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भाग–१  

न्याक्तयक सक्तमक्तति ेईजरुीको कारवाही ककनारा गदाा ऄपनाईनपुन ेकायाक्तवक्तधका सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनकेो क्तवधयेक  

प्रस्तावना :  

 

न्याक्तयक सक्तमक्ततिे प्रचक्तित कानून बमोक्तजम ईजुरीको कारवाही र ककनारा गदाा ऄपनाईनुपने कायाक्तवक्तध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं 

पारदर्शिता कायम गरी कानूनको िासन तथा न्याय प्रक्ततको जनक्तवश्वास कायम राखीरहनको िाक्तग प्रचिनमा रहेको संघीय कानूनमा भए 

दके्तख बाहके थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोिे, 

 नेपािको संक्तवधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) बमोक्तजम वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  गाईँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारक्तम्भक 

१. सकं्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका न्याक्तयक सक्तमक्तत (कायाक्तवक्तध सम्बन्धी) 

ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः क्तवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथा निागेमा यस ऐनमा; 

(क)  “ईजुरी” भन्नािे सक्तमक्तत समक्ष परेको ईजुरीबाट िुरु भएको प्रचक्तित कानून बमोक्तजम सक्तमक्ततिे कारवाही  

ककनारा गने ईजुरी सम्झनुपछा ।  

(ख) “खाम्न”े भन्नािे तोककएको सम्पक्तिको मूलयांकन गररदा भ्याईने हदिाइ सम्झनु पदाछ ।  
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(ग) “चिन चिाइकदने” भन्नािे क्तनणाय पश्चात हक ऄक्तधकार प्राप्त भएको व्यक्तििाइ कुनै वस्तु वा सम्पक्ति भोग 

गना कदने कायािाइ सम्झनुपदाछ । 

(घ) “जमानत” भन्नािे कुनै व्यक्ति वा सम्पक्तििाइ न्याक्तयक सक्तमक्ततिे चाहकेो वखतमा ईपक्तस्थत वा हाक्तजर 

गराईन क्तिएको क्तजम्मा वा ईिरदाक्तयत्विाइ सम्झनुपदाछ ।  

(ङ) “तामेिी” भन्नािे न्याक्तयक सक्तमक्ततको क्षेत्राक्तधकार क्तभत्रका क्तववादहरुमा सम्वक्तन्धत पक्षिाइ वुझाइने 

म्याद, सुचना, अदिे, पूजी वा जानकारी पत्र रीत पूवाक वुझाईने कायािाइ सम्झनुपछा ।  

(च) “तायदात” भन्नािे सम्पक्तिको क्तववरण वा गन्ती गरेको संख्या जक्तनने व्यहोरा वा सम्पक्तिको फाँटवारी वा 

िगतिाइ सम्झनुपदाछ ।  

(छ) “तोककएको” वा “तोककए बमोक्तजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगात बनेको क्तनयममा तोककए बमोक्तजम 

सम्झनुपछा । 

(ज) “दरपीठ” भन्नािे न्याक्तयक सक्तमक्तत समक्ष पेि हुन अएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धमा रीत नपुगे वा 

कानूनिे दताा नहुने वा निागे्न भएमा त्यसको पछाक्तड परि सोको कारण र ऄवस्था जनाआ ऄक्तधकारप्राप्त 

ऄक्तधकारीिे िेक्तखकदने क्तनदिेन वा व्यहोरािाइ सम्झनुपदाछ ।  

(झ) “नामेसी” भन्नािे कुनै व्यक्तिको नाम, थर र वतन समेतको क्तवस्तृत क्तववरण खुिाआएको व्यहोरािाइ 

सम्झनुपदाछ ।  

(ञ) “नाक्तिि” भन्नािे कुनै क्तववादको क्तवषयमा दफा ८ बमोक्तजम कदएको ईजुरी, क्तनवेदन वा कफराद सम्झनुपछा 

। 

 

 

 

(ट)  “क्तनणाय ककताब” भन्नािे सक्तमक्ततिे ईजुरीमा गरेको क्तनणायको ऄक्तभिेख राख्नको िाक्तग खडा गरेको ईजुरीमा 

क्तनणाय गरेको व्यहोरा र त्यसको अधार तथा कारणको संक्तक्षप्त ईलिेख भएको ककताब सम्झनुपछा । 

(ठ)  “पन्चकृक्तत मोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पक्तिको स्थिगत तथा स्थानीय ऄविोकन मूलयांकन गरी 

क्तवक्री क्तवतरण हुनसके्न ईक्तचत ठहराएर क्तनक्तश्चत गरेको मुलयिाइ सम्झनुपदाछ ।   

(ड) “पेिी” भन्नािे न्याक्तयक सक्तमक्तत समक्ष क्तनणायाथा पेि हुने क्तववादहरुमा पक्षहरुिाइ ईपक्तस्थत गराआ सुनुवाआ 

गने कामिाइ सम्झनुपदाछ ।  

(ढ)  “प्रक्ततवादी ” भन्नािे बादीिे जसका ईपर ईजुरी दताा गदाछ सो व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपछा । 

(ण) “वकपत्र” भन्नािे क्तववाद सम्बन्धमा जानकार भइ साक्षीको रुपमा व्यि गरेका कुरा िेक्तखने वा िेक्तखएको 

कागजिाइ सम्झनुपछा ।  

(त) “बन्द इजिास” भन्नािे न्याक्तयक सक्तमक्तत ऄन्तगात क्तनरुपण हुने क्तववादहरु मध्ये गोप्य प्रकुक्ततको क्तववाद 

भएको र सम्वद्ध पक्षहरुक्तवच गोपक्तनयता कायम गना अवश्यक दके्तखएमा सम्वद्ध पक्षहरु मात्र सहभागी 

हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सुनुवाइ कक्षिाइ सम्झनुपछा ।  

(थ) “बादी” भन्नािे कसै ईपर सक्तमक्तत समक्ष ईजुरी दताा गने व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपछा । 
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(द) “मूलतवी” भन्नािे न्याक्तयक सक्तमक्तत ऄन्तगात क्तवचाराधीन मुद्धा ऄन्य ऄड्डा ऄदाितमा समेत क्तवचाराक्तधन 

भइरहकेो ऄवस्थामा न्याक्तयक सक्तमक्ततिे क्तनणाय गदाा ऄन्य क्तवचाराक्तधन मुद्धामा प्रभाक्तवत हुने दके्तखएमा 

प्रभाव पाने मुद्धाको फैसिा नभएसम्म प्रभाक्तवत हुने मुद्दा स्थक्तगत गने कायािाइ सम्झनुपछा ।  

(ध) “िगापात” भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग ऄन्तर क्तनक्तहत टहरा, बोट क्तवरुवा, खुलिा जक्तमन र त्यसमा रहकेा 

सबैखािे संरचना वा चचेको जग्गा, छेईछाई, सेरोफेरो र सम्पूणा ऄवयविाइ सम्झनुपदाछ ।  

(न) “सदरस्याहा” भन्नािे धरौटीमा रहकेो रकमको िगत किा गरी अम्दानीमा वाध्ने  कायािाइ सम्झनुपछा । 

   

(प) “सभा” भन्नािे गाईँसभा/नगरसभा सम्झनुपछा । 

(फ) “सक्तमक्तत” भन्नािे न्याक्तयक सक्तमक्तत सम्झनुपछा र सो िव्दिे स्थानीय ऐनको दफा ४८  को ईपदफा 

(६) बमोक्तजमको सक्तमक्ततिाआा समेत जनाईनेछ । 

(ब) “साि वसािी” भन्नािे हरेक वषाको िाक्तग छुिा छुिै हुने गरी प्रक्ततवषाको क्तनक्तमि स्थायी रुपमा तय 

गररएको िता सम्झनुपछा । 

(भ)  “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछा । 

(म)  "संक्तवधान" भन्नािे नेपािको संक्तवधान सम्झनुपछा । 

 

 

पररच्छेद-२ 

सक्तमक्ततको ऄक्तधकार  

३. ईजुरीमा क्तनणाय सम्बन्धी काम : सक्तमक्ततमा दताा भएका ईजुरी वा ईजुरीको क्तनणाय गने वा दताा भएको नाक्तिि वा 

ईजुरीको कुनै व्यहोरािे िगत किा गने ऄक्तधकार सक्तमक्ततिाआा मात्र हुनेछ । 

४. क्तनणाय सम्बन्धी बाहके ऄन्य काम : (१) दफा ३ मा ईलिेख भएको वा प्रचक्तित कानूनिे सक्तमक्तत वा सक्तमक्ततको 

सदस्यिे नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृक्ततिे सक्तमक्तत वा सक्तमक्ततको सदस्यिे नै गनुापने स्पष्ट भैरहकेो दके्तख 

बाहकेको ऄन्य कायाहरू यस ऐनमा तोककएको कमाचारी र त्यसरी नतोककएकोमा सक्तमक्ततिे क्तनणाय गरी तोकेको वा 

ऄक्तधकार प्रदान गरेको कमाचारीिे गनुापनेछ । 

  (२) तोककएको िाखा प्रमुख वा तोककएका ऄन्य कमाचारीिे यस ऐन र प्रचक्तित कानून बमोक्तजम तोककएको काम 

गदाा सक्तमक्ततको संयोजक वा सक्तमक्ततिे तोकेको सदस्यको प्रत्यक्ष क्तनदिेन, दखेदखे र क्तनयन्त्रणमा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बमोक्तजम कायाक्तवक्तध ऄविम्बन गनुापने : सक्तमक्ततिे ईजुरी वा ईजुरीको कारवाही र ककनारा गदाा प्रचक्तित र 

सम्बक्तन्धत संघीय कानूनमा स्पष्ट ईलिेख भए दके्तख बाहके यस ऐन बमोक्तजमको कायाक्तवक्तध ऄविम्बन गनुापनेछ । 

६. सक्तमक्ततिे हनेे : सक्तमक्ततिाआा दहेाय बमोक्तजमको ईजुरीहरूमा कारवाही र ककनारा गने ऄक्तधकार रहनेछः 
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(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ ऄन्तगातको ईजुरी, 

(ख) मेिक्तमिाप ऐन, २०६८ ऄनुसार मेिक्तमिापको िाक्तग गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकामा प्रेक्तषत ईजुरी, 

(ग) संक्तवधानको ऄनुसूची-८ ऄन्तगातको एकि ऄक्तधकार ऄन्तगात सभािे बनाएको कानून बमोक्तजम क्तनरूपण 

हुने गरी क्तसर्शजत ईजुरी, तथा 

(घ) प्रचक्तित कानूनिे गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकािे हनेे भक्तन तोकेका ईजुरीहरू । 

७. सक्तमक्ततको क्षेत्राक्तधकार : सक्तमक्ततिे दफा ६ ऄन्तगातका मध्ये दहेाय बमोक्तजमका ईजुरीहरूमा मात्र क्षेत्राक्तधकार ग्रहण 

गने तथा कारवाही ककनारा गनेछः 

(क) व्यक्तिको हकमा ईजुरीका सबै पक्ष गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको भैगोक्तिक क्षेत्राक्तधकार क्तभत्र 

बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचक्तित कानून र संक्तवधानको भाग ११ ऄन्तगातको कुनै ऄदाित वा न्यायाधीकरण वा क्तनकायको 

क्षेत्राक्तधकार क्तभत्र नरहेको, 

(ग) गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको क्षेत्राक्तधकार क्तभत्र परेका कुनै ऄदाित वा क्तनकायबाट मेिक्तमिाप वा 

क्तमिापत्रको िाक्तग प्रेक्तषत गरीएको, 

(घ) ऄचि सम्पक्ति समावेि रहकेो क्तवषयमा सो ऄचि सम्पक्ति गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको भैगोक्तिक 

क्षेत्राक्तधकार क्तभत्र रक्तहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बक्तन्धत क्तवषयवस्तु रहेकोमा सो घटना गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको भैगोक्तिक क्षेत्र 

क्तभत्र घटेको । 

 

 

 

पररच्छेद-३ 

ईजरुी तथा प्रक्ततवाद दताा 

८. क्तववाद  दताा गने : (१) कसै ईपर क्तववाद  दताा गदाा वा ईजुरी चिाईँदा प्रचक्तित कानून बमोक्तजम हकदयैा पुगेको 

व्यक्तििे सक्तमक्ततको तोककएको िाखा समक्ष ईजुरी दताा गनासके्नछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम ईजुरी दददा यस ऐन तथा प्रचक्तित कानून बमोक्तजम खुिाईनुपने कुरा सबै 

खुिाआा तथा पुयााईनुपने प्रकक्रया सबै पुरा गरी ऄनुसूची-१ बमोक्तजमको ढाँचामा कदनुपनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) मा िेक्तखए दके्तख बाहके ईजुरीमा दहेाय बमोक्तजमको व्यहोरा समेत खुिाईनुपनेछः 

(क) बादीको नाम, थर, वतन र क्तनजको बाबू र अमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम; 

(ख) प्रक्ततवादी को नाम, थर र थाहा भएसम्म क्तनजको बाबु र अमाको नाम, थर र स्थान पिा िागे्नगरी 

स्पष्ट खुिेको वतन; 

(ग) गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको नाम सक्तहत सक्तमक्ततको नाम; 

(घ) ईजुरी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूणा क्तववरण; 
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(ङ) गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकािे तोके ऄनुसारको दस्तुर बुझाएको रक्तसद वा क्तनस्सा; 

(च) सक्तमक्ततको क्षेत्राक्तधकार क्तभत्रको ईजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बक्तन्धत कानून; 

(छ) बादीिे दावी गरेको क्तवषय र सोसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू; 

(ज) हदम्याद िागे्न भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदयैा पुगेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पक्तिसँग सम्बक्तन्धत क्तवषय भएकोमा सो सम्पक्ति चि भए रहकेो स्थान, ऄवस्था तथा ऄचि 

भए चारककलिा सक्तहतको सबै क्तववरण । 

  (४)  प्रचक्तित कानूनमा कुनै क्तविेष प्रकक्रया वा ढाँचा वा ऄन्य केक्तह ईलिेख भएको रहछे भने सो 

सन्दभामा अवश्यक क्तववरण समेत खुिेको हुनुपनेछ । 

  (५) कुनै ककक्तसमको क्षक्ततपूर्शत भराईनुपने ऄथवा बण्डा िगाईनुपने ऄवस्थाको ईजुरीको हकमा 

त्यस्तो क्षक्ततपरू्शत वा बण्डा वा चिनको िाक्तग सम्बक्तन्धत ऄचि सम्पक्तिको क्तववरण खुिेको हुनुपनेछ । 

९. क्तववाद  दताा गरी क्तनस्सा कदने : (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ८ बमोक्तजम प्राप्त ईजुरी दताा गरी बादीिाआा तारेख तोकक 

ऄनुसूची-२ बमोक्तजमको ढाँचामा क्तववाद  दतााको क्तनस्सा कदनुपनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम तारेख कदनु पने ऄवस्थामा तारेख तोक्दा ऄनुसूची-३ बमोक्तजमको ढाँचामा 

तारेख भपााआा खडा गरी सम्बक्तन्धत पक्षको दस्तखत गराआा क्तमक्तसि सामेि राख्नुपछा । 

    (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम तारेख भपााआामा तोककएको तारेख तथा ईि क्तमक्ततमा हुने काया समेत ईलिेख 

गरी सम्बक्तन्धत पक्षिाआा ऄनुसूची-४ बमोक्तजमको ढाँचामा तारेख पचाा कदनुपनेछ । 

१०. ईजुरी दरपीठ गने : (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ८ बमोक्तजम पेि भएको ईजुरीमा प्रकक्रया नपुगेको दके्तखए पुरा गनुापने 

दहेायको प्रकक्रया पुरा गरी ऄथवा खुिाईनुपने दहेायको व्यहोरा खुिाआ लयाईनु भन्ने व्यहोरा िेक्तख पाँच कदनको समय 

तोकक तथा क्तववाद  दताा गना नक्तमलने भए सो को कारण सक्तहतको व्यहोरा जनाआा दरपीठ गरेमा बादीिाआा ईजुरी कफताा 

कदनुपनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम प्रकक्रया नपुगेको भक्तन दरपीठ गरी कफताा गरेको ईजुरीमा दरपीठमा ईलिेख 

भए बमोक्तजमको प्रकक्रया पुरा गरी पाँच कदनक्तभत्र लयाएमा दताा गररकदनुपछा । 

   (३) ईपदफा (१) बमोक्तजमको दरपीठ अदिे ईपर क्तचि नबुझ्ने पक्षिे सो अदिे भएको क्तमक्ततिे क्ततन कदन 

क्तभत्र ईि अदिेको क्तबरुद्धमा  सक्तमक्तत समक्ष क्तनवेदन कदन सके्नछ । 

   (४) ईपदफा (३) बमोक्तजम कदएको क्तनवेदन व्यहोरा मनाक्तसब दके्तखए सक्तमक्ततिे ईपदफा (१) बमोक्तजमको 

दरपीठ बदर गरी क्तववाद  दताा गना अदिे कदनसके्नछ । 

   (५) ईपदफा (४) बमोक्तजम अदिे भएमा ईजुरी प्रिासकिे त्यस्तो क्तववाद  दताा गरी ऄरू प्रकक्रया पुरा 

गनुापनेछ । 

११. दताा गना नहुने : ईजुरी प्रिासकिे दफा ८ बमोक्तजम पेि भएको ईजुरीमा दहेाय बमोक्तजमको व्यहोरा रठक 

भएनभएको जाँच गरी दताा गना नक्तमलने दके्तखएमा दफा १० बमोक्तजमको प्रकक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुापनेछः 

(क) प्रचक्तित कानूनमा हदम्याद तोककएकोमा हदम्याद वा म्याद क्तभत्र ईजुरी परे नपरेको; 

(ख) प्रचक्तित कानून बमोक्तजम सक्तमक्ततको क्षेत्राक्तधकार क्तभत्रको ईजुरी रहे नरहेको; 

(ग) कानुन बमोक्तजम िागे्न दस्तुर दाक्तखिा भए नभएको; 



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :२   क्तमक्तत : २०७७ साि जषे्ठ २१   

 

6 
 

(घ) कुनै सम्पक्ति वा ऄक्तधकारसँग सम्बक्तन्धत क्तवषयमा क्तववाद क्तनरूपण गनुापने क्तवषय ईजुरीमा समावेि 

रहेकोमा त्यस्तो सम्पक्ति वा ऄक्तधकार क्तवषयमा ईजुरी गना बादीको हक स्थाक्तपत भएको प्रमाण 

अवश्यक पनेमा सो प्रमाण रह ेनरहकेो; 

(ङ) ईि क्तवषयमा ईजुरी गने हकदयैा बादीिाआा रह ेनरहकेो; 

(च) क्तिखतमा पुरागनुापने ऄन्य रीत  पुग ेनपुगेको;  

१२. दोहोरो दताा गना नहुने : (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन प्रचक्तित कानून बमोक्तजम सक्तमक्तत वा 

ऄन्य कुनै ऄदाित वा क्तनकायमा कुनै पक्षिे ईजुरी गरी सक्तमक्तत वा ईि ऄदाित वा क्तनकायबाट ईजुरीमा ईलिेख 

भएको क्तवषयमा प्रमाण बुक्तझ वा नबुक्तझ क्तववाद क्तनरोपण भैसकेको क्तवषय रहकेो छ भने सो ईजुरीमा रहकेा पक्ष 

