनष्पि ढङ्गले सभपादन गनुगपने; 

(ख) कुनै पिप्रलत झुकाव, अग्रह, पूवागग्रह नराख्ने वा राखेको दलेखने कुन ै

अचरण वा व्यवहार नगन;े 

(ग) कुनै पिलाआग डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेललमलाप 

गराईन नहुन;े 

(घ) लववाद कायम रहकेो ऄवस्थामा लववादको कुनै पिसँग अर्शथक 

कारोबारमा सँलग्न नहुन;े 
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(ङ) मेललमलाप सभबन्धमा बनेको प्रचललत काननू तथा ऄन्य स्थालपत 

मान्यता लवपरीत अचरण गनग नहुन;े 

(च) मेललमलापको क्रममा पिहरुसँग सभमानजनक, सदभावपूणग र सब ै

पिप्रलत समान व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेललमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरेको लवषयवस्तुको गोपनीयता 

कायम राख्ने; तथा 

(ज) मेललमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्तु 

प्रकक्रया सभपन्न भएपलछ वा लनज प्रकक्रयाबाट ऄलग भएपलछ 

सभबलन्धत पिलाआग सुरलित कफताग गने । 

  (२) सलमलतले कुनै मेललमलापकतागले ईपदफा (१) बमोलजमको अचरण पालना 

नगरेको ईजुरी परी वा सो लवषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानलवन गदाग व्यहोरा रठक 

दलेखए त्यस्तो मेललमलापकतागलाआग मेललमलापकतागको सूचीबाट हटाईनेछ । 

 

६८. ललखत तयारी र लमलापत्रः (१) मेललमलापकतागले पिहरुसँगको छलफल पश्चात मेललमलापको 

लालग दवु ै पि सहमत भएकोमा लमलापत्र गराआग सहमलत भएको लवषयवस्तु बमोलजमको 

लमलापत्रको ललखत तयार गरर सलमलत समि पठाईनुपनेछ । 

   

६९. मलेलमलाप नभएको ईजरुीमा गनुगपने कारवाहीः (१) मेललमलापकतागले पिहरु बीचमा 

मेललमलाप हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाआग प्रलतवेदन तयार गरी लववादका सब ैकागजात 

सलहत सलमलतमा कफताग पठाईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम गदाग मेललमलापकतागले पिहरुलाआग सलमलत समि हाजीर 

हुन जाने बकढमा सात कदनको भयाद तोकक पठाईनु पनेछ । 

७०. मलेलमलाप नभएको ईजरुीमा लनणगय गनुगपनःे (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को 

लवबादमा सलमलतले मेललमलापको लालग पठाएको ईजुरीमा पिहरुबीच मेललमलाप हुन नसकक 

मेललमलापकतागको प्रलतवेदन सलहत प्राप्त हुन अएमा कानून बमोलजम कारवाही गरी लनणगय 

गनुगपछग ।  

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन दहेाय बमोलजमको 

ईजुरीमा ऄलधकारिेत्र ग्रहण गने सभबलन्धत ऄदालत वा लनकायमा ईजुरी गनग जानु भलन 

सुनाआग पठाआगकदनुपछगः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) बमोलजमको 

लववादमा; तथा 

(ख) कुनै ऄदालत वा लनकायबाट मेललमलापको लालग पे्रलषत 

भएको लववादमा । 
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  (३) ईपदफा (२) को दहेाय (ख) बमोलजमको लववादमा सभबलन्धत ऄदालत वा 

लनकायमा पठाईँदा हालजर हुन जाने तारेख तोकी पठाईने तथा लमलसल समेत नक्कल खडा 

गरी ऄलभलेख रालख सक्कल लमलसल सभबलन्धत ऄदालत वा लनकायमा पठाईनुपनेछ । 

७१.  मलेलमलाप दस्तरुः मेललमलापमा जाने लववादको हकमा मेललमलापकतागले पिहरुले सहमलतमा 

कदन मञ्जुर भएदलेख बाहके कुनै प्रकारको दस्तुर लाग्नेछैन । तर पिहरूको सहमलतमा 

मेललमलापकतागले पिहरुबाट बढीमा रु ५००।(/५००।) ललन पाईनेछन ।  

 

७२.  समदुाय स्तरमा हुने सामदुालयक मलेलमलाप प्रवधगन गनग कमगचारी तोक्न सके्नः (१)सलमलतल े

स्थानीय स्तरमा मेललमलाप प्रवध्दगन गनगको लालग कायगपाललकामा ऄनुरोध गरेमा कमगचारी 

खटाआग समुदाय स्तरमा मेललमलापको प्रवध्दगनात्मक कायगक्रम गनग सककनेछ । 

(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदालयक मेललमलापको हकमा दफा ५९ (१) ऄनुसारको 

योग्यता तथा ऄनभुव नभएका मेललमलापकतागवाट मेललमलाप गराईन वाधा पने छैन । 

(३) सलमलतले समुदायस्तरमा हुने सामुदालयक मेललमलापको कायगलवलध तोके वमोलजम हुनेछ। 

 

पररच्छेद-९ 

लनणगय कायागन्वयन सभबन्धी व्यवस्था  
 

७३. सलचवालयको लजभमवेारीः कायगपाललकाको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदिेनमा रलह सलमलतको 

लनणगय कायागन्वयन गने गराईने सभबन्धी सभपूणग कायगको रेखदखे गने लजभमेवारी वहन 

गनुगपनेछ । 

 

७४. सहयोग गनुगपनःे (१)गाईँपाललका कायागलय तथा सो ऄन्तगगतका सब ै वडा कायागलय तथा 

ऄन्य कायागलयले यस ऐन तथा प्रचललत कानून बमोलजम सलमलतले गरेको लनणगय बमोलजम 

व्यलि वा संस्था वा ऄन्य कसैसँग ऄसुल गनुगपन ेजरीवाना वा ऄन्य रकम ऄसुलईपर गनग 

सहयोग गनुगपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचललत काननू बमोलजम सलमलतले ऄसूल गनगपने जरीवाना, 

लबगो वा ऄन्य कुनै प्रकारको रकम ऄसुलईपर नभआग ईपदफा (१) मा ईल्लेख भए 

बमोलजमका कायागलयहरुले कुनै लसफाररि वा कुनै कायग गररकदनेछैनन । 

७५. ऄसलु ईपर गनःे (१) ऄलभलेख प्रिासकले सलमलतको लनणगय बमोलजम कुनै पिसँग जरीवाना 

वा लबगो वा ऄन्य कुनै प्रकारको ऄसुल ईपर गनुगपने भएमा सो पिले जरीवाना लतनग 

बुझाईन ल्याएमा बुलझ सदरस्याहा गरी जरीवानाको लगत किा गनुगपनेछ । 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम ऄसुलईपर नभएमा लगत राखी सभबलन्धत पिको नाम 

नामेसी तथा जरीवाना रकम समेतको लववरण गाईँपाललकाको कायागलयका साथै सब ैवडा 

कायागलयमा समेत ऄलभलेखको लालग पठाईनुपनेछ । 

  (३) सभबलन्धत कायागलयहरुले ईपदफा (२) बमोलजम लेलख अएमा त्यस्तो पिसँग 

जरीवाना रकम ऄसुलईपर गरी ऄलभलेख िाखामा सदरस्याहा गनग पठाईनुपनेछ । 
   

७६. भरीभराई गनःे (१) सलमलतले यस ऐन बमोलजम गरेको कुनै लनणगय बमोलजम कुनै पिले 

राखेको दस्तुर, वा ऄन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराआग पाईने भएमा भराआग पाईने 

पिले भरी कदनुपने पिको त्यस्तो रकम भराआग कदनपुने स्रोत खुलाआग ऄनुसूची-१२ बमोलजमको 

ढाँचामा लनवेदन कदनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदन दददा यथासभभव नगद रहकेो बैकँ खाता वा 

