
1 
 

नगरसभाबाट  स्विकृत  स्मस्त  

२०७५/१/३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdnfdfO{ gu/kflnsf 

 

Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sdnfdfO{ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

# g+= k|b]z, l;Gw'nL 

 

 



2 
 

 

 

 कमलामाई नगरपास्लका न्यास्यक सस्मस्त (काययस्िस्ध सम्बन्धी) ऐन २०७५ 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&%÷)@÷!) 

प्रवतािनााः न्यास्यक सस्मस्तले प्रचस्लत कानून बमोस्जम उजुरीको कारिाही र ककनारा गदाय अपनाउनुपन े

काययस्िस्ध तय गरी वपष्टता, एकरूपता एिं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको िासन तथा न्याय प्रस्तको 

जनस्िश्वास कायम राखीरहनको लास्ग प्रचलनमा रहकेो संघीय कानूनमा भए देस्ख बाहके थप कानूनी 

व्यिवथा गनय िाञ्छनीय भएकोल,े 

 नेपालको संस्िधानको धारा २२१ को उपधारा ( १) बमोस्जम कमलामाई 

नगरपास्लकाको/नगरसभाल ेयो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः ( १) यस ऐनको नाम कमलामाई नगरपास्लका न्यास्यक सस्मस्त 

(काययस्िस्ध सम्बन्धी) ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषााः स्िषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा; 

(क) “नास्लस िा उजुरी“ भन्नाले कुनै स्िभागको स्िषयमा दफा (८) िमोस्जम पनय आएको 

उजुरी िा नास्लस िा स्नबेदन िा कफराद समेतलाई सम्झनु पछय ।  

(ख) “खाम्न”े  भन्नाले तोककएको सम्पस्िको मूलयांकन गररदा भ्याउने हदलाई सम्झनु 

पदयछ ।  

  (ग) “चलन चलाईकदन”े  भन्नाले स्नणयय पश्चात हक अस्धकार प्राप्त भएको  

व्यस्िलाई  

कुनै िवतु िा सम्पस्ि भोग गनय कदने काययलाई सम्झनुपदयछ । 

(घ) “जमानत”  भन्नाले कुन ैव्यस्ि िा सम्पस्िलाई न्यास्यक सस्मस्तले चाहकेो िखतमा 

उपस्वथत िा हास्जर गराउन स्लएको स्जम्मा िा उिरदास्यत्िलाई सम्झनुपदयछ ।   

(ङ) “तामेली”  भन्नाले न्यास्यक सस्मस्तको िेत्रास्धकार स्भत्रका स्ििादहरुमा सम्िस्न्धत 

पिलाई िुझाईने म्याद,  सुचना,  आदेि,  पूजी िा जानकारी पत्र ररतपूियक 

िुझाउने काययलाई सम्झनुपछय ।  

(च) “तायदात”  भन्नाले सम्पस्िको स्ििरण िा गन्ती गरेको संख्या जस्नने व्यहोरा िा 

सम्पस्िको फााँटिारी िा लगतलाई सम्झनुपदयछ ।  

(छ) “तोककएको” िा “तोककए बमोस्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगयत बनेको स्नयममा 

तोककए बमोस्जम सम्झनुपछय । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नाले न्यास्यक सस्मस्त समि पेि हुन आएका कुनै कागजपत्रको 

सम्बन्धमा ररत नपुगे िा कानूनले दताय नहुने िा नलाग्न ेभएमा त्यसको पछास्ड 
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परि सोको कारण र अिवथा जनाइ अस्धकारप्राप्त अस्धकारील ेलेस्खकदने स्नदेिन 

िा व्यहोरालाई सम्झनुपदयछ ।  

(झ) “नामेसी”  भन्नाले कुनै व्यस्िको नाम, थर र ितन समेतको स्िवतृत स्ििरण 

खुलाइएको व्यहोरालाई सम्झनुपदयछ ।  

(ञ)   “स्नणयय ककताब”  भन्नाले सस्मस्तले उजुरीमा गरेको स्नणययको अस्भलेख राख्नको 

लास्ग खडा गरेको उजुरीमा स्नणयय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा 

कारणको संस्िप्त उललेख भएको ककताब सम्झनुपछय । 

(ट)  “पन्चकृस्त मोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पस्िको वथलगत तथा वथानीय 

अिलोकन मूलयांकन गरी स्िक्री स्ितरण हुनसके्न उस्चत ठहराएर स्नस्श्चत गरेको 

मुलयलाई सम्झनुपदयछ ।    

(ठ) “पेिी”  भन्नाले न्यास्यक सस्मस्त समि स्नणययाथय पेि हुन ेस्ििादहरुमा पिहरुलाई 

उपस्वथत गराइ सुनुिाइ गन ेकामलाई सम्झनुपदयछ ।  

(ड) “प्रस्तबादी” भन्नाले बादीले जसका उपर उजुरी दताय गदयछ सो व्यस्ि िा संवथा 

सम्झनुपछय । 

(ढ) “िकपत्र”  भन्नाले स्ििाद सम्बन्धमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका 

कुरा लेस्खने िा लेस्खएको कागजलाई सम्झनुपछय ।  

(ण) “बन्द ईजलास”  भन्नाले न्यास्यक सस्मस्त अन्तगयत स्नरुपण हुन े स्ििादहरु मध्य े

गोप्य प्रकुस्तको स्ििाद भएको र सम्िद्ध पिहरुस्िच गोपस्नयता कायम गनय 

आिश्यक देस्खएमा सम्िद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ध गरीएको सुनुिाई 

किलाई सम्झनुपछय ।  

(त) “बादी” भन्नाले कसै उपर सस्मस्त समि उजुरी दताय गने व्यस्ि िा संवथा 

सम्झनुपछय । 

(थ) “मूलतिी”  भन्नाल े न्यास्यक सस्मस्त अन्तगयत स्िचाराधीन मुद्धा अन्य अड्डा 

अदालतमा समेत स्िचारास्धन भईरहकेो अिवथामा न्यास्यक सस्मस्तले स्नणयय गदाय 

अन्य स्िचारास्धन मुद्धामा प्रभास्ित हुन े देस्खएमा प्रभाि पाने मुद्धाको फैसला 

नभएसम्म प्रभास्ित हुन ेमुद्दा वथस्गत गन ेकाययलाई सम्झनुपछय ।  

(द) “लगापात”  भन्नाल ेघरजग्गा र त्यससाँग अन्तर स्नस्हत टहरा,  बोट स्िरुिा,  खुलला 

जस्मन र त्यसमा रहकेा सबैखाले संरचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो 

र सम्पूणय अियिलाई सम्झनुपदयछ ।  

(ध) “सदरवयाहा”  भन्नाले धरौटीमा रहकेो रकमको लगत किा गरी आम्दानीमा िाध्ने 

 काययलाई सम्झनुपछय ।     

  (न) “सभा” भन्नाले गाउाँसभा/नगरसभा सम्झनुपछय । 

  (प) “सस्मस्त” भन्नाले न्यास्यक सस्मस्त सम्झनुपछय र सो िव्दल ेवथानीय ऐनको  

दफा ४८ को उपदफा (६) बमोस्जमको सस्मस्तलाइय समेत जनाउनेछ । 

(फ) “साल िसाली”  भन्नाले हरेक िषयको लास्ग छुिा छुिै हुन ेगरी प्रस्तिषयको स्नस्मि 

वथायी रुपमा तय गररएको ितय सम्झनुपछय । 
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    (ब)  “वथानीय ऐन” भन्नाले “वथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछय। 

  (भ)  "संस्िधान" भन्नाले नेपालको संस्िधान सम्झनुपछय । 

  (म) संस्घय कानुन भन्नाल ेप्रचस्लत नेपाल कानुन न्यास्यक स्नकायका स्नयमािली  

            तथा प्रचस्लत काययस्िस्ध कानुन र प्रस्तपाकदत नस्जर स्सद्धान्त समेतलाई जनाउछ । 

पररच्छेद-२ 

सस्मस्तको अस्धकार  

३. उजुरीमा स्नणयय सम्बन्धी कामाः सस्मस्तमा दताय भएका उजुरी िा उजुरीको स्नणयय गने िा दताय 

भएको नास्लि िा उजुरीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने अस्धकार सस्मस्तलाइय मात्र हुनेछ । 

४. स्नणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामाः (१) दफा ३ मा उललेख भएको िा प्रचस्लत कानूनले सस्मस्त 

िा सस्मस्तको सदवयले न ैगने भन्न ेव्यिवथा गरेको िा काययको प्रकृस्तले सस्मस्त िा सस्मस्तको 

सदवयले नै गनुयपन ेवपष्ट भैरहकेो देस्ख बाहकेको अन्य काययहरू यस ऐनमा तोककएको कमयचारी र 

त्यसरी नतोककएकोमा सस्मस्तले स्नणयय गरी तोकेको िा अस्धकार प्रदान गरेको कमयचारीले गनुयपनेछ 

। 

  (२) तोककएको िाखा प्रमुख िा तोककएका अन्य कमयचारीले यस ऐन र प्रचस्लत कानून 

बमोस्जम तोककएको काम गदाय सस्मस्तको संयोजक िा सस्मस्तले तोकेको सदवयको प्रत्यि स्नदेिन, 

देखदेख र स्नयन्त्रणमा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बमोस्जम काययस्िस्ध अिलम्बन गनुयपनेाः सस्मस्तल ेउजुरी िा उजुरीको कारिाही र ककनारा 

गदाय प्रचस्लत र सम्बस्न्धत संघीय कानूनमा वपष्ट उललेख भए देस्ख बाहके यस ऐन बमोस्जमको 

काययस्िस्ध अिलम्बन गनुयपनेछ । 

६. सस्मस्तल े हेनेाः सस्मस्तलाइय देहाय बमोस्जमको उजुरीहरूमा कारिाही र ककनारा गने अस्धकार 

रहनेछाः 

(क) वथानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगयतको उजुरी, 

(ख) मेलस्मलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेलस्मलापको लास्ग कमलामाई नगरपास्लकामा 

प्रेस्षत उजुरी, 

(ग) संस्िधानको अनुसूची-८ अन्तगयतको एकल अस्धकार अन्तगयत सभाले बनाएको कानून 

बमोस्जम स्नरूपण हुन ेगरी स्सर्शजत उजुरी, तथा 

(घ) प्रचस्लत कानूनल ेकमलामाई नगरपास्लकाले हनेे भस्न तोकेका उजुरीहरू । 

७. सस्मस्तको िेत्रास्धकाराः सस्मस्तले दफा ६ अन्तगयतका मध्य े देहाय बमोस्जमका उजुरीहरूमा मात्र 

िेत्रास्धकार ग्रहण गने तथा कारिाही ककनारा गनेछाः 

(क) व्यस्िको हकमा उजुरीका सबै पि कमलामाई नगरपास्लकाको भैगोस्लक 

िेत्रास्धकार स्भत्र बसोबास गरीरहकेा, 

(ख) प्रचस्लत कानून र संस्िधानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अदालत िा न्यायाधीकरण 

िा स्नकायको िेत्रास्धकार स्भत्र नरहकेो, 

(ग) कमलामाई नगरपास्लकाले िेत्रास्धकार स्भत्र परेका कुनै अदालत िा स्नकायबाट 

मेलस्मलाप िा स्मलापत्रको लास्ग प्रेस्षत गरीएको, 
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(घ) अचल सम्पस्ि समािेि रहकेो स्िषयमा सो अचल सम्पस्ि कमलामाई 

नगरपास्लकाको भैगोस्लक िेत्रास्धकार स्भत्र रस्हरहकेो 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बस्न्धत स्िषयिवतु रहकेोमा सो घटना कमलामाई नगरपास्लकाको 

भैगोस्लक िेत्र स्भत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजुरी तथा प्रस्तिाद दताय 

८. नास्लस िा उजुरी दताय गनेाः (१) कसै उपर नास्लस दताय गदाय िा उजुरी कारिाही चलाउाँदा 

प्रचस्लत कानून बमोस्जम हकदैया पुगेको व्यस्िले सस्मस्तको तोककएको िाखा प्रमुख समि नास्लस 

िा उजुरी दताय गनयसके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम उजुरी/नास्लस दददा यस ऐन तथा प्रचस्लत कानून बमोस्जम 

खुलाउनुपने कुरा सबै खुलाइय तथा पुयायउनुपने प्रकक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बमोस्जमको ढााँचामा 

कदनुपनेछ । 

  ( ३) उपदफा (२) मा लेस्खए देस्ख बाहके उजुरीमा देहाय बमोस्जमको व्यहोरा समेत 

खुलाउनुपनेछाः 

(क) बादीको नाम, थर, ितन र स्नजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र 

बज्यै को नाम; 

(ख) प्रस्तबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म स्नजको बाबु र आमाको नाम, थर र 

वथान पिा लाग्नेगरी वपष्ट खुलेको ितन; 