क्तवपक्षको बीचमा सोक्तह क्तवषयमा सक्तमक्ततिे ईजुरी दताा गना र कारवाही गना हुँदनै । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम दताा गना नक्तमलने ईजुरी भुिवि दताा भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपक्तछ 

ईजुरी जुनसुकै ऄवस्थामा रहेको भए पक्तन सक्तमक्ततिे ईजुरी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. ईजुरीसाथ क्तिखत प्रमाणको सक्कि पेि गनुापने : ईजुरीसाथ पेि गनुा पने प्रत्येक क्तिखत प्रमाणको सक्कि र कक्तम्तमा 

एक प्रक्तत नक्कि ईजुरीसाथै पेि गनुापनेछ र ईजुरी प्रिासकिे त्यस्तो क्तिखतमा कुनै कैकफयत जनाईनुपने भए सो 

जनाआ सो प्रमाण सम्बक्तन्धत क्तमक्तसिमा राख्नेछ । 

१४. ईजुरी तथा प्रक्ततवाद दताा दस्तुर : (१) प्रचक्तित कानूनमा क्तववाद  दताा दस्तुर तोककएकोमा सोक्तह बमोक्तजम तथा 

दस्तुर नतोककएकोमा एक सय रूपैयाँ बुझाईनुपनेछ । 

   (२) प्रचक्तित कानूनमा प्रक्ततवाद दताा दस्तुर निागे्न भनेकोमा बाहके एक सय रूपैयाँ प्रक्ततवाद दताा दस्तुर 

िागे्नछ । 

१५. प्रक्ततवाद पेि गनुापने : (१) प्रक्ततवादी िे दफा २० बमोक्तजम म्याद वा सूचना प्राप्त भएपक्तछ म्याद वा सूचनामा 

तोककएको समयावक्तध क्तभत्र ईजुरी प्रिासक समक्ष अफै वा वारेस माफा त क्तिक्तखत प्रक्ततवाद दताा गनुापनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम प्रक्ततवाद पेि गदाा प्रक्ततवादी िे भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रक्ततक्तिक्तप 

साथै संिग्न गरी पेि गनुापनेछ । 

   (३) प्रक्ततवादीिे क्तिक्तखत ब्यहोरा दददा ऄनुसूची-५ बमोक्तजमको ढाँचामा कदनुपनेछ । 

१६. प्रक्ततवाद  जाँच गने : (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा १५ बमोक्तजम पेि भएको प्रक्ततवाद जाँच गरी कानून बमोक्तजमको 

रीत  पुगेको तथा म्याद क्तभत्र पेि भएको दके्तखए दताा गरी सक्तमक्तत समक्ष पेि हुने गरी क्तमक्तसि सामेि गनुापनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम प्रक्ततवाद दताा हुने भएमा ईजुरी प्रिासकिे प्रक्ततवादीिाआा वादी क्तमिानको 

तारेख तोकु्नपनेछ । 

१७. क्तिखतमा पुरा गनुापने सामान्य रीत : (१) प्रचक्तित कानून तथा यस ऐनमा ऄन्यत्र िेक्तखए दके्तख बाहके सक्तमक्तत समक्ष 

दताा गना लयाएका ईजुरी तथा प्रक्ततवादमा दहेाय बमोक्तजमको रीत  समेत पुरा गनुापनेछः 

(क) एफोर साआज को नेपािी कागजमा बायाँ तफा  पाँच सेक्तन्टक्तमटर, पक्तहिो पृष्ठमा िीरतफा  दि सेक्तन्टक्तमटर र 

त्यसपक्तछको पृष्ठमा पाँच सके्तन्टक्तमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बक्तिस हरफमा नबढाआा कागजको एकातफा  

मात्र िेक्तखएको;  
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 (ख) क्तिखत दताा गना लयाईने प्रत्येक व्यक्तििे क्तिखतको प्रत्येक पृष्ठको िीर पुछारमा छोटकरी दस्तखत गरी 

ऄक्तन्तम पृष्ठको ऄन्त्यमा िेखात्मक तथा लयाप्चे सक्तहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीिे क्तिखत तयार गरेको भए क्तनजिे पक्तहिो पृष्ठको बायाँ तफा  क्तनजको काननू 

व्यवसायी दताा प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको ककक्तसम खुिाआा दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) क्तिखतको ऄक्तन्तम प्रकरणमा यस क्तिखतमा िेक्तखएको व्यहोरा रठक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून बमोक्तजम 

सहुिँा बुझाईँिा भन्ने ईलिेख गरी सो मुक्तन क्तिखत दताा गना लयाएको वषा, मक्तहना र गते तथा बार  खुिाआा 

क्तिखत दताा गना लयाईने व्यक्तििे दस्तखत गरेको, तर ब्यहोरा पुराआ पेि भएको क्तिखत क्तिनिाआ यो 

ईपदफािे बाधा पारेको माक्तनने छैन ।  

 

             (२) क्तिखतमा क्तवषयहरू क्रमबद्ध  रूपमा प्रकरण छुट्याआा संयक्तमत र मयााकदत भाषामा िेक्तखएको                        

हुनुपनेछ ।  

    (३) क्तिखतमा पेटबोक्तिमा परेको स्थानको पक्तहचान हुने स्पष्ट क्तववरण र व्यक्तिको नाम, थर , ठेगाना तथा  

ऄन्य क्तववरण स्पष्ट खुिेको हुनुपनेछ । 

            (४) क्तिखत दताा गना लयाईने वा सक्तमक्ततमा कुनै कागज गना अईनेिे क्तनजको नाम, थर र वतन खुिेको 

नागररकता वा ऄन्य कुनै प्रमाण पेि गनुापछा । 

१८. नक्कि पेि गनुापने : ईजुरी वा प्रक्ततवाद दताा गना लयाईनेिे क्तवपक्षीको िाक्तग ईजुरी तथा प्रक्ततवादको नक्कि तथा संिग्न 

क्तिखत प्रमाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुापछा । 

१९. ईजुरी वा प्रक्ततवाद संिोधन : (१) क्तिखत दताा गना लयाईने पक्षिे सक्तमक्ततमा दताा भआसकेको क्तिखतमा िेखाआ वा 

टाआप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटी सच्याईन क्तनवेदन कदन सके्नछ । 

    (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदनमा माग बमोक्तजम सच्याईँदा दावी तथा प्रक्ततवादमा गरीएको माग 

वा दावीमा मुिभूत पक्षमा फरक नपने र क्तनकै सामान्य प्रकारको संिोधन माग गरेको दखेेमा ईजुरी प्रिासकिे सो 

बमोक्तजम सच्याईन कदन सके्नछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम संिोधन भएमा  सो को जानकारी ईजुरीको ऄको पक्षिाआा कदनुपनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

म्याद तामिेी तथा तारेख  

२०. म्याद सूचना तामेि गने : (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ९ बमोक्तजम क्तववाद  दताा भएपक्तछ बकढमा दआुा कदन क्तभत्र 

प्रक्ततवादीका नाममा प्रचक्तित काननूमा म्याद तोककएको भए सोक्तह बमोक्तजम र नतोककएको भए पन्र कदनको म्याद 

कदआा सम्बक्तन्धत वडा कायाािय माफा त ईि म्याद वा सूचना तामेि गना सके्नछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम म्याद वा सूचना तामेि गदाा दफा ९ बमोक्तजमको ईजुरी तथा ईि ईजुरी साथ 

पेि भएको प्रमाण कागजको प्रक्ततक्तिक्तप  समेत संिग्न गरी पठाईनुपनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन एक भन्दा बकढ प्रक्ततवादी िाआा म्याद कदनुपदाा 

प्रमाण कागजको नक्कि कुनै एकजना मुि प्रक्ततवादी िाआा पठाआा बाँककको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कि फिानाको 

म्याद साथ पठाआएको छ भन्ने व्यहोरा िेक्तख पठाईनुपनेछ । 
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   (४) ईपदफा (१) बमोक्तजम प्राप्त भएको म्याद वडा कायााियिे बकढमा क्ततन कदन क्तभत्र तामेि गरी 

तामेिीको व्यहोरा खुिाआा सक्तमक्ततमा पठाईनु पनेछ । 

   (५) ईपदफा (१) बमोक्तजम म्याद तामेि हुन नसकेमा दहेाय बमोक्तजमको क्तवद्युतीय माध्यम वा पक्तत्रकामा 

सूचना प्रकािन गरेर म्याद तामेि गनुापनेछः  

(क) म्याद तामेि गररनुपने व्यक्तिको कुनै फ्याक्स वा आामेि वा ऄन्य कुनै ऄक्तभिेख हुन सके्न क्तवद्युतीय 

माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रक्ततवादी िे म्याद तामेिी भएको जानकारी पाईन सके्न मनाक्तसब अधार छ भन्ने दके्तखएमा सक्तमक्ततको 

क्तनणायबाट कुनै स्थानीय दकै्तनक पक्तत्रकामा सूचना प्रकािन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रेक्तडयो वा स्थानीय 

टेक्तिक्तभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; वा 

(ग) ऄन्य कुनै सरकारी क्तनकायबाट म्याद तामेि गराईँदा म्याद तामेि हुन सके्न मनाक्तसब कारण दके्तखएमा 

सक्तमक्ततको अदिेबाट त्यस्तो सरकारी क्तनकाय माफा त । 

   (६) यस ऐन बमोक्तजम म्याद जारी गनुापदाा ऄनुसूची-६ बमोक्तजमको ढाँचामा जारी गनुापनेछ । 

२१. रोहवरमा राख्नुपने : यस ऐन बमोक्तजम वडा कायाािय माफा त तामेि गररएको म्यादमा सम्बक्तन्धत वडाको ऄध्यक्ष वा 

सदस्य तथा कक्तम्तमा दआुाजना स्थानीय भिाद्मी  रोहवरमा राख्नुपनेछ । 

२२. रीत बेरीत जाँच गने : (१) ईजुरी प्रिासकिे म्याद तामेिीको प्रक्ततवेदन प्राप्त भएपक्तछ रीतपूवाकको तामेि भएको छ 

वा छैन जाँच गरी अवश्यक भए सम्बक्तन्धत वडा सक्तचवको प्रक्ततवेदन समेत क्तिआा रीतपूवाकको दके्तखए क्तमक्तसि सामेि 

राक्तख तथा बेरीतको दके्तखए बदर गरी पुनः म्याद तामेि गना िगाआा तामेिी प्रक्तत क्तमक्तसि सामेि राख्नुपनछे । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम जाँच गदाा सम्बक्तन्धत कमाचारीिे बदक्तनयत राक्तख काया गरेको दके्तखए ईजुरी 

प्रिासकिे सो व्यहोरा खुिाआा सक्तमक्तत समक्ष प्रक्ततवेदन पेि गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजमको प्रक्ततवेदनको व्यहोरा ईपयुि दके्तखए सक्तमक्ततिे सम्बक्तन्धत कमाचारी ईपर  

कारवाहीको िाक्तग कायापाक्तिका समक्ष िेक्तख पठाईनसके्नछ । 

२३. तारेखमा राख्नूपने : (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ९ बमोक्तजम क्तववाद  दताा गरेपक्तछ ईजुरीकताािाआा र दफा १६ 

बमोक्तजम प्रक्ततवाद दताा गरेपक्तछ प्रक्ततवादी िाआा तारेख तोकक तारेखमा राख्नुपछा । 

   (२) ईजुरीका पक्षहरूिाआा तारेख तोक्दा तारेख तोककएको कदन गररने कामको व्यहोरा तारेख भपााआा तथा 

तारेख पचाामा खुिाआा ईजुरीका सबै पक्षिाआा एकै क्तमिानको क्तमक्तत तथा समय ईलिेख गरी एकै क्तमिानको तारेख 

तोकु्नपछा । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम तारेख तोककएको समयमा कुनै पक्ष हाक्तजर नभए पक्तन तोककएको काया सम्पन्न 

गरी ऄको तारेख तोकु्नपने भएमा हाक्तजर भएको पक्षिाआा तारेख तोकक समयमा हाक्तजर नभआा पक्तछ हाक्तजर हुने पक्षिाआा 

ऄक्तघ हाक्तजर भआा तारेख िाने पक्षसँग एकै क्तमिान हुनेगरी तारेख तोकु्नपछा । 

   (४) यस दफा बमोक्तजम तोककएको तारेखमा ईपक्तस्थत भएका पक्षहरूिाआा साथै राक्तख सक्तमक्ततिे ईजुरीको 

कारवाक्तह गनुापछा । 

   (५) ईपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन तोककएको तारेखमा कुनै पक्ष ईपक्तस्थत नभए 

पक्तन सक्तमक्ततिे क्तववाद को क्तवषयमा कारवाही गना बाधा पनेछैन । 

२४. सक्तमक्ततको क्तनणाय बमोक्तजम हुने : सक्तमक्ततिे म्याद तामेिी सम्बन्धमा प्रचक्तित कानून तथा यस ऐनमा िेक्तखए दके्तख 

बाहकेको क्तवषयमा अवश्यक प्रकक्रया क्तनधाारण गना सके्नछ । 
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पररच्छेद-५ 

सनुवाआा तथा प्रमाण बुझ्न ेसम्बन्धमा 

२५. प्रारक्तम्भक सुनवाआा : (१) मेिक्तमिापबाट क्तववाद  क्तनरुपण हुन नसकी सक्तमक्ततमा अएका क्तववाद  प्रक्ततवाद दताा वा 

बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपक्तछ सुनवाआाको िाक्तग पेि भएको क्तववाद मा ईपिब्ध प्रमाणका अधारमा 

तत्काि क्तनणाय गना सककने भएमा सक्तमक्ततिे क्तववाद  पेि भएको पक्तहिो सुनवाआामा नै क्तनणाय गना सके्नछ । 

   (२) सक्तमक्तत समक्ष पेि भएको क्तववाद मा ईपदफा (१) बमोक्तजम तत्काि क्तनणाय गना सककने नदके्तखएमा 

सक्तमक्ततिे दहेाय बमोक्तजमको अदिे गना सके्नछः- 

(क) क्तववाद मा मुख नक्तमिेको कुरामा यकीन गना प्रमाण बुझ्ने वा ऄन्य कुनै काया गने; 

(ख) क्तववाद मा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरी पक्षबाट पेि गना िगाईने वा सम्बक्तन्धत क्तनकायबाट माग गन े

अदिे गने;  

(ग) मेिक्तमिापका सम्बन्धमा क्तववाद का पक्षहरूसँग छिफि गने; तथा 

(घ) क्तववाद का पक्ष ईपक्तस्थत भएमा सुनुवाआको िाक्तग तारेख तथा पेक्तिको समय ताक्तिका क्तनधाारण गने । 

  (३) ईपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन सक्तमक्ततिे स्थानीय ऐनको दफा 

४७ को ईपदफा (२) बमोक्तजमको ईजुरीमा मेिक्तमिापको िाक्तग पठाईने अदिे गनुापनेछ । 

२६. प्रमाण दाक्तखि गने : बादी वा प्रक्ततवादी िे कुनै नयाँ प्रमाण पेि गना ऄनुमक्तत माग गरी क्तनवेदन पेि गरेमा ईजुरी 

प्रिासकिे सोक्तह कदन क्तिन सके्नछ । 

२७. क्तिखत जाँच गने : (१) सक्तमक्ततिे ईजुरीमा पेि भएको कुनै क्तिखतको सत्यता परीक्षण गना रेखा वा हस्ताक्षर 

क्तविेषज्ञिाआा जाँच गराईन जरूरी दखेेमा सो क्तिखतिाआा ऄसत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षण दस्तुर दाक्तखि गना िगाआा  रेखा 

वा हस्ताक्षर क्तविेषज्ञबाट क्तिखत जाँच गराईन सके्नछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम जाँच गदाा मनाक्तसब माकफकको समय तोकक अदिे गनुापनेछ र समय क्तभत्र 

जाँच सम्पन्न हुनको िाक्तग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  

   (३) ईपदफा (१) बमोक्तजम जाँच गदाा क्तिखत ऄसत्य ठहरीएमा क्तिखत सत्य रहेको भन्ने पक्षबाट िागेको 

दस्तुर ऄसुि गरी ईपदफा (१) बमोक्तजम दस्तुर दाक्तखि गने पक्षिाआा भराआाकदनुपछा । 

२८. साक्षी बुझ्ने : (१) सक्तमक्ततबाट साक्षी बुझ्ने अदिे गदाा साक्षी बुझ्ने कदन तोकक अदिे गनुापनेछ । साक्षी राख्दा बढीमा 

५ जना राख्नु पने ।  

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम अदिे भएपक्तछ ईजुरी प्रिासकिे ईजुरीको पक्षिाआा अदिेमा ईलिेख भएको 

क्तमक्ततमा साक्षी बुझ्ने तारेख तोकु्नपनेछ । 

   (३) साक्षी बुझ्ने तारेख तोककएको कदनमा अफ्नो साक्षी सक्तमक्तत समक्ष ईपक्तस्थत गराईनु सम्बक्तन्धत पक्षको 

दाक्तयत्व हुनेछ । 

२९. सक्तमक्ततको तफा बाट बकपत्र गराईने : (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन नाबािक वा ऄिि 

वा बृद्धबृद्धा  पक्ष रहेको ईजुरीमा साक्तक्ष बकपत्रको िाक्तग तोककएको तारेखको कदन ईपक्तस्थत नभएको वा ईपक्तस्थत 

नगराआएको साक्षीिाआा सक्तमक्ततिे म्याद तोकक सक्तमक्ततको तफा बाट क्तझकाआा बकपत्र गराईन सके्नछ । 
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   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम साक्षी क्तझकाईँदा बकपत्र हुने तारेख तोकक म्याद जारी गनुापनेछ र ईजुरीका 

पक्षहरूिाआा समेत सोक्तह क्तमिानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

३०. साक्षी बकपत्र गराईने : (१) ईजुरी प्रिासकिे साक्षी बकपत्रको िाक्तग तोककएको कदन पक्षहरूसँग क्तनजहरूिे ईपक्तस्थत 

गराईन लयाएका साक्षीको नामाविी क्तिआा सक्तमक्तत समक्ष पेि गनुापनेछ । 

   (२) साक्षी बकपत्रको िाक्तग तोककएको तारेखको कदन ईजुरीका सबै पक्षिे साक्षी ईपक्तस्थत गराईन 

लयाएको भए कायाािय खुलनासाथ तथा कुनै पक्षिे साक्षी ईपक्तस्थत गराईन नलयाएको भए कदनको बाह्र बजेपक्तछ 

सक्तमक्ततिे ईपिब्ध भए सम्मका साक्षीको बकपत्र गराईनुपनेछ । 

३१. बन्दजे गना सके्न : (१) साक्षीको बकपत्र गराईँदा ईजुरीको क्तवषयवस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा साक्षी वा ईजुरीको 

पक्षिाआा ऄपमाक्तनत गने वा क्तझझ्याईने वा ऄनुक्तचत प्रकारको प्रश्न सोक्तधएमा सक्तमक्ततिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षिाआा 

बन्दजे गना सके्नछ । 

   (२) नाबािक वा वृध्द वा ऄसि वा क्तबरामीिे साक्षी बकु्नपने भआा त्यस्तो ईजुरीमा कुनै पक्षको ईपक्तस्थक्तत 

वा ऄन्य कुनै मनाक्तसब कारणिे साक्षीिाआा बकपत्र गना ऄनुक्तचत दबाव परेको वा पने प्रबि सम्भावना रहेको छ भन्ने 