कुनै सहकारी वा बचत संस्थामा रहकेो रकम र सो नभएमा लललाम लबक्री गरी ऄसुल 

ईपर गनुगपने ऄवस्था भएमा कुनै ऄचल सभपलिको व्यहोरा खुलाआग लनवेदन कदनुपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजमको लनवेदनमा दफा ७८ बमोलजमको लववरण खुलाआग 

लनवेदन कदनुपनेछ  

७७. चलन चलाआगकदनःे (१) सलमलतले यस ऐन बमोलजम गरेको कुनै लनणगय बमोलजम कुनै सभपलि 

वा ऄलधकार वा कुनै लवषयवस्तु वा सेवा वा ऄन्य कुनै लवषयको चलन पाईन ेठहरेको पिले 

त्यस्तो चलन पाईने लवषयको लववरण खुलाआग ऄलभलेख प्रिासक समि ऄनुसूची-१३ को 

ढाँचामा लनवेदन कदनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदन परेमा ऄलभलेख प्रिासकले लनणगय बमोलजमको 

लवषयको चलन चलाआगकदनपुनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोलजमको लनवेदन दददा चलन चलाईनु पने सभपलिको दफा ७८ 

बमोलजमको लववरण खुलाईनुपनेछ । 

७८. सभपलिको लववरण खलुाईनपुनःे भररभराई गनग वा चलन चलाआ पाईनको लालग लनवेदन कदने 

लववादको पिले लनवेदनमा सभपलिको लववरण ईल्लेख गदाग दहेाय बमोलजमको लववरण 

खुलाईनु पनेछः- 

  (क) ऄचल सभपलिको लववरण 

(१) घरजग्गा भए रहकेो स्थानको ठेगाना तथा चार ककल्ला; 

(२) घर जग्गाको ककिा नभबर तथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहकेो भए घरको तला तथा कवल र सभभव भएसभम वगगकफट; 

(४) घर जग्गाको ऄवलस्थती अवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रमा 

रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पकक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 
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(६) घरजग्गाको स्वालमत्व रहकेो व्यलिको नाम थर साथै स्वालमत्व भन्दा 

फरक व्यलिको भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गनेको नाम थरका 

साथै ऄन्य लववरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खररदलबकक्र हुन सके्न न्यूनतम मूल्य । 

  (ख) चल सभपलिको लववरणः 

(१) चल सभपलि रहकेो ठाईँ तथा भोग वा लनयन्त्रण राख्नेको नाम थर; 

(२) बैकँ खातामा रहकेो नगद भए खातावालको साथै बैकँ तथा िाखाको 

नाम; 

(३) चल सभपलिको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए सभभालवत लबकक्र 

मूल्य; तथा 

(४) नगद बाहकेको चल सभपलि भए ऄवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथ ै

प्रत्येकको साआज र सँख्या । 

७९. सभपलि रोक्का राख्नेः (१) ऄलभलेख प्रिासकले दफा ७५ वा ७६ बमोलजम लनणगय 

कायागन्वयनको लालग लनवेदन परेपलछ दखेाआएको सभपलिको हकमा अवश्यक पने जलत जेथा 

रोक्का राख्ने सभबन्धमा लनणगयको लालग कायागपाललका समि पेि गने र कायगपाललकाबाट रोक्का 

राख्ने लनणगय गरेपछी लनणगय बमोलजम जेथा रोक्का राख्नको लालग सो जेथा दताग रहकेो 

कायागलय वा रलजष्ट्रिेन गने कायागलयमा लेलख पठाईनुपनेछ । 

  (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सभपलिको हकमा लनवेदन परेको बकढमा दआुग 

कदन लभत्र सभपलि तायदात गनग लगाआग तायदात गदागको समयमा नै अवश्यक पने जलत 

सभपलि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा अकद अय लनयन्त्रण गनुग वा 

रोक्का राख्नुपछग र त्यसको भपागआग सभबलन्धत पिलाआग कदनुपछग । 

  (३) दफा ७८ को दहेाय (ख) बमोलजमको सभपलिको हकमा भररभराईको लालग 

अवश्यक पने जलत सभपलि रोक्का राखी रोक्काको सूचना अवश्यकताऄनुसार लेखा िाखा वा 

सभबलन्धत बैकँ वा सभबलन्धत लनकायमा तुरुन्त लेलख पठाईनुपनेछ । 

  (४) सभपलत रोक्का सभवलन्ध  अदिे ऄनुसूची १४ बमोलजम हुनेछ । 
 

८०. सभपलि लललाम गदाग ऄपनाईनपुने कायगलवलधः (१) कायगपाललकाले यस ऐन बमोलजम 

भरीभराई गनुगपने लबगो वा कोटग फी वा त्यस्तै कुनै रकम ऄसुलईपर गनग दफा ७८ को 

दहेाय (क) बमोलजम सभपलिको लववरण खुलाआग दखागस्त परेमा त्यस्तो रकम भरी कदनुपन े

व्यलिलाआग बुझाईनुपने रकम बुझाईन सात कदनको भयाद कदआग सूचना जारी गनुगपछग । 

  (२) ईपदफा (२) बमोलजमको भयादमा रकम बुझाईन नल्याएमा त्यस्तो भरीकदनुपन े

व्यलिको भरीपाईने व्यलिले दखेाएको दफा ७८ को दहेाय (क) बमोलजमको सभपलि 

तायदात गरील्याईनुपछग ।   

  (३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै ऄदालत वा लनकाय वा गाईँपाललका 

वा सलमलतको लनणगयले ऄसुल ईपर गनुगपने कुन ै रकमको हकमा त्यस्तो ऄसुलईपर हुनुपन े

व्यलिले बुझाईन नल्याएमा लनजको जनुसकैु ऄचल सभपलि फेला परेमा तायदात गरी रोक्का 

राख्नुपछग । 
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  (४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन जेथा जमानत वा कुनै 

प्रकारको नगद धरौट दालखल गरेको हकमा सो सभपलिबाट खामे्न जलत रकमको लालग 

ईपदफा (३) बमोलजम गरररहनुपदनै ।   

  (५) ईपदफा (४) बमोलजम मोल कायम भएपलछ ईि ऄचल सभपलिको लललामको 

सूचना सभबलन्धत पिलाआग कदआग सवगसाधारणको जानकारीको लालग लललाम हुने लमलत र 

सभपलिको लववरण सलहतको सावगजलनक सूचना गाईँपाललका, लजल्ला प्रिासन कायागलय, 

लजल्ला ऄदालत, लजल्ला समन्वय सलमलतको कायागलय तथा कोष तथा लेखा लनयन्त्रकको 

कायागलयमा टाँस्न लगाईनुपनेछ । 

  (६) ईपदफा (५) बमोलजमको सूचनामा तोककएको कदनमा ईि सूचनामा तोककएको 

सभपलि पञ्चककते मोलबाट मालथ बढाबढ प्रकक्रया बमोलजम लललाम गनुगपनेछ । 

  (७) लललाम प्रकक्रयामा सभभव भएसभम लजल्ला ऄदालत, लजल्ला प्रिासन कायागलय 

वा स्थानीय प्रिासन कायागलय, स्थानीय प्रहरी कायागलय तथा गाईँपाललका िेत्र लभत्र रहकेा 

ऄन्य सरकारी कायागलयका प्रलतलनलधलाआग रोहवरमा राख्नुपनेछ ।   

  (८) ईपदफा (६) बमोलजम गदाग ईि सभपलि कसैले पलन लललाम सकार नगरेमा 

सोलह प्रकक्रयाबाट पुनः दोस्रोपटक लललाम गनुगपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाग पलन कसैले लललाम 