(ग) कमलामाई नगरपास्लकको नाम सस्हत सस्मस्तको नाम; 

(घ) उजुरी/नास्लस गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूणय स्ििरण; 

(ङ) कमलामाई नगरपास्लकाले तोके अनुसारको दवतुर बुझाएको रस्सद िा स्नवसा; 

(च) सस्मस्तको िेत्रास्धकार स्भत्रको उजुरी/नास्लस रहकेो व्यहोरा र सम्बस्न्धत कानून; 

(छ) बादीले दािी गरेको स्िषय र सोसाँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू; 

(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहकेो तथा हकदैया पुगेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पस्िसाँग सम्बस्न्धत स्िषय भएकोमा सो सम्पस्ि चल भए रहकेो वथान, 

अिवथा तथा अचल भए चारककलला सस्हतको सबै स्ििरण । 

  ( ४)  प्रचस्लत कानूनमा कुनै स्ििेष प्रकक्रया िा ढााँचा िा अन्य केस्ह उललेख भएको रहछे 

भने सो सन्दभयमा आिश्यक स्ििरण समेत खुलेको हुनुपनेछ । 

  ( ५) कुनै ककस्समको िस्तपूर्शत भराउनुपने अथिा बण्डा लगाउनुपन ेअिवथाको उजुरीको 

हकमा त्यवतो िस्तपूर्शत िा बण्डा िा चलनको लास्ग सम्बस्न्धत अचल सम्पस्िको स्ििरण खुलेको 

हुनुपनेछ । 

९. स्बिाद दताय गरी स्नवसा कदनेाः (१) उजुरी प्रिासकल े दफा ८ बमोस्जम प्राप्त उजुरी दताय गरी 

बादीलाइय तारेख तोकक अनुसूची-२ बमोस्जमको ढााँचामा स्बिाद दतायको स्नवसा कदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम तारेख कदन ु पन े अिवथामा तारेख तोक्दा अनुसूची-३ 

बमोस्जमको ढााँचामा तारेख भपायइय खडा गरी सम्बस्न्धत पिको दवतखत गराइय स्मस्सल सामेल 

राख्नुपछय । 



6 
 

 (३) उपदफा (२) बमोस्जम तारेख भपायइयमा तोककएको तारेख तथा उि स्मस्तमा हुन े

कायय समेत उललेख गरी सम्बस्न्धत पिलाइय अनुसूची-४ बमोस्जमको ढााँचामा तारेख पचाय कदनुपनेछ 

। 

१०. उजुरी दरपीठ गनेाः (१) उजुरी प्रिासकले दफा ८ बमोस्जम पेि भएको उजुरीमा प्रकक्रया नपुगेको 

देस्खए पुरा गनुयपन ेदेहायको प्रकक्रया पुरा गरी अथिा खुलाउनुपने देहायको व्यहोरा खुलाइ लयाउन ु

भन्ने व्यहोरा लेस्ख पाच कदनको समय तोकक तथा स्बिाद दताय गनय नस्मलन ेभए सो को कारण 

सस्हतको व्यहोरा जनाइय दरपीठ गरेमा बादीलाइय उजुरी कफताय कदनुपनेछ । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जम प्रकक्रया नपुगेको भस्न दरपीठ गरी कफताय गरेको उजुरीमा 

दरपीठमा उललेख भए बमोस्जमको प्रकक्रया पुरा गरी पाच कदनस्भत्र लयाएमा दताय गररकदनुपछय । 

  ( ३) उपदफा (१) बमोस्जमको दरपीठ आदेि उपर स्चि नबुझ्ने पिल ेसो आदेि भएको 

स्मस्तले स्तन कदन स्भत्र उि आदेिको स्िरूध्दमा सस्मस्त समि स्निेदन कदन सके्नछ । 

  ( ४) उपदफा (३) बमोस्जम कदएको स्निेदन व्यहोरा मनास्सब देस्खए सस्मस्तले उपदफा 

(१) बमोस्जमको दरपीठ बदर गरी स्बिाद दताय गनय आदेि कदनसके्नछ । 

  ( ५) उपदफा (४) बमोस्जम आदेि भएमा उजुरी प्रिासकले त्यवतो स्बिाद दताय गरी 

अरू प्रकक्रया पुरा गनुयपनेछ । 

११. दताय गनय नहुनेाः उजुरी प्रिासकल े दफा ८ बमोस्जम पेि भएको उजुरीमा देहाय बमोस्जमको 

व्यहोरा रठक भएनभएको जााँच गरी दताय गनय नस्मलन ेदेस्खएमा दफा १० बमोस्जमको प्रकक्रया पुरा 

गरी दरपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचस्लत कानूनमा हदम्याद तोककएकोमा हदम्याद िा म्याद स्भत्र उजुरी परे 

नपरेको; 

(ख) प्रचस्लत कानून बमोस्जम सस्मस्तको िेत्रास्धकार स्भत्रको उजुरी रह ेनरहकेो; 

(ग) कानुन बमोस्जम लाग्ने दवतुर दास्खल भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पस्ि िा अस्धकारसाँग सम्बस्न्धत स्िषयमा स्ििाद स्नरूपण गनुयपन े स्िषय 

उजुरीमा समािेि रहकेोमा त्यवतो सम्पस्ि िा अस्धकार स्िषयमा उजुरी गनय 

बादीको हक वथास्पत भएको प्रमाण आिश्यक पनेमा सो प्रमाण रह ेनरहकेो; 

(ङ) उि स्िषयमा उजुरी गने हकदैया बादीलाइय रह ेनरहकेो; 

(च) स्लखतमा पुरागनुयपन ेअन्य ररत पुग ेनपुगेको; तथा 

१२. दोहोरो दताय गनय नहुनेाः (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न प्रचस्लत कानून 

बमोस्जम सस्मस्त िा अन्य कुनै अदालत िा स्नकायमा कुनै पिले उजुरी गरी सस्मस्त िा उि 

अदालत िा स्नकायबाट उजुरीमा उललेख भएको स्िषयमा प्रमाण बुस्झ िा नबुस्झ स्ििाद स्नरोपण 

भैसकेको स्िषय रहकेो छ भने सो उजुरीमा रहकेा पि स्िपिको बीचमा सोस्ह स्िषयमा सस्मस्तले 

उजुरी दताय गनय र कारिाही गनय हुाँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम दताय गनय नस्मलन ेउजुरी भुलिि दताय भएकोमा सो व्यहोरा 

जानकारी भएपस्छ उजुरी जुनसुकै अिवथामा रहकेो भए पस्न सस्मस्तले उजुरी खारेज गनुयपनेछ ।  

१३. उजुरीसाथ स्लखत प्रमाणको सक्कल पेि गनुयपनेाः उजुरीसाथ पेि गनुय पन ेप्रत्येक स्लखत प्रमाणको 

सक्कल र कस्म्तमा एक प्रस्त नक्कल उजुरीसाथै पेि गनुयपनेछ र उजुरी प्रिासकल ेत्यवतो स्लखतमा 

कुनै कैकफयत जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रमाण सम्बस्न्धत स्मस्सलमा राख्नेछ । 
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१४. उजुरी तथा प्रस्तिाद दताय दवतुराः (१) प्रचस्लत कानूनमा स्बिाद दताय दवतुर तोककएकोमा सोस्ह 

बमोस्जम तथा दवतुर नतोककएकोमा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ । 

  ( २) प्रचस्लत कानूनमा प्रस्तिाद दताय दवतुर नलाग्न ेभनेकोमा बाहके एक सय रूपैयााँ 

प्रस्तिाद दताय दवतुर लाग्नेछ । 

१५. प्रस्तिाद पेि गनुयपनेाः (१) प्रस्तबादीले दफा २० बमोस्जम म्याद िा सूचना प्राप्त भएपस्छ म्याद 

िा सूचनामा तोककएको समयािस्ध स्भत्र उजुरी प्रिासक समि आफै िा िारेस माफय त स्लस्खत 

प्रस्तिाद दताय गनुयपनेछ । 

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जम प्रस्तिाद पेि गदाय प्रस्तबादीले भएको प्रमाण तथा 

कागजातका प्रस्तस्लस्प साथै संलग्न गरी पेि गनुयपनेछ । 

  ( ३) प्रस्तिादीले स्लस्खत ब्यहोरा दददा अनुसूची-५ बमोस्जमको ढााँचामा कदनुपनेछ । 

१६. प्रस्तिाद  जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रिासकले दफा १५ बमोस्जम पेि भएको प्रस्तिाद जााँच गरी 

कानून बमोस्जमको ररत पुगेको तथा म्याद स्भत्र पेि भएको देस्खए दताय गरी सस्मस्त समि पेि 

हुन ेगरी स्मस्सल सामेल गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रस्तिाद दताय हुन ेभएमा उजुरी प्रिासकले प्रस्तबादीलाइय 

बादी स्मलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

१७. स्लखतमा पुरागनुयपन ेसामान्य ररताः (१) प्रचस्लत कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेस्खए देस्ख 

बाहके सस्मस्त समि दताय गनय लयाएका उजुरी तथा प्रस्तिादमा देहाय बमोस्जमको ररत समेत पुरा 

गनुयपनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायााँ तफय पााँच सेस्न्टस्मटर, पस्हलो पृष्ठमा 

िीरतफय दि सेस्न्टस्मटर र त्यसपस्छको पृष्ठमा पााँच सेस्न्टस्मटर छोडेको तथा प्रत्येक 

पृष्ठमा बस्िस हरफमा नबढाइय कागजको एकातफय मात्र लेस्खएको;  

 (ख) स्लखत दताय गनय लयाउने प्रत्येक व्यस्िले स्लखतको प्रत्येक पृष्ठको िीर पुछारमा 

छोटकरी दवतखत गरी अस्न्तम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा लयाप्चे सस्हछाप 

गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीले स्लखत तयार गरेको भए स्नजल ेपस्हलो पृष्ठको बायााँ तफय 

स्नजको कानून व्यिसायी दताय प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यिसायीको 

ककस्सम खुलाइय दवतखत गरेको; तथा 

(घ) स्लखतको अस्न्तम प्रकरणमा यस स्लखतमा लेस्खएको व्यहोरा रठक सााँचो छ, झुट्ठा 

ठहरे कानून बमोस्जम सहुाँला बुझाउाँला भन्ने उललेख गरी सो मुस्न स्लखत दताय गनय 

लयाएको िषय, मस्हना र गत ेतथा िार खुलाइय स्लखत दताय गनय लयाउन ेव्यस्िल े

दवतखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा पुराइ पेि भएको स्लखत स्लनलाइ यो उपदफाले बाधा पारेको मास्नने छैन 

।  

 

  ( २) स्लखतमा स्िषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइय संयस्मत र मयायकदत 

भाषामा लेस्खएको हुनुपनेछ ।  
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  ( ३) स्लखतमा पेटबोस्लमा परेको वथानको पस्हचान हुन ेवपष्ट स्ििरण र व्यस्िको नाम, 

थर , ठेगाना तथा अन्य स्ििरण वपष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 

  ( ४) स्लखत दताय गनय लयाउने िा सस्मस्तमा कुनै कागज गनय आउनेल ेस्नजको नाम, थर 

र ितन खुलेको नागररकता िा अन्य कुनै प्रमाण पेि गनुयपछय । 

१८. नक्कल पेि गनुयपनेाः उजुरी िा प्रस्तिाद दताय गनय लयाउनेल ेस्िपिीको लास्ग उजुरी तथा प्रस्तिादको 

नक्कल तथा संलग्न स्लखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेि गनुयपछय । 

१९. उजुरी िा प्रस्तिाद संिोधनाः ( १) स्लखत दताय गनय लयाउने पिले सस्मस्तमा दताय भइसकेको 

स्लखतमा लेखाइ िा टाइप िा मुद्रणको सामान्य तु्रटी सच्याउन स्निेदन कदन सके्नछ । 

  (२) उपदफा ( १) बमोस्जमको स्निेदनमा माग बमोस्जम सच्याउाँ दा दािी तथा 

प्रस्तिादमा गरीएको माग िा दािीमा मुलभुत पिमा फरक नपने र स्नकै सामान्य प्रकारको 

संिोधन माग गरेको देखेमा उजुरी प्रिासकले सो बमोस्जम सच्याउन कदन सके्नछ । 

  ( ३) उपदफा (२) बमोस्जम संिोधन भएमा  सो को जानकारी उजुरीको अको पिलाइय 

कदनुपनेछ । 

पररच्छेद-४ 

म्याद तामेली तथा तारेख  

२०. म्याद सूचना तामेल गनेाः (१) उजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोस्जम स्बिाद दताय भएपस्छ बकढमा 

दइुय कदन स्भत्र प्रस्तबादीका नाममा प्रचस्लत कानूनमा म्याद तोककएको भए सोस्ह बमोस्जम र 