सक्तमक्ततिाआा िागेमा सक्तमक्ततिे त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष ईपक्तस्थक्ततिाआा बन्दजे गरी क्तनजिे साक्षीिे नदेख्ने गरी मात्र 

ईपक्तस्थत हुन अदिे गना सके्नछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम अदिे गरेमा साक्षीिे नदखे्ने गरी पक्ष ईपक्तस्थत हुने व्यवस्था क्तमिाईने दाक्तयत्व 

सक्तमक्ततको हुनेछ । 

   (४) ईपदफा (१) वा (२) बमोक्तजम गदाा सक्तमक्ततिे ईजुरीसँग सम्बक्तन्धत अवश्यक प्रश्न तयार गरी 

सक्तमक्ततको तफा बाट बकपत्र गराईन  सके्नछ । 

३२. पेिी सूची प्रकािन गनुापने : (१) ईजुरी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िुक्रवार ऄगामी हप्ताको िाक्तग पेिी तोककएको क्तववाद 

हरूको साप्ताक्तहक पेिी सूची तथा तोककएको कदन ईि कदनको िाक्तग पेिी तोककएका क्तववाद हरूको पेिी सूची 

प्रकािन गनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको सचूी संयोजकिे र क्तनजको ऄनुपक्तस्थक्ततमा क्तनजिे क्तजम्मेवारी तोकेको 

सक्तमक्ततको सदस्यिे प्रमाक्तणत गनुापनेछ । 

३३. दकै्तनक पेिी सूची : (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ३२ बमोक्तजमको साप्ताक्तहक पेिी सूचीमा चढेका क्तववाद  हरूको  

तोककएको कदनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रक्तत सूचना पाटीमा टाँस्न िगाईनुपनेछ तथा एक प्रक्तत सक्तमक्ततका 

सदस्यहरूिाआा ईपिब्ध गराईनुपनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको सूचीमा क्तववाद हरू ईलिेख गदाा क्तववाद  दतााको अधारमा देहायको क्रममा 

तयार गरी प्रकािन गराईनुपनेछः- 

  (क) नाबािक पक्ष भएको क्तववाद ; 

  (ख) िारररीक ऄसिता वा ऄपाङ्गता भएको व्यक्ति पक्ष भएको क्तववाद ; 

  (ग) सिरी वषा ईमेर पुरा भएको बृद्ध वा बृद्धा  पक्ष भएको क्तववाद ; तथा 

  (घ) क्तववाद  दतााको क्रमानुसार पक्तहिे दताा भएको क्तववाद  । 
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   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम पेिी सूची तयार गदाा मुलतवीबाट जागेका तथा सवोच्च ऄदाित, ईच्च ऄदाित 

तथा क्तजलिा ऄदाितबाट पुनः आन्साफको िाक्तग प्राप्त भआा दताा भएको क्तववाद को हकमा िुरूमा सक्तमक्ततमा दताा भएको 

क्तमक्ततिाआा नै दताा क्तमक्तत मानी  क्रम क्तनधाारण गनुापनेछ । 

   (४) ईपदफा (१) वा (२) मा रहकेो क्रमानुसार नै सक्तमक्ततिे क्तववाद को सुनवाआा र कारवाही तथा ककनारा 

गनुापनेछ । 

३४. ईजुरी प्रिासकको क्तजम्मेवारी हुने : पेिी सूचीमा चढेका क्तववाद हरू कायाािय खुिेको एक घण्टा क्तभत्र सक्तमक्तत समक्ष 

सुनवाआाको िाक्तग पेि गने तथा ईि कदनको तोककएको काया सककए पक्तछ सक्तमक्ततबाट कफताा बुक्तझक्तिआा सुरक्तक्षत राख्न े

क्तजम्मेवारी ईजुरी प्रिासकको हुनेछ । 

३५. प्रमाण सुनाईन सके्न : सक्तमक्ततिे दफा २५ बमोक्तजम तोककएको तारेखको कदन ईपक्तस्थत सबै पक्षिाआा ऄको पक्षिे पेि 

गरेको प्रमाण एवम् कागजात दखेाआा पकढ बाची सुनाआा सो बारेमा ऄको पक्षको कुनै कथन रहकेो भए क्तिक्तखत बयान 

गराआा क्तमक्तसि सामेि गराईन सके्नछ । 

३६. क्तववाद को सुनवाआा गने : (१) सक्तमक्ततिे दवुै पक्षको कुरा सुनी क्तनजहरूको क्तववाद को सुनवाआा तथा क्तनणाय गनुापनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको सुनवाआा तथा क्तनणाय गदाा पक्षहरूको रोहवरमा गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तववाद को सुनवाआा गदाा आजिास कायम गरी सुनवाआा गना मनाक्तसव दके्तखएमा 

सोही ऄनुसार गना सके्नछ । 

तर दबुै पक्षको भनाआ तथा क्तजककर सुन्निाआ ईपदफा ३ ऄनुसारको आजिास कायम गना बाधा हुने छैन । 

३७. बन्द आजिासको गठन गनासके्न : (१) सक्तमक्ततिे मक्तहिा तथा बािबाक्तिका समावेि रहकेो तथा अवश्यक दखेेको ऄन्य 

क्तववाद को सुनवाआाको िाक्तग बन्द आजिास कायम गरी सुनवाआा गना सके्नछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको बन्द आजिासमा क्तववाद का पक्ष तथा ऄन्य सरोकारवािा बाहेक ऄन्य 

व्यक्तििाआा आजिासमा प्रवेि गना नपाईने गरी बन्द आजिासको गठन गनुापनेछ । 

   (३) बन्द आजिासबाट हरेरने क्तववाद को काम कारवाही, क्तपक्तडतको नाम थर ठेगाना िगायतका क्तवषय 

गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्द आजिास सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था : (१) बन्द आजिासबाट हरेरएका क्तववाद हरूको कागजातको प्रक्ततक्तिक्तप बादी, 

प्रक्ततवाकद र क्तनजको क्तहतमा ऄसर परेको कुनै सरोकारवािा बाहके ऄरू कसैिाआा ईपिब्ध गराईनुहुदँनै । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तववाद को तथ्य खुिाआा कुनै समाचार कुनै पत्रपक्तत्रकामा संप्रेषण हुन कदन ु

हुदँनै । 

   (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन सक्तमक्ततिे पक्षको गोपक्तनयता तथा क्तहतमा 

प्रक्ततकुि प्रभाव नपने गरी समाचार संप्रेषण गना भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बुझ्ने : क्तववाद को सुनवाआाको क्रममा क्तववाद को कुनै पक्षको ऄनुरोधमा वा क्तववाद  सुनवाआाको क्रममा 

सक्तमक्तत अफैिे थप प्रमाण बुझ्नुपने दखेेमा ईजुरीका पक्षहरूिाआा थप प्रमाण पेि गना पेि गने तारेख तोकक अदिे गना 

सके्नछ । 

४०. स्वाथा बाक्तझएको क्तववाद  हनेा नहुने : सक्तमक्ततको सदस्यिे दहेायका क्तववाद को कारवाही र ककनारामा सिंग्न हुनुहुदँनैः- 

(क) अफ्नो वा नक्तजकको नातेदारको हक क्तहत वा सरोकार रहकेो क्तववाद ; 

 स्पष्टीकरणः यस ईपदफाको प्रयोजनको िाक्तग "नक्तजकको नातेदार" भन्नािे ऄपुतािी पदाा कानून 

बमोक्तजम ऄपुतािी प्राप्त गना सके्न प्राथक्तमकता क्रममा रहकेो व्यक्ति, मामा, माआजु, सानीअमा, 

ठूिीअमा, सानोबाबु, ठूिोबाबु, पक्तत वा पत्नी तफा का सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, सािा, जेठान, सािी, 
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कददी, बक्तहनी, क्तभनाजु, बक्तहनी ज्वाआा,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाआा,ँ भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका 

व्यक्तिको एकासगोिमा रहकेो पररवारको सदस्य सम्झनुपछा । 

(ख) क्तनजिे ऄन्य कुनै हकै्तसयतमा गरेको कुनै काया वा क्तनज संिग्न रहकेो कुनै क्तवषय समावेि रहेको कुन ै

क्तववाद ; 

(ग) कुनै क्तवषयमा क्तनजिे क्तववाद  चलने वा नचलने क्तवषयको छिफिमा सहभाक्तग भआा कुनैराय कदएको भए 

सो क्तवषय समावेि रहेको क्तववाद ; वा 

(घ) ऄन्य कुनै कारणिे अधारभूत रूपमा क्तनज र क्तनजको एकाघरसंगोिका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथा 

बाक्तझएको क्तववाद  । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको कुनै ऄवस्था दके्तखएमा जुन सदस्यको त्यस्तो ऄवस्था पछा ईि सदस्यिे 

क्तववाद  हनेा नहुने कारण खुिाआा अदिे गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (१) को प्रक्ततकुि हुने गरी कुनै सदस्यिे कुनै क्तववाद को कारवाक्तह र ककनारामा सहभाक्तग हुन 

िागेमा क्तववाद को कुनै पक्षिे अवश्यक प्रमाण सक्तहत क्तववाद को कारवाक्तह ककनारा नगना क्तनवेदन कदन सके्नछ  र सो 

सम्बन्धमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) ऄनुसार हुनेछ । 

   (४) ईपदफा (३) ऄनुसार क्तववाद  क्तनरुपण हुन नसके्न ऄवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को 

ब्यबस्था ऄनुसारको सभािे तोकेको सक्तमक्ततिे काम कारवाक्तह र ककनारामा गनेछ । 

   (५) ईपदफा (४) बमोक्तजम गदाा सभािे क्तववाद का पक्षहरूिाआा सोक्तह ईपदफा बमोक्तजम गरठत सक्तमक्ततबाट 

क्तववाद को कारवाक्तह ककनारा हुने कुराको जानकारी गराआा ईि सक्तमक्तत समक्ष ईपक्तस्थत हुन पठाईनुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद-६ 

क्तनणाय र ऄन्य अदिे 

४१. क्तनणाय गनुापने : (१) सक्तमक्ततिे सनुवाआाको िाक्तग पेि भएको क्तववाद  हदेाा कुनै प्रमाण बुझ्नुपने बाँकक नरक्तह क्तववाद  

ककनारा गने ऄवस्था रहेको दके्तखएमा सोक्तह पेिीमा क्तववाद मा क्तनणाय गनुापनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तनणाय गरेपक्तछ क्तनणायको व्यहोरा क्तनणाय ककताबमा िेक्तख सक्तमक्ततमा ईपक्तस्थत 

सदस्यहरू सबैिे दस्तखत गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (१) बमोक्तजम गरीएको क्तनणायको दफा ४२ र ऄन्य प्रचक्तित कानून बमोक्तजम खुिाईनुपन े

क्तववरण खुिेको पूणा पाठ क्तनणाय भएको क्तमक्ततिे बकढमा सात कदन क्तभत्र तयार गरी क्तमक्तसि सामेि राख्नुपछा । 

  

(४) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन समयाभाव ऄथवा ऄन्य कुनै मनाक्तसब कारणिे 

गदाा सोक्तह कदन क्तववाद  क्तनणाय गना नसके्न भएमा अगाक्तम हप्ताको कुनै कदनको िाक्तग ऄको पेिी तारेख तोकु्नपनेछ । 

४२. क्तनणायमा खुिाईनुपने : (१) सक्तमक्ततिे दफा ४१ बमोक्तजम गरेको क्तनणायको पूणापाठमा यस दफा बमोक्तजमका कुराहरू 

खुिाआा ऄनुसूची-७ बमोक्तजमको ढाँचामा तयार गनुापनेछ । 

    (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम पूणापाठ तयार गदाा बादी तथा प्रक्ततवादी को क्तजककर, क्तनणाय गनुापने 

दके्तखएको क्तवषय, दवुै पक्षबाट पेि भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको क्तवषय खुिाईनुपनेछ । 
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    (३) ईपदफा (२) मा ईलिेख भए दके्तख बाहके पूणापाठमा दहेायका कुराहरू समेत 

खुिाईनुपनेछः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) क्तववाद को कुनै पक्षिे कानून व्यवसायी राखेको भएमा क्तनजिे पेि गरेको बहस नोट तथा बहसमा 

ईठाआएका मुि क्तवषयहरु; 

(ग) क्तनणाय गनाको िाक्तग अधार क्तिआएको प्रमाणका साथै दवुै पक्षबाट पेि भएको प्रमाण तथा त्यसको 

क्तवश्लेषण; 

(घ) क्तनणाय कायाान्वयन गनाको िाक्तग गनुापने क्तवषयहरूको क्तसिक्तसिेवार ईलिेखन सक्तहतको तपक्तसि खण्ड; 

तथा 

(ङ) क्तनणाय ईपर पुनरावेदन िागे्न भएमा पुनरावेदन िागे्न क्तजलिा ऄदाितको नाम र के कक्तत कदनक्तभत्र 

पुनरावेदन गनुापने हो सो समेत ।  

    (४) ईपदफा २ तथा ३ मा ईलिेख भएदके्तख बाहेक दहेायका कुराहरु समेत क्तनणायमा खुिाईन 

सके्नछः- 

(क) साक्षी वा सजाक्तमनको बकपत्रको सारांि; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा ऄविम्बन गरेको भए सो नजीरको क्तववरण र क्तववाद मा ईि नजीरको 

क्तसध्दान्त के कुन अधारमा िागु भएको हो ऄथवा िागु नभएको हो भन्ने कारण सक्तहतको क्तवश्लेषण; 

(ग) क्तनणायबाट कसैिाआा कुनै कुरा कदनु भराईनु पने भएको भए कसिाआा के कक्तत भराआा कदनुपने हो सोको 

क्तववरण; तथा 

(घ) क्तववाद को क्रममा कुनै मािसामान वा प्रमाणको रुपमा केक्तह वस्तु सक्तमक्तत समक्ष पेि भएको भए सो 

मािसामान वा वस्तुको हकमा के गने हो भन्ने क्तवषय । 

४३. प्रारक्तम्भक सुनवाआामा क्तनणाय हुनसके्न : (१) सक्तमक्ततिे पक्तहिो सुनवाआाको िाक्तग पेि भएको ऄवस्थामा नै क्तववाद मा 

थप प्रमाण बुक्तझरहनुपने ऄवस्था नरहकेो दखेेमा ऄथवा हदम्याद वा हकदयैा वा सक्तमक्ततको क्षेत्राक्तधकार नरहकेो 

कारणिे क्तववाद  क्तनणाय गना नक्तमलने दखेेमा पक्तहिो सुनवाआामा नै क्तनणाय गना सके्नछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनणाय क्षेत्राक्तधकारको ऄभाव रहेको कारणिे भएको ऄवस्थामा क्षेत्राक्तधकार 

ग्रहण गने ऄदाित वा स्थानीय तह वा ऄन्य क्तनकायमा ईजुरी गना जानु भक्तन सम्बक्तन्धत पक्षिाआा  जानकारी कदन ु

पनेछ । 

४४. क्तनणाय संिोधन : (१) सक्तमक्तत समक्ष क्तववाद को पक्ष वा कुनै सरोकारवािािे क्तववाद को क्तनणायमा भएको कुन ै

िेखाआाको त्रुटी संिोधन गरी पाईन क्तजककर क्तिआा क्तनणायको जानकारी भएको पैंक्ततस कदन क्तभत्र क्तनवेदन कदन सके्नछ ।  

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदन परी सक्तमक्ततिे हदेाा सामान्य त्रुटी भएको र संिोधनबाट क्तनणायको 

मूि अियमा कुनै हरेफेर नहुने देखेमा छुिै पचाा खडा गरी क्तनवेदन बमोक्तजम क्तनणाय संिोधन गने अदिे कदनसके्नछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजमको अदिे मूि क्तनणायको ऄक्तभन्न ऄङ्गको रुपमा क्तिआनेछ । 

४५. क्तनणायमा हरेफेर गना नहुने :  (१) सक्तमक्ततका सदस्य ऄथवा ऄरु कसैिे पक्तन सक्तमक्ततका सदस्यहरुको दस्तखत 

भैसकेपक्तछ क्तनणायमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुँदनै । 
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   (२) कसैिे ईपदफा (१) बमोक्तजम को कसुर गने कमाचारीिाआा अवश्यक कारवाहीको िाक्तग सम्बक्तन्धत 

क्तनकायमा िेक्तख पठाईनुपनेछ ।  

४६. क्तनणाय भएपक्तछ गनुापने कारवाक्तह :  (१) ईजुरी प्रिासकिे सक्तमक्ततबाट क्तनणाय भएपश्चात क्तनणाय ककताबमा सक्तमक्ततका 

सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको यककन गरी क्तनणाय ककताब र क्तमक्तसि क्तजम्मा क्तिनुपछा । 

   (२) यस ऐन बमोक्तजम क्तनणायको पूणापाठ तयार भएपक्तछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेपक्तछ ईजुरी 

प्रिासकिे क्तनणायको कायाान्यवय गनाका िाक्तग तत्काि गनुापने केक्तह काया भए सो सम्पन्न गरी क्तमक्तसि ऄक्तभिेखको 

िागी पठानुपछा । 

४७. क्तनणाय गनापने ऄवक्तध :  (१) सक्तमक्ततिे प्रक्ततवाद दाक्तखि भएको वा बयान गनुापनेमा प्रक्ततवादी को बयान भएको 

क्तमक्ततिे तथा प्रक्ततवाद दाक्तखि नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याद भुिान भएको क्तमक्ततिे नब्बे कदनक्तभत्र 

क्तववाद को ऄक्तन्तम क्तनणाय गनुापनेछ ।  

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको समयावक्तध गणना गदाा मेिक्तमिापको िाक्तग पठाआाएको क्तववाद को हकमा 

मेिक्तमिापको प्रकक्रयामा िागेको समय कटाआा ऄवक्तध गणना गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन क्तववाद मा बुझ्नुपने प्रमाण तथा पुरा गनुापन े

प्रकक्रया बाँकक नरही क्तववाद  क्तनणाय गना ऄङ्ग पुक्तगसकेको भए सो पुगेको पन्र कदनक्तभत्र ऄक्तन्तम क्तनणाय गनुापनेछ । 

  

४८. ऄन्तररम संरक्षणात्मक अदिे जारी गना सककने  : 

स्थानीय ऐनको दफा ४९ को ईपदफा ८ को खण्ड )क (दके्तख )ङ (सम्म ईक्तलिक्तखत क्तवषयमा तत्काि ऄन्तररम 

संरक्षणात्मक अदिे जारी गना सककनेछ । यस्तो अदिे जारी गदाा क्तनवेदकिे पेि गरेको कागजात, क्तनजको ऄवस्था र 

वस्तुगत पररक्तस्थक्ततको प्रारक्तम्भक छानक्तवन गरी तत्काि अदिे नगरे क्तनवेदकिाइ पना सके्न नकारात्मक प्रभावको 

मुलयांकन गनुा पदाछ । न्याक्तयक सक्तमक्ततिे जारी गने ऄन्तररम संरक्षणात्मक अदिे ऄनुसूची ८ मा ईलिेख गरे बमोक्तजम 

हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद-७ 

सक्तमक्ततको सक्तचवािय 

४९. सक्तमक्ततको सक्तचवािय  : (१)सक्तमक्ततको कायासम्पादनिाआा सहक्तजकरणा गना एक सक्तचवािय रहने छ  