सकार नगरेमा भराआगपाईने पि लनवेदकलाआग नै ईि सभपलि पञ्चककते मोलमा सकार गनग 

लगाईनुपनेछ । 

  (९) ईपदफा (८) बमोलजम गदाग लनवेदकले सभपलि सकार गनग नचाहमेा पलछ ऄको 

जेथा खुल्न अएका बखत कानून बमोलजम गनगेरी लनजको लनवेदन तामेलीमा राखी 

लललाममा चढाआगएको सभपलि फुकुवा गरीकदनुपछग ।      

  (१०) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन गाईँपाललकाको कुन ै

रकम ऄसुल ईपर गने क्रममा लललाम गदाग कसैले सकार नगरेमा जलतमा सकार हुन्छ 

त्यलतमा न ै सो सभपलि लललाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा 

कानून बमोलजम ऄन्य सभपलि वा प्रकक्रयाबाट ऄसुलईपर गनुगपनेछ ।  

८१. तायदात गने प्रकक्रयाः (१) ऄलभलेख प्रिासकले दफा ७९ बमोलजम सभपलि तायदात गनुगपदाग 

कलभतमा वडा सलचव स्तरको कमगचारी खटाआग त्यस्तो ऄचल सभपलिको चलनचल्तीको मूल्य 

स्पष्ट खुल्ने गरी तायदात गनगलगाईनुपनेछ ।   

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम तायदात गन े कमगचारीले तायदात गनुगपने सभपलिको 

चलनचल्तीको मूल्य कायम गने प्रयोजनले पञ्चककते मोल कायम गरी मुचुल्का खडा गरी 

ऄलभलेख प्रिासक समि प्रलतवेदन सलहत पेि गनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम पञ्चककते मोल कायम गदाग दहेाय बमोलजमक कुरालाआग 

अधार ललआग कायम गनुगपनेछः 

(क)  लनवेदकले लनवेदनमा खुलाएको मूल्य; 

(ख) लनणगयमा ईल्लेख भएको भए सो मूल्य;    

(ग) पिले जमानत वा कुनै ऄन्य प्रयोजनको लालग कायगपाललका समि 

लनवेदन दददा खुलाएको मूल्य; 

(घ) तायदात गदाग भै अएको स्थानीय मूल्याँकन ऄनुसारको मूल्य; 

(ङ) मालपोत कायागलयले कायम गरेको न्यूनतम मूल्य; 
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(च)  ऄन्य कुनै प्रयोजनले कुन ैसरकारी लनकायले कुनै मूल्य कायम गरेको 

भए सो मूल्य; 

(छ) पञ्चककते मोल कायम गनुगभन्दा तत्काल ऄगाव ैकुनै खररदलबकक्र भएको 

भए सो मूल्य । 

स्पलष्टकरणः “पञ्चककते मोल” भन्नाले ऄचल सभपलि लबकक्र गनुगपदाग लबकक्रहुन े

न्युनतम मूल्यलाआग सभझनुपछग । 

  (४) ईपदफा (३) बमोलजम गदाग दहेाय बमोलजमको कुरालाआग समेत ध्यानमा 

राख्नुपनेछः 

(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा अवास िेत्र लगायत सडक सञ्जालसँग  

जोलडएको छ वा छैन; तथा 

(ख) गाईँिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको वतगमान ऄवस्था सभबन्धमा 

प्रालवलधक मुल्याँकन प्रलतवेदन । 

८२. खाम्नजेलत मात्र लललाम गनुगपनःे (१) कायगपाललकाले दफा ८० बमोलजम लललाम गदाग 

ऄसुलगनुगपने बाँकक खामे्न जलत सभपलिमात्र लललाम गनुगपनेछ ।       

  (२) सभपलि लललाम गदाग सकार भएको रकम ऄसलुईपर गनुगपने भन्दा बकढ भएमा 

सो बकढ भएको जलत रकम सभपलिवाल पिलाआग कफताग गरीकदनुपछग । 

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम रकम कफताग पाईने पि लललाम गदागको बखत ईपलस्थत 

नभएको भए रकम कफताग ललन अईनुभनी लनजको नाममा सात कदनको सूचना जारी 

गरीलझकाआग रकम कफताग गनुगपछग । 

  (४) ईपदफा (३) बमोलजम गदाग सभबलन्धत पि रकम कफतागललन नअएमा ईि रकम 

सलञ्चतकोषमा दालखल गरी अभदानीबाँलध सदरस्याहा गनुगपछग । 

  (५) ऄलभलेख प्रिासकले दफा ८० बमोलजम लललाम गरेको सभपलि सकार गन े

पिको नाममा सभपलि दताग नामसारीको लालग सभबलन्धत कायागलय वा लनकायमा पत्राचार 

गरी लनजलाआग सभपलिको चलनपूजी ईपलब्ध गराआग अवश्यक परे सो सभपलिको चलन 

चलाआगकदनुपछग ।  

  (६) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन दफा ८० बमोलजमको 

लललाम प्रकक्रया ऄगाडी बकढसकेपलछ भराईनुपने रकम बुझाईन ल्याए पलन सो रकम नबुलझ 

सभपलि लललाम गनुगपनेछ । 

८३. लललाम ईपरको ईजरुीः यस ऐन बमोलजम भएको लललामको प्रकक्रयामा लचि नबुझ्ने पिले 

जुन प्रकक्रया ईपर लचि नबुझेको हो सो भएको पन्र कदन लभत्र सलमलत समि ईजुरी पेि 

गरी भएको अदिे बमोलजम गनुगपनेछ । 

८४. लबगो भराईँदा वा चलनचलाईँदा लागकेो खचगः यस ऐन बमोलजम लबगो भराईँदा वा 

चलनचलाईँदा लागेको खचग लबगो भरीकदनुपने वा चलनकदनुपने सभबलन्धत पिले व्यहोनुगपनेछ 

।    

८५. यथालस्थलतमा राख्नःे कायगपाललकाले यस ऐन बमोलजम चलनचलाआग माग्न वा लबगो भराआगपाईन 

कुनै सभपलि दखेाआग लनवेदन परेपलछ लबगो भराईने वा चलनचलाईन े कायग सभपन्न 

नभएसभमको लालग ईि सभपलि हकहस्तान्तरण गनग, भत्काईन, लबगानग तथा कुनै प्रकारको 
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लनमागण कायग गरी ईि सभपलिको स्वरुप पररवतगन गनग नपाईने गरी रोक्का राख्न सभबलन्धत 

पिको नाममा अदिे जारी गरी ईि सभपलि यथालस्थलतमा राख्नुपनेछ ।     

८६.  लनवदेनबाट कारवाही गनःे (१) ऄलभलेख प्रिासकले कुनै पिले दफा ८५ बमोलजम भएको 

अदिे लवपररत कुनै सभपलिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतगन अकद गरेको लनवेदन 

परेमा ईि लनवेदन दताग गरी त्यस्तो गने पिको नाममा लतन कदनको भयाद  जारी गरी 

लनजलाआग हालजर गराआग सो लनवेदन सलमलत समि पेि गनुगपनेछ ।     

  (२) सलमलतले ईपदफा (१) बमोलजमको लनवेदन पेि हुन अएमा पिलाआग नयाँ 

ईजुरी दताग गनग नलगाआग ईि लनवेदनबाट नै अवश्यक कारवाही गरी लनणगय गनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन ईपदफा (१) बमोलजमको 

लनवेदनको व्यहोराबाट लनवेदन सलमलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने लवषयमा परेको दलेखएमा 

सलमलतले ईि लवषयमा िेत्रालधकार ग्रहण गने ऄदालत वा लनकाय समि जान सनुाआग 

कदनुपनेछ । 

८७. चलनचलाईन े सचूनाः (१) ऄलभलेख प्रिासकले सलमलतको लनणगय बमोलजम चलन चलाआग 

पाईन लनवेदन परेमा चलन चलाईने लमलत खुलाआग फलानो लमलतमा फलानो घर जग्गाको 

चलन चलाईन कमगचारी खरटआग अईने हुदँा सो लमलत ऄगाव ैघर जग्गा खालल गरीकदनु भलन 

चलन कदनुपने पिको नाममा सूचना जारी गनुगपनेछ ।    

  (२) चलनकदनुपने सभपलि ईजुरीको पिबाहके ऄन्य कसैको भोगचलनमा रहकेो 

भएमा ऄलभलेख प्रिासकले सोलह पिको नाममा ईपदफा (१) बमोलजमको सूचना 

जारीगनुगपनेछ । 

  (३) ईपदफा (१) बमोलजम तोककएको लमलतमा खरटआगजाँदा घरजग्गा खाली गरेको 

भए सभबलन्धत कमगचारीले चलन चलाआग कदएको मुचुल्का खडागरी तथा घरजग्गा खाली 

नगरेको भए खाली गराआग चलन चलाआग चलन चलाएको मुचुल्का खडा गरी प्रलतवेदन साथ 

ऄलभलेख िाखामा पेि गनुगपनेछ ।       

 