नतोककएको भए पन्र कदनको म्याद कदइय सम्बस्न्धत िडा कायायलय माफय त उि म्याद िा सूचना 

तामेल गनय सके्नछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम म्याद िा सूचना तामेल गदाय दफा ९ बमोस्जमको उजुरी 

तथा उि उजुरी साथ पेि भएको प्रमाण कागजको प्रस्तस्लपी समेत संलग्न गरी पठाउनुपनेछ । 

  ( ३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न एक भन्दा बकढ प्रस्तबादीलाइय 

म्याद कदनुपदाय प्रमाण कागजको नक्कल कुनै एकजना मुल प्रस्तबादीलाइय पठाइय बााँककको म्यादमा 

प्रमाण कागजको नक्कल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेस्ख पठाउनुपनेछ । 

  ( ४) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त भएको म्याद िडा कायायलयले बकढमा स्तन कदन स्भत्र 

तामेल गरी तामेलीको व्यहोरा खुलाइय सस्मस्तमा पठाउनु पनेछ । 

  ( ५) उपदफा ( १) बमोस्जम म्याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमोस्जमको स्िदु्यतीय 

माध्यम िा पस्त्रकामा सूचना प्रकािन गरेर म्याद तामेल गनुयपनेछाः  

(क) म्याद तामेल गररनुपने व्यस्िको कुनै फ्याक्स िा इयमेल िा अन्य कुनै अस्भलेख हुन 

सके्न स्िदु्यतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रस्तबादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सके्न मनास्सब आधार छ भन्न े

देस्खएमा सस्मस्तको स्नणययबाट कुनै वथानीय दैस्नक पस्त्रकामा सूचना प्रकािन गरेर 

िा वथानीय एफ.एम. रेस्डयो िा वथानीय टेस्लस्भजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; 

िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी स्नकायबाट म्याद तामेल गराउाँ दा म्याद तामेल हुन सके्न 

मनास्सब कारण देस्खएमा सस्मस्तको आदेिबाट त्यवतो सरकारी स्नकाय माफय त । 

  (६) यस ऐन बमोस्जम म्याद जारी गनुयपदाय अनुसूची-६ बमोस्जमको ढााँचामा जारी 

गनुयपनेछ । 
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२१. रोहिरमा राख्नुपनेाः यस ऐन बमोस्जम िडा कायायलय माफय त तामेल गररएको म्यादमा सम्बस्न्धत 

िडाको अध्यि िा सदवय तथा कस्म्तमा दइुयजना वथानीय भलादस्म रोहिरमा राख्नुपनेछ । 

२२. रीत बेरीत जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रिासकले म्याद तामेलीको प्रस्तिेदन प्राप्त भएपस्छ रीतपूियकको 

तामेल भएको छ िा छैन जााँच गरी आिश्यक भए सम्बस्न्धत िडा सस्चिको प्रस्तिेदन समेत स्लइय 

रीतपूियकको देस्खए स्मस्सल सामेल रास्ख तथा बेरीतको देस्खए बदर गरी पुनाः म्याद तामेल गनय 

लगाइय तामेली प्रस्त स्मस्सल सामेल राख्नुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम जााँच गदाय सम्बस्न्धत कमयचारीले बदस्नयत रास्ख कायय गरेको 

देस्खए उजुरी प्रिासकले सो व्यहोरा खुलाइय सस्मस्त समि प्रस्तिेदन पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जमको प्रस्तिेदनको व्यहोरा उपयुि देस्खए सस्मस्तल े सम्बस्न्धत 

कमयचारी उपर  कारिाहीको लास्ग काययपास्लका समि लेस्ख पठाउनसके्नछ । 

२३. तारेखमा राख्नूपनेाः (१) उजुरी प्रिासकले दफा ९ बमोस्जम स्बिाद दताय गरेपस्छ उजुरीकतायलाइय र 

दफा १६ बमोस्जम प्रस्तिाद दताय गरेपस्छ प्रस्तबादीलाइय तारेख तोकक तारेखमा राख्नुपछय । 

  (२) उजुरीका पिहरूलाइय तारेख तोक्दा तारेख तोककएको कदन गररन े कामको व्यहोरा 

तारेख भपायइय तथा तारेख पचायमा खुलाइय उजुरीका सबै पिलाइय एकै स्मलानको स्मस्त तथा समय 

उललेख गरी एकै स्मलानको तारेख तोकु्नपछय । 

  ( ३) उपदफा ( २) बमोस्जम तारेख तोककएको समयमा कुनै पि हास्जर नभए पस्न 

तोककएको कायय सम्पन्न गरी अको तारेख तोकु्नपने भएमा हास्जर भएको पिलाइय तारेख तोकक 

समयमा हास्जर नभइय पस्छ हास्जर हुन ेपिलाइय अस्घ हास्जर भइय तारेख लाने पिसाँग एकै स्मलान 

हुनेगरी तारेख तोकु्नपछय । 

  ( ४) यस दफा बमोस्जम तोककएको तारेखमा उपस्वथत भएका पिहरूलाइय साथ ै रास्ख 

सस्मस्तले उजुरीको कारिास्ह गनुयपछय । 

  ( ५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न तोककएको तारेखमा कुनै पि 

उपस्वथत नभए पस्न सस्मस्तल ेस्बिादको स्िषयमा कारिाही गनय बाधा पनेछैन । 

२४. सस्मस्तको स्नणयय बमोस्जम हुनेाः सस्मस्तले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचस्लत कानून तथा यस ऐनमा 

लेस्खए देस्ख बाहकेको स्िषयमा आिश्यक प्रकक्रया स्नधायरण गनय सके्नछ । 

पररच्छेद-५ 

सुनिाइय तथा प्रमाण बुझ्न ेसम्बन्धमा 

२५. प्रारस्म्भक सुनिाइयाः ( १) मेलस्मलापबाट स्बिाद स्नरुपण हुन नसकी सस्मस्तमा आएका स्बिाद 

प्रस्तिाद दताय िा बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपस्छ सुनिाइयको लास्ग पेि भएको स्बिादमा 

उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल स्नणयय गनय सककन ेभएमा सस्मस्तले स्बिाद पेि भएको पस्हलो 

सुनिाइयमा नै स्नणयय गनय सके्नछ । 

  ( २) सस्मस्त समि पेि भएको स्बिादमा उपदफा ( १) बमोस्जम तत्काल स्नणयय गनय 

सककने नदेस्खएमा सस्मस्तले देहाय बमोस्जमको आदेि गनय सके्नछाः- 

(क) स्बिादमा मुख नस्मलेको कुरामा यकीन गनय प्रमाण बुझ्न ेिा अन्य कुनै कायय गन;े 

(ख) स्बिादमा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरी पिबाट पेि गनय लगाउने िा सम्बस्न्धत 

स्नकायबाट माग गने आदेि गन;े  

(ग) मेलस्मलापका सम्बन्धमा स्बिादका पिहरूसाँग छलफल गन;े तथा 
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(घ) स्बिादका पि उपस्वथत भएमा सुनुिाइको लास्ग तारेख तथा पेस्िको समय तास्लका 

स्नधायरण गने । 

  ( ३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न सस्मस्तले वथानीय 

ऐनको दफा ४७ को उपदफा ( २) बमोस्जमको उजुरीमा मेलस्मलापको लास्ग पठाउने आदेि 

गनुयपनेछ । 

२६. प्रमाण दास्खल गनेाः बादी िा प्रस्तबादीले कुनै नयााँ प्रमाण पेि गनय अनुमस्त माग गरी स्निेदन 

पेि गरेमा उजुरी प्रिासकल ेसोस्ह कदन स्लन सके्नछ । 

२७. स्लखत जााँच गनेाः (१) सस्मस्तले उजुरीमा पेि भएको कुनै स्लखतको सत्यता परीिण गनय रेखा 

िा हवतािर स्ििेषज्ञलाइय जााँच गराउन जरूरी देखेमा सो स्लखतलाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिण 

दवतुर दास्खल गनय लगाइय रेखा िा हवतािर स्ििेषज्ञबाट स्लखत जााँच गराउन सके्नछ । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जम जााँच गदाय मनास्सब माकफकको समय तोकक आदेि गनुयपनेछ 

र समय स्भत्र जााँच सम्पन्न हुनको लास्ग यथासम्भि व्यिवथा गनुयपनेछ ।  

  ( ३) उपदफा (१) बमोस्जम जााँच गदाय स्लखत असत्य ठहरीएमा स्लखत सत्य रहकेो भन्ने 

पिबाट लागेको दवतुर असुल गरी उपदफा ( १) बमोस्जम दवतुर दास्खल गन े पिलाइय 

भराइयकदनुपछय । 

२८. सािी बुझ्नेाः (१) सस्मस्तबाट सािी बुझ्ने आदेि गदाय सािी बुझ्ने कदन तोकक आदेि गनुयपनेछ । 

साछी राख्दा बढीमा ५ जना राख्न ुपने ।  

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जम आदेि भएपस्छ उजुरी प्रिासकले उजुरीको पिलाइय आदेिमा 

उललेख भएको स्मस्तमा सािी बुझ्ने तारेख तोकु्नपनेछ । 

  ( ३) सािी बुझ्ने तारेख तोककएको कदनमा आफ्नो सािी सस्मस्त समि उपस्वथत गराउन ु

सम्बस्न्धत पिको दास्यत्ि हुनेछ । 

२९. सस्मस्तको तफय बाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न 

नाबालक िा अिि िा िृध्दिृध्दा पि रहकेो उजुरीमा सास्ि बकपत्रको लास्ग तोककएको तारेखको 

कदन उपस्वथत नभएको िा उपस्वथत नगराइएको सािीलाइय सस्मस्तल े म्याद तोकक सस्मस्तको 

तफय बाट स्झकाइय बकपत्र गराउन सके्नछ । 

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जम सािी स्झकाउाँदा बकपत्र हुन े तारेख तोकक म्याद जारी 

गनुयपनेछ र उजुरीका पिहरूलाइय समेत सोस्ह स्मलानको तारेख तोकु्नपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजुरी प्रिासकले सािी बकपत्रको लास्ग तोककएको कदन पिहरूसाँग 

स्नजहरूले उपस्वथत गराउन लयाएका सास्िको नामािली स्लइय सस्मस्त समि पेि गनुयपनेछ । 

  ( २) सािी बकपत्रको लास्ग तोककएको तारेखको कदन उजुरीका सबै पिले सािी उपस्वथत 

गराउन लयाएको भए कायायलय खुलनासाथ तथा कुनै पिले सािी उपस्वथत गराउन नलयाएको भए 

कदनको बाह्र बजेपस्छ सस्मस्तले उपलब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३१. बन्देज गनय सके्नाः (१) सािीको बकपत्र गराउाँ दा उजुरीको स्िषयिवतु भन्दा फरक प्रकारको तथा 

सािी िा उजुरीको पिलाइय अपमास्नत गने िा स्झझ्याउन ेिा अनुस्चत प्रकारको प्रश्न सोस्धएमा 

सस्मस्तले त्यवतो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइय बन्देज गनय सके्नछ । 

  ( २) नाबालक िा िृध्द िा असि िा स्बरामीले सािी बकु्नपने भइय त्यवतो उजुरीमा कुन ै

पिको उपस्वथस्त िा अन्य कुनै मनास्सब कारणल ेसािीलाइय बकपत्र गनय अनुस्चत दबाि परेको िा 
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पने प्रबल सम्भािना रहकेो छ भन्ने सस्मस्तलाइय लागेमा सस्मस्तले त्यवतो पिको प्रत्यि 

उपस्वथस्तलाइय बन्देज गरी स्नजले सािीले नदेख्न ेगरी मात्र उपस्वथत हुन आदेि गनय सके्नछ । 

  ( ३) उपदफा (२) बमोस्जम आदेि गरेमा सािीले नदेख्न ेगरी पि उपस्वथत हुन ेव्यिवथा 

स्मलाउने दास्यत्ि सस्मस्तको हुनेछ । 

  ( ४) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जम गदाय सस्मस्तले उजुरीसाँग सम्बस्न्धत आिश्यक प्रश्न 

तयार गरी सस्मस्तको तफय बाट बकपत्र गराउन  सके्नछ । 

३२. पेिी सूची प्रकािन गनुयपनेाः (१) उजुरी प्रिासकल े प्रत्येक हप्ता िुक्रिार अगामी हप्ताको लास्ग 

पेिी तोककएको स्बिादहरूको साप्तास्हक पेिी सूची तथा तोककएको कदन उि कदनको लास्ग पेिी 

तोककएका स्बिादहरूको पेिी सूची प्रकािन गनेछ । 

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जमको सूची संयोजकले र स्नजको अनुपस्वथस्तमा स्नजल े