   (२) ईपदफा (१) वमोक्तजमको सक्तचवाियमा कायापाक्तिकािे अवश्यता ऄनुसार ईजुरी प्रिासक, ऄक्तभिेख 

प्रिासक तथा ऄन्य कमाचारीहरुको व्यवस्था गना सके्नछ । सक्तचवाियको कायासम्पादनिाआा व्यवक्तस्थत गना सक्तचवािय 

ऄन्तगात ईजुरी िाखा/ फाँट तथा ऄक्तभिेख िाखा /फाँट रहन सके्नछ । 
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५०. ईजुरी प्रिासकको काम, कताव्य र ऄक्तधकार : यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलिेख भए दके्तख बाहेक ईजुरी प्रिासकको काम, 

कताव्य र ऄक्तधकार देहाय बमोक्तजम हुनेछः 

(क) पेि भएका ईजुरी, प्रक्ततवाद र ऄन्य क्तिखतहरु जाँच गरी रीत पुगेको भए कानून बमोक्तजम िागे्न दस्तुर 

क्तिआा दताा गने र दताा गना नक्तमलने भए कारण जनाआा दरपीठ गने; 

(ख) क्तववादमा प्रमाणको िाक्तग पेि भएका नक्कि कागजिाआा सक्किसँग क्तभडाआा रठक दके्तखएमा प्रमाक्तणत 

गने र क्तमक्तसि सामेि राख्ने तथा सक्किमा केक्तह कैकफयत दके्तखएमा सो जनाआा सम्बक्तन्धत पक्षको 

सक्तहछाप गराआा राख्ने; 

(ग) पेि भएका क्तिखत साथ संिग्न हुनुपने प्रमाण तथा ऄन्य कागजात छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन 

जाँच्ने; 

(घ) सक्तमक्ततको अदिेिे क्तझकाईनुपने प्रक्ततवादी , साक्षी वा ऄन्य व्यक्तिको नाममा म्याद जारी गने; 

(ङ) क्तववादका पक्षिाआा तारेख वा पेिी तारेख तोके्न; 

(च) सक्तमक्तत समक्ष पेि हुनुपने क्तनवेदन दताा गरी अदिेको िाक्तग सक्तमक्तत समक्ष पेि गने; 

(छ) कानून बमोक्तजम वारेस क्तिने तथा गुज्रेको तारेख थाम्ने क्तनवेदन क्तिआा अवश्यक कारवाही गने; 

(ज) सक्तमक्ततबाट भएको अदिे कायाान्वयन गने गराईने; 

(झ) सक्तमक्ततमा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााआा गने िगायतका कायाहरु गने; 

(ञ) अवश्यकतानुसार सक्तमक्ततको तफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सक्तमक्ततको अदिेिे तामेि गनुापने म्याद तामेि गनेगराईने, तामेि भएको म्यादको तामेिी जाँची 

रीतपूवाकको नभए पुनः जारी गने तथा ऄन्य ऄदाित वा क्तनकायबाट प्राप्त भएको 

गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकािे तामेि गररकदनुपने म्याद तामेि गने गराईने; 

(ठ) क्तनणाय ककताब र ईजुरीको क्तमक्तसि क्तजम्मा क्तिने; 

(ड) सक्तमक्ततमा दताा भएका क्तववाद तथा क्तनवेदन िगायतका कागजातको ऄक्तभिेख तयार गने र माक्तसक वा 

वार्शषक प्रक्ततवेदन पेि गनुापने क्तनकाय समक्ष प्रक्ततवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमाक्तणत गराआा 

सम्बक्तन्धत क्तनकायमा पठाईन;े 

(ढ) अफ्नो क्तजम्मा रहकेा ईजुरीका क्तमक्तसिमा रहेका कागजातको रीतपूवाक नक्कि कदने; 

(ण) क्तजलिा ऄदाितमा पुनरावेदन िागे्न गरी क्तनणाय भएका क्तववादमा पुनरावेदन म्याद जारी गरी तामेि 

गनेगराईने; 

(त) ऄदाित वा ऄन्य कुनै क्तनकायमा क्तववादको क्तमक्तसि वा कुनै कागजात पठाईनुपने भएमा सक्तमक्ततिाआा 

जानकारी गराआा क्तमक्तसि वा कागजात पठाईने तथा कफताा प्राप्त भएपक्तछ कानून बमोक्तजम सुरक्तक्षत 

राख्ने व्यवस्था क्तमिाईने; 

(त) क्तनणाय ककताब क्तजम्मा क्तिने; तथा 
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(थ) पेि भएका क्तनवेदन िगायतका कागजातमा सक्तमक्ततबाट अदिे हुनुपने वा क्तनकासा क्तिनुपनेमा सक्तमक्तत 

समक्ष पेि गने । 

 

५१. ऄक्तभिेख प्रिासकको काम, कताव्य र ऄक्तधकार : यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलिेख भए बाहेक ऄक्तभिेख प्रिासकको काम, 

कताव्य र ऄक्तधकार देहाय बमोक्तजम हुनेछः 

 (क) क्तनणाय कायाान्वयन सम्बन्धीः 

(१) क्तनणाय बमोक्तजम चिन चिाईनुपने, कुनै कुरा कदिाआाभराआा कदनुपने िगायतका क्तनणाय 

कायाान्वयनका िाक्तग गनुापने कायाहरु गने तथा क्तनणाय कायाान्वयनको ऄक्तभिेख राखी कानून 

बमोक्तजम क्तववरण पठाईनुपने क्तनकायहरुमा क्तववरण पठाईने; 

(२) क्तनणाय कायाान्वयनको क्रममा क्तनवेदन कदएका पक्षहरुको वारेस क्तिने, सकार गराईने, गुज्रेको 

तारेख थमाईने िगायतका कायाहरु गने; 

(३) सक्तमक्ततको अदिेिे रोक्का भएको वा ऄरु कुनै ऄदाित वा क्तनकायबाट रोक्का भै अएको जायजेथा 

ऄन्य ऄड्डा ऄदाितमा दाक्तखि चिान गनुापने भए सो गने; 

(४) क्तनणाय बमोक्तजम क्तििाम गने िगायतका ऄन्य कुनै काम गनुापने भए सो समेत गने; तथा 

(५) िेक्तखए दके्तख बाहकेको कुनै काया क्तनणाय कायाान्वयनको क्रममा गनुापने भएमा सक्तमक्तत समक्ष पिे 

गरी अदिे बमोक्तजम गने । 

 (ख) ऄक्तभिेख संरक्षण सम्बन्धीः 

(१) ऄक्तभिेख िाखाको रेखदखे गरी क्तनणाय भएका क्तमक्तसि सुरक्तक्षत राख्ने र कानून बमोक्तजम 

सडाईनेपने कागजहरु सडाईने; 

(२) क्तनणाय भएका क्तमक्तसिहरुमा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहनेरहेको हनेे र क्तमक्तसि काननू 

बमोक्तजम गरी दरुुस्त ऄवस्थामा राख्ने; 

(३) कानून बमोक्तजम सडाईने कागजको क्तववरण तयार गरी सो क्तववरण सुरक्तक्षत रहने व्यवस्था गने; 

(४) ऄक्तभिेख िाखामा प्राप्त भएको क्तमक्तसिहरुको सािबसािी ऄक्तभिेख राख्ने र अवश्यकतानुसार 

क्तववरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै ऄदाित वा क्तनकायबाट ऄक्तभिेखमा रहकेो क्तमक्तसि वा कुनै कागजात माग भै अएमा 

रीतपूवाक पठाईने र कफताा प्राप्त भएपक्तछ रीतपूवाक गरी सुरक्तक्षत राख्ने । 

५२. ईजुरी प्रिासक वा ऄक्तभिेख प्रिासकको अदिे ईपरको क्तनवेदन  : (१) यस ऐन बमोक्तजम ईजुरी प्रिासक वा 

ऄक्तभिेख प्रिासकिे गरेको अदेि वा कारवाही ईपर क्तचि नबुझ्ने पक्षिे सो अदिे वा कारवाही भएको पाँच 

कदनक्तभत्र सक्तमक्तत समक्ष क्तनवेदन कदन सके्नछ । 

   (२) सक्तमक्ततिे ईपदफा (१) बमोक्तजम पेि भएको क्तनवेदन ईपर सुनुवाआा गरी क्तनवेदन पेि भएको बकढमा 

सात कदन क्तभत्र क्तनवेदन ईपरको कारवाक्तह  टुङ्ग्याईनुपनेछ । 
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   (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदन ईपर अदेि 

वा क्तनणाय गनुापूवा केक्तह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र क्तनणाय वा अदिे गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

मिेक्तमिाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. क्तमिापत्र गराईने : (१) सक्तमक्ततिे प्रचक्तित कानून बमोक्तजम क्तमिापत्र हुन सके्न जुनसुकै ईजुरीमा क्तमिापत्र गराईन 

सके्नछ । 

   (२) क्तववादका पक्षहरूिे क्तमिापत्रको िाक्तग ऄनुसूची-९ बमोक्तजमको ढाँचामा क्तनवेदन कदएमा सक्तमक्ततिे 

ईजुरीमा क्तमिापत्र गराईन ईपयुि दखेेमा क्तमिापत्र गराआकदनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम पक्षहरूिे कदएको क्तनवेदनको व्यहोरा सक्तमक्ततिे दवुै पक्षिाआा सुनाआा त्यसको 

पररणाम सम्झाआा पक्षहरूको क्तमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमक्तत रहनेरहकेो सोध्नुपनेछ । 

   (४) ईपदफा (३) बमोक्तजम सुनाईँदा पक्षहरूिे क्तमिापत्र गना मञ्जुर गरेमा सक्तमक्ततिे पक्षहरूको क्तनवेदनमा 

ईलिेख भएको व्यहोरा बमोक्तजमको क्तमिापत्र तीन प्रक्तत तयार गराईनुपनेछ । 

   (५) ईपदफा (४) बमोक्तजमको क्तमिापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाआा पढीबाँची सुनाआा क्तमिापत्र गना मञ्जुर 

भएमा पक्षहरूको सक्तहछाप गराआा सक्तमक्ततका सदस्यहरूिे क्तमिापत्र कागज ऄनुसूची-१० बमोक्तजमको ढाँचामा 

प्रमाक्तणत गरी एक प्रक्तत सक्तमक्ततिे ऄक्तभिेखको िाक्तग क्तमक्तसिमा राख्नुपनेछ तथा एक-एक प्रक्तत बादी तथा प्रक्ततवादी 

िाआा कदनुपनेछ । 

   

५४. मेिक्तमिाप गराईन सके्न : (१) सक्तमक्ततिे प्रचक्तित कानून बमोक्तजम क्तमिापत्र गना क्तमलने ईजुरीमा पक्षहरूबीच 

मेिक्तमिाप गराईन सके्नछ । 

    (२) पक्षहरूिे जुनसुकै तहमा क्तवचाराधीन रहेको प्रचक्तित कानूनिे मेिक्तमिापको माध्यमबाट समाधान 

गना सककने क्तववादमा क्तववादका पक्षिे संयुि रूपमा सक्तमक्तत समक्ष क्तनवेदन कदन सके्नछन् । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम क्तनवेदन कदएकोमा मेिक्तमिापबाट ईजुरीको क्तनरोपण हुन ईपयुि दके्तखएमा 

सक्तमक्ततिे त्यस्तो ईजुरी मेिक्तमिापको माध्यमबाट क्तनरोपण गना िेक्तख पठाईनु पनेछ । 

   (४) ईपदफा (३) बमोक्तजमको अदिेपक्तछ मेिक्तमिाप सम्बन्धी कारवाक्तह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच 

मेिक्तमिाप गराआाकदनुपनेछ । 

   (५) मेिक्तमिाप सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोककए बमोक्तजम हुनेछ । 

५५. ईजुरी क्तनणाय गने : (१) सक्तमक्ततिे यस ऐन बमोक्तजम मेिक्तमिापको माध्यमबाट ईजुरीको क्तनरोपण गना प्रकक्रया 

बढाएकोमा मेिक्तमिापको माध्यमबाट ईजुरीको क्तनरोपण हुन नसकेमा पक्षहरूिाआा ईजुरीको पेिी तारेख तोकक कानून 

बमोक्तजम कारवाही गरी सुनवाआा तथा क्तनणाय गने प्रकक्रया बढाईनुपनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) 

बमोक्तजमको ईजुरीमा मेिक्तमिाप वा क्तमिापत्र हुन नसकेमा सक्तमक्ततिे ऄक्तधकार क्षेत्र रहकेो ऄदाितमा जाने भक्तन 

सुनाआाकदनुपनेछ । 
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५६. मेिक्तमिाप वा क्तमिापत्र हुन नसके्न : यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन कुनै ईजुरीमा क्तमिापत्र 

गराईँदा ईजुरीको प्रकृक्तत वा क्तमिापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भआा चिेको कुनै क्तववाद वा सावाजक्तनक 

तथा सरकारी सम्पक्ति वा क्तहतमा ऄसर पने दके्तखएमा सक्तमक्ततिे त्यस्तो क्तववादमा क्तमिापत्र गराईनेछैन । 

  तर त्यस्तो ऄसर पने व्यहोरा हटाआा ऄन्य व्यहोराबाट मात्र क्तमिापत्र गना चाहमेा भने क्तमिापत्र गराआाकदनुपनेछ । 

५७. मेिक्तमिापको िाक्तग प्रोत्साहन गने : (१) सक्तमक्ततिे सक्तमक्तत समक्ष सुनवाआाको िाक्तग पेि भएको ईजुरीमा मेिक्तमिाप 

हुनसके्न सम्भावना रहकेो दखेेमा पक्षहरूिाआा मेिक्तमिापको िाक्तग तारेख तोक्न सके्नछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको तारेखको कदन सक्तमक्ततिे क्तववादका पक्ष तथा क्तवपक्ष, ईपक्तस्थत भएसम्म 

पक्षिे पत्याआा साथै क्तिआअएका ऄन्य व्यक्ति समेत ईपक्तस्थत गराआा मेिक्तमिापको िाक्तग छिफि गराआा पक्षहरूको 

बीचमा सहमक्तत भएमा सहमक्तत भए बमोक्तजम क्तमिापत्र कागज तयार गना िगाआा क्तमिापत्र गराआाकदनुपनेछ । 

   (३) ईजुरीमा तोककएको म्यादमा सक्तमक्तत समक्ष ईपक्तस्थत नभएको वा ईपक्तस्थत भएर पक्तन तारेख गुजारी 

क्तववादमा तारेखमा नरहकेो पक्ष ऄथवा क्तववादमा पक्ष कायम नभएको भए तापक्तन क्तववादको पेटबोिीबाट ईजुरीको 

पक्ष कायम हुने दके्तखएको व्यक्ति समेत मेिक्तमिापको िाक्तग ईपक्तस्थत भएमा सक्तमक्ततिे मेिक्तमिाप गराआा क्तमिापत्रको 

कागज गराआाकदनुपनेछ । 

५८. प्रारक्तम्भक सुनवाआा पूवा मेिक्तमिाप : (१) ईजुरी प्रिासकिे प्रारक्तम्भक सुनवाआाको िाक्तग सक्तमक्तत समक्ष ईजुरी पेि 

हुनुपूवा ईजुरीमा मेिक्तमिाप हुनसके्न ऄवस्था दके्तखएमा वा पक्षहरूिे सो व्यहोराको क्तनवेदन क्तिआा अएमा क्तमिापत्रको 

व्यहोरा खुिेको कागज तयार गरी सक्तमक्तत समक्ष पेि गनासके्नछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम गदाा क्तमिापत्रमा ऄक्तन्तम सहमक्तत नजुटेको भए तापक्तन पक्षहरू मेिक्तमिापको 

िाक्तग प्रकक्रयामा जान सहमत भएमा ईजुरी प्रिासकिे पक्षहरूको क्तनवेदन क्तिआा ईजुरीमा मेिक्तमिापको िाक्तग 

मेिक्तमिापकताा समक्ष पठाईने अदिेको िाक्तग सक्तमक्तत समक्ष पेि गनासके्नछ । 

५९. मेिक्तमिापकतााको सूची तयार गने : (१) सक्तमक्ततिे मेिक्तमिापको काया गराईनको िाक्तग दहेाय बमोक्तजमको योग्यता 

पुगेको व्यक्तिहरूको क्तववरण खुिाआा सम्भाक्तवत मेिक्तमिापकतााको सूची तयार गनेछः 

 (क) कक्तम्तमा स्नातक ईक्तिणा गरेको;  

 (ख) कुनै राजनीक्ततक दि प्रक्तत अस्था राखी राजनीक्ततमा सकक्रय नरहकेो; तथा 

 (ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पक्तहचान बनाएको । 

 (घ)  मेिक्तमिापकतााको ४८ घण्टा ताक्तिम क्तिआ मेिक्तमिापकतााको काया गद ैअएको  

 (ङ)  २५ बषा ईमेर पुरा भएको । 

 (च) माथी योग्यतामा जुन सुकै कुरा िेक्तखएको भएता पक्तन ताक्तिम क्तिआ हाि काम गरररहेकाको हकमा          

   क्तनजिाआ क्तनरन्तरता कदन सककने । 

 

   (२) मेिक्तमिापकतााको सूची तयार गरेपक्तछ सक्तमक्ततिे सूची सभा समक्ष पेि गरी ऄनुमोदन गराईनुपनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम सूची ऄनुमोदन भएपक्तछ सक्तमक्ततिे सावाजक्तनक जानकारीको िाक्तग सूचना 

प्रकािन गनुापनेछ तथा मेिक्तमिापको िाक्तग पठाईँदा प्रत्येक पक्षिाआा सो सूची ईपिब्ध गराईनुपनेछ । 

६०. मेिक्तमिापकतााको सूची ऄद्यावक्तधक गने : (१) सक्तमक्ततिे दफा ५९ बमोक्तजम तयार भएको सूची प्रत्येक वषा 

ऄद्यावक्तधक गनुापनेछ । 
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   (२) प्रत्येक वषा ऄद्यावक्तधक गरेको मेिक्तमिापकतााको सूची सक्तमक्ततिे सभाबाट ऄनुमोदन गराईनुपनेछ । 

   (३) यस ऐन तथा प्रचक्तित कानून बमोक्तजम मेिक्तमिापकतााको सचूीमा सूचीकृत हुन योग्यता पुगेको 

व्यक्तििे सक्तमक्तत समक्ष सूचीकृत गररपाईनको िाक्तग ऄनुसूची-११ बमोक्तजमको ढाँचामा क्तनवेदन कदनसके्नछ । 

६१. मेिक्तमिापकतााको सूचीबाट हटाईने : (१) सक्तमक्ततिे दफा ६० बमोक्तजम मेिक्तमिापकतााको सूची ऄद्यावक्तधक गदाा 

दहेायको ऄवस्थाका मेिक्तमिापकतााको नाम सूचीबाट हटाईनेछः- 

(क) क्तनजको मृत्यु भएमा; 

(ख) क्तनजिे अफ्नो नाम सूचीबाट हटाआापाईँ भन्ने क्तनवेदन कदएमा; 

(ग) क्तनजिे नैक्ततक पतन दके्तखने फौजदारी ऄक्तभयोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) क्तनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहकेोमा सो संस्था खारेज वा क्तवघटन भएमा; र 

(ङ) सक्तमक्ततिे दफा ६७ को ईपदफा (२) बमोक्तजम क्तनजिाआा सूचीबाट हटाईने क्तनणाय गरेमा । 