पररच्छेद-१० 

लवलवध 
 

८८.  नक्कल लनवदेनः (१) सलमलत समि दताग रहकेो ईजुरीको कुनै सरोकारवाला पिले लववादको 

लमलसलमा रहकेो कुनै कागजपत्रको नक्कल ललनको लालग लनवेदन कदएमा सलमलतले ईि 

पिलाआग सो कागजको नक्कल ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लनवेदन दददा सभबलन्धत पिले ईजुरी िाखामा रहकेो 

लमलसलको नक्कल ललनुपदाग ईजुरी प्रिासक तथा ऄलभलेख िाखामा रहकेो लमलसलको नक्कल 

ललनुपने भएमा ऄलभलेख प्रिासक समि लनवेदन पेि गनुगपनेछ । 
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  (३) ईपदफा (१) बमोलजमको लनवेदन कदनको एघार बज े ऄगावै पेि भएमा 

सभबलन्धत कमगचारीले सोलह कदन र सो भन्दा पछी पेि भएमा सभभव भएसभम सोलह कदन 

नभए सोको भोललपल्ट नक्कल ईपलब्ध गराईनेछ । 

  (४) ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदन दददा फरक फरक ईजरुीको लालग फरक फरक 

लनवेदन कदनुपनेछ । 

  (५) लववादको कुनै पिल ेईपदफा (१) बमोलजमको लनवेदन दददा नक्कलको सिामा 

कागजपत्रको फोटो लखच्ने ऄनुमलत मागेमा सो कदनुपनेछ । 

  (६) नक्कल लनवेदन दददा ऄनुसूची-१५ बमोलजमको ढाँचामा कदनुपनेछ । 

८९. नक्कल दस्तरुः (१) सभबलन्धत प्रिासकले दफा ८८ बमोलजम नक्कल वा फोटो लखच्नको लालग 

लनवेदन कदनेपिसँग दहेाय बमोलजमको दस्तुर ललआग नक्कल ईपलब्ध गराईनुपनेछः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।– रुपैयाँको दरले; 

(ख) सलमलतको लनणगय कागजको हकमा प्रलत सक्कल पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।– 

रुपैयाँको दरले; तथा 

(ग) ललखत कागजपत्रको नक्कल नललआग फोटो लखच्न चाहमेा प्रलत पानाको रू ५।–         

रुपैयाँको दरले । 

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन प्रचललत काननू बमोलजम 

नक्कल दस्तुर नलाग्ने पिलाआग यस दफा बमोलजमको दस्तुर लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोलजम नक्कल ईतार गरी लैजान ेपिले नक्कल ईतार गदाग लागेको 

खचगको व्यवस्था अफै गनुगपनेछ । 

९०. दस्तरु ईल्लखे गनःे (१) नक्कल प्रमालणत गने सभबलन्धत प्रिासकले नक्कल प्रमालणत गदाग नक्कल 

लैजाने पिको नाम थर तथा ईजुरीमा हलैसयतका साथै नक्कल ईतार गरेवापत दालखल गरेको 

दस्तुर र नक्कल पाना समेत ईल्लेख गरी नक्कल कदएको व्यहोरा जनाआग नक्कल प्रमालणत 

गनुगपनेछ ।   

९१. दस्तरु चुिा नभआग नक्कल नकदआनःे सभबलन्धत प्रिासकले यस ऐन बमोलजम नक्कल माग्ने पिले 

नक्कल ईतार गदाग दफा ८९ बमोलजम लाग्ने दस्तुर दालखल नगदागसभम नक्कल कदनेछैन र सो 

नक्कलको अलधकाररकता प्रमालणत गनग पाईनेछैन ।   

९२. प्रचललत काननू बमोलजम हुनःे यस ऐनमा जुनसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन ईजुरीसँग 

सभबलन्धत प्रचललत काननूमा कुनै कुरा लेलखएको भए सोमा लेलखए जलतको हकमा सोलह 

बमोलजम हुनेछ । 

९३. लनयम बनाईन ेऄलधकारः सलमलतले यस ऐनको प्रभावकारी कायागन्वयनको लालग अवश्यक 

लनयम बनाईन सके्नछ । 
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ऄनसुचूी -१ 

(दफा ८ को ईपदफा (२) सगँ सभबलन्धत) 

ईजरुीको ढाचँा 

कालीमाटी गाईँपाललका न्यालयक सलमलत समि पेि गरेको 

लनवेदन-पत्र 

.............. लजल्ला ............. .

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने 

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

.................................को छोरा /छोरी/श्रीमलत 

वषग  ..................को 

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

.............लनवेदक )प्रथम पि(  

लवरुद्ध 

.............. लजल्ला ............. .

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .
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...............    वषग     

वस्ने................................................को  

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

..................लवपिी )दोस्रो पि(  

लवषयः सभवन्ध लवच्छेद 

म लनम्न वुँदाहरुमा लेलखए वमोलजम लनवेदन गदगछु : 

१. म लनवेदक र यस लववादको दोस्रो पिलवच सवंत २०६९ सालमा सामालजक परभपरा 

ऄनुसार लववाह गररएको हो । लववाह भएपश्चात २ वषगसभम ऄथागत २०७१ सालसभम हामीलवच 

सुमधुर दाभपत्य जीवन रहकेो लथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म 

भएको छ । एक अपसमा लोग्ने स्वास्नीलवचको सहमलत र सहकायगमा छोरा जन्मेपछी क्रमिः 

समस्या दखेखद ैजान थाल्यो । २०७१ सालको लतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । पटक 

पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरँे  । २ पटकसभम ललन गए ँ । तर लनजले लतमीसँग मेरो 

जीवन चल्न सक्दनै, म घर जान सलिन, लतमी जे गनुगपछग गर भलन ठाडो जवाफ कदन थाललन । के 

कारणले यस्तो हुन गयो भलन सोध्दा ऄव लतम्रो र मेरो सभवन्ध छैन अफुखुसी गर र  मलाइ 

सभपकग नगर,गरेमा राम्रो हुदँनै भलन धाक धभकी र त्रास मसेत कदआन । लामो समयसभम मन 

फकेला र घर अईललन भलन पखी वसेँ तर अइनन । कररव ३ वषगपछी ऄथागत २०७४ साल भाद्र 

मलहनामा पुनः ललन गए ँ तर लवपिी मसँग वोल्द ै नवोली घरलभत्र लछररन र साला जेठान 

पठाइिारीररक अक्रमण गने सभमको कायग गरी मलाइ तथानाम गालल गलौच गरे । मुलश्कलले 

ज्यान जोगाइ लनराि भएर घर फर्ककए ँ र ऄव दोस्रो पि श्रीमती मसँग पुनः फर्कक अईने र 

दाभपत्य जीवन सुमधुर हुने सभभावना नभएकोले पाररवाररक लववाद लनरुपणका लालग यो लनवदेन 

कदन अएको छु ।  

२. यस सलमलतबाट दोस्रो पि लझकाइ जे जो वुझ्नुपछग वुझी लववाद लनरुपण गराइपाईँ ।  

३. यस गाईँपाललकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यालयक कायगलवलधको दफा ....वमोलजम 

लनवेदन दस्तुर रु ...... , दोस्रो पि १ जनालाइ भयाद सूचना दस्तुर रु ........., पाना २ 

को लनवेदनको प्रलतललपी दस्तुर रु  .............समेत गरी जभमा रु ......यसै 

लनवेदनसाथ दालखल गरेको छु ।  

४. यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (ऄनुसार यसै सलमलतको 

ऄलधकारिेत्रलभत्र पदगछ ।  

५. यो लनवेदन हदभयादलभतै्र छ र म लनवेदकलाइ यस लवषयमा लनवेदन कदने हकदयैा प्राप्त छ 

।  
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६. यस लवषयमा ऄन्यत्र कही ँकतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनवेदन कदएको छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पिको माआती तफग का र मेरो घर तफग का पररवारका सदस्यहरु लझकाइ थप 

व्यहोरा वुझ्न सककनेछ ।  

८. यसमा लेलखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे काननू वमोलजम संजाय भोग्न 

तयार छु ।  

लनवेदक 

नामः  ............................. 