स्जम्मेिारी तोकेको सस्मस्तको सदवयले प्रमास्णत गनुयपनेछ । 

३३. दैस्नक पेिी सूचीाः (१) उजुरी प्रिासकले दफा ३२ बमोस्जमको साप्तास्हक पेिी सूचीमा चढेका 

स्बिाद हरूको  तोककएको कदनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रस्त सूचना पाटीमा टााँस्न 

लगाउनुपनेछ तथा एक प्रस्त सस्मस्तका सदवयहरूलाइय उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जमको सूचीमा स्बिादहरू उललेख गदाय स्बिाद दतायको आधारमा 

देहायको क्रममा तयार गरी प्रकािन गराउनुपनेछाः- 

  ( क) नाबालक पि भएको स्बिाद; 

  ( ख) िारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यस्ि पि भएको स्बिाद; 

  ( ग) सिरी िषय उमेर पुरा भएको िृध्द िा िृध्दा पि भएको स्बिाद; तथा 

  ( घ) स्बिाद दतायको क्रमानुसार पस्हले दताय भएको स्बिाद । 

  ( ३) उपदफा ( २) बमोस्जम पेिी सूची तयार गदाय मुलतिीबाट जागेका तथा सिोच्च 

अदालत, उच्च अदालत तथा स्जलला अदालतबाट पुनाः इन्साफको लास्ग प्राप्त भइय दताय भएको 

स्बिादको हकमा िुरूमा सस्मस्तमा दताय भएको स्मस्तलाइय नै दताय स्मस्त मास्न क्रम स्नधायरण 

गनुयपनेछ । 

  ( ४) उपदफा (१) िा (२) मा रहकेो क्रमानुसार नै सस्मस्तले स्बिादको सुनिाइय र 

कारिाही तथा ककनारा गनुयपनेछ । 

३४. उजुरी प्रिासकको स्जम्मेिारी हुनेाः पेिी सूचीमा चढेका स्बिादहरू कायायलय खुलेको एक घण्टा स्भत्र 

सस्मस्त समि सुनिाइयको लास्ग पेि गने तथा उि कदनको तोककएको कायय सककए पस्छ सस्मस्तबाट 

कफताय बुस्झस्लइय सुरस्ित राख्न ेस्जम्मेिारी उजुरी प्रिासकको हुनेछ । 

३५. प्रमाण सुनाउन सके्नाः सस्मस्तले दफा २५ बमोस्जम तोककएको तारेखको कदन उपस्वथत सबै पिलाइय 

अको पिले पेि गरेको प्रमाण एिम ्कागजात देखाइय पकढ बााँची सुनाइय सो बारेमा अको पिको 

कुनै कथन रहकेो भए स्लस्खत बयान गराइय स्मस्सल सामेल गराउन सके्नछ । 

३६. स्बिादको सुनिाइय गनेाः (१) सस्मस्तले दिैु पिको कुरा सुनी स्नजहरूको स्बिादको सुनिाइय तथा 

स्नणयय गनुयपनेछ । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जमको सुनिाइय तथा स्नणयय गदाय पिहरूको रोहिरमा गनुयपनेछ । 

  ( ३) उपदफा (१) बमोस्जम स्बिादको सुनिाइय गदाय इजलास कायम गरी सुनिाइय गनय 

मनास्सि देस्खएमा सोही अनुसार गनय सके्नछ । 

तर दबैु पिको भनाइ तथा स्जककर सुन्नलाइ उपदफा ३ अनुसारको इजलास कायम गनय बाधा हुन ेछैन । 
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३७. बन्द इजलासको गठन गनयसके्न (१) सस्मस्तल े मस्हला तथा बालबास्लका समािेि रहकेो तथा 

आिश्यक देखेको अन्य स्बिादको सुनिाइयको लास्ग बन्द इजलास कायम गरी सुनिाइय गनय सके्नछ । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जमको बन्द इजलासमा स्बिादका पि तथा अन्य सरोकारिाला 

बाहके अन्य व्यस्िलाइय इजलासमा प्रिेि गनय नपाउने गरी बन्द इजलासको गठन गनुयपनेछ । 

  ( ३) बन्द इजलासबाट हरेरने स्बिादको काम कारिाही, स्पडीतको नाम थर ठेगाना 

लगायतका स्िषय गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यिवथााः (१) बन्द इजलासबाट हरेरएका स्बिादहरूको कागजातको 

प्रस्तस्लस्प बादी, प्रस्तिाकद र स्नजको स्हतमा असर परेको कुनै सरोकारिाला बाहके अरू कसैलाइय 

उपलब्ध गराउनुहुाँदैन । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जमको स्बिादको तथ्य खुलाइय कुनै समाचार कुन ैपत्रपस्त्रकामा 

संप्रेषण हुन कदनु हुाँदैन । 

  ( ३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न सस्मस्तले पिको गोपस्नयता 

तथा स्हतमा प्रस्तकुल प्रभाि नपने गरी समाचार संप्रेषण गनय भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बुझ्नेाः स्बिादको सुनिाइयको क्रममा स्बिादको कुनै पिको अनुरोधमा िा स्बिाद 

सुनिाइयको क्रममा सस्मस्त आफैले थप प्रमाण बुझ्नुपन ेदेखेमा उजुरीका पिहरूलाइय थप प्रमाण पेि 

गनय पेि गने तारेख तोकक आदेि गनय सके्नछ । 

४०. विाथय बास्झएको स्बिाद हेनय नहुनेाः सस्मस्तको सदवयल ेदेहायका स्बिादको कारिाही र ककनारामा 

संलग्न हुनुहुाँदैनाः- 

(क) आफ्नो िा नस्जकको नातेदारको हक स्हत िा सरोकार रहकेो स्बिाद; 

 वपष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लास्ग "नस्जकको नातेदार" भन्नाले अपुताली 

पदाय कानून बमोस्जम अपुताली प्राप्त गनय सके्न प्राथस्मकता क्रममा रहकेो व्यस्ि, 

मामा, माइजु, सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाबु, ठूलोबाबू, पस्त िा पत्नी 

तफयका सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, साला, जेठान, साली, कददी, बस्हनी, 

स्भनाजु, बस्हनी ज्िाइय ाँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइय ाँ, भाञ्जी बुहारी तथा 

त्यवतो नाताका व्यस्िको एकासगोलमा रहकेो पररिारको सदवय सम्झनुपछय । 

(ख) स्नजले अन्य कुनै हसै्सयतमा गरेको कुनै कायय िा स्नज संलग्न रहकेो कुनै स्िषय 

समािेि रहकेो कुनै स्बिाद; 

(ग) कुनै स्िषयमा स्नजले स्बिाद चलने िा नचलने स्िषयको छलफलमा सहभास्ग भइय 

कुनैराय कदएको भए सो स्िषय समािेि रहकेो स्बिाद; िा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा स्नज र स्नजको एकाघरसंगोलका पररिारका 

सदवयको कुनै विाथय बास्झएको स्बिाद । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जमको कुनै अिवथा देस्खएमा जुन सदवयको त्यवतो अिवथा पछय 

उि सदवयले स्बिाद हनेय नहुन ेकारण खुलाइय आदेि गनुयपनेछ । 

  ( ३) उपदफा ( १) को प्रस्तकुल हुन े गरी कुनै सदवयले कुनै स्बिादको कारिास्ह र 

ककनारामा सहभास्ग हुन लागेमा स्बिादको कुनै पिल ेआिश्यक प्रमाण सस्हत स्बिादको कारिास्ह 

ककनारा नगनय स्निेदन कदन सके्नछ  र सो सम्बन्धमा  काम कारबाही वथानीय ऐनको दफा 

४८(५) अनुसार हुनेछ । 
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  ( ४) उपदफा (३) अनुसार स्बिाद स्नरुपण हुन नसके्न अिवथामा वथानीय ऐनको दफा 

४८(६) र (७) को ब्यबवथा अनुसारको सभाले तोकेको सस्मस्तले काम कारिास्ह र ककनारामा 

गनेछ । 

  ( ५) उपदफा (४) बमोस्जम गदाय सभाले स्बिादका पिहरूलाइय सोस्ह उपदफा बमोस्जम 

गरठत सस्मस्तबाट स्बिादको कारिास्ह ककनारा हुन े कुराको जानकारी गराइय उि सस्मस्त समि 

उपस्वथत हुन पठाउनुपनेछ । 

पररच्छेद-६ 

स्नणयय र अन्य आदेि 

४१. स्नणयय गनुयपनेाः (१) सस्मस्तले सुनिाइयको लास्ग पेि भएको स्बिाद हदेाय कुनै प्रमाण बुझ्नुपने बााँकक 

नरस्ह स्बिाद ककनारा गन ेअिवथा रहकेो देस्खएमा सोस्ह पेिीमा स्बिादमा स्नणयय गनुयपनेछ। (२) 

उपदफा ( १) बमोस्जम स्नणयय गरेपस्छ स्नणययको व्यहोरा स्नणयय ककताबमा लेस्ख सस्मस्तमा 

उपस्वथत सदवयहरू सबैले दवतखत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा ( १) बमोस्जम गरीएको स्नणययको दफा ४२ र अन्य प्रचस्लत कानून बमोस्जम 

खुलाउनुपने स्ििरण खुलेको पूणय पाठ स्नणयय भएको स्मस्तले बकढमा सात कदन स्भत्र तयार गरी 

स्मस्सल सामेल राख्नुपछय ।   

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न समयाभाि अथिा अन्य कुनै मनास्सब 

कारणल ेगदाय सोस्ह कदन स्बिाद स्नणयय गनय नसके्न भएमा आगास्म हप्ताको कुन ैकदनको लास्ग अको 

पेिी तारेख तोकु्नपनेछ । 

४२. स्नणययमा खुलाउनुपनेाः (१) सस्मस्तले दफा ४१ बमोस्जम गरेको स्नणययको पूणयपाठमा यस दफा 

बमोस्जमका कुराहरू खुलाइय अनुसूची-७ बमोस्जमको ढााँचामा तयार गनुयपनेछ । 

 ( २) उपदफा (१) बमोस्जम पूणयपाठ तयार गदाय बादी तथा प्रस्तबादीको स्जककर, स्नणयय गनुयपन े

देस्खएको स्िषय, दिैु पिबाट पेि भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको स्िषय खुलाउनुपनेछ । 

 ( ३) उपदफा (२) मा उललेख भए देस्ख बाहके पूणयपाठमा देहायका कुराहरू समेत खुलाउनुपनेछाः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) स्बिादको कुनै पिले कानून व्यिसायी राखेको भएमा स्नजले पेि गरेको बहस 

नोट तथा बहसमा उठाइएका मुल स्िषयहरु; 

(ग) स्नणयय गनयको लास्ग आधार स्लइएको प्रमाणका साथै दिैु पिबाट पेि भएको 

प्रमाण तथा त्यसको स्िश्लेषण; 

(घ) स्नणयय कायायन्ियन गनयको लास्ग गनुयपन े स्िषयहरूको स्सलस्सलेिार उललेखन 

सस्हतको तपस्सल खण्ड; तथा 

(ङ) स्नणयय उपर पुनरािेदन लाग्न ेभएमा पुनरािेदन लाग्ने स्जलला अदालतको नाम र के 

कस्त कदनस्भत्र पुनरािेदन गनुयपन ेहो सो समेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ मा उललेख भएदेस्ख बाहके देहायका कुराहरु समेत स्नणययमा 

खुलाउन सके्नछाः- 

(क) सािी िा सजयस्मनको बकपत्रको सारांि; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरेको भए सो नजीरको स्ििरण र स्बिादमा 

उि नजीरको स्सध्दान्त के कुन आधारमा लाग ुभएको हो अथिा लाग ुनभएको 

हो भन्ने कारण सस्हतको स्िश्लेषण; 
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(ग) स्नणययबाट कसैलाइय कुनै कुरा कदनु भराउन ु पन े भएको भए कसलाइय के कस्त 

भराइय कदनुपने हो सोको स्ििरण; तथा 

(घ) स्बिादको क्रममा कुनै मालसामान िा प्रमाणको रुपमा केस्ह िवतु सस्मस्त समि 

पेि भएको भए सो मालसामान िा िवतुको हकमा के गने हो भन्ने स्िषय । 

४३. प्रारस्म्भक सुनिाइयमा स्नणयय हुनसके्नाः ( १) सस्मस्तले पस्हलो सुनिाइयको लास्ग पेि भएको 

अिवथामा नै स्बिादमा थप प्रमाण बुस्झरहनुपने अिवथा नरहकेो देखेमा अथिा हदम्याद िा 

हकदैया िा सस्मस्तको िेत्रास्धकार नरहकेो कारणल े स्बिाद स्नणयय गनय नस्मलन े देखेमा पस्हलो 

सुनिाइयमा नै स्नणयय गनय सके्नछ । 

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जमको स्नणयय िेत्रास्धकारको अभाि रहकेो कारणल े भएको 