(च)           बसाइसराइ  गरेमा । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम सूचीबाट नाम हटाआएका मेिक्तमिापकतााहरूको 

नामाविी   सक्तमक्ततिे सावाजक्तनक सूचनाको िाक्तग प्रकािन गनुापनेछ । 

६२. मेिक्तमिापको िाक्तग समयावक्तध तोके्न : (१) सक्तमक्ततिे यस ऐन बमोक्तजम मेिक्तमिाको िाक्तग मेिक्तमिापकताा पठाईँदा 

बकढमा क्ततन मक्तहना सम्मको समय तोकक पठाईनेछ । 

   (२) मेिक्तमिापको िाक्तग पठाईँदा सामान्यतयाः वकढमा तीनजना बाट मेिक्तमिाप गराईने गरी तोकु्नपनेछ 

।   

६३. मेिक्तमिापकतााको छनौट : (१) सक्तमक्ततिे मेिक्तमिाप गराईने कायाको िाक्तग क्तववादका पक्षहरूिाआा एक जना 

मेिक्तमिापकतााको छनौट गनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम गदाा पक्षहरूबीचमा एकजना मेिक्तमिापकतााको िाक्तग सहमक्तत नभएमा 

सक्तमक्ततिे पक्षहरूको सहमक्ततमा क्ततन जना मेिक्तमिापकतााको छनौट गनुापनेछ । 

   (३) पक्षहरूको बीचमा मेिक्तमिापकतााको नाममा सहमक्तत हुन नसकेमा सक्तमक्ततिे मेिक्तमिापकतााको 

सूचीमा रहकेा मेिक्तमिापकतााहरू मध्येबाट दवुै पक्षबाट एक-एक जना मेिक्तमिापकताा छनौट गना िगाआा तेस्रो 

मेिक्तमिापकताा छनौट गररकदनुपनेछ । 

   (४) ईजुरीका सबै पक्षको सहमक्ततमा मेिक्तमिापकतााको सूचीमा नरहकेो यस ऐन बमोक्तजम 

मेिक्तमिापकताा हुन ऄयोग्य नभएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट मेिक्तमिाप प्रकक्रया ऄगाडी बढाईन सहमत भै क्तिक्तखत 

क्तनवेदन कदएमा सक्तमक्ततिे त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थािाआा मेिक्तमिापकताा तोकककदनुपनेछ । 

६४. मेिक्तमिापकतााको पररवतान : (१) सक्तमक्ततिे दहेायको ऄवस्था परर पक्षहरूिे क्तनवेदन कदएको ऄवस्थामा 

मेिक्तमिापकताा पररवतान गररकदनुपनेछः- 

(क) दफा ६१ बमोक्तजम मेिक्तमिापकतााको सूचीबाट हटाईने ऄवस्था भएमा; 

(ख) पक्षहरूिे पारस्पररक सहमक्ततमा मेिक्तमिापकताा हरेफेर गना मञ्जुर भएमा;  

(ग) क्तववादको कुनै पक्षिे मेिक्तमिापकताा प्रक्तत ऄक्तवश्वास रहकेो क्तिक्तखत जानकारी गराएमा; 



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :२   क्तमक्तत : २०७७ साि जषे्ठ २१   

 

20 

 

(घ) कुनै कारणिे मेिक्तमिापकताािे मेिक्तमिापमा सहभागी भैरहन नसके्न जनाएमा; 

(ङ) क्तववादको क्तवषयवस्तुमा मेिक्तमिापकतााको कुनै स्वाथा रहकेो मेिक्तमिापकताािे जानकारी गराएमा वा 

कुनै स्रोतबाट सक्तमक्तत समक्ष जानकारी भएमा; तथा 

(च) मेिक्तमिापकताािे मेिक्तमिापकतााको हकै्तसयतिे कायागदाा दफा ६६ तथा ऄन्य प्रचक्तित कानून 

बमोक्तजम पािन गनुापने अचरण पािन नगरेमा । 

(२) मेिक्तमिापकताा पररवतानको कारणिे तोककएको समयमा मिेक्तमिापको काया सम्पन्न हुन नसके्न 

भएमा सक्तमक्ततिे बकढमा एक मक्तहना सम्मको समय थप गना सके्नछ । 

६५. मेिक्तमिापको िाक्तग पठाईँदा गने प्रकक्रया : (१) सक्तमक्ततिे कुनै ईजुरी मेिक्तमिापको िाक्तग मेिक्तमिापकताा समक्ष 

पठाईँदा पक्षहरूिाआा मेिक्तमिापकतााको सम्पका  ईपिब्ध गराआा मेिक्तमिापकताा समक्ष ईपक्तस्थत हुने तारेख तोकक 

दहेाय बमोक्तजमको कागज साथै राक्तख िेक्तखपठाईनुपनेछः 

(क) ईजुरीको सारसंक्षेप वा मुख्य मुख्य कागजातको प्रक्ततक्तिपी; 

(ख) ईजुरीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र ईपिब्ध भएसम्म टेक्तिफोन नम्बर, आामेि, 

फ्याक्स तथा ऄन्य सम्पका  क्तववरण; तथा 

(ग) मेिक्तमिाप सम्बन्धी प्रकक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र समय । 

   (२) मेिक्तमिापकताािे सक्तमक्तत समक्ष माग गरेमा ईजुरीका कागजातहरूको नक्कि ईपिब्ध गराईनुपनेछ । 

   (३) मेिक्तमिापको िाक्तग तोककएको समय सम्पन्न भएको सात कदन क्तभत्र ईजुरीको पक्षहरू सक्तमक्तत समक्ष 

ईपक्तस्थत हुने गरी तारेख तोकु्नपनेछ । 

   (४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन मेिक्तमिापकताािे तोककएको समय ऄगावै ईजुरी 

सक्तमक्तत समक्ष कफताा पठाईन ेक्तनणाय गरेमा सो क्तनणायको जानकारी भएको सात कदन क्तभत्र पक्षहरूिाआा सक्तमक्तत समक्ष 

ईपक्तस्थत हुनेगरी पठाईनुपनेछ । 

६६. मेिक्तमिापमा ऄविम्बन गनुापने प्रकक्रया : (१) सक्तमक्ततिे पक्षहरूको सहमक्ततमा मेिक्तमिापको िाक्तग छिफि गने तथा 

ऄन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पक्ष तथा मेिक्तमिापकताािाआा सोको जानकारी ईपिब्ध गराईनुपनेछ । 

  तर पक्षहरूको सहमक्ततमा मेिक्तमिापकताािे ऄन्य कुनै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन । 

   (२) पक्षहरूिाआा ईपदफा (१) बमोक्तजम मेिक्तमिापकताािे तोकेको स्थानमा तोककएको समयमा ईपक्तस्थत 

हुने दाक्तयत्व रहनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजमको दाक्तयत्व पक्षहरूिे पुरा नगरेमा मेिक्तमिापकताािे मेिक्तमिापको प्रकक्रया 

बन्द गरी सक्तमक्ततिाआा सोको क्तिक्तखत जानकारी गराआा ईजुरीको कागजात कफताा पठाईनसके्नछ । 

   (४) मेिक्तमिापको क्रममा मेिक्तमिापकताािे पक्षहरूबीचमा सहजकतााको भूक्तमका गनेछ र ईि भूक्तमका 

क्तनवााह गने क्रममा क्तनजिे पक्षहरू बाहके दहेायका व्यक्तिहरूसँग समेत एकि वा सामूक्तहक वाताा गनासके्नछः 

(क) क्तववादको क्तवषयमा जानकारी रहेको ईजुरीका पक्षिे रोजेको व्यक्ति; तथा 

(ख) क्तववादको क्तवषयवस्तुको बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादमी । 

   (५) मेिक्तमिापकताािे पक्षहरूको सहमक्ततमा पक्षहरूसँग दहेाय बमोक्तजम वाताा गनासके्नछः 

(क) पक्षहरूसँग एकि एकान्तवाताा; तथा 

(ख) टेक्तिफोन वाताा, क्तभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको ऄन्य माध्यमबाट वाताािाप । 

   (६) प्रचक्तित कानून तथा यस ऐनको मान्यता क्तवपरीत नहुनेगरी पक्षहरूको सहमक्ततमा मेिक्तमिापकताािे 

मेिक्तमिापको कायाक्तवक्तध क्तनधाारण गनासके्नछ । 



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :२   क्तमक्तत : २०७७ साि जषे्ठ २१   

 

21 
 

६७. मेिक्तमिापकतााको अचरण : (१) मेिक्तमिापकताािे देहाय बमोक्तजमको अचरण पािन गनुापनेछः- 

(क) मेिक्तमिाप सम्बन्धी कारवाही क्तनष्पक्ष ढङ्गिे सम्पादन गनुापने; 

(ख) कुनै पक्षप्रक्तत झुकाव, अग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको दके्तखने कुनै अचरण वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाआा डर, त्रास, झुक्यान वा प्रिोभनमा पारी मेिक्तमिाप गराईन नहुने; 

(घ) क्तववाद कायम रहकेो ऄवस्थामा क्तववादको कुनै पक्षसँग अर्शथक कारोबारमा सँिग्न नहुने; 

(ङ) मेिक्तमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचक्तित कानून तथा ऄन्य स्थाक्तपत मान्यता क्तवपरीत अचरण गना 

नहुने; 

(च) मेिक्तमिापको क्रममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभाव  र सबै पक्षप्रक्तत समान व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेिक्तमिापको क्रममा पक्षहरुिे व्यि गरेको क्तवषयवस्तुको गोपनीयता कायम राख्ने; तथा 

(ज) मेिक्तमिापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रकक्रया सम्पन्न भएपक्तछ वा क्तनज 

प्रकक्रयाबाट ऄिग भएपक्तछ सम्बक्तन्धत पक्षिाआा सुरक्तक्षत कफताा गने । 

   (२) सक्तमक्ततिे कुनै मेिक्तमिापकताािे ईपदफा (१) बमोक्तजमको अचरण पािना नगरेको ईजुरी परी वा सो 

क्तवषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानक्तवन गदाा व्यहोरा रठक दके्तखए त्यस्तो मेिक्तमिापकताािाआा मेिक्तमिापकतााको 

सूचीबाट हटाईनेछ । 

६८. क्तिखत तयारी र क्तमिापत्र : (१) मेिक्तमिापकताािे पक्षहरुसँगको छिफि पश्चात मेिक्तमिापको िाक्तग दवुै पक्ष 

सहमत भएकोमा क्तमिापत्र गराआा सहमक्तत भएको क्तवषयवस्तु बमोक्तजमको क्तमिापत्रको क्तिखत तयार गरर सक्तमक्तत 

समक्ष पठाईनुपनेछ । 

   

६९. मेिक्तमिाप नभएको ईजुरीमा गनुापने कारवाही : (१) मेिक्तमिापकताािे पक्षहरु बीचमा मेिक्तमिाप हुन नसकेमा सो 

व्यहोरा खुिाआा प्रक्ततवेदन तयार गरी क्तववादका सबै कागजात सक्तहत सक्तमक्ततमा कफताा पठाईनुपनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम गदाा मेिक्तमिापकताािे पक्षहरुिाआा सक्तमक्तत समक्ष हाजीर हुन जाने बकढमा 

सात कदनको म्याद तोकक पठाईनु पनेछ । 

७०. मेिक्तमिाप नभएको ईजुरीमा क्तनणाय गनुापने : (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को क्तवबादमा सक्तमक्ततिे 

मेिक्तमिापको िाक्तग पठाएको ईजुरीमा पक्षहरुबीच मेिक्तमिाप हुन नसकक मेिक्तमिापकतााको प्रक्ततवेदन सक्तहत प्राप्त 

हुन अएमा कानून बमोक्तजम कारवाही गरी क्तनणाय गनुापछा ।  

   (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन दहेाय बमोक्तजमको ईजुरीमा ऄक्तधकारक्षेत्र ग्रहण 

गने सम्बक्तन्धत ऄदाित वा क्तनकायमा ईजुरी गना जानु भक्तन सुनाआा पठाआाकदनुपछाः- 

  (क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२) बमोक्तजमको क्तववादमा; तथा 

(ख)            कुनै ऄदाित वा क्तनकायबाट मेिक्तमिापको िाक्तग प्रेक्तषत भएको क्तववादमा । 

   (३) ईपदफा (२) को दहेाय (ख) बमोक्तजमको क्तववादमा सम्बक्तन्धत ऄदाित वा क्तनकायमा 

पठाईँदा हाक्तजर हुन जाने तारेख तोकी पठाईने तथा क्तमक्तसि समेत नक्कि खडा गरी ऄक्तभिेख राक्तख सक्कि क्तमक्तसि 

सम्बक्तन्धत ऄदाित वा क्तनकायमा पठाईनुपनेछ । 
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७१. मेिक्तमिाप दस्तुर : मेिक्तमिापमा जाने क्तववादको हकमा मेिक्तमिापकताािे पक्षहरुिे सहमक्ततमा कदन मञ्जुर भएदके्तख 

बाहके कुनै प्रकारको दस्तुर िागे्नछैन । तर पक्षहरूको सहमक्ततमा मेिक्तमिापकताािे पक्षहरुबाट बढीमा रु ५००।-   

/५००।- क्तिन पाईनेछन ।  

७२.  समुदाय स्तरमा हुने सामुदाक्तयक मेिक्तमिाप प्रवधान गना कमाचारी तोक्न सके्न  : (१)सक्तमक्ततिे स्थानीय स्तरमा 

मेिक्तमिाप प्रवध्दान गनाको िाक्तग कायापाक्तिकामा ऄनुरोध गरेमा कमाचारी खटाआा समुदाय स्तरमा मेिक्तमिापको 

प्रवध्दानात्मक कायाक्रम गना सककनेछ । 

(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदाक्तयक मेिक्तमिापको हकमा दफा ५९ (१) ऄनुसारको योग्यता तथा ऄनुभव 

नभएका मेिक्तमिापकताावाट मेिक्तमिाप गराईन वाधा पने छैन । 

(३) सक्तमक्ततिे समुदायस्तरमा हुने सामुदाक्तयक मेिक्तमिापको कायाक्तवक्तध तोके वमोक्तजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

क्तनणाय कायाान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था  

७३. सक्तचवाियको क्तजम्मेवारी : कायापाक्तिकाको प्रत्यक्ष क्तनयन्त्रण र क्तनदिेनमा रक्तह सक्तमक्ततको क्तनणाय कायाान्वयन गन े

गराईने सम्बन्धी सम्पूणा कायाको रेखदखे गने क्तजम्मेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापने : (१)गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका कायाािय तथा सो ऄन्तगातका सबै वडा कायाािय तथा ऄन्य 

कायााियिे यस ऐन तथा प्रचक्तित कानून बमोक्तजम सक्तमक्ततिे गरेको क्तनणाय बमोक्तजम व्यक्ति वा संस्था वा ऄन्य 

कसैसँग ऄसुि गनुापने जरीवाना वा ऄन्य रकम ऄसुिईपर गना सहयोग गनुापनेछ ।  

   (२)  यस ऐन तथा प्रचक्तित कानून बमोक्तजम सक्तमक्ततिे ऄसूि गनापने जरीवाना, क्तबगो वा ऄन्य कुनै 

प्रकारको रकम ऄसुिईपर नभआा ईपदफा (१) मा ईलिेख भए बमोक्तजमका कायााियहरुिे कुनै क्तसफाररि वा कुनै काया 

गररकदनेछैनन् । 

७५. ऄसुि ईपर गने : (१) ऄक्तभिेख प्रिासकिे सक्तमक्ततको क्तनणाय बमोक्तजम कुनै पक्षसँग जरीवाना वा क्तबगो वा ऄन्य कुन ै

प्रकारको ऄसुि ईपर गनुापने भएमा सो पक्षिे जरीवाना क्ततना बुझाईन लयाएमा बुक्तझ सदरस्याहा गरी जरीवानाको 

िगत किा गनुापनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम ऄसिुईपर नभएमा िगत राखी सम्बक्तन्धत पक्षको नाम नामेसी तथा 

जरीवाना रकम समेतको क्तववरण गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको कायााियका साथै सबै वडा कायााियमा समते 

ऄक्तभिेखको िाक्तग पठाईनुपनेछ । 

   (३) सम्बक्तन्धत कायााियहरुिे ईपदफा (२) बमोक्तजम िेक्तख अएमा त्यस्तो पक्षसँग जरीवाना रकम 

ऄसुिईपर गरी ऄक्तभिेख िाखामा सदरस्याहा गना पठाईनुपनेछ । 

   

७६. भरीभराई गने : (१) सक्तमक्ततिे यस ऐन बमोक्तजम गरेको कुनै क्तनणाय बमोक्तजम कुनै पक्षिे राखेको दस्तुर, वा ऄन्य कुनै 

प्रकारको रकम कुनै पक्षबाट भराआा पाईने भएमा भराआा पाईने पक्षिे भरी कदनुपने पक्षको त्यस्तो रकम भराआा कदनुपन े

स्रोत खुिाआा ऄनुसूची-१२ बमोक्तजमको ढाँचामा क्तनवेदन कदनुपनेछ । 
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   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन दददा यथासम्भव नगद रहेको बैकँ खाता वा कुनै सहकारी वा बचत 

संस्थामा रहकेो रकम र सो नभएमा क्तििाम क्तबक्री गरी ऄसुि ईपर गनुापने ऄवस्था भएमा कुनै ऄचि सम्पक्तिको 

व्यहोरा खुिाआा क्तनवेदन कदनुपनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजमको क्तनवदेनमा दफा ७८ बमोक्तजमको क्तववरण खुिाआा क्तनवेदन कदनुपनेछ  

७७. चिन चिाआाकदने : (१) सक्तमक्ततिे यस ऐन बमोक्तजम गरेको कुनै क्तनणाय बमोक्तजम कुनै सम्पक्ति वा ऄक्तधकार वा कुनै 

क्तवषयवस्तु वा सेवा वा ऄन्य कुनै क्तवषयको चिन पाईने ठहरेको पक्षिे त्यस्तो चिन पाईने क्तवषयको क्तववरण खुिाआा 

ऄक्तभिेख प्रिासक समक्ष ऄनुसूची-१३ को ढाँचामा क्तनवेदन कदनुपनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवदेन परेमा ऄक्तभिेख प्रिासकिे क्तनणाय बमोक्तजमको क्तवषयको चिन 

चिाआाकदनुपनेछ । 

   (३) ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदन दददा चिन चिाईनु पने सम्पक्तिको दफा ७८ बमोक्तजमको क्तववरण 

खुिाईनुपनेछ । 

७८. सम्पक्तिको क्तववरण खिुाईनपुनःे भररभराई गना वा चिन चिाआ पाईनको िाक्तग क्तनवेदन कदने क्तववादको पक्षिे 

क्तनवेदनमा सम्पक्तिको क्तववरण ईलिेख गदाा दहेाय बमोक्तजमको क्तववरण खुिाईनु पनेछः- 

 (क) ऄचि सम्पक्तिको क्तववरण 

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

(२) घर जग्गाको ककिा नम्बर तथा क्षेत्रफि;;    

(३) घर रहकेो भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्म वगाकफट; 

(४) घर जग्गाको ऄवक्तस्थती अवास वा  औद्योक्तगक वा व्यापाररक क्षेत्रमा रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पकक्क सडकसँग जोक्तडएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वाक्तमत्व रहकेो व्यक्तिको नाम थर साथ ैस्वाक्तमत्व भन्दा फरक व्यक्तिको भोगचिन    

रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै ऄन्य क्तववरण; तथा 

(७) घरमा भएको िगापात तथा खररदक्तबकक्र हुन सके्न न्यूनतम मूलय । 

 (ख) चि सम्पक्तिको क्तववरणः 

(१) चि सम्पक्ति रहेको ठाईँ तथा भोग वा क्तनयन्त्रण राख्नेको नाम थर; 

(२) बैकँ खातामा रहकेो नगद भए खातावािको साथै बैकँ तथा िाखाको नाम; 

(३) चि सम्पक्तिको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए सम्भाक्तवत क्तबकक्र मूलय; तथा 

(४) नगद बाहकेको चि सम्पक्ति भए ऄवस्था, प्रकृक्तत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साआज र सँख्या 

। 

७९. सम्पक्ति रोक्का राख्ने : (१) ऄक्तभिेख प्रिासकिे दफा ७५ वा ७६ बमोक्तजम क्तनणाय कायाान्वयनको िाक्तग क्तनवेदन 

परेपक्तछ दखेाआएको सम्पक्तिको हकमा अवश्यक पने जक्तत जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा क्तनणायको िाक्तग कायाापाक्तिका 

समक्ष पेि गने र कायापाक्तिकाबाट रोक्का राख्ने क्तनणाय गरेपछी क्तनणाय बमोक्तजम जेथा रोक्का राख्नको िाक्तग सो जेथा दताा 

रहेको कायाािय वा रक्तजष्ट्रिेन गने कायााियमा िेक्तख पठाईनुपनेछ । 
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   (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायतको सम्पक्तिको हकमा क्तनवेदन परेको बकढमा दआुा कदन क्तभत्र सम्पक्ति 

तायदात गना िगाआा तायदात गदााको समयमा नै अवश्यक पने जक्तत सम्पक्ति वा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि, 

ब्याज, मुनाफा अकद अय क्तनयन्त्रण गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााआा सम्बक्तन्धत पक्षिाआा कदनुपछा । 

   (३) दफा ७८ को दहेाय (ख) बमोक्तजमको सम्पक्तिको हकमा भररभराईको िाक्तग अवश्यक पने जक्तत 

सम्पक्ति रोक्का राखी रोक्काको सूचना अवश्यकताऄनुसार िेखा िाखा वा सम्बक्तन्धत बैकँ वा सम्बक्तन्धत क्तनकायमा 

तुरुन्त िेक्तख पठाईनुपनेछ । 

   (४) सम्पक्तत रोक्का सम्वक्तन्ध  अदिे ऄनुसूची १४ बमोक्तजम हुनेछ । 

 

८०. सम्पक्ति क्तििाम गदाा ऄपनाईनुपने कायाक्तवक्तध : (१) कायापाक्तिकािे यस ऐन बमोक्तजम भरीभराई गनुापने क्तबगो वा 

कोटा फी वा त्यस्तै कुनै रकम ऄसिुईपर गना दफा ७८ को दहेाय (क) बमोक्तजम सम्पक्तिको क्तववरण खुिाआा दखाास्त 

परेमा त्यस्तो रकम भरी कदनुपने व्यक्तििाआा बुझाईनुपने रकम बुझाईन सात कदनको म्याद कदआा सूचना जारी गनुापछा । 

   (२) ईपदफा (२) बमोक्तजमको म्यादमा रकम बुझाईन नलयाएमा त्यस्तो भरीकदनुपने व्यक्तिको भरीपाईन े

व्यक्तििे दखेाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोक्तजमको सम्पक्ति तायदात गरीलयाईनुपछा ।   

   (३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी क्तबगो वा कुनै ऄदाित वा क्तनकाय वा गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका वा 

सक्तमक्ततको क्तनणायिे ऄसुि ईपर गनुापने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो ऄसुिईपर हुनुपने व्यक्तििे बुझाईन नलयाएमा 

क्तनजको जुनसुकै ऄचि सम्पक्ति फेिा परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नुपछा । 

   (४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद धरौट 

दाक्तखि गरेको हकमा सो सम्पक्तिबाट खाम्ने जक्तत रकमको िाक्तग ईपदफा (३) बमोक्तजम गरररहनुपदनै ।   

   (५) ईपदफा (४) बमोक्तजम मोि कायम भएपक्तछ ईि ऄचि सम्पक्तिको क्तििामको सूचना सम्बक्तन्धत 

पक्षिाआा कदआा सवासाधारणको जानकारीको िाक्तग क्तििाम हुने क्तमक्तत र सम्पक्तिको क्तववरण सक्तहतको सावाजक्तनक सूचना 

गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका, क्तजलिा प्रिासन कायाािय, क्तजलिा ऄदाित, क्तजलिा समन्वय सक्तमक्ततको कायाािय तथा 

कोष तथा िेखा क्तनयन्त्रकको कायााियमा टाँस्न िगाईनुपनेछ । 

   (६) ईपदफा (५) बमोक्तजमको सूचनामा तोककएको कदनमा ईि सूचनामा तोककएको सम्पक्ति पञ्चककत े

मोिबाट माक्तथ बढाबढ प्रकक्रया बमोक्तजम क्तििाम गनुापनेछ । 

   (७) क्तििाम प्रकक्रयामा सम्भव भएसम्म क्तजलिा ऄदाित, क्तजलिा प्रिासन कायाािय वा स्थानीय प्रिासन 

कायाािय, स्थानीय प्रहरी कायाािय तथा गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका क्षेत्र क्तभत्र रहकेा ऄन्य सरकारी कायााियका 

प्रक्ततक्तनक्तधिाआा रोहवरमा राख्नुपनेछ ।   

   (८) ईपदफा (६) बमोक्तजम गदाा ईि सम्पक्ति कसैिे पक्तन क्तििाम सकार नगरेमा सोक्तह प्रकक्रयाबाट पुनः 

दोस्रोपटक क्तििाम गनुापनेछ तथा दोस्रोपटक गदाा पक्तन कसैिे क्तििाम सकार नगरेमा भराआापाईने पक्ष क्तनवेदकिाआा न ै

ईि सम्पक्ति पञ्चककते मोिमा सकार गना िगाईनुपनेछ । 

   (९) ईपदफा (८) बमोक्तजम गदाा क्तनवेदकिे सम्पक्ति सकार गना नचाहमेा पक्तछ ऄको जेथा खुलन अएका 

बखत कानून बमोक्तजम गनेगरी क्तनजको क्तनवेदन तामेिीमा राखी क्तििाममा चढाआाएको सम्पक्ति फुकुवा गरीकदनुपछा ।      

   (१०) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको कुनै रकम 

ऄसुि ईपर गने क्रममा क्तििाम गदाा कसैिे सकार नगरेमा जक्ततमा सकार हुन्छ त्यक्ततमा नै सो सम्पक्ति क्तििाम गरी 

प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोक्तजम ऄन्य सम्पक्ति वा प्रकक्रयाबाट ऄसुिईपर गनुापनेछ ।  

८१. तायदात गने प्रकक्रया : (१) ऄक्तभिेख प्रिासकिे दफा ७९ बमोक्तजम सम्पक्ति तायदात गनुापदाा कक्तम्तमा वडा सक्तचव 

स्तरको कमाचारी खटाआा त्यस्तो ऄचि सम्पक्तिको चिनचलतीको मूलय स्पष्ट खुलने गरी तायदात गनािगाईनुपनेछ ।   
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   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजम तायदात गने कमाचारीिे तायदात गनुापने सम्पक्तिको चिनचलतीको मूलय 

कायम गने प्रयोजनिे पञ्चककते मोि कायम गरी मुचुलका खडा गरी ऄक्तभिेख प्रिासक समक्ष प्रक्ततवेदन सक्तहत पिे 

गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम पञ्चककते मोि कायम गदाा देहाय बमोक्तजमक कुरािाआा अधार क्तिआा कायम 

गनुापनेछः 

(क)  क्तनवेदकिे क्तनवेदनमा खुिाएको मूलय; 

(ख) क्तनणायमा ईलिेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पक्षिे जमानत वा कुनै ऄन्य प्रयोजनको िाक्तग कायापाक्तिका समक्ष क्तनवेदन दददा खुिाएको मूलय; 

(घ) तायदात गदाा भै अएको स्थानीय मूलयाँकन ऄनुसारको मूलय; 

(ङ) मािपोत कायााियिे कायम गरेको न्यूनतम मूलय; 

(च)  ऄन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी क्तनकायिे कुनै मूलय कायम गरेको भए सो मूलय; 

(छ) पञ्चककते मोि कायम गनुाभन्दा तत्काि ऄगावै कुनै खररदक्तबकक्र भएको भए सो मूलय । 

                              स्पक्तष्टकरणः “पञ्चककते मोि” भन्नािे ऄचि सम्पक्ति क्तबकक्र गनुापदाा क्तबकक्रहुने न्युनतम मूलयिाआा 

सम्झनुपछा । 

   (४) ईपदफा (३) बमोक्तजम गदाा दहेाय बमोक्तजमको कुरािाआा समेत ध्यानमा राख्नुपनेछः 

(क)  औद्योक्तगक वा व्यापाररक वा अवास क्षेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग  जोक्तडएको छ वा छैन; तथा 

(ख) नगरक्षेत्रक्तभत्र पने घरको हकमा घरको वतामान ऄवस्था सम्बन्धमा प्राक्तवक्तधक मुलयाँकन प्रक्ततवेदन । 

८२. खाम्नेजक्तत मात्र क्तििाम गनुापने : (१) कायापाक्तिकािे दफा ८० बमोक्तजम क्तििाम गदाा ऄसुिगनुापने बाँकक खाम्ने जक्तत 

सम्पक्तिमात्र क्तििाम गनुापनेछ ।       

   (२) सम्पक्ति क्तििाम गदाा सकार भएको रकम ऄसुिईपर गनुापने भन्दा बकढ भएमा सो बकढ भएको जक्तत 

रकम सम्पक्तिवाि पक्षिाआा कफताा गरीकदनुपछा । 

   (३) ईपदफा (२) बमोक्तजम रकम कफताा पाईने पक्ष क्तििाम गदााको बखत ईपक्तस्थत नभएको भए रकम 

कफताा क्तिन अईनुभनी क्तनजको नाममा सात कदनको सूचना जारी गरीक्तझकाआा रकम कफताा गनुापछा । 

   (४) ईपदफा (३) बमोक्तजम गदाा सम्बक्तन्धत पक्ष रकम कफतााक्तिन नअएमा ईि रकम सक्तञ्चतकोषमा 

दाक्तखि गरी अम्दानीबाँक्तध सदरस्याहा गनुापछा । 

   (५) ऄक्तभिेख प्रिासकिे दफा ८० बमोक्तजम क्तििाम गरेको सम्पक्ति सकार गने पक्षको नाममा सम्पक्ति 

दताा नामसारीको िाक्तग सम्बक्तन्धत कायाािय वा क्तनकायमा पत्राचार गरी क्तनजिाआा सम्पक्तिको चिनपूजी ईपिब्ध 

गराआा अवश्यक परे सो सम्पक्तिको चिन चिाआाकदनुपछा ।  

   (६) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन दफा ८० बमोक्तजमको क्तििाम प्रकक्रया ऄगाडी 

बकढसकेपक्तछ भराईनुपने रकम बुझाईन लयाए पक्तन सो रकम नबुक्तझ सम्पक्ति क्तििाम गनुापनेछ । 

८३. क्तििाम ईपरको ईजुरी : यस ऐन बमोक्तजम भएको क्तििामको प्रकक्रयामा क्तचि नबुझ्ने पक्षिे जुन प्रकक्रया ईपर क्तचि 

नबुझेको हो सो भएको पन्र कदन क्तभत्र सक्तमक्तत समक्ष ईजुरी पेि गरी भएको अदिे बमोक्तजम गनुापनेछ । 

८४. क्तबगो भराईँदा वा चिनचिाईँदा िागेको खचा :यस ऐन बमोक्तजम क्तबगो भराईँदा वा चिनचिाईँदा िागेको खचा 

क्तबगो भरीकदनुपने वा चिनकदनुपने सम्बक्तन्धत पक्षिे व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथाक्तस्थक्ततमा राख्ने : कायापाक्तिकािे यस ऐन बमोक्तजम चिनचिाआा माग्न वा क्तबगो भराआापाईन कुनै सम्पक्ति दखेाआा 

क्तनवेदन परेपक्तछ क्तबगो भराईने वा चिनचिाईने काया सम्पन्न नभएसम्मको िाक्तग ईि सम्पक्ति हकहस्तान्तरण गना, 
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भत्काईन, क्तबगाना तथा कुनै प्रकारको क्तनमााण काया गरी ईि सम्पक्तिको स्वरुप पररवतान गना नपाईने गरी रोक्का राख्न 

सम्बक्तन्धत पक्षको नाममा अदिे जारी गरी ईि सम्पक्ति यथाक्तस्थक्ततमा राख्नुपनेछ ।     

८६. क्तनवेदनबाट कारवाही गने : (१) ऄक्तभिेख प्रिासकिे कुनै पक्षिे दफा ८५ बमोक्तजम भएको अदिे क्तवपरीत  कुन ै

सम्पक्तिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतान अकद गरेको क्तनवेदन परेमा ईि क्तनवेदन दताा गरी त्यस्तो गने पक्षको 

नाममा क्ततन कदनको म्याद  जारी गरी क्तनजिाआा हाक्तजर गराआा सो क्तनवेदन सक्तमक्तत समक्ष पेि गनुापनेछ ।     

   (२) सक्तमक्ततिे ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदन पेि हुन अएमा पक्षिाआा नयाँ ईजुरी दताा गना निगाआा 

ईि क्तनवेदनबाट नै अवश्यक कारवाही गरी क्तनणाय गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदनको व्यहोराबाट 

क्तनवेदन सक्तमक्ततको क्षेत्राक्तधकार क्तभत्र नपने क्तवषयमा परेको दके्तखएमा सक्तमक्ततिे ईि क्तवषयमा क्षेत्राक्तधकार ग्रहण गने 

ऄदाित वा क्तनकाय समक्ष जान सुनाआा कदनुपनेछ । 

८७. चिन चिाईने सूचना : (१) ऄक्तभिेख प्रिासकिे सक्तमक्ततको क्तनणाय बमोक्तजम चिन चिाआा पाईन क्तनवेदन परेमा 

चिन चिाईने क्तमक्तत खुिाआा फिानो क्तमक्ततमा फिानो घर जग्गाको चिन चिाईन कमाचारी खरटआा अईने हुदँा सो 

क्तमक्तत ऄगावै घर जग्गा खाक्ति गरीकदनु भक्तन चिन कदनुपने पक्षको नाममा सूचना जारी गनुापनेछ ।    

   (२) चिनकदनुपने सम्पक्ति ईजुरीको पक्षबाहके ऄन्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा ऄक्तभिेख 

प्रिासकिे सोक्तह पक्षको नाममा ईपदफा (१) बमोक्तजमको सूचना जारीगनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (१) बमोक्तजम तोककएको क्तमक्ततमा खरटआाजाँदा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बक्तन्धत 

कमाचारीिे चिन चिाआा कदएको मुचुलका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराआा चिन चिाआा 

चिन चिाएको मुचुलका खडा गरी प्रक्ततवेदन साथ ऄक्तभिेख िाखामा पेि गनुापनेछ ।       

 

 

पररच्छेद-१० 

क्तवक्तवध 

८८. नक्कि क्तनवेदन : (१) सक्तमक्तत समक्ष दताा रहेको ईजुरीको कुनै सरोकारवािा पक्षिे क्तववादको क्तमक्तसिमा रहेको कुनै 

कागजपत्रको नक्कि क्तिनको िाक्तग क्तनवेदन कदएमा सक्तमक्ततिे ईि पक्षिाआा सो कागजको नक्कि ईपिब्ध गराईनुपनेछ । 

   (२) ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदन दददा सम्बक्तन्धत पक्षिे ईजुरी िाखामा रहकेो क्तमक्तसिको नक्कि 

क्तिनुपदाा ईजुरी प्रिासक तथा ऄक्तभिेख िाखामा रहकेो क्तमक्तसिको नक्कि क्तिनुपने भएमा ऄक्तभिेख प्रिासक समक्ष 

क्तनवेदन पेि गनुापनेछ । 

   (३) ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदन कदनको एघार बजे ऄगावै पेि भएमा सम्बक्तन्धत कमाचारीिे सोक्तह 

कदन र सो भन्दा पछी पेि भएमा सम्भव भएसम्म सोक्तह कदन नभए सोको भोक्तिपलट नक्कि ईपिब्ध गराईनेछ । 

   (४) ईपदफा (१) बमोक्तजम क्तनवेदन दददा फरक फरक ईजुरीको िाक्तग फरक फरक क्तनवेदन कदनुपनेछ । 

   (५) क्तववादको कुनै पक्षिे ईपदफा (१) बमोक्तजमको क्तनवेदन दददा नक्किको सिामा कागजपत्रको फोटो 

क्तखच्ने ऄनुमक्तत मागेमा सो कदनुपनछे । 
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   (६) नक्कि क्तनवेदन दददा ऄनुसूची-१५ बमोक्तजमको ढाँचामा कदनुपनेछ । 

८९. नक्कि दस्तुर : (१) सम्बक्तन्धत प्रिासकिे दफा ८८ बमोक्तजम नक्कि वा फोटो क्तखच्नको िाक्तग क्तनवदेन कदनेपक्षसँग 

दहेाय बमोक्तजमको दस्तुर क्तिआा नक्कि ईपिब्ध गराईनुपनेछः 

(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रक्तत पृष्ठको रू ५।– रुपैयाँको दरिे; 

(ख) सक्तमक्ततको क्तनणाय कागजको हकमा प्रक्तत सक्कि पानाको प्रक्तत पृष्ठको रू ५।– रुपैयाँको दरिे; तथा 

(ग) क्तिखत कागजपत्रको नक्कि नक्तिआा फोटो क्तखच्न चाहमेा प्रक्तत पानाको रू ५।–         रुपैयाँको दरिे । 

   (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन प्रचक्तित कानून बमोक्तजम नक्कि दस्तुर निागे्न 

पक्षिाआा यस दफा बमोक्तजमको दस्तुर िागे्नछैन । 

  (३) यस दफा बमोक्तजम नक्कि ईतार गरी िैजाने पक्षिे नक्कि ईतार गदाा िागेको खचाको व्यवस्था अफै गनुापनेछ । 

९०. दस्तुर ईलिेख गने : (१) नक्कि प्रमाक्तणत गने सम्बक्तन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रमाक्तणत गदाा नक्कि िैजाने पक्षको नाम थर 

तथा ईजुरीमा हकै्तसयतका साथै नक्कि ईतार गरेवापत दाक्तखि गरेको दस्तुर र नक्कि पाना समेत ईलिेख गरी नक्कि 

कदएको व्यहोरा जनाआा नक्कि प्रमाक्तणत गनुापनेछ । 

   

९१. दस्तुर चुिा नभआा नक्कि नकदआने : सम्बक्तन्धत प्रिासकिे यस ऐन बमोक्तजम नक्कि मागे्न पक्षिे नक्कि ईतार गदाा दफा 

८९ बमोक्तजम िागे्न दस्तुर दाक्तखि नगदाासम्म नक्कि कदनेछैन र सो नक्किको अक्तधकाररकता प्रमाक्तणत गना पाईनेछैन ।  