आलत संवत् ............. 

साल...................मलहना......................गते...............

......रोज िुभम् ।                                                                   

 

 

ऄनसुचूी -२ 

(दफा ९ को ईपदफा (१) सगँ सभबलन्धत) 

ईजरुी दताग गरेको लनस्साको ढाचँा 

श्री .................... 

........................ । 

लवषय:  ईजुरी दतागको लनस्सापत्र सभबन्धमा । 

.................... बस्न ेतपाआ  ........................ले  ....................बस्ने 

 .......................लवरुद्धमा  .......................................

भनी ईजुरी दताग गनग ल्याएकोमा अजको लमलतमा दताग गरी दताग नं ................ .कायम 

भएकोले यो लनस्सा जारी गररकदएको छ ।  

ऄलधकृत कमगचारी 

दस्तखत:   ........  

लमलत:   ..........  
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ऄनसुचूी -३ 

(दफा ९ को ईपदफा (२) सगँ सभबलन्धत) 

ताररख भपागआग 

न्यालयक सलमलत  

कालीमाटी गाईँपाललकामा खडा गररएको तारेख भरपाइ 

 

वादी             प्रलतवादी 

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

मुद्दा  .................... 

लमलत ........... मा ......................................... काम 

भएकोले सोही कदन ........... बजे यस न्यालयक सलमलत/कायागलयमा ईपलस्थत हुनेछु भनी 

सही गने ...... 

 

वादी ................        

 प्रलतवादी ................ 
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आलत संवत् 

...........साल...............मलहना............गते..................

...रोज िुभम ्।  
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ऄनसुचूी -४ 

(दफा ९ को ईपदफा (३) सगँ सभबलन्धत) 

ताररख पचाग 

न्यालयक सलमलत 

कालीमाटी गाईँपाललका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाग 

 

वादी              प्रलतवादी 

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

                        मुद्दाः ...................... 

 

लमलत ............... मा .................... काम गनग ........ बजे 

हालजर हुन अईनुहोला ।  

 

फाँटवालाको दस्तखत  

लमलत ................. 
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ऄनसुचूी- ५ 

(दफा १५ को ईपदफा (३) सँग सभबलन्धत) 

प्रलतवादको ढाचँा 

लललखत जवाफको नमूना 

न्यालयक सलमलत समि पेि गरेको 

लललखत जवाफ 

प्रथम पि 

................................लजल्ला ......................

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका वडा 

नं  ...........................वस्ने   ..................को ....................... 

(नाता सभबन्ध ईल्लेख गने ( वषग  .............

को...............................................................

......लललखत जवाफ प्रस्तुतकताग  

दोस्रो पि 

.............. लजल्ला ............. .

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं  ............... .वस्ने 

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

...को छोरा वषग  .........को 

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

....................................लवपिी )लनवेदक(  

लवषय सभवन्ध लवच्छेद । 

म लनम्न वुँदाहरुमा लेलखए वमोलजम लनवेदन गदगछु : 

१. म लललखत जवाफ प्रस्तुतकताग र लवपिी लनवेदकलवच संवत २०६९ सालमा सामालजक 

परभपरा ऄनुसार लववाह भएको व्यहोरा रठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत 

जायजन्म भएको रठक हो । २०७१ सालको लतहारमा माआत गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक 

घर अईन फोनबाट ऄनरुोध गरेको, २ पटकसभम ललन अएको तर म घर नगएको,मैले लवपिी 

लनवेदकलाइ दाभपत्य जीवन चल्न नसके्न भनेको र मेरा दाइभाइल ेिारीररक अक्रमण गने सभमको 

कायग गरेकोभलन कपोलकलल्पत झुठा र हुदँ ैनभएका लनराधार व्यहोरा ईल्लेख गरी लववाद गरेको 

कुरा ईल्लेख गनग चाहान्छु ।  
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२. मलाइ लवपिी लनवेदक समेत लमली गालल गलौच , डर, धाक, धभकी दखेाइ हातपात गरी 

घरबाट लनकाला गरेपछी म माआतीमा अइ वसेकी हु ँ। लववाह भएको केही वषगपछी लवना कारण 

ममाथी लवलभन्न ककलसमका अरोप लगाइ ऄपमान गने, गाली गलौच गने लगायतका कामहरु हुदँगैए 

। पररवारका ऄन्य सदस्यहरुले म माथी घृणा गने, वोलचाल नगने जस्ता कायग गरेपलन लवपिीबाट 

केही समय मलाइ नै समथगन र सहयोग गद ैअएका लथए तर पछी लवपिी लनवेदक समेत 

ईलनहरुसँगै लमल ेर मलाइ जवरजस्त गरबाट लनकाल्ने कायगमा सहभागी भए  । के कुन कारणले वा 

मेरो के गल्तीले यसो गरेका हुन भलन वुझ्दा वेलावेला दाआजो नल्याएको भलन माआती पिसमेतको  

अलोचना गने गरेका लथए । सायद ईलनहरुलाइ दाआजोकै लोभका कारण मलाइ घरबाट 

लनकालीकदएका हुनुपदगछ । मैले कुनै गल्ती नगरेको र लवपिी लोग्नेसँग पूवगवत माया, सद्भाव र 

सभमान यथावत रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सभवन्ध यथावत कायम गरीपाईँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त लनकालपेछी ४ मलहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माआती अएको 

झण्ड ै३ वषगसभम वेखवर, सभपकग लवलहन वसी ऄलहले एक्कासी सभवन्ध लवच्छेदको माग गरी लनवेदन 

कदनु अफँैमा अश्चयगजनक लागेको छ, सत्य तथ्य वुलझ कानून वमोलजम गररपाईँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्यालयक कायगलवधीको दफा 

....वमोलजम लललखत जवाफ वापत दस्तुर रु ......यसै लनवेदनसाथ दालखल गरेको छु ।  

५. यो लललखत जवाफ भयादलभत्र ैललइ म अफैं ईपलस्थत भएको छु ।  

६. यस लवषयमा ऄन्यत्र कही ँकतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनवेदन कदएको छैन ।  

७. यसमा लेलखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे काननू वमोलजम संजाय भोग्न 

तयार छु ।  

लनवेदक 

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

आलत संवत  .................साल  .....................मलहना 

 ..............गते ....................रोज िुभम् ।  

 

ऄनसुचूी -६ 

(दफा २० को ईपदफा (६) सँग सभबलन्धत) 

  न्यालयक सलमलतबाट जारी भएको 

भयाद सचूना 
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.............................................................वस्न े

बषग.......को......................को 

छोरा/छोरी/श्रीमती/................................ 

.................................कालीमाटी गाईँ कायगपाललका कायाांलयबाट जारी 

भएको १५ )पन्र (कदने सूचना  

 

...............................................वस्न े

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

....ले तपााको लवरुद्ध ...................................लववाद परेको भलन 

लनवेदन दताग गरेको हुदँा सो को प्रलतललपी यसै साथ पठाइएको छ । ऄतः तपाइले यो भयाद 

वुझेको वा ररत पूवगक तामेल भएको लमलतले १५) पन्र  (कदन लभत्रमा अफ्नो भनाआ सलहत अफैं 

वा कानून वमोलजमको वा रेि माफग त यस कायागलयमा हालजर हुन अईनुहोला । ऄन्यथा कानून 

वमोलजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 

आलत 

सभबत

...................साल.......................मलहना................