अिवथामा िेत्रास्धकार ग्रहण गन ेअदालत िा वथानीय तह िा अन्य स्नकायमा उजुरी गनय जान ु

भस्न सम्बस्न्धत पिलाइय  जानकारी कदनु पनेछ । 

४४. स्नणयय संिोधनाः (१) सस्मस्त समि स्बिादको पि िा कुनै सरोकारिालाले स्बिादको स्नणययमा 

भएको कुनै लेखाइयको तु्रटी संिोधन गरी पाउन स्जककर स्लइय स्नणययको जानकारी भएको पैंस्तस 

कदन स्भत्र स्निेदन कदन सके्नछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जमको स्निेदन परी सस्मस्तले हदेाय सामान्य तु्रटी भएको र संिोधनबाट 

स्नणययको मूल आियमा कुन ैहरेफेर नहुन े देखेमा छुिै पचाय खडा गरी स्निेदन बमोस्जम स्नणयय 

संिोधन गने आदेि कदनसके्नछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोस्जमको आदेि मूल स्नणययको अस्भन्न अङ्गको रुपमा स्लइनेछ । 

४५. स्नणययमा हेरफेर गनय नहुनेाः (१) सस्मस्तका सदवय अथिा अरु कसैले पस्न सस्मस्तका सदवयहरुको 

दवतखत भैसकेपस्छ स्नणययमा कुनै प्रकारको थपघट िा केरमेट गनय हुाँदैन । 

 (२) कसैले उपदफा (१) बमोस्जम को कसुर गने कमयचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको लास्ग 

सम्बस्न्धत स्नकायमा लेस्ख पठाउनुपनेछ ।  

४६. स्नणयय भएपस्छ गनुयपन े कारिास्हाः (१) उजुरी प्रिासकल े सस्मस्तबाट स्नणयय भएपश्चात स्नणयय 

ककताबमा सस्मस्तका सदवयहरु सबैको दवतखत भएको यककन गरी स्नणयय ककताब र स्मस्सल स्जम्मा 

स्लनुपछय । 

  (२) यस ऐन बमोस्जम स्नणययको पूणयपाठ तयार भएपस्छ सबै सदवयको दवतखत भैसकेपस्छ 

उजुरी प्रिासकले स्नणययको कायायन्यिय गनयका लास्ग तत्काल गनुयपन ेकेस्ह कायय भए सो सम्पन्न गरी 

स्मस्सल अस्भलेखको लागी पठानुपछय । 

४७. स्नणयय गनयपन ेअिस्धाः (१) सस्मस्तले प्रस्तिाद दास्खल भएको िा बयान गनुयपनेमा प्रस्तबादीको 

बयान भएको स्मस्तले तथा प्रस्तिाद दास्खल नभएको िा बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याद 

भुिान भएको स्मस्तले नब्बे कदनस्भत्र स्बिादको अस्न्तम स्नणयय गनुयपनेछ ।  

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जमको समयािस्ध गणना गदाय मेलस्मलापको लास्ग पठाइयएको 

स्बिादको हकमा मेलस्मलापको प्रकक्रयामा लागेको समय कटाइय अिस्ध गणना गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न स्बिादमा बुझ्नुपने प्रमाण तथा 

पुरा गनुयपन े प्रकक्रया बााँकक नरही स्बिाद स्नणयय गनय अङ्ग पुस्गसकेको भए सो पुगेको पन्र 

कदनस्भत्र अस्न्तम स्नणयय गनुयपनेछ । 
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४८. अन्तररम संरिणात्मक आदेि जारी गनय सककनेाः  

वथानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड (क )दसे्ख (ङ )सम्म उस्ललस्खत 

स्िषयमा तत्काल अन्तररम संरिणात्मक आदिे जारी गनय सककनेछ । यवतो आदिे जारी 

गदाय स्निेदकले पेि गरेको कागजात , स्नजको अिवथा र िवतुगत पररस्वथस्तको प्रारस्म्भक 

छानस्िन गरी तत्काल आदिे नगरे स्निेदकलाई पनय सके्न नकारात्मक प्रभािको मुलयांकन 

गनुय पदयछ । न्यास्यक सस्मस्तले जारी गने अन्तररम संरिणात्मक आदिे अनुसूची ८ मा 

उललेख गरे बमोस्जम हुनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-७ 

सस्मस्तको सस्चिालय 

४९. सस्मस्तको सस्चिालयाः  (१)सस्मस्तको काययसम्पादनलाइय सहस्जकरणा गनय एक सस्चिालय रहने छ  

  ( २) उपदफा ( १) िमोस्जमको सस्चिालयमा काययपास्लकाले आिश्यता अनुसार उजुरी 

प्रिासक, अस्भलेख प्रिासक तथा अन्य कमयचारीहरुको व्यिवथा गनय सके्नछ । सस्चिालयको 

काययसम्पादनलाइय व्यिस्वथत गनय सस्चिालय अन्तगयत उजुरी िाखा/ फााँट तथा अस्भलेख िाखा 

/फााँट रहन सके्नछ । 

 

५०. उजुरी प्रिासकको काम, कतयव्य र अस्धकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए देस्ख बाहके उजुरी 

प्रिासकको काम, कतयव्य र अस्धकार देहाय बमोस्जम हुनेछाः 

(क) पेि भएका उजुरी, प्रस्तिाद र अन्य स्लखतहरु जााँच गरी रीत पुगेको भए कानून 

बमोस्जम लाग्ने दवतुर स्लइय दताय गने र दताय गनय नस्मलने भए कारण जनाइय 

दरपीठ गन;े 

(ख) स्ििादमा प्रमाणको लास्ग पेि भएका नक्कल कागजलाइय सक्कलसाँग स्भडाइय रठक 

देस्खएमा प्रमास्णत गने र स्मस्सल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा केस्ह कैकफयत 

देस्खएमा सो जनाइय सम्बस्न्धत पिको सस्हछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेि भएका स्लखत साथ संलग्न हुनुपन ेप्रमाण तथा अन्य कागजात छ िा छैन 

भए ठीक छ िा छैन जााँच्न;े 

(घ) सस्मस्तको आदेिले स्झकाउनुपने प्रस्तबादी, सािी िा अन्य व्यस्िको नाममा म्याद 

जारी गन;े 

(ङ) स्ििादका पिलाइय तारेख िा पेिी तारेख तोके्न; 

(च) सस्मस्त समि पेि हुनुपने स्निेदन दताय गरी आदेिको लास्ग सस्मस्त समि पेि 

गन;े 

(छ) कानून बमोस्जम िारेस स्लने तथा गुज्रेको तारेख थाम्न े स्निेदन स्लइय आिश्यक 

कारिाही गने; 

(ज) सस्मस्तबाट भएको आदेि कायायन्ियन गने गराउन;े 
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(झ) सस्मस्तमा पेि िा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपायइय गने लगायतका काययहरु 

गन;े 

(ञ) आिश्यकतानुसार सस्मस्तको तफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सस्मस्तको आदेिले तामेल गनुयपन ेम्याद तामेल गनेगराउन,े तामेल भएको म्यादको 

तामेली जााँची रीतपूियकको नभए पुनाः जारी गन े तथा अन्य अदालत िा 

स्नकायबाट प्राप्त भएको कमलामाई नगरपास्लका/नगरपास्लकाल ेतामेल गररकदनुपन े

म्याद तामेल गने गराउन;े 

(ठ) स्नणयय ककताब र उजुरीको स्मस्सल स्जम्मा स्लने; 

(ड) सस्मस्तमा दताय भएका स्ििाद तथा स्निेदन लगायतका कागजातको अस्भलेख तयार 

गने र मास्सक िा िार्शषक प्रस्तिेदन पेि गनुयपन े स्नकाय समि प्रस्तिेदन तयार 

गरी संयोजकबाट प्रमास्णत गराइय सम्बस्न्धत स्नकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो स्जम्मा रहकेा उजुरीका स्मस्सलमा रहकेा कागजातको रीतपूियक नक्कल कदन;े 

(ण) स्जलला अदालतमा पुनरािेदन लाग्ने गरी स्नणयय भएका स्ििादमा पुनरािेदन म्याद 

जारी गरी तामेल गनेगराउन;े 

(त) अदालत िा अन्य कुनै स्नकायमा स्ििादको स्मस्सल िा कुनै कागजात पठाउनुपने 

भएमा सस्मस्तलाइय जानकारी गराइय स्मस्सल िा कागजात पठाउने तथा कफताय प्राप्त 

भएपस्छ कानून बमोस्जम सुरस्ित राख्न ेव्यिवथा स्मलाउने; 

(त) स्नणयय ककताब स्जम्मा स्लने; तथा 

(थ) पेि भएका स्निेदन लगायतका कागजातमा सस्मस्तबाट आदेि हुनुपन ेिा स्नकासा 

स्लनुपनेमा सस्मस्त समि पेि गने । 

 

५१. अस्भलेख प्रिासकको काम, कतयव्य र अस्धकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए बाहके अस्भलेख 

प्रिासकको काम, कतयव्य र अस्धकार देहाय बमोस्जम हुनेछाः 

 (क) स्नणयय कायायन्ियन सम्बन्धीाः 

(२) स्नणयय बमोस्जम चलन चलाउनुपन,े कुनै कुरा कदलाइयभराइय कदनुपन े

लगायतका स्नणयय कायायन्ियनका लास्ग गनुयपने काययहरु गने तथा स्नणयय 

कायायन्ियनको अस्भलेख राखी कानून बमोस्जम स्ििरण पठाउनुपन े

स्नकायहरुमा स्ििरण पठाउने; 

(३) स्नणयय कायायन्ियनको क्रममा स्निेदन कदएका पिहरुको िारेस स्लने, सकार 

गराउन,े गुज्रेको तारेख थमाउन ेलगायतका काययहरु गन;े 

(४) सस्मस्तको आदेिले रोक्का भएको िा अरु कुनै अदालत िा स्नकायबाट 

रोक्का भै आएको जायजेथा अन्य अड्डा अदालतमा दास्खल चलान गनुयपन े

भए सो गने; 

(५) स्नणयय बमोस्जम स्ललाम गन ेलगायतका अन्य कुन ैकाम गनुयपन ेभए सो 

समेत गन;े तथा 

(६) लेस्खए देस्ख बाहकेको कुनै कायय स्नणयय कायायन्ियनको क्रममा गनुयपन े

भएमा सस्मस्त समि पेि गरी आदेि बमोस्जम गने । 

 (ख) अस्भलेख संरिण सम्बन्धीाः 

(१) अस्भलेख िाखाको रेखदेख गरी स्नणयय भएका स्मस्सल सुरस्ित राख्ने र 

कानून बमोस्जम सडाउनेपने कागजहरु सडाउन;े 

(२) स्नणयय भएका स्मस्सलहरुमा कागजात जााँच गरी दरुुवत रहनेरहकेो हनेे र 

स्मस्सल कानून बमोस्जम गरी दरुुवत अिवथामा राख्न;े 
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(३) कानून बमोस्जम सडाउने कागजको स्ििरण तयार गरी सो स्ििरण 

सुरस्ित रहने व्यिवथा गन;े 

(४) अस्भलेख िाखामा प्राप्त भएको स्मस्सलहरुको सालबसाली अस्भलेख राख्ने र 

आिश्यकतानुसार स्ििरण तयार गन;े तथा 

(५) कुनै अदालत िा स्नकायबाट अस्भलेखमा रहकेो स्मस्सल िा कुनै कागजात 

माग भै आएमा रीतपूियक पठाउने र कफताय प्राप्त भएपस्छ रीतपूियक गरी 

सुरस्ित राख्न े। 

५२. उजुरी प्रिासक िा अस्भलेख प्रिासकको आदेि उपरको स्निेदनाः (१) यस ऐन बमोस्जम उजुरी 

प्रिासक िा अस्भलेख प्रिासकल ेगरेको आदेि िा कारिाही उपर स्चि नबुझ्ने पिले सो आदेि 

िा कारिाही भएको पााँच कदनस्भत्र सस्मस्त समि स्निेदन कदन सके्नछ । 

  (२) सस्मस्तले उपदफा (१) बमोस्जम पेि भएको स्निेदन उपर सुनुिाइय गरी स्निेदन पेि 

भएको बकढमा सात कदन स्भत्र स्निेदन उपरको कारिास्ह टुङ्ग्याउनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न उपदफा (१) बमोस्जमको स्निेदन 

उपर आदेि िा स्नणयय गनुयपूिय केस्ह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र स्नणयय िा आदेि गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

मेलस्मलाप सम्बन्धी व्यिवथा 

५३. स्मलापत्र गराउनेाः (१) सस्मस्तले प्रचस्लत कानून बमोस्जम स्मलापत्र हुन सके्न जुनसुकै उजुरीमा 