९२. प्रचक्तित कानून बमोक्तजम हुने : यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भए तापक्तन ईजुरीसँग सम्बक्तन्धत प्रचक्तित कानूनमा 

कुनै कुरा िेक्तखएको भए सोमा िेक्तखए जक्ततको हकमा सोक्तह बमोक्तजम हुनेछ । 

९३. क्तनयम बनाईने ऄक्तधकार : सक्तमक्ततिे यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको िाक्तग अवश्यक क्तनयम बनाईन सके्नछ । 
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ऄनसुचूी-१ 

(दफा ८ को ईपदफा (२) सगँ सम्बक्तन्धत) 

ईजरुीको ढाचँा 

न्याक्तयक सक्तमक्तत समक्ष पेि गरेको 

क्तनवेदन-पत्र 

 

मुस्ताङ  क्तजलिा  वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका वडा नं...... बस्ने ........................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमक्तत वषा  ......को )प्रथम पक्ष(  

क्तवरुद्ध 

मुस्ताङ  क्तजलिा  वारागुङ मकु्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका वडा नं...... बस्ने ........................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमक्तत वषा  ......को (दोश्रो पक्ष) क्तबपक्षी  

क्तवषयः सम्वन्ध क्तवच्छेद 

म क्तनम्न वँुदाहरुमा िेक्तखए वमोक्तजम क्तनवेदन गदाछु : 

१. म क्तनवेदक र यस क्तववादको दोस्रो पक्षक्तवच संवत २०६९ सािमा सामाक्तजक परम्परा ऄनुसार क्तववाह गररएको हो 

। क्तववाह भएपश्चात २ वषासम्म ऄथाात २०७१ सािसम्म हामीक्तवच सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहकेो क्तथयो । हामीबाट २०७१ 

साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक अपसमा िोग्ने स्वास्नीक्तवचको सहमक्तत र सहकायामा छोरा जन्मपेछी 

क्रमिः समस्या देखखद ैजान थालयो । २०७१ सािको क्ततहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन ्। पटक पटक घर अईन 

फोनबाट ऄनुरोध गरँे  । २ पटकसम्म क्तिन गएँ । तर क्तनजिे क्ततमीसँग मेरो जीवन चलन सक्दनै, म घर जान सक्तिन, क्ततमी जे 

गनुापछा गर भक्तन ठाडो जवाफ कदन थाक्तिन । के कारणिे यस्तो हुन गयो भक्तन सोध्दा ऄव क्ततम्रो र मेरो सम्वन्ध छैन 

अफुखुसी गर र  मिाइ सम्पका  नगर,गरेमा राम्रो हुदँैन भक्तन धाक धम्की र त्रास मसेत कदआन । िामो समयसम्म मन फकेिा 

र घर अईक्तिन भक्तन पखी वसँे तर अइनन । कररव ३ वषापछी ऄथाात २०७४ साि भाद्र मक्तहनामा पुनः क्तिन गए ँतर 

क्तवपक्षी मसँग वोलद ैनवोिी घरक्तभत्र क्तछररन र सािा जेठान पठाइिारीररक अक्रमण गन ेसम्मको काया गरी मिाइ तथानाम 
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गाक्ति गिौच गरे । मुक्तश्कििे ज्यान जोगाइ क्तनराि भएर घर फर्ककएँ र ऄव दोस्रो पक्षश्रीमती मसँग पनुः फर्कक अईने र 

दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक क्तववाद क्तनरुपणका िाक्तग यो क्तनवेदन कदन अएको छु ।  

२. यस सक्तमक्ततबाट दोस्रो पक्ष क्तझकाइ जे जो वुझ्नुपछा वुझी क्तववाद क्तनरुपण गराइपाईँ ।  

३. यस गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याक्तयक 

कायाक्तवक्तधको दफा ....वमोक्तजम क्तनवेदन दस्तुर रु ...... , दोस्रो पक्ष १ जनािाइ म्याद सूचना दस्तुर रु ........., पाना २ को 

क्तनवेदनको प्रक्ततक्तिपी दस्तरु रु  .............समेत गरी जम्मा रु ......यसै क्तनवेदनसाथ दाक्तखि गरेको छु ।  

४. यो क्तनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४  को दफा ४७ ऄनुसार (२) यसै सक्तमक्ततको ऄक्तधकार क्षेत्रक्तभत्र 

पदाछ   । 

५. यो क्तनवेदन हदम्यादक्तभतै्र छ र म क्तनवेदकिाइ यस क्तवषयमा क्तनवेदन कदन ेहकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस क्तवषयमा ऄन्यत्र कही ँकत ैकुनै क्तनकायमा कुनै प्रकारको क्तनवेदन कदएको छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पक्षको माआती तफाका र मरेो घर तफाका पररवारका सदस्यहरु क्तझकाइ थप व्यहोरा वुझ्न सककनेछ ।  

८. यसमा िेक्तखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे काननू वमोक्तजम संजाय भोग्न तयार छु ।  

 

क्तनवेदक 

नामः  ............................. 

आक्तत संवत् ............. साि...................मक्तहना......................गत.े....................रोज िुभम् ।  
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ऄनसुचूी-२ 

(दफा ९ को ईपदफा (१) सगँ सम्बक्तन्धत) 

ईजुरी दताा गरेको क्तनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

क्तवषय:  ईजुरी दतााको क्तनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... बस्ने तपाआ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................क्तवरुद्धमा 

 .......................................भनी ईजुरी दताा गना लयाएकोमा अजको क्तमक्ततमा दताा गरी दताा नं ................ .

कायम भएकोिे यो क्तनस्सा जारी गररकदएको छ ।  

 

ऄक्तधकृत कमाचारी 

दस्तखत:   ........  

क्तमक्तत:   ...........  
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ऄनसुचूी-३ 

(दफा ९ को ईपदफा (२) सगँ सम्बक्तन्धत) 

ताररख भपााआा 

न्याक्तयक सक्तमक्तत  

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  गाईँपाक्तिकामा खडा गररएको तारेख भरपाइ 

 

वादी           प्रक्ततवादी 

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

मुद्दा  .................... 

क्तमक्तत ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही कदन ........... बजे यस न्याक्तयक 

सक्तमक्तत/कायााियमा ईपक्तस्थत हुनेछु भनी सही गन े...... 

 

वादी ................         प्रक्ततवादी ................ 

 

आक्तत संवत् ............. साि...................मक्तहना......................गत.े....................रोज िुभम् ।  
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ऄनसुचूी-४ 

(दफा ९ को ईपदफा (३) सगँ सम्बक्तन्धत) 

ताररख पचाा 

न्याक्तयक सक्तमक्तत 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाा 

 

वादी        प्रक्ततवादी 

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

मुद्दाः ...................... 

 

क्तमक्तत ............... मा .................... काम गना ........ बजे हाक्तजर हुन अईनहुोिा ।  

 

फाँटवािाको दस्तखत  

क्तमक्तत ................. 

 

  



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :२   क्तमक्तत : २०७७ साि जषे्ठ २१   

 

33 
 

ऄनसुचूी-५ 

(दफा १५ को ईपदफा (३) सगँ सम्बक्तन्धत) 

प्रक्ततवादको ढाँचा 

क्तिक्तखत जवाफको नमूना 

न्याक्तयक सक्तमक्तत समक्ष पेि गरेको 

क्तिक्तखत जवाफ 

प्रथम पक्ष 

................................क्तजलिा ....................गाईँपाक्तिका  वडा नं  ...........................वसे्न ..  ..................को ....................... 

(नाता सम्बन्ध ईलिेख गने ( वषा  .............को.....................................................................क्तिक्तखत जवाफ प्रस्तुतकताा  

दोस्रो पक्ष 

. ................................क्तजलिा ....................गाईँपाक्तिका  वडा नं  ...........................वसे्न .. 

..................को .......................  ...............वसे्न ...................................................................को छोरा वषा  .........को 

....................................................................................................क्तवपक्षी )क्तनवेदक(  

क्तवषय सम्वन्ध क्तवच्छेद । 

म क्तनम्न वुँदाहरुमा िेक्तखए वमोक्तजम क्तनवेदन गदाछु : 

१. म क्तिक्तखत जवाफ प्रस्तुतकताा र क्तवपक्षी क्तनवेदकक्तवच संवत २०६९ सािमा सामाक्तजक परम्परा ऄनुसार क्तववाह भएको व्यहोरा 

रठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको रठक हो । २०७१ सािको क्ततहारमा माआत गएपछी म घर 

नफकेको, पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेको, २ पटकसम्म क्तिन अएको तर म घर नगएको,मैिे क्तवपक्षी क्तनवेदकिाइ दाम्पत्य 

जीवन चलन नसके्न भनेको र मेरा दाइभाइिे िारीररक अक्रमण गने सम्मको काया गरेकोभक्तन कपोिकक्तलपत झुठा र हुदँ ै नभएका 

क्तनराधार व्यहोरा ईलिेख गरी क्तववाद गरेको कुरा ईलिेख गना चाहान्छु ।  

२. मिाइ क्तवपक्षी क्तनवेदक समेत क्तमिी गाक्ति गिौच, डर, धाक, धम्की दखेाइ हातपात गरी घरबाट क्तनकािा गरेपछी म माआतीमा 

अइ वसेकी हु ँ । क्तववाह भएको केही वषापछी क्तवना कारण ममाथी क्तवक्तभन्न ककक्तसमका अरोप िगाइ ऄपमान गन,े गािी गिौच गने 

िगायतका कामहरु हुदँैगए । पररवारका ऄन्य सदस्यहरुिे म माथी घणृा गने, वोिचाि नगने जस्ता काया गरेपक्तन क्तवपक्षीबाट केही समय 

मिाइ नै समथान र सहयोग गदै अएका क्तथए तर पछी क्तवपक्षी क्तनवेदक समेत ईक्तनहरुसँगै क्तमिे र मिाइ जवरजस्त गरबाट क्तनकालन े

कायामा सहभागी भए  । के कुन कारणिे वा मेरो के गलतीिे यसो गरेका हुन भक्तन वुझ्दा वेिावेिा दाआजो नलयाएको भक्तन माआती 

पक्षसमेतको  अिोचना गने गरेका क्तथए । सायद ईक्तनहरुिाइ दाआजोकै िोभका कारण मिाइ घरबाट क्तनकािीकदएका हुनुपदाछ । मैिे कुनै 

गलती नगरेको र क्तवपक्षी िोगे्नसँग पूवावत माया, सद्भाव र सम्मान यथावत रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरीपाईँ ।  
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३. घरबाट जवरजस्त क्तनकािेपछी ४ मक्तहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर माआती अएको झण्डै ३ वषासम्म वेखवर, 

सम्पका क्तवक्तहन वसी ऄक्तहिे एक्कासी सम्वन्ध क्तवच्छेदको माग गरी क्तनवेदन कदनु अफँैमा अश्चयाजनक िागेको छ, सत्य तथ्य वुक्तझ कानून 

वमोक्तजम गररपाईँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याक्तयक कायाक्तवधीको दफा ....वमोक्तजम क्तिक्तखत जवाफ वापत दस्तुर रु 

......यसै क्तनवेदनसाथ दाक्तखि गरेको छु ।  

५. यो क्तिक्तखत जवाफ म्यादक्तभत्रै क्तिइ म अफैं  ईपक्तस्थत भएको छु ।  

६. यस क्तवषयमा ऄन्यत्र कही ँकतै कुनै क्तनकायमा कुनै प्रकारको क्तनवेदन कदएको छैन ।  

७. यसमा िेक्तखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोक्तजम संजाय भोग्न तयार छु ।  

क्तनवेदक 

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

आक्तत संवत .... .............साि  .....................मक्तहना  .............. गते ....................रोज िुभम् ।  
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ऄनसुचूी-६ 

(दफा २० को ईपदफा (६) सगँ सम्बक्तन्धत) 

  न्याक्तयक सक्तमक्ततबाट जारी भएको 

म्याद सचूना  

.............................................................वसे्न ............................... को नाईँमा  वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका 

कायाांियबाट जारी भएको १५  कदने सूचना  

...............................बसे्न ..................................................िे तपाईंको क्तबरुद्ध क्तववाद परेको भनी क्तनबेदन दताा गरेको हुदँा सो 

को प्रक्ततक्तिक्तप यसैसाथ पठाइएको छ ।ऄत: तपाईंिे यो म्याद बुझेको वा रीत पूबाक तामेि भएको क्तमक्ततिे १५ कदनक्तभत्र ईक्ि मुद्दामा 

अफ्नो सबुत प्रमाण क्तिइ यस कायााियमा तपाइ अफैं   हाक्तजर हुन अईनुहोिा ऄन्यथा कानुन बमोक्तजम हुने व्यहोरा जानाकारी गराआन्छ 

। 

 

आक्तत सम्बत ...................साि.......................मक्तहना......................गते रोज.............िुभम् .........।  
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ऄनसुचूी-७ 

(दफा ४२ को ईपदफा (१) सगँ सम्बक्तन्धत) 

क्तनणायको ढाचँा  

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका   न्याक्तयक सक्तमक्तत 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

क्तनणाय 

संवत ............... सािको क्तनवेदन नं........ 

क्तवषयः विेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. क्तजलिा ................ गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका वडा 

नं............ ...............................वस्ने ..................................................................................प्रथम 

पक्ष 

क्तवरुद्ध 

................. क्तजलिा ................ गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका वडा 

नं............ ...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो 

पक्ष 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोक्तजम क्तनवेदन दताा भइ सोही ऐनको दफा ४६ 

वमोक्तजम गठन भएको न्याक्तयक सक्तमक्तत समक्ष प्रस्तुत हुन अएको मुद्दाको संक्तक्षप्त तथ्य र क्तनणाय यस प्रकार छः  

(१) .............. गाईँ/नगर/ईपमहानगर/महानगरपाक्तिका वडा नं. ....................... नक्सा क्तसट नं.... 

कक.नं........क्षे.फ...........को घरजग्गामा पक्तश्चम तफा का कक.नं..........का संक्तधयार क्तवपक्षी ...................िे घर 

वनाईँदा अफ्नो घरजग्गामा क्तसमानासम्म अइ जोक्तड वनाएको तर छत तथा विेसीको पानी अफ्नो घर 

कम्पाईण्डक्तभत्र झानेगरी वनाएको हुदँा सो विेसी वन्द गराआपाईँ भन्ने क्तनवेदकको क्तनवदेन व्यहोरा ।  
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(२) .............. गाईँ/नगर/महानगर पाक्तिकाबाट प्रचक्तित भवन क्तनमााण सम्वन्धी मापदण्ड वमोक्तजम आजाजत 

प्राप्त गरी भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराइ सो नक्सा वमोक्तजम भवन क्तनमााण गरेको हु ँ। क्तवपक्षी क्तनवेदकिे भन े

वमोक्तजम अफ्नो घरको छत तथा विेसीको पानी क्तनजको घर कम्पाईण्डक्तभत्र झान ेनगरेको अफ्नै घरजग्गामा 

झाने गरेको हुदँा झुठा क्तनवेदन खारेज गररपाईँ भन्ने प्रत्यथीको क्तिक्तखत जवाफ ।  

(३) .............. गाईँ/नगर/ईपमहानगर/महानगर पाक्तिकाबाट स्थिगत क्तनररक्षण तथा सवेंक्षण गना गएका 

प्राक्तवक्तधक टोक्तििे स्थिगत क्तनररक्षण गरी क्तमक्तत.........मा पेि गरेको स्केच सक्तहतको प्रक्ततवेदनबाट प्रत्यथीको 

घरतफा बाट छत तथा विेसीको पानी खस्दा क्तनवेदकको घर कम्पाईण्डक्तभत्र पने गरेको दके्तखन्छ भने्न व्यहोरा 

ईलिेक्तखत भएको  ।  

(४) क्तववादका दवुै पक्षिाइ मेिक्तमिाप गराईने प्रयोजनका िाक्तग.......................... 

गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगर/महानगरपाक्तिक वडा नं........,................. मा रहकेो मेिक्तमिाप 

केन्द्रमा पठाईँदा मेिक्तमिाप हुन नसकी फर्कक अएको ।  

क्तनणाय 

दवुै पक्षिाइ सुनुवाइको िाक्तग अज पेिी तोककएकोमा क्तववादका सम्वक्तन्धत पक्षहरु स्वयमं तथा क्तनजहरुबाट 

क्तनयुि गरेका काननू व्यवसायीहरु समेतको भनाइ सुनी पुनः क्तमिापत्र गनुाहोस भक्तन सम्झाईँदा वुझाईँदा पक्तन 

क्तमिापत्र गना मञ्जुर नगनुा भएकोिे फाआिमा संिग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) वमोक्तजमक्तनणाय कदनुपने हुन अइ क्तनणायतफा  क्तवचार गदाा क्तनवेदकको कक. 

नं....को पक्तश्चमतफा  प्रत्यथीको कक.नं....को घरजग्गा जोक्तडएर रहकेोमा क्तववाद दके्तखएन । क्तनवेदकको भनाइ 

ऄनुसार अफ्नो घर कम्पाईण्डक्तभत्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीको पानी झारेको हो होआन भक्तन स्थिगत रुपमै 

जाँचवुझ गरी प्राक्तवक्तधक प्रक्ततवेदन पेि गना कायााियबाट खरट गएका प्राक्तवक्तधक कमाचारीिे क्तमक्तत.............मा 

पेि गरेको स्केच सक्तहतको प्राक्तवक्तधक प्रक्ततवेदन समेतबाट क्तनवेदकको माग दावी वमोक्तजम अफ्नो घर 

कम्पाईण्डक्तभत्र प्रत्यथीको छत तथा विेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पुक्तष्ट हुने दके्तखन्छ । प्रत्यथीिे यस 

कायााियबाट पारीत  गरेको नक्सामा समेत छत तथा विेसीको पानी अफ्नै घरजग्गामा झाने भक्तन दखेाइएको र 

क्तनवेदकको घर कम्पाईण्डक्तभत्र पानी झाना पाईनुपछा भक्तन प्रत्यथीिे दावी क्तवरोध गना समेत नसकेको र प्रचक्तित 

कानून र प्रचिनबाट समेत ऄकााको घर कम्पाईण्डक्तभत्र अफ्नो छत तथा विेसीको पानी झाना पाईने नदके्तखएको 

हुदँा क्तनवेदकको माग वमोक्तजम प्रत्यथीिे अफ्नो छत तथा विेसीबाट अफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रवन्ध गनुापन े

दके्तखन्छ । क्तनवेदकको घर कम्पाईण्डमा पानी झाना नपाईने ठहछा  । सो ठहनााि ेतपक्तिि बमोक्तजम गनुा ।  

तपक्तिि 

१. सरोकारवािािे नक्कि माग गना अएमा क्तनयमानुसार दस्तुर क्तिइ नक्कि कदन ु।  

२. यो क्तनणायमा क्तचि नवुझे ३५ कदनक्तभत्र ..............क्तजलिा ऄदाितमा पुनरावेदन गना जानु भक्तन 

 प्रत्यथीिाइ सुनाइकदनु ।  
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३. म्यादक्तभत्र पुनरावेदन नपरेमा काननू वमोक्तजम क्तनणाय कायाान्वयन गनुा/गराईनु ।  

आक्तत संवत् ............. साि...................मक्तहना......................गत.े....................रोज िुभम् । 

ऄनसुचूी-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बक्तन्धत) 

ऄन्तररम सरंक्षणात्मक अदिेको नमनूा 

 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको   न्याक्तयक सक्तमक्तत 

संयोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

अदिे 

संवत ............................ सािको क्तनवेदन नं........ 