......गते रोज.............िुभम् .........।  
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ऄनसुचूी - ७ 

(दफा ४२ को ईपदफा (१) सँग सभबलन्धत) 

लनणगयको ढाँचा  

 

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यान 

संयोजक 

श्री...............................................................

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

सदस्य 

श्री...............................................................

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

सदस्य 

श्री...............................................................

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

लनणगय 

संवत ............... सालको लनवेदन नं........ 

लवषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. लजल्ला ................ 

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका वडा नं............ 

...............................वस्ने 

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

..................प्रथम पि 

लवरुद्ध 

................. लजल्ला ................ 

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका वडा नं............ 

...............................वस्ने 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

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

..................दोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोलजम लनवेदन दताग भइ सोही ऐनको 

दफा ४६ वमोलजम गठन भएको न्यालयक सलमलत समि प्रस्तुत हुन अएको मुद्दाको संलिप्त तथ्य र 

लनणगय यस प्रकार छः  

(१) .............. गाईँ/नगर/ईपमहानगर/महानगरपाललका वडा नं. 

....................... नक्सा लसट नं.... 

कक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा पलश्चम तफग का कक.नं..........का 

संलधयार लवपिी ...................ल ेघर वनाईँदा अफ्नो घरजग्गामा लसमानासभम अइ 

जोलड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी अफ्नो घर कभपाईण्डलभत्र झानेगरी वनाएको हुदँा सो 

वलेसी वन्द गराआपाईँ भने्न लनवेदकको लनवेदन व्यहोरा ।  

(२) .............. गाईँपाललकाबाट प्रचललत भवन लनमागण सभवन्धी मापदण्ड वमोलजम 

आजाजत प्राप्त गरी भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराइ सो नक्सा वमोलजम भवन लनमागण गरेको हु ँ

। लवपिी लनवेदकले भने वमोलजम अफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी लनजको घर 

कभपाईण्डलभत्र झाने नगरेको अफ्नै घरजग्गामा झाने गरेको हुदँा झुठा लनवदेन खारेज गररपाईँ भने्न 

प्रत्यथीको लललखत जवाफ ।  

(३) .............. गाईँपाललकाबाट स्थलगत लनररिण तथा सवेंिण गनग गएका 

प्रालवलधक टोललल े स्थलगत लनररिण गरी लमलत.........मा पेि गरेको स्केच सलहतको 

प्रलतवेदनबाट प्रत्यथीको घरतफग बाट छत तथा वलेसीको पानी खस्दा लनवेदकको घर कभपाईण्डलभत्र 

पने गरेको दलेखन्छ भने्न व्यहोरा ईल्लेलखत भएको  ।  

(४) लववादका दवुै पिलाइ मेललमलाप गराईने प्रयोजनका 

लालग.......................... गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगर/महानगरपाललक 

वडा न.ं.......,................. मा रहकेो मेललमलाप केन्द्रमा पठाईँदा मेललमलाप हुन नसकी फर्कक 

अएको ।  

लनणगय 

दवु ै पिलाइ सुनुवाइको लालग अज पेिी तोककएकोमा लववादका सभवलन्धत पिहरु स्वयमं तथा 

लनजहरुबाट लनयुि गरेका कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाइ सुनी पुनः लमलापत्र गनुगहोस भलन 

सभझाईँदा वुझाईँदा पलन लमलापत्र गनग मञ्जुर नगनुग भएकोले फाआलमा संलग्न प्रमाण कागजहरुको 

समेत मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोलजमलनणगय 

कदनुपने हुन अइ लनणगयतफग लवचार गदाग लनवेदकको कक. नं....को पलश्चमतफग प्रत्यथीको 

कक.नं....को घरजग्गा जोलडएर रहकेोमा लववाद दलेखएन । लनवेदकको भनाइ ऄनुसार अफ्नो घर 
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कभपाईण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होआन भलन स्थलगत रुपमै जाँचवुझ 

गरी प्रालवलधक प्रलतवेदन पेि गनग कायागलयबाट खरट गएका प्रालवलधक कमगचारीले 

लमलत.............मा पेि गरेको स्केच सलहतको प्रालवलधक प्रलतवेदन समेतबाट लनवेदकको 

माग दावी वमोलजम अफ्नो घर कभपाईण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा वलेसीबाट पानी झने गरेको 

भने्न पुलष्ट हुने दलेखन्छ । प्रत्यथीले यस कायागलयबाट पाररत गरेको नक्सामा समेत छत तथा 

वलेसीको पानी अफ्नै घरजग्गामा झाने भलन दखेाइएको र लनवेदकको घर कभपाईण्डलभत्र पानी 

झानग पाईनुपछग भलन प्रत्यथीले दावी लवरोध गनग समेत नसकेको र प्रचललत काननू र प्रचलनबाट 

समेत ऄकागको घर कभपाईण्डलभत्र अफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झानग पाईने नदलेखएको हुदँा 

लनवेदकको माग वमोलजम प्रत्यथीले अफ्नो छत तथा वलेसीबाट अफ्नै घर जग्गामा पानी झान े

प्रवन्ध गनुगपने दलेखन्छ । लनवेदकको घर कभपाईण्डमा पानी झानग नपाईन ेठहछग  । सो ठहनागल े

तपलिल बमोलजम गनुग ।  

तपलिल 

१. सरोकारवालाले नक्कल माग गनग अएमा लनयमानुसार दस्तुर ललइ नक्कल कदनु ।  

२. यो लनणगयमा लचि नवुझे ३५ कदनलभत्र ..............लजल्ला ऄदालतमा पुनरावेदन 

गनग जानु भलन  प्रत्यथीलाइ सुनाइकदनु ।  

३. भयादलभत्र पुनरावेदन नपरेमा कानून वमोलजम लनणगय कायागन्वयन गनुग/गराईनु ।  

आलत संवत् ............. 

साल...................मलहना......................गते...............

......रोज िुभम् ।  
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ऄनसुचूी - ८ 

(दफा ४८ को सगँ सभबलन्धत) 

ऄन्तररम सरंिणात्मक अदिेको नमनूा 
 

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यान 

संयोजक 

श्री...............................................................

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

सदस्य 

श्री...............................................................

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

सदस्य 

श्री...............................................................

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

अदिे 

संवत ............................ सालको लनवेदन नं........ 

लवषयः  लपलडतलाइ ईपचार गराईने सभवन्धमा । 

................. लजल्ला ................ 

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका वडा नं............ 

...............................वस्ने 

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

..................प्रथम पि 

लवरुद्ध 

................. लजल्ला ................ 

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका वडा नं............ 

...............................वस्ने 

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

..................दोस्रो पि 

यसमा लनवेदकको माग वमोलजम ..........................लजल्ला वडा 

न.ं............................... वस्न े ...............को नालत 

..........................को छोरा/छोरी वषग ................ को 

................ले अफुलाइ ऄसाध्य रोग लालग लनयलमत रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौला 

डायलोलसस गनग लचककत्सकले लिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषग .................. 

को ...........................ले लनयलमत रुपमा डायलोलसस गनग ऄटेर गरेको, घरर 
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घरर रुपैयँा नभएको वहाना गने गरेको, कलहले कलहले कायागलयको कामको व्यस्तताले फुसगद नलमलेको 

अकद कारण जनाइ अफुले लनयलमत प्राप्त गनुगपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनग नसकेको हुदँा अफ्नो 

जीवन झनझन खतरायुि वन्द ैगएको भलन ऄस्पतालको लचककत्सकको पुजाग र लिफाररस सलहत पेि 

हुन अएको लनवेदन ईपर प्रारलभभक रुपमा जाँचवुझ गदाग व्यहोरा मनालसव दलेखएको हुदँा हाललाइ 

लनवेदकको लालग लचककत्सकले लिफाररस गरे वमोलजम हरेक हप्ता २ पटक डायलोलसस गनुग गराईन ु

तथा लनजको स्वाथ्य लाभका लालग अवश्यक ऄन्य प्रवन्ध समेत लमलाईनु भलन स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोलजम लवपिी ........................को 

नाममा यो ऄन्तररम संरिणात्मक अदिे जारी गररकदएका छौं । यो अदिे लमलसल सामेल राखी 

लवपिीलाइ लेखी  पठाइकदनु । यो अदिे ऄनुसार ईपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसल 

सामेल राख्नु र लनयमानुसार पेि गनुग ।  

 

इलत संवत ................... साल ..........मलहना....गते रोज..िुभम ्। 
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ऄनसुचूी - ९ 

(दफा ५३ को ईपदफा (२) सँग सभबलन्धत) 

लमलापत्रको लालग लनवदेनको ढाँचा 

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यान समि पिे गरेको  

लमलापत्रको सयंिु लनवदेनपत्र 

 

.............. लजल्ला ............. .