स्मलापत्र गराउन सके्नछ । 

  ( २) स्ििादका पिहरूल े स्मलापत्रको लास्ग अनुसूची-९ बमोस्जमको ढााँचामा स्निेदन 

कदएमा सस्मस्तले उजुरीमा स्मलापत्र गराउन उपयुि देखेमा स्मलापत्र गराइकदनेछ । 

  ( ३) उपदफा (२) बमोस्जम पिहरूले कदएको स्निेदनको व्यहोरा सस्मस्तले दिैु पिलाइय 

सुनाइय त्यसको पररणाम सम्झाइय पिहरूको स्मलापत्र गन ेसम्बन्धमा सहमस्त रहनेरहकेो सोध्नुपनेछ । 

  ( ४) उपदफा (३) बमोस्जम सुनाउाँ दा पिहरूले स्मलापत्र गनय मञ्जुर गरेमा सस्मस्तल े

पिहरूको स्निेदनमा उललेख भएको व्यहोरा बमोस्जमको स्मलापत्र तीन प्रस्त तयार गराउनुपनेछ । 

  ( ५) उपदफा (४) बमोस्जमको स्मलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबााँची सुनाइय स्मलापत्र 

गनय मञ्जुर भएमा पिहरूको सस्हछाप गराइय सस्मस्तका सदवयहरूले स्मलापत्र कागज अनुसूची-१० 

बमोस्जमको ढााँचामा प्रमास्णत गरी एक प्रस्त सस्मस्तल ेअस्भलेखको लास्ग स्मस्सलमा राख्नुपनेछ तथा 

एक-एक प्रस्त बादी तथा प्रस्तबादीलाइय कदनुपनेछ । 

   

५४. मेलस्मलाप गराउन सके्नाः (१) सस्मस्तले प्रचस्लत कानून बमोस्जम स्मलापत्र गनय स्मलने उजुरीमा 

पिहरूबीच मेलस्मलाप गराउन सके्नछ । 

  ( २) पिहरूल े जुनसुकै तहमा स्िचाराधीन रहकेो प्रचस्लत कानूनल े मेलस्मलापको 

माध्यमबाट समाधान गनय सककने स्ििादमा स्ििादका पिले संयुि रूपमा सस्मस्त समि स्निेदन 

कदन सके्नछन् । 

  ( ३) उपदफा ( २) बमोस्जम स्निेदन कदएकोमा मेलस्मलापबाट उजुरीको स्नरोपण हुन 

उपयुि देस्खएमा सस्मस्तले त्यवतो उजुरी मेलस्मलापको माध्यमबाट स्नरोपण गनय लेस्ख पठाउन ु

पनेछ । 
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  ( ४) उपदफा ( ३) बमोस्जमको आदेिपस्छ मेलस्मलाप सम्बन्धी कारिास्ह प्रारम्भ गरी 

पिहरूबीच मेलस्मलाप गराइयकदनुपनेछ । 

(५) पिहरुको स्िचरस्धन रहकेो स्ििादमा मेलस्मलाप गराउदा वथानीय वतरका 

(सम्िस्न्धत िडा)सूस्चकृत  मेलस्मलाप कतायद्वारा मेलस्मलाप गनय चाहमेा सम्िस्न्धत िडामा गई 

मेलस्मलाप गराईकदनुपनेछ । 

  ( ६) मेलस्मलाप सम्बन्धी अन्य व्यिवथा तोककए बमोस्जम हुनेछ । 

५५. उजुरी स्नणयय गनेाः (१) सस्मस्तले यस ऐन बमोस्जम मेलस्मलापको माध्यमबाट उजुरीको स्नरोपण 

गनय प्रकक्रया बढाएकोमा मेलस्मलापको माध्यमबाट उजुरीको स्नरोपण हुन नसकेमा पिहरूलाइय 

उजुरीको पेिी तारेख तोकक कानून बमोस्जम कारिाही गरी सुनिाइय तथा स्नणयय गन े प्रकक्रया 

बढाउनुपनेछ । 

  ( २) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न वथानीय ऐनको दफा ४७ को 

उपदफा (२) बमोस्जमको उजुरीमा मेलस्मलाप िा स्मलापत्र हुन नसकेमा सस्मस्तले अस्धकार िेत्र 

रहकेो अदालतमा जाने भस्न सुनाइयकदनुपनेछ । 

५६. मेलस्मलाप िा स्मलापत्र हुन नसके्नाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न कुनै 

उजुरीमा स्मलापत्र गराउाँ दा उजुरीको प्रकृस्त िा स्मलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भइय 

चलेको कुनै स्ििाद िा साियजस्नक तथा सरकारी सम्पस्ि िा स्हतमा असर पने देस्खएमा सस्मस्तले 

त्यवतो स्ििादमा स्मलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यवतो असर पन ेव्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट मात्र स्मलापत्र गनय चाहमेा भने 

स्मलापत्र गराइयकदनुपनेछ । 

५७. मेलस्मलापको लास्ग प्रोत्साहन गनेाः (१) सस्मस्तले सस्मस्त समि सुनिाइयको लास्ग पेि भएको 

उजुरीमा मेलस्मलाप हुनसके्न सम्भािना रहकेो देखेमा पिहरूलाइय मेलस्मलापको लास्ग तारेख तोक्न 

सके्नछ । 

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जमको तारेखको कदन सस्मस्तले स्ििादका पि तथा स्िपि, 

उपस्वथत भएसम्म पिल ेपत्याइय साथै स्लइआएका अन्य व्यस्ि समेत उपस्वथत गराइय मेलस्मलापको 

लास्ग छलफल गराइय पिहरूको बीचमा सहमस्त भएमा सहमस्त भए बमोस्जम स्मलापत्र कागज 

तयार गनय लगाइय स्मलापत्र गराइयकदनुपनेछ । 

  ( ३) उजुरीमा तोककएको म्यादमा सस्मस्त समि उपस्वथत नभएको िा उपस्वथत भएर 

पस्न तारेख गुजारी स्ििादमा तारेखमा नरहकेो पि अथिा स्ििादमा पि कायम नभएको भए 

तापस्न स्ििादको पेटबोलीबाट उजुरीको पि कायम हुन ेदेस्खएको व्यस्ि समेत मेलस्मलापको लास्ग 

उपस्वथत भएमा सस्मस्तले मेलस्मलाप गराइय स्मलापत्रको कागज गराइयकदनुपनेछ । 

५८. प्रारस्म्भक सुनिाइय पूिय मेलस्मलापाः ( १) उजुरी प्रिासकल े प्रारस्म्भक सुनिाइयको लास्ग सस्मस्त 

समि उजुरी पेि हुनुपूिय उजुरीमा मेलस्मलाप हुनसके्न अिवथा देस्खएमा िा पिहरूल ेसो व्यहोराको 

स्निेदन स्लइय आएमा स्मलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागज तयार गरी सस्मस्त समि पेि गनयसके्नछ । 

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जम गदाय स्मलापत्रमा अस्न्तम सहमस्त नजुटेको भए तापस्न 

पिहरू मेलस्मलापको लास्ग प्रकक्रयामा जान सहमत भएमा उजुरी प्रिासकले पिहरूको स्निेदन 

स्लइय उजुरीमा मेलस्मलापको लास्ग मेलस्मलापकताय समि पठाउने आदेिको लास्ग सस्मस्त समि पेि 

गनयसके्नछ । 
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५९. मेलस्मलापकतायको सूची तयार गनेाः ( १) सस्मस्तले मेलस्मलापको कायय गराउनको लास्ग देहाय 

बमोस्जमको योग्यता पुगेको व्यस्िहरूको स्ििरण खुलाइय सम्भास्ित मेलस्मलापकतायको सूची तयार 

गनेछाः 

 ( क) कस्म्तमा स्नातक उस्िणय गरेको;  

 ( ख) कुनै राजनीस्तक दल प्रस्त आवथा राखी राजनीस्तमा सकक्रय नरहकेो; तथा 

 ( ग) वथानीय वतरमा समाजसेिीको रुपमा पस्हचान बनाएको । 

 (घ)  मेलस्मलापकतायको ४८ घण्टा तास्लम स्लइ मेलस्मलापकतायको कायय गदै 

आएको  

 ( ङ)  २५ बषय उमेर पुरा भएको । 

 ( च)  माथी योग्यतामा जुन सुकै कुरा लेस्खएको भएता पस्न तास्लम स्लइ हाल 

काम  गरररहकेाको हकमा स्नजलाइ स्नरन्तरता कदन सककने । 

  ( २) मेलस्मलापकतायको सूची तयार गरेपस्छ सस्मस्तले सूची सभा समि पेि गरी 

अनुमोदन गराउनुपनेछ । 

  ( ३) उपदफा (२) बमोस्जम सूची अनुमोदन भएपस्छ सस्मस्तले साियजस्नक जानकारीको 

लास्ग सूचना प्रकािन गनुयपनेछ तथा मेलस्मलापको लास्ग पठाउाँ दा प्रत्येक पिलाइय सो सूची 

उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

६०. मेलस्मलापकतायको सूची अद्यािस्धक गनेाः (१) सस्मस्तल ेदफा ५९ बमोस्जम तयार भएको सूची 

प्रत्येक िषय अद्यािस्धक गनुयपनेछ । 

  ( २) प्रत्येक िषय अद्यािस्धक गरेको मेलस्मलापकतायको सूची सस्मस्तले सभाबाट अनुमोदन 

गराउनुपनेछ । 

  ( ३) यस ऐन तथा प्रचस्लत कानून बमोस्जम मेलस्मलापकतायको सूचीमा सूचीकृत हुन 

योग्यता पुगेको व्यस्िल े सस्मस्त समि सूचीकृत गररपाउनको लास्ग अनुसूची-११ बमोस्जमको 

ढााँचामा स्निेदन कदनसके्नछ । 

६१. मेलस्मलापकतायको सूचीबाट हटाउनेाः ( १) सस्मस्तल े दफा ६० बमोस्जम मेलस्मलापकतायको सूची 

अद्यािस्धक गदाय देहायको अिवथाका मेलस्मलापकतायको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) स्नजको मृत्य ुभएमा; 

(ख) स्नजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने स्निेदन कदएमा; 

(ग) स्नजले नैस्तक पतन देस्खने फौजदारी अस्भयोगमा सजाय पाएमा; 

(घ) स्नज कुनै संवथासाँग सम्बध्द रहकेोमा सो संवथा खारेज िा स्िघटन 

भएमा; र 

(ङ) सस्मस्तले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोस्जम स्नजलाइय सूचीबाट हटाउने 

स्नणयय गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 

  ( २) उपदफा ( १) बमोस्जम सूचीबाट नाम हटाइएका मेलस्मलापकतायहरूको नामािली 

सस्मस्तले साियजस्नक सूचनाको लास्ग प्रकािन गनुयपनेछ । 

६२. मेलस्मलापको लास्ग समयािस्ध तोके्नाः ( १) सस्मस्तले यस ऐन बमोस्जम मेलस्मलाको लास्ग 

मेलस्मलापकताय पठाउाँ दा बकढमा स्तन मस्हना सम्मको समय तोकक पठाउनेछ । 
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  ( २) मेलस्मलापको लास्ग पठाउाँ दा सामान्यतयााः िकढमा तीनजना बाट मेलस्मलाप गराउन े

गरी तोकु्नपनेछ ।   

६३. मेलस्मलापकतायको छनौटाः (१) सस्मस्तले मेलस्मलाप गराउन ेकाययको लास्ग स्ििादका पिहरूलाइय 

एक जना मेलस्मलापकतायको छनौट गनेछ । 

  ( २) उपदफा (१) बमोस्जम गदाय पिहरूबीचमा एकजना मेलस्मलापकतायको लास्ग सहमस्त 

नभएमा सस्मस्तले पिहरूको सहमस्तमा स्तन जना मेलस्मलापकतायको छनौट गनुयपनेछ । 

  ( ३) पिहरूको बीचमा मेलस्मलापकतायको नाममा सहमस्त हुन नसकेमा सस्मस्तल े

मेलस्मलापकतायको सूचीमा रहकेा मेलस्मलापकतायहरू मध्येबाट दिैु पिबाट एक-एक जना 

मेलस्मलापकताय छनौट गनय लगाइय तेस्रो मेलस्मलापकताय छनौट गररकदनुपनेछ । 

  ( ४) उजुरीका सबै पिको सहमस्तमा मेलस्मलापकतायको सूचीमा नरहकेो यस ऐन बमोस्जम 

मेलस्मलापकताय हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यस्ि िा संवथाबाट मेलस्मलाप प्रकक्रया अगाडी बढाउन 

सहमत भै स्लस्खत स्निेदन कदएमा सस्मस्तले त्यवतो व्यस्ि िा संवथालाइय मेलस्मलापकताय 

तोकककदनुपनेछ । 

६४. मेलस्मलापकतायको पररितयनाः ( १) सस्मस्तले देहायको अिवथा परर पिहरूल े स्निेदन कदएको 