 

क्तवषयः  क्तपक्तडतिाइ ईपचार गराईन ेसम्वन्धमा । 

................. क्तजलिा ................ गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका वडा नं............ 

...............................वसे्न ..................................................................................प्रथम पक्ष 

क्तवरुद्ध 

................. क्तजलिा ................ गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका वडा नं............ 

...............................वसे्न ..................................................................................दोस्रो पक्ष 

यसमा क्तनवेदकको माग वमोक्तजम ..........................क्तजलिा वडा नं................................ वसे्न ...............को नाक्तत 

..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................िे अफुिाइ ऄसाध्य रोग िाक्तग क्तनयक्तमत रुपमा हप्ताको २ पटक 

मृगौिा डायिोक्तसस गना क्तचककत्सकिे क्तिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषा .................. को ...........................िे क्तनयक्तमत 

रुपमा डायिोक्तसस गना ऄटेर गरेको, घरर घरर रुपैयँा नभएको वहाना गने गरेको, कक्तहिे कक्तहिे कायााियको कामको व्यस्ततािे फुसाद 

नक्तमिेको अकद कारण जनाइ अफुिे क्तनयक्तमत प्राप्त गनुापने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हुँदा अफ्नो जीवन झनझन खतरायुि वन्द ै

गएको भक्तन ऄस्पतािको क्तचककत्सकको पुजाा र क्तिफाररस सक्तहत पेि हुन अएको क्तनवेदन ईपर प्रारक्तम्भक रुपमा जाँचवुझ गदाा व्यहोरा 

मनाक्तसव दके्तखएको हुदँा हाििाइ क्तनवेदकको िाक्तग क्तचककत्सकिे क्तिफाररस गरे वमोक्तजम हरेक हप्ता २ पटक डायिोक्तसस गनुा गराईन ु

तथा क्तनजको स्वाथ्य िाभका िाक्तग अवश्यक ऄन्य प्रवन्ध समेत क्तमिाईनु भक्तन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) 

वमोक्तजम क्तवपक्षी ........................को नाममा यो ऄन्तररम संरक्षणात्मक अदिे जारी गररकदएका छौं । यो अदिे क्तमक्तसि सामेि राखी 

क्तवपक्षीिाइ िेखी  पठाइकदनु । यो अदिे ऄनुसार ईपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी क्तमक्तसि सामेि राख्नु र क्तनयमानुसार पेि गनुा ।  

 

इक्तत संवत ................... साि ..........मक्तहना....गते रोज..िुभम् । 
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ऄनसुचूी-९ 

(दफा ५३ को ईपदफा (२) सगँ सम्बक्तन्धत) 

क्तमिापत्रको िाक्तग क्तनवदेनको ढाचँा 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  गाईँपाक्तिका  न्याक्तयक सक्तमक्ततसमक्ष पेि गरेको क्तमिापत्रको संयुि क्तनवेदनपत्र 

मुस्ताङ क्तजलिा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका वडा नं. ...बसे्न  ............................................................को छोरा/छोरी/श्रीमती     

बषा .....को (प्रथम पक्ष) क्तनवेदक.............................................................................को क्तबरुद्ध  

मुस्ताङ क्तजलिा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका वडा नं. ...बसे्न  ............................................................को छोरा/छोरी/श्रीमती     

बषा .....को (दोश्रो पक्ष )क्तिक्तखत जवाफकताा ............................................ ( 

क्तवषयः सम्वन्ध क्तवच्छेद । 

हामी क्तनवेदक  क्तनम्न क्तिक्तखत क्तनवेदन गदाछौः  

१. हामीक्तवच संवत २०६९ सािमा सामाक्तजक परम्परा ऄनुसार क्तववाह गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  सुमधुर दाम्पत्य जीवन 

रहेको क्तथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोक्तह वषा २०७१ सािको क्ततहारमा माआत गएपछी 

घर नअएको, पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेको, क्तिन गएको तर ईलटै कुटक्तपट गरी पठाएको भक्तन क्तनवेदकको क्तनवेदन 

परेको ।  

२. अफुिाइ दाआजो नलयाएको क्तनहुबँाट  घरमा हेिा गरेको, ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट क्तनकािा गरेको हो । अफु खुिीिे 

माआत गइ वसेको होआन ऄझपक्तन िोगे्नप्रक्तत अफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम 

गराइपाईँ भन्ने प्रत्यथीको क्तिक्तखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं, केहीवषा िोगे्न स्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको छ । घरमा 

सामान्य घरायसी क्तवषयिे मनमुटाव भइ िोगे्न स्वास्नी ऄिग ऄिग वसेकोमा  .....................

गाईँपाक्तिकानगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिकाको न्याक्तयक सक्तमक्तत माफा त वडा नं  ................. .ऄन्तगातको 

 ............................मेिक्तमिाप केन्द्रमा मेिक्तमिापकताा .................को पहिमा ए क अपसमा छिफि गरी क्तमिी अएको व्यहोरा 

यो छ की क्तवगतमा जे जस्ता क्तवषयमा ऄसमझदारी तथा वेमेि भएको भएतापनी हामीक्तवच एक ऄकााप्रक्तत क्तवश्वास, सदभाव र प्रेम 

कायमै रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध क्तवच्छेद गरी पाईँ भन्ने क्तनवेदन दावी छोक्तड पुनः सुमधुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाइ 

व्यवक्तस्थत ढंगिे ऄगाक्तड वढाईने छौं । क्तनवेदकको घरमा तत्काि िोगे्न स्वास्नी क्तमक्ति वसे्न वातावरण नहुने भएकोिे छुिै ठाईमा डेरा क्तिइ 

वस्न हामी दवुै पक्ष सहमत भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (वमोक्तजम यो क्तमिापत्रको संयुि क्तनवेदन 

पेि गरेका छौं , िेक्तखए वमोक्तजम क्तमिापत्र गरी पाईँ ।  

४. ..................गाईँपाक्तिका /नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका स्थानीय न्याक्तयक कायाक्तवधी वमोक्तजम यो 

क्तमिापत्रको संयुि क्तनवेदन दस्तुर बापत रु ...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेक्तखएका व्यहोरा रठक साँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोक्तजम सहुिँा वुझाईँिा ।  
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क्तनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

आक्तत संवत् ............. साि...................मक्तहना......................गत.े....................रोज िुभम् ।  
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ऄनसुचूी-१० 

(दफा ५३ को ईपदफा (५) सगँ सम्बक्तन्धत) 

क्तमिापत्रको ढाचँा 

  

वारागुङमुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका न्याक्तयक सक्तमक्तत समक्ष पेि गरेको क्तमिापत्रको संयुि क्तनवेदनपत्र 

 

.............. क्तजलिा  ............. .गाईँपाक्तिका /नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका, वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमक्तत  

वषा  ..................को ...............................................................................क्तनवेदक )प्रथम पक्ष(  

क्तवरुद्ध 

.............. क्तजलिा  ............. .गाईँपाक्तिका /नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका, वडा न ं

क्तिक्तखत जवाफकताा........................को .......................वसे्न वषा........................ (दोस्रो पक्ष) 

क्तवषयः सम्वन्ध क्तवच्छेद । 

हामी क्तनवेदक  क्तनम्न क्तिक्तखत क्तनवेदन गदाछौं : 

१. हामीक्तवच संवत २०६९ सािमा सामाक्तजक परम्परा ऄनुसार क्तववाह गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  सुमधुर दाम्पत्य जीवन 

रहेको क्तथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   सोक्तह वषा २०७१ सािको क्ततहारमा माआत गएपछी 

घर नअएको, पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेको, क्तिन गएको तर ईलटै कुटक्तपट गरी पठाएको भक्तन क्तनवेदकको क्तनवेदन 

परेको ।  

२. अफुिाइ दाआजो नलयाएको क्तनईँबाट घरमा हिेा गरेको, ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट क्तनकािा गरेको हो । अफु खुिीिे 

माआत गइ वसेको होआन ऄझपक्तन िोगे्नप्रक्तत अफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम 

गराइपाईँ भन्ने प्रत्यथीको क्तिक्तखत जवाफ रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं, केहीवषा िोगे्न स्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समतेभैसकेको छ । घरमा 

सामान्य घरायसी क्तवषयिे मनमुटाव भइ िोगे्न स्वास्नी ऄिग ऄिग वसेकोमा  .....................

गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिकाको न्याक्तयक सक्तमक्तत माफा त वडा नं  ................. .ऄन्तगातको 

 ............................मेिक्तमिाप केन्द्रमा मेिक्तमिापकताा .................को पहिमा एक अपसमा छिफि गरी क्तमिी अएको व्यहोरा 

यो छ की क्तवगतमा जे जस्ता क्तवषयमा ऄसमझदारी तथा वेमेि भएको भएतापनी हामीक्तवच एक ऄकााप्रक्तत क्तवश्वास, सदभाव र प्रेम 

कायमै रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध क्तवच्छेद गरी पाईँ भन्ने क्तनवेदन दावी छोक्तड पुनः सुमधुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाइ 

व्यवक्तस्थत ढंगिे ऄगाक्तड वढाईने छौं । क्तनवेदकको घरमा तत्काि िोगे्न स्वास्नी क्तमक्ति वसे्न वातावरण नहुने भएकोिे छुिै ठाईमा डेरा क्तिइ 
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वस्न हामी दवुै पक्ष सहमत भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (वमोक्तजम यो क्तमिापत्रको संयुि क्तनवेदन 

पेि गरेका छौं , िेक्तखए वमोक्तजम क्तमिापत्र गरी पाईँ ।  

४. ..................गाईँपाक्तिका /नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिक स्थानीय न्याक्तयक कायाक्तवधी वमोक्तजम यो 

क्तमिापत्रको संयुि क्तनवेदन दस्तुर बापत रु ...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेक्तखएका व्यहोरा रठक साँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोक्तजम सहुिँा वुझाईँिा ।  

क्तनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

आक्तत संवत् ............. साि...................मक्तहना......................गते.....................रोज िुभम् । 
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ऄनसुचूी-११ 

(दफा ६० को ईपदफा (३) सगँ सम्बक्तन्धत) 

मिेक्तमिापकताामा सचूीकृत हुन ेक्तनवदेन ढाचँा 

न्याक्तयक सक्तमक्तत 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिका   समक्ष पेि गरेको क्तनवेदन 

 

क्तवषयः मेिक्तमिापकताामा सूचीकृत हुन पाईँ ।  

 

प्रस्तुत क्तवषयमा तपक्तसिमा ईलिेक्तखत कागजातहरुको प्रक्ततक्तिपी साथै राखी ............  

गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको न्याक्तयक सक्तमक्तत ऄन्तगातका ............ मेिक्तमिाप केन्द्रमा सूचीकृत भइ मेिक्तमिाप 

गराईन ऄनुमती पाईँ भनी क्तनवेदन गदाछु ।  

तपक्तसि  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म ईक्ततणा गरेको िैक्तक्षक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी, 

३) मेिक्तमिापकतााको ताक्तिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायाँकपी, 

४) मेिक्तमिाप सम्बन्धी ऄनुभव र 

५) व्यक्तिगत क्तववरण (Bio- data) 

                                                         क्तनवेदक 

नाम थरः .......... 

दस्तखतः ........... 

क्तमक्ततः ............. 

 

फोटो 
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ऄनसुचूी-१२ 

(दफा ७६ को ईपदफा (१) सगँ सम्बक्तन्धत) 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको  न्याक्तयक सक्तमक्तत समक्ष पेि गरेको  

भररभराईको क्तनवेदन पत्र 

 

क्तवषयः भररभराइ पाईँ भन्ने वारे । 

......वस्ने................................क्तनवेदक /वादी/प्रक्ततवादी 

क्तवरुद्ध 

.......वस्ने.............क्तवपक्षी /वादी/प्रक्ततवादी 

मुद्दा 

म क्तनवेदक क्तनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी क्तनम्न व्यहोरा क्तनवेद  ईपरोि क्तवप क्षी संगको ईलिेक्तखत मुद्धा 

यस गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको न्याक्तयक सक्तमक्ततको क्तमक्तत ..............को क्तनणाय बमोक्तजम मैिे यस कायााियमा 

राखेको दस्तुर/रकम क्तमक्तत ..............को श्री...................क्तजलिा ऄदाितको फैसिा बमोक्तजम मैिे भरी भराइ 

पाईने ठहर भएको हुदँा ईि रकम भरी भराइ पाईन यो क्तनवेदन पेि गरेको छु । 

२  .मैिे यस कायााियमा जम्मा गरेको दस्तरु /रकमको भरपाइ/रक्तसद/भौचरको सक्किै प्रक्तत र सम्मानीत 

श्री .......................क्तजलिा ऄदाितको ऄक्तन्तम फैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न छ ।  

३  .यसमा िेक्तखएको व्यहोरा रठक हो , झुठा ठहरे सहुिँा बझुाईिा । 

क्तनवेदक 

क्तनज.............. 
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इक्तत संवत ..................साि...................मक्तहना.............गते........रोज िुभम् ।  
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ऄनसुचूी-१३ 

(दफा ७७ को ईपदफा (१) सगँ सम्बक्तन्धत) 

चिन चिाईने क्तनवेदन 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकामा  पेि गरेको 

क्तनवेदन पत्र 

क्तवषयः चिन चिाइ पाईँ भने्न वारे । 

.......वस्ने.....................क्तनवेदक /वादी/प्रक्ततवादी 

क्तवरुद्ध 

.......वस्ने..................क्तवपक्षी /वादी/प्रक्ततवादी 

मुद्धा 

म क्तनवेदक क्तनवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी क्तनम्न व्यहोरा क्तनवेदन गदाछु । 

१  .ईपरोि क्तवपक्षीसंगको ईलिेख क्त त मुद्धा यस गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिकाको न्याक्तयक सक्तमक्ततबाट क्तमक्तत ........मा 

क्तनणाय भइ ईि घर जग्गा )वा जुन सम्पक्ति भोग गना पाईने गरी क्तनणाय भएको छ सो सम्पक्ति वा वस्त ु

ईलिेख गने (मेरो हक भोग र स्वाक्तमत्वको हुन े ठहर भएकोमा श्री ......क्तजलिा ऄदाितमा क्तवपक्षीि े

प ुनराविोकन गरेकोमा सम्मानीत ऄदाितबाट समेत क्तमक्तत  ..............मा क्तनणाय हुदँा न्याक्तयक सक्तमक्ततकै 

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

क्ति ाक्ततक्ति  मिाइ ईि सम्पक्ति चिन चिाइ पाईन यो क्तनवेदन पेि गरेको छु । 

२  .यसै क्तनवेदन साथ दहेायका कागजातहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याक्तयक सक्तमक्तति ेक्तमक्तत............मा गरेको क्तनणायको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........क्तजलिा ऄदाितिे गरेको क्तमक्तत.............को सदर फैसिाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस क्तववाद सम्वद्ध क्तमक्तसि यसै कायााियमा रहकेो छ ।  

 घ  .िेक्तखएको व्यहोरा रठक साँचो छ , झुठा ठहरे काननू बमोक्तजम सहुिँा बुझाईँिा । 

क्तनवेदक 

क्तनज............... 

इक्तत संवत ..................साि...................मक्तहना.............गते........रोज िुभम् ।  
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ऄनसुचूी-१४ 

(दफा ७९ को ईपदफा (४) सगँ सम्बक्तन्धत) 

सम्पक्तत रोक्काको ऄदिे 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाईँपाक्तिकाको   न्याक्तयक सक्तमक्तत 

संयोजक 

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

सदस्य 

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

सदस्य 

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

अदिे 

संवत  .................सािको क्तनवेदन नं........  

क्तवषयः सम्पक्तत हस्तान्तरण रोक्का 

.............. क्तजलिा  ............. .गाईँपाक्तिक /नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका, वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमक्ततवषा  ..................

को .........................................................क्तनवेदक )प्रथम पक्ष(  

क्तवरुद्ध 

......क्तजलिा...........गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका, वडा नं....क्तवपक्षी (दोश्रो 

पक्ष)..........वसे्न....वषा.....को यसमा क्तनवेदकको माग बमोक्तजम......क्तजलिा........ 

......गाईँपाक्तिका/नगरपाक्तिका/ईपमहानगरपाक्तिका/महानगरपाक्तिका, वडा नं.... क्षे.फ.........कक.नं........ जग्गामा बनेको.........को 

नाममा रहकेो ऄवण्डाको..................वगाकफटको चार तलिे घर र क्तिग िगापात समेत क्तवपक्षी....सम्पक्ति क्तनज क्तवपक्षीबाट ऄन्य 

ऄंक्तियारहरुको मन्जुरी क्तवना हक हस्तान्तरण हुन सके्न अिंका गरी क्तनवेदकिे कदएको क्तनवेदन ईपर प्रारक्तम्भक रुपमा जाँचवुझ गदाा 

व्यहोरा मनाक्तसव दके्तखएको हुदँा हाििाइ प्रत्यक्षी को नाममा रहकेो ईक्तलिक्तखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गना क्तसफाररस नकदन 

वडािाइ र ऄको अदिे नभएसम्मका िाक्तग ईि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुा/गना नकदनु भनी मािपोत कायााियको नाममा समते 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोक्तजम यो रोक्काको अदिे जारी गररकदएका छौं । यो अदिे क्तमक्तसि सामेि 

राखी सम्वक्तन्धत कायााियहरुमा पठाइकदनु । यो अदिे ऄनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी क्तमक्तसि सामेि राख्नु र क्तनयमानुसार 

पेि गनुा । 

इक्तत संवत................साि.............माक्तहना...........गते‘..........रोज िुभम् । 
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ऄनसुचूी-१५ 

(दफा ८८ को ईपदफा (६) सगँ सम्बक्तन्धत) 

नक्किको िाक्तग क्तनवदेन 

न्याक्तयक सक्तमक्तत  

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  गाईँपाक्तिकामा पेि गरेको 

क्तनवेदन पत्र 

क्तवषयः नक्कि पाईँ भन्ने बारे । 

................... बसे्न ........................................................................... क्तनवेदक/वादी/प्रक्ततवादी 

क्तवरुद्ध 

............... बसे्न ................................................................................ क्तवपक्षी/वादी/प्रक्ततवादी 

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

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

म क्तनवेदक क्तनवेदन दस्तुर वापत रु. १०।– साथै राखी क्तनम्न व्यहोरा क्तनवेदन गदाछुः 

(१) ईपरोि क्तवपक्षीसँगको ईलिेक्तखत मुद्दामा ऄध्ययनको िाक्तग दहेायका कागजातहरु अवश्यक परेको हुँदा प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिपी 

पाईँ भनी यो क्तनवेदन साथ ईपक्तस्थत भएको छु । ऄतः नक्किको प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिपी पाईँ ।  

दहेाय  

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

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

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

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

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

२) िेक्तखएको व्यहोरा रठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोक्तजम सहुिँा बुझाईँिा ।  

क्तनवेदक 

क्तनज .......................... 

 आक्तत सम्वत्  ......... साि .... मक्तहना .... गते रोज् ... िुभम् ................ 
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अज्ञािे , 

क्तचरन्जीबी बराि 

प्रमुख प्रिासकीय ऄक्तधकृत  

 