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने 

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

.................................को छोरा /छोरी/श्रीमलत  

वषग  ..................को 

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

...............लनवेदक )प्रथम पि(  

                               लवरुद्ध 

.............. लजल्ला  ............. .

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .

............ ...वस्ने वषग  ..................को 

............................................लललखत   )दोस्रो पि( 

 जवाफकताग 

लवषयः सभवन्ध लवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लललखत लनवेदन गदगछौः  

१. हामीलवच संवत २०६९ सालमा सामालजक परभपरा ऄनुसार लववाह गररएकोमा कररव  २ 

वषगसभम  सुमधुर दाभपत्य जीवन रहकेो लथयो । हामीबाट २०७१ साल जठेमा १ छोराको समेत 

जायजन्म भएको,   सोलह वषग २०७१ सालको लतहारमा माआत गएपछी घर नअएको, पटक पटक घर 

अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेको, ललन गएको तर ईल्टै कुटलपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन 

परेको ।  

२. अफुलाइ दाआजो नल्याएको लनईँबाट घरमा हलेा गरेको, ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट 

लनकाला गरेको हो । अफु खुिीले माआत गइ वसेको होआन ऄझपलन लोग्नेप्रलत अफ्नो यथावत 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

माया, सद्भाव र सभमान रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सभवन्ध यथावत कायम गराइपाईँ भने्न प्रत्यथीको 

लललखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं, केहीवषग लोग्ने स्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको 

जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी लवषयले मनमुटाव भइ लोग्ने स्वास्नी ऄलग 

ऄलग वसेकोमा  .....................

गाईँपाललकानगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललकाको न्यालयक सलमलत माफग त वडा नं .

 .................ऄन्तगगतको  ............................मेललमलाप 

केन्द्रमा मेललमलापकताग .................को पहलमा ए क अपसमा छलफल गरी लमली 

अएको व्यहोरा यो छ की लवगतमा जे जस्ता लवषयमा ऄसमझदारी तथा वेमेल भएको भएतापनी 

हामीलवच एक ऄकागप्रलत लवश्वास, सदभाव र पे्रम कायमै रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सभवन्ध लवच्छेद 

गरी पाईँ भने्न लनवेदन दावी छोलड पुनः सुमधुर सभवन्धका साथ दाभपत्य जीवनलाइ व्यवलस्थत 

ढंगले ऄगालड वढाईने छौं । लनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी लमलल वस्न ेवातावरण नहुन े

भएकोले छुिै ठाईमा डरेा ललइ वस्न हामी दवु ैपि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४७ )२ (वमोलजम यो लमलापत्रको संयुि लनवेदन पेि गरेका  छौं , लेलखए 

वमोलजम लमलापत्र गरी पाईँ ।  

४. ..................गाईँपाललका /नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका 

स्थानीय न्यालयक कायगलवधी वमोलजम यो लमलापत्रको संयुि लनवेदन दस्तुर बापत रु 

...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेलखएका व्यहोरा रठक साँचो  हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोलजम सहुलँा वुझाईँला ।  

लनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पि 

.................................... दोस्रो पि 

 

आलत संवत ् ............. 

साल...................मलहना......................गते...............

......रोज िुभम् 

 

ऄनसुचूी -१० 

(दफा ५३ को ईपदफा (५) सँग सभबलन्धत) 

लमलापत्रको ढाँचा 

  



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यानसमि पेि गरेको 

 लमलापत्रको संयुि लनवेदनपत्र 

.............. लजल्ला ............. .

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने 

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

.................................को छोरा /छोरी/श्रीमलत  

वषग  ..................को 

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

...............लनवेदक )प्रथम पि(  

लवरुद्ध 

.............. लजल्ला ............. .

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं 

लललखत जवाफकताग........................को .......................वस्ने 

वषग........................ (दोस्रो पि) 

लवषयः सभवन्ध लवच्छेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लललखत लनवेदन गदगछौं : 

१. हामीलवच संवत २०६९ सालमा सामालजक परभपरा ऄनुसार लववाह गररएकोमा कररव  २ 

वषगसभम  सुमधुर दाभपत्य जीवन रहकेो लथयो । हामीबाट २०७१ साल जठेमा १ छोराको समेत 

जायजन्म भएको,   सोलह वषग २०७१ सालको लतहारमा माआत गएपछी घर नअएको, पटक पटक घर 

अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेको, ललन गएको तर ईल्टै कुटलपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन 

परेको ।  

२. अफुलाइ दाआजो नल्याएको लनईँबाट घरमा हलेा गरेको, ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट 

लनकाला गरेको हो । अफु खुिीले माआत गइ वसेको होआन ऄझपलन लोग्नेप्रलत अफ्नो यथावत 

माया, सद्भाव र सभमान रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सभवन्ध यथावत कायम गराइपाईँ भने्न प्रत्यथीको 

लललखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं, केहीवषग लोग्ने स्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको 

जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी लवषयले मनमुटाव भइ लोग्ने स्वास्नी ऄलग 

ऄलग वसेकोमा  .....................



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललकाको न्यालयक सलमलत माफग त वडा नं .

 .................ऄन्तगगतको  ............................मेललमलाप 

केन्द्रमा मेललमलापकताग .................को पहलमा एक अपसमा छलफल गरी लमली 

अएको व्यहोरा यो छ की लवगतमा जे जस्ता लवषयमा ऄसमझदा री तथा वेमेल भएको भएतापनी 

हामीलवच एक ऄकागप्रलत लवश्वास, सदभाव र पे्रम कायमै रहकेोल ेलोग्ने स्वास्नीको सभवन्ध लवच्छेद 

गरी पाईँ भने्न लनवेदन दावी छोलड पुनः सुमधुर सभवन्धका साथ दाभपत्य जीवनलाइ व्यवलस्थत 

ढंगले ऄगालड वढाईने छौं । लनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी लमलल वस्न ेवातावरण नहुन े

भएकोले छुिै ठाईमा डरेा ललइ वस्न हामी दवु ैपि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४७ )२ (वमोलजम यो लमलापत्रको संयुि लनवेदन पेि गरेका छौं , लेलखए 

वमोलजम लमलापत्र गरी पाईँ ।  

४. ..................गाईँपाललका /नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललक 

स्थानीय न्यालयक कायगलवधी वमोलजम यो लमलापत्रको संयुि लनवेदन दस्तुर बापत रु 

...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

५. यसमा लेलखएका व्यहोरा रठक साँचो  हुन,् झुठा ठहरे कानून वमोलजम सहुलँा वुझाईँला ।  

लनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पि 

.................................... दोस्रो पि 

 

आलत संवत ् ............. 

साल...................मलहना......................गते...............

......रोज िुभम् । 

ऄनसुचूी -११ 

(दफा ६० को ईपदफा (३) सँग सभबलन्धत) 

मलेलमलापकतागमा सचूीकृत हुने लनवदेन ढाचँा 

न्यालयक सलमलत 

 कालीमाटी गाईँपाललका 

  

फोटो 

    



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

लवषयः मेललमलापकतागमा सूचीकृत हुन पाईँ ।  

 

प्रस्तुत लवषयमा तपलसलमा ईल्लेलखत कागजातहरुको प्रलतललपी साथै राखी ............  