अिवथामा मेलस्मलापकताय पररितयन गररकदनुपनेछाः- 

(क) दफा ६१ बमोस्जम मेलस्मलापकतायको सूचीबाट हटाउने अिवथा भएमा; 

(ख) पिहरूल ेपारवपररक सहमस्तमा मेलस्मलापकताय हरेफेर गनय मञ्जुर भएमा;  

(ग) स्ििादको कुनै पिले मेलस्मलापकताय प्रस्त अस्िश्वास रहकेो स्लस्खत 

जानकारी गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेलस्मलापकतायल े मेलस्मलापमा सहभागी भैरहन नसके्न 

जनाएमा; 

(ङ) स्ििादको स्िषयिवतुमा मेलस्मलापकतायको कुनै विाथय रहकेो 

मेलस्मलापकतायल े जानकारी गराएमा िा कुनै स्रोतबाट सस्मस्त समि 

जानकारी भएमा; तथा 

(च) मेलस्मलापकतायल े मेलस्मलापकतायको हसै्सयतले काययगदाय दफा ६६ तथा 

अन्य प्रचस्लत कानून बमोस्जम पालन गनुयपने आचरण पालन नगरेमा । 

  ( २) मेलस्मलापकताय पररितयनको कारणले तोककएको समयमा मेलस्मलापको कायय सम्पन्न 

हुन नसके्न भएमा सस्मस्तले बकढमा एक मस्हना सम्मको समय थप गनय सके्नछ । 

६५. मेलस्मलापको लास्ग पठाउाँ दा गन े प्रकक्रयााः ( १) सस्मस्तले कुनै उजुरी मेलस्मलापको लास्ग 

मेलस्मलापकताय समि पठाउाँ दा पिहरूलाइय मेलस्मलापकतायको सम्पकय उपलब्ध गराइय मेलस्मलापकताय 

समि उपस्वथत हुन ेतारेख तोकक देहाय बमोस्जमको कागज साथै रास्ख लेस्खपठाउनुपनेछाः 

(क) उजुरीको सारसंिेप िा मुख्य मुख्य कागजातको प्रस्तस्लपी; 

(ख) उजुरीको पि िा िारेस भए िारेसको नाम, थर, ितन र उपलब्ध 

भएसम्म टेस्लफोन नम्बर, इयमेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय स्ििरण; 

तथा 

(ग) मेलस्मलाप सम्बन्धी प्रकक्रया सम्पन्न गनुयपन ेवथान र समय । 

  ( २) मेलस्मलापकतायल ेसस्मस्त समि माग गरेमा उजुरीका कागजातहरूको नक्कल उपलब्ध 

गराउनुपनेछ । 
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  ( ३) मेलस्मलापको लास्ग तोककएको समय सम्पन्न भएको सात कदन स्भत्र उजुरीको पिहरू 

सस्मस्त समि उपस्वथत हुन ेगरी तारेख तोकु्नपनेछ । 

  ( ४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न मेलस्मलापकतायल ेतोककएको 

समय अगािै उजुरी सस्मस्त समि कफताय पठाउने स्नणयय गरेमा सो स्नणययको जानकारी भएको सात 

कदन स्भत्र पिहरूलाइय सस्मस्त समि उपस्वथत हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. मेलस्मलापमा अिलम्बन गनुयपन ेप्रकक्रयााः (१) सस्मस्तल ेपिहरूको सहमस्तमा मेलस्मलापको लास्ग 

छलफल गन े तथा अन्य कायय गने वथानको छनौट गरी पि तथा मेलस्मलापकतायलाइय सोको 

जानकारी उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

  तर पिहरूको सहमस्तमा मेलस्मलापकतायल ेअन्य कुन ैवथानको छनौट गनय बाधा पनेछैन । 

  ( २) पिहरूलाइय उपदफा ( १) बमोस्जम मेलस्मलापकतायल े तोकेको वथानमा तोककएको 

समयमा उपस्वथत हुन ेदास्यत्ि रहनेछ । 

  ( ३) उपदफा ( २) बमोस्जमको दास्यत्ि पिहरूल े पुरा नगरेमा मेलस्मलापकतायल े

मेलस्मलापको प्रकक्रया बन्द गरी सस्मस्तलाइय सोको स्लस्खत जानकारी गराइय उजुरीको कागजात 

कफताय पठाउनसके्नछ । 

  ( ४) मेलस्मलापको क्रममा मेलस्मलापकतायल ेपिहरूबीचमा सहजकतायको भूस्मका गनेछ र 

उि भूस्मका स्निायह गन ेक्रममा स्नजले पिहरू बाहके देहायका व्यस्िहरूसाँग समेत एकल िा 

सामूस्हक िाताय गनयसके्नछाः 

(क) स्ििादको स्िषयमा जानकारी रहकेो उजुरीका पिले रोजेको व्यस्ि; तथा 

(ख) स्ििादको स्िषयिवतुको बारेमा जानकारी रहकेो वथानीय भद्रभलादमी । 

  ( ५) मेलस्मलापकतायल ेपिहरूको सहमस्तमा पिहरूसाँग देहाय बमोस्जम िाताय गनयसके्नछाः 

(क) पिहरूसाँग एकल एकान्तिाताय; तथा 

(ख) टेस्लफोन िाताय, स्भडीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िातायलाप 

। 

  ( ६) प्रचस्लत कानून तथा यस ऐनको मान्यता स्िपरीत नहुनेगरी पिहरूको सहमस्तमा 

मेलस्मलापकतायल ेमेलस्मलापको काययस्िस्ध स्नधायरण गनयसके्नछ । 

६७. मेलस्मलापकतायको आचरणाः (१) मेलस्मलापकतायले देहाय बमोस्जमको आचरण पालन गनुयपनेछाः- 

(क) मेलस्मलाप सम्बन्धी कारिाही स्नष्पि ढङ्गले सम्पादन गनुयपन;े 

(ख) कुनै पिप्रस्त झुकाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्ने िा राखेको देस्खने कुनै 

आचरण िा व्यिहार नगन;े 

(ग) कुनै पिलाइय डर, त्रास, झुक्यान िा प्रलोभनमा पारी मेलस्मलाप गराउन 

नहुन;े 

(घ) स्ििाद कायम रहकेो अिवथामा स्ििादको कुनै पिसाँग आर्शथक कारोबारमा 

साँलग्न नहुन;े 

(ङ) मेलस्मलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचस्लत कानून तथा अन्य वथास्पत मान्यता 

स्िपरीत आचरण गनय नहुन;े 

(च) मेलस्मलापको क्रममा पिहरुसाँग सम्मानजनक, सदभािपूणय र सबै पिप्रस्त 

समान व्यिहार कायम गने; 

(छ) मेलस्मलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरेको स्िषयिवतुको गोपनीयता 

कायम राख्न;े तथा 
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(ज) मेलस्मलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात िा िवतु प्रकक्रया 

सम्पन्न भएपस्छ िा स्नज प्रकक्रयाबाट अलग भएपस्छ सम्बस्न्धत पिलाइय 

सुरस्ित कफताय गने । 

  (२) सस्मस्तले कुनै मेलस्मलापकतायल े उपदफा (१) बमोस्जमको आचरण पालना नगरेको 

उजुरी परी िा सो स्िषयमा विय ंजानकारी प्राप्त गरी छानस्िन गदाय व्यहोरा रठक देस्खए त्यवतो 

मेलस्मलापकतायलाइय मेलस्मलापकतायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. स्लखत तयारी र स्मलापत्राः (१) मेलस्मलापकतायल ेपिहरुसाँगको छलफल पश्चात मेलस्मलापको लास्ग 

दिैु पि सहमत भएकोमा स्मलापत्र गराइय सहमस्त भएको स्िषयिवतु बमोस्जमको स्मलापत्रको 

स्लखत तयार गरर सस्मस्त समि पठाउनुपनेछ । 

   

६९. मेलस्मलाप नभएको उजुरीमा गनुयपन ेकारिाहीाः (१) मेलस्मलापकतायल े पिहरु बीचमा मेलस्मलाप 

हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाइय प्रस्तिेदन तयार गरी स्ििादका सबै कागजात सस्हत सस्मस्तमा 

कफताय पठाउनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम गदाय मेलस्मलापकतायल ेपिहरुलाइय सस्मस्त समि हाजीर हुन 

जाने बकढमा सात कदनको म्याद तोकक पठाउनु पनेछ । 

७०. मेलस्मलाप नभएको उजुरीमा स्नणयय गनुयपनेाः (१) वथानीय ऐनको दफा ४७ (१) को स्िबादमा 

सस्मस्तले मेलस्मलापको लास्ग पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच मेलस्मलाप हुन नसकक 

मेलस्मलापकतायको प्रस्तिेदन सस्हत प्राप्त हुन आएमा कानून बमोस्जम कारिाही गरी स्नणयय गनुयपछय 

।  

  (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न देहाय बमोस्जमको उजुरीमा 

अस्धकारिेत्र ग्रहण गन े सम्बस्न्धत अदालत िा स्नकायमा उजुरी गनय जान ु भस्न सुनाइय 

पठाइयकदनुपछयाः- 

(क) वथानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोस्जमको स्ििादमा; 

तथा 

(ख) कुनै अदालत िा स्नकायबाट मेलस्मलापको लास्ग प्रेस्षत भएको 

स्ििादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोस्जमको स्ििादमा सम्बस्न्धत अदालत िा स्नकायमा 

पठाउाँ दा हास्जर हुन जाने तारेख तोकी पठाउने तथा स्मस्सल समेत नक्कल खडा गरी अस्भलेख 

रास्ख सक्कल स्मस्सल सम्बस्न्धत अदालत िा स्नकायमा पठाउनुपनेछ । 

७१.  मेलस्मलाप दवतुराः मेलस्मलापमा जाने स्ििादको हकमा मेलस्मलापकतायल े पिहरुल े

सहमस्तमा कदन मञ्जुर भएदेस्ख बाहके कुनै प्रकारको दवतुर लाग्नेछैन । तर पिहरूको सहमस्तमा 

मेलस्मलापकतायल ेपिहरुबाट बढीमा रु ५००।-/५००।- स्लन पाउनेछन ।  

७२.  समुदाय वतरमा हुन ेसामुदास्यक मेलस्मलाप प्रिधयन गनय कमयचारी तोक्न सके्नाः (१)सस्मस्तल े

वथानीय वतरमा मेलस्मलाप प्रिध्दयन गनयको लास्ग काययपास्लकामा अनुरोध गरेमा कमयचारी खटाइय 

समुदाय वतरमा मेलस्मलापको प्रिध्दयनात्मक काययक्रम गनय सककनेछ । 

(२) समुदाय वतरमा हुन ेसामुदास्यक मेलस्मलापको हकमा दफा ५९ (१) अनुसारको योग्यता 

तथा अनुभि नभएका मेलस्मलापकतायिाट मेलस्मलाप गराउन िाधा पने छैन । 

(२) सस्मस्तले समुदायवतरमा हुन ेसामुदास्यक मेलस्मलापको काययस्िस्ध तोके िमोस्जम हुनेछ । 
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पररच्छेद-९ 

स्नणयय कायायन्ियन सम्बन्धी व्यिवथा  

७३. सस्चिालयको स्जम्मेिारीाः काययपास्लकाको प्रत्यि स्नयन्त्रण र स्नदेिनमा रस्ह सस्मस्तको स्नणयय 

कायायन्ियन गने गराउन ेसम्बन्धी सम्पूणय काययको रेखदेख गने स्जम्मेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेाः (१)कमलामाई नगरपास्लका/नगरपास्लका कायायलय तथा सो अन्तगयतका सबै िडा 

कायायलय तथा अन्य कायायलयल ेयस ऐन तथा प्रचस्लत कानून बमोस्जम सस्मस्तले गरेको स्नणयय 

बमोस्जम व्यस्ि िा संवथा िा अन्य कसैसाँग असुल गनुयपने जरीिाना िा अन्य रकम असुलउपर गनय 

सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचस्लत कानून बमोस्जम सस्मस्तले असूल गनयपन ेजरीिाना, स्बगो िा 

अन्य कुनै प्रकारको रकम असुलउपर नभइय उपदफा (१) मा उललेख भए बमोस्जमका कायायलयहरुल े

कुनै स्सफाररि िा कुनै कायय गररकदनेछैनन । 

७५. असुल उपर गनेाः (१) अस्भलेख प्रिासकले सस्मस्तको स्नणयय बमोस्जम कुनै पिसाँग जरीिाना िा 

स्बगो िा अन्य कुनै प्रकारको असुल उपर गनुयपन ेभएमा सो पिले जरीिाना स्तनय बुझाउन लयाएमा 

बुस्झ सदरवयाहा गरी जरीिानाको लगत किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम असुलउपर नभएमा लगत राखी सम्बस्न्धत पिको नाम नामेसी 