गाईँपाललकाको न्यालयक सलमलत ऄन्तगगतका ............ मेललमलाप केन्द्रमा सूचीकृत भइ 

मेललमलाप गराईन ऄनुमती पाईँ भनी लनवेदन गदगछु ।  

तपलसल  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसभम ईलतणग गरेको िैलिक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी, 

३) मेललमलापकतागको ताललम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायाँकपी, 

४) मेललमलाप सभबन्धी ऄनुभव र 

५) व्यलिगत लववरण (Bio- data) 

                                                         लनवेदक 

नाम थरः .......... 

दस्तखतः ........... 

लमलतः ............ 

ऄनसुचूी -१२ 

(दफा ७६ को ईपदफा (१) सँग सभबलन्धत) 

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यान समि पिे गरेको 

भररभराईको लनवदेन पत्र 

 

लवषयः भररभराइ पाईँ भने्न वारे । 

......वस्ने................................लनवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

.......वस्ने.............लवपिी ÷वादी÷प्रलतवादी 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

मुद्धा 

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदगछु । 

१.ईपरोि लवपिी संगको ईल्लेलखत मुद्धा यस गाईँपाललकाको न्यालयक सलमलतको 

लमलत ..............को लनणगय बमोलजम मैले यस कायागलयमा राखेको दस्तुर ÷रकम 

लमलत ..............को श्री...................लजल्ला ऄदालतको फैसला 

बमोलजम मैले भरी भराइ पाईने ठहर भएको हुदँा ईि रकम  भरी भराइ पाईन यो लनवेदन 

पेि गरेको छु । 

२.मैल ेयस कायागलयमा जभमा गरेको दस्तुर  .। भरपाइ÷रलसद÷भौचरको सक्कलै प्रलत र सभमानीत 

श्री .......................लजल्ला ऄदालतको ऄलन्तम फैसलाको छायाकपी यसै 

साथ संलग्न छ ।  

 ३.  यसमा लेलखएको व्यहोरा ठीक हो, झुठा ठहरे सहुलँा बुझाईला । 

लनवेदक 

लनज

.........

..... 

इलत 

संवत

..................साल...................मलहना.............गते......

..रोज िुभम् ।  



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

ऄनसुचूी -१३ 

(दफा ७७ को ईपदफा (१) सँग सभबलन्धत) 

चलन चलाईने लनवदेन 

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यान 

लनवेदन पत्र 

लवषयः चलन चलाइ पाईँ भने्न वारे । 

.......वस्ने.....................लनवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 

लवरुद्ध 

.......वस्ने..................लवपिी ÷वादी÷प्रलतवादी 

मुद्धा 

म लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदगछु । 

१   ईपरोि लवपिीसंगको ईल्लेलखत मुद्धा यस गाईँपाललका÷नगरपाललकाको न्यालयक सलमलतबाट 

लमलत ........मा लनणगय भइ ईि घर जग्गा )वा जुन सभपलि भोग गनग पाईने गरी 

लनणगय भएको  छ सो सभपलि वा वस्तु ईल्लेख गने (मेरो हक भोग र स्वालमत्वको हुने ठहर 

भएकोमा श्री ......लजल्ला ऄदालतमा लवपिीले पु नरावलोकन गरेकोमा सभमानीत 

ऄदालतबाट समेत लमलत  ..............मा लनणगय हुदँा न्यालयक सलमलतकै लनणगयलाइ 

सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुदँा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सभपलि रहकेो 

हुदँा लिशालतलिश मलाइ ईि  सभपलि चलन चलाइ पाईन यो लनवेदन पेि गरेको छु  । 

    २  .यसै लनवेदन साथ दहेायका कागजातहरु संलग्न गरेको छु ।   

 क  .न्यालयक सलमलतले लमलत............मा गरेको लनणगयको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........लजल्ला ऄदालतले गरेको लमलत.............को सदर 

फैसलाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस लववाद सभवद्ध लमलसल यसै कायागलयमा रहकेो छ ।  

 घ  .लेलखएको व्यहोरा रठक साँचो छ , झुठा ठहरे कानून बमोलजम सहुलँा बुझाईँला । 

लनवेदक 

लनज
.........
...... 

इलत 

संवत

..................साल...................मलहना.............गते......

..रोज िुभम् ।  

ऄनसुचूी -१४ 

(दफा ७९ को ईपदफा (४) सँग सभबलन्धत) 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

सभपलत रोक्काको ऄदिे 

 

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यान 

संयोजक 

श्री

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

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

सदस्य 

श्री

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

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

सदस्य 

श्री

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

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

अदिे 

संवत  .................सालको लनवेदन नं........  

लवषयः सभपलत हस्तान्तरण रोक्का 

.............. लजल्ला ............. .

गाईँपाललक/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .

 ...............वस्ने 

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

.................................को छोरा /छोरी/श्रीमलतवषग 

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

को .........................................................लनवेदक 

)प्रथम पि(  

लवरुद्ध 

......लजल्ला...........गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा 

न.ं...लवपिी (दोश्रो पि)..........वस्ने....वषग.....को यसमा लनवेदकको माग 

बमोलजम......लजल्ला........ 

......गाईँपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं.... 

ि.ेफ.........कक.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहकेो 

ऄवण्डाको..................वगगकफटको चार तल्ले घर र ललग लगापात समेत 

लवपिी....सभपलि लनज लवपिीबाट ऄन्य ऄंलियारहरुको मन्जुरी लवना हक हस्तान्तरण हुन सके्न 

अिंका गरी लनवेदकले कदएको लनवेदन ईपर प्रारलभभक रुपमा जाँचवुझ गदाग व्यहोरा मनालसव 
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दलेखएको हुदँा हाललाइ प्रत्यिी को नाममा रहकेो ईलल्ललखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनग 

लसफाररस नकदन वडालाइ र ऄको अदिे नभएसभमका लालग ईि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण 

नगनुग/गनग नकदनु भनी मालपोत कायागलयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

को दफा ४९ (६) बमोलजम यो रोक्काको अदिे जारी गररकदएका छौं । यो अदिे लमलसल सामेल 

राखी सभवलन्धत कायागलयहरुमा पठाइकदनु । यो अदिे ऄनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी 

लमलसल सामेल राख्नु र लनयमानुसार पेि गनुग । 

 

 

 

इलत संवत................साल.............मालहना...........गते„..........रोज 

िुभम ्। 
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ऄनसुचूी -१५ 

(दफा ८८ को ईपदफा (६) सँग सभबलन्धत) 

नक्कलको लालग लनवदेन 

न्यालयक सलमलत  

कालीमाटी गाईँपाललका, न्यालयक सलमलत,सल्यान समि पेि गरेको 

लनवेदन पत्र 

लवषयः नक्कल पाईँ भने्न बारे । 

................... बस्न े

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

........... लनवेदक/वादी/प्रलतवादी 

                              लवरुद्ध 

............... बस्न े

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

................ लवपिी/वादी/प्रलतवादी 

मुद्दाः 

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

म लनवेदक लनवेदन दस्तुर वापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदगछुः 

(१) ईपरोि लवपिीसँगको ईल्लेलखत मुद्दामा ऄध्ययनको लालग दहेायका कागजातहरु अवश्यक 

परेको हुदँा प्रमालणत प्रलतललपी पाईँ भनी यो लनवेदन साथ ईपलस्थत भएको छु ।ऄतः 

नक्कलको प्रमालणत प्रलतललपी पाईँ ।  

दहेाय, 

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

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

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

२) लेलखएको व्यहोरा रठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोलजम सहुलँा बुझाईँला ।  

लनवेदक 

लनज 
..............
............ 

 आलत सभवत् ......... साल .... मलहना .... गते रोज् ... िुभम ्
................ 
                                                                           

अज्ञाले  

                                                              

मािगल कुमार ओली 
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       प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 