तथा जरीिाना रकम समेतको स्ििरण कमलामाई नगरपास्लकाको कायायलयका साथै सबै िडा 

कायायलयमा समेत अस्भलेखको लास्ग पठाउनुपनेछ । 

  (३) सम्बस्न्धत कायायलयहरुल ेउपदफा (२) बमोस्जम लेस्ख आएमा त्यवतो पिसाँग जरीिाना 

रकम असुलउपर गरी अस्भलेख िाखामा सदरवयाहा गनय पठाउनुपनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) सस्मस्तले यस ऐन बमोस्जम गरेको कुनै स्नणयय बमोस्जम कुनै पिले राखेको 

दवतुर, िा अन्य कुन ैप्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइय पाउने भएमा भराइय पाउन ेपिल ेभरी 

कदनुपने पिको त्यवतो रकम भराइय कदनुपने स्रोत खुलाइय अनुसूची-१२ बमोस्जमको ढााँचामा स्निेदन 

कदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम स्निेदन दददा यथासम्भि नगद रहकेो बै ाँक खाता िा कुनै 

सहकारी िा बचत संवथामा रहकेो रकम र सो नभएमा स्ललाम स्बक्री गरी असुल उपर गनुयपन े

अिवथा भएमा कुनै अचल सम्पस्िको व्यहोरा खुलाइय स्निेदन कदनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जमको स्निेदनमा दफा ७८ बमोस्जमको स्ििरण खुलाइय स्निेदन 

कदनुपनेछ  

७७. चलन चलाइयकदनेाः (१) सस्मस्तले यस ऐन बमोस्जम गरेको कुनै स्नणयय बमोस्जम कुनै सम्पस्ि िा 

अस्धकार िा कुनै स्िषयिवत ुिा सेिा िा अन्य कुनै स्िषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यवतो 

चलन पाउने स्िषयको स्ििरण खुलाइय अस्भलेख प्रिासक समि अनुसूची-१३ को ढााँचामा स्निेदन 

कदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम स्निेदन परेमा अस्भलेख प्रिासकल ेस्नणयय बमोस्जमको स्िषयको 

चलन चलाइयकदनुपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जमको स्निेदन दददा चलन चलाउनु पने सम्पस्िको दफा ७८ 

बमोस्जमको स्ििरण खुलाउनुपनेछ । 
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७८. सम्पस्िको स्ििरण खुलाउनुपनेाः भररभराउ गनय िा चलन चलाइ पाउनको लास्ग स्निेदन कदन े

स्ििादको पिले स्निेदनमा सम्पस्िको स्ििरण उललेख गदाय देहाय बमोस्जमको स्ििरण खुलाउन ु

पनेछाः- 

  (क) अचल सम्पस्िको स्ििरण 

(१) घरजग्गा भए रहकेो वथानको ठेगाना तथा चार ककलला; 

(२) घर जग्गाको ककिा नम्बर तथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहकेो भए घरको तला तथा किल र सम्भि भएसम्म िगयकफट; 

(४) घर जग्गाको अिस्वथती आिास िा  औद्योस्गक िा व्यापाररक िेत्रमा रहकेो 

व्यहोरा; 

(५) कच्ची िा पकक्क सडकसाँग जोस्डएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको विास्मत्ि रहकेो व्यस्िको नाम थर साथै विास्मत्ि भन्दा फरक 

व्यस्िको भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै अन्य 

स्ििरण; तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खररदस्बकक्र हुन सके्न न्यूनतम मूलय । 

  (ख) चल सम्पस्िको स्ििरणाः 

(१) चल सम्पस्ि रहकेो ठाउाँ तथा भोग िा स्नयन्त्रण राख्नेको नाम थर; 

(२) बै ाँक खातामा रहकेो नगद भए खातािालको साथै बै ाँक तथा िाखाको 

नाम; 

(३) चल सम्पस्िको प्रकार तथा नगद बाहकेको भए सम्भास्ित स्बकक्र मूलय; 

तथा 

(४) नगद बाहकेको चल सम्पस्ि भए अिवथा, प्रकृस्त तथा बनोटका साथै 

प्रत्येकको साइज र साँख्या । 

७९. सम्पस्ि रोक्का राख्नेाः (१) अस्भलेख प्रिासकले दफा ७५ िा ७६ बमोस्जम स्नणयय कायायन्ियनको 

लास्ग स्निेदन परेपस्छ देखाइएको सम्पस्िको हकमा आिश्यक पने जस्त जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धमा 

स्नणययको लास्ग कायायपास्लका समि पेि गने र काययपास्लकाबाट रोक्का राख्न ेस्नणयय गरेपछी स्नणयय 

बमोस्जम जेथा रोक्का राख्नको लास्ग सो जेथा दताय रहकेो कायायलय िा रस्जष्ट्रिेन गने कायायलयमा 

लेस्ख पठाउनुपनेछ । 

  (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पस्िको हकमा स्निेदन परेको बकढमा दइुय कदन 

स्भत्र सम्पस्ि तायदात गनय लगाइय तायदात गदायको समयमा नै आिश्यक पने जस्त सम्पस्ि िा 

सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा आकद आय स्नयन्त्रण गनुय िा रोक्का राख्नुपछय र 

त्यसको भपायइय सम्बस्न्धत पिलाइय कदनुपछय । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोस्जमको सम्पस्िको हकमा भररभराउको लास्ग आिश्यक 

पने जस्त सम्पस्ि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकताअनुसार लेखा िाखा िा सम्बस्न्धत बै ाँक 

िा सम्बस्न्धत स्नकायमा तुरुन्त लेस्ख पठाउनुपनेछ । 

  ( ४) सम्पस्त रोक्का सम्िस्न्ध  आदेि अनुसूची १४ बमोस्जम हुनेछ । 
 

८०. सम्पस्ि स्ललाम गदाय अपनाउनुपन े काययस्िस्धाः (१) काययपास्लकाले यस ऐन बमोस्जम भरीभराउ 

गनुयपन ेस्बगो िा कोटय फी िा त्यवतै कुनै रकम असुलउपर गनय दफा ७८ को देहाय (क) बमोस्जम 

सम्पस्िको स्ििरण खुलाइय दखायवत परेमा त्यवतो रकम भरी कदनुपन ेव्यस्िलाइय बुझाउनुपने रकम 

बुझाउन सात कदनको म्याद कदइय सूचना जारी गनुयपछय । 

  (२) उपदफा (२) बमोस्जमको म्यादमा रकम बुझाउन नलयाएमा त्यवतो भरीकदनुपन े

व्यस्िको भरीपाउने व्यस्िले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोस्जमको सम्पस्ि तायदात 

गरीलयाउनुपछय ।   
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  (३) दण्ड, जरीिाना, सरकारी स्बगो िा कुनै अदालत िा स्नकाय िा कमलामाई 

नगरपास्लका/नगरपास्लका िा सस्मस्तको स्नणययले असुल उपर गनुयपने कुनै रकमको हकमा त्यवतो 

असुलउपर हुनुपन ेव्यस्िल ेबुझाउन नलयाएमा स्नजको जुनसुकै अचल सम्पस्ि फेला परेमा तायदात 

गरी रोक्का राख्नुपछय । 

  (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न जेथा जमानत िा कुनै प्रकारको 

नगद धरौट दास्खल गरेको हकमा सो सम्पस्िबाट खाम्ने जस्त रकमको लास्ग उपदफा (३) बमोस्जम 

गरररहनुपदैन ।   

  (५) उपदफा (४) बमोस्जम मोल कायम भएपस्छ उि अचल सम्पस्िको स्ललामको सूचना 

सम्बस्न्धत पिलाइय कदइय सियसाधारणको जानकारीको लास्ग स्ललाम हुन ेस्मस्त र सम्पस्िको स्ििरण 

सस्हतको साियजस्नक सूचना कमलामाई नगरपास्लका/नगरपास्लका, स्जलला प्रिासन कायायलय, स्जलला 

अदालत, स्जलला समन्िय सस्मस्तको कायायलय तथा कोष तथा लेखा स्नयन्त्रकको कायायलयमा टााँस्न 

लगाउनुपनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोस्जमको सूचनामा तोककएको कदनमा उि सूचनामा तोककएको सम्पस्ि 

पञ्चककते मोलबाट मास्थ बढाबढ प्रकक्रया बमोस्जम स्ललाम गनुयपनेछ । 

  (७) स्ललाम प्रकक्रयामा सम्भि भएसम्म स्जलला अदालत, स्जलला प्रिासन कायायलय िा 

वथानीय प्रिासन कायायलय, वथानीय प्रहरी कायायलय तथा कमलामाई नगरपास्लका िेत्र स्भत्र रहकेा 

अन्य सरकारी कायायलयका प्रस्तस्नस्धलाइय रोहिरमा राख्नुपनेछ ।   

  (८) उपदफा (६) बमोस्जम गदाय उि सम्पस्ि कसैले पस्न स्ललाम सकार नगरेमा सोस्ह 

प्रकक्रयाबाट पुनाः दोस्रोपटक स्ललाम गनुयपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाय पस्न कसैले स्ललाम सकार 

नगरेमा भराइयपाउन ेपि स्निेदकलाइय नै उि सम्पस्ि पञ्चककते मोलमा सकार गनय लगाउनुपनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोस्जम गदाय स्निेदकल ेसम्पस्ि सकार गनय नचाहमेा पस्छ अको जेथा 

खुलन आएका बखत कानून बमोस्जम गनेगरी स्नजको स्निेदन तामेलीमा राखी स्ललाममा चढाइयएको 

सम्पस्ि फुकुिा गरीकदनुपछय ।      

  (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न कमलामाई नगरपास्लकाको 

कुनै रकम असुल उपर गने क्रममा स्ललाम गदाय कसैले सकार नगरेमा जस्तमा सकार हुन्छ त्यस्तमा 

न ैसो सम्पस्ि स्ललाम गरी प्राप्त रकम सदरवयाहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोस्जम 

अन्य सम्पस्ि िा प्रकक्रयाबाट असुलउपर गनुयपनेछ ।  

८१. तायदात गन े प्रकक्रयााः (१) अस्भलेख प्रिासकल े दफा ७९ बमोस्जम सम्पस्ि तायदात गनुयपदाय 

कस्म्तमा िडा सस्चि वतरको कमयचारी खटाइय त्यवतो अचल सम्पस्िको चलनचलतीको मूलय वपष्ट 

खुलने गरी तायदात गनयलगाउनुपनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम तायदात गने कमयचारील े तायदात गनुयपन े सम्पस्िको 

चलनचलतीको मूलय कायम गने प्रयोजनल ेपञ्चककत ेमोल कायम गरी मुचुलका खडा गरी अस्भलेख 

प्रिासक समि प्रस्तिेदन सस्हत पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम पञ्चककते मोल कायम गदाय देहाय बमोस्जमक कुरालाइय आधार 

स्लइय कायम गनुयपनेछाः 

(क)  स्निेदकले स्निेदनमा खुलाएको मूलय; 

(ख) स्नणययमा उललेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पिले जमानत िा कुनै अन्य प्रयोजनको लास्ग काययपास्लका समि स्निेदन 

दददा खुलाएको मूलय; 

(घ) तायदात गदाय भै आएको वथानीय मूलयााँकन अनुसारको मूलय; 

(ङ) मालपोत कायायलयले कायम गरेको न्यूनतम मूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी स्नकायले कुनै मूलय कायम गरेको भए 

सो मूलय; 

(छ) पञ्चककते मोल कायम गनुयभन्दा तत्काल अगािै कुनै खररदस्बकक्र भएको भए 

सो मूलय । 
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वपस्ष्टकरणाः “पञ्चककते मोल” भन्नाल े अचल सम्पस्ि स्बकक्र गनुयपदाय स्बकक्रहुने 

न्युनतम मूलयलाइय सम्झनुपछय । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जम गदाय देहाय बमोस्जमको कुरालाइय समेत ध्यानमा राख्नुपनेछाः 

(क)  औद्योस्गक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायत सडक सञ्जालसाँग  

जोस्डएको छ िा छैन; तथा 

(ख) नगरिेत्रस्भत्र पने घरको हकमा घरको ितयमान अिवथा सम्बन्धमा 

प्रास्िस्धक मुलयााँकन प्रस्तिेदन । 

८२. खाम्नेजस्त मात्र स्ललाम गनुयपनेाः (१) काययपास्लकाले दफा ८० बमोस्जम स्ललाम गदाय असुलगनुयपन े

बााँकक खाम्ने जस्त सम्पस्िमात्र स्ललाम गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पस्ि स्ललाम गदाय सकार भएको रकम असुलउपर गनुयपन ेभन्दा बकढ भएमा सो 

बकढ भएको जस्त रकम सम्पस्ििाल पिलाइय कफताय गरीकदनुपछय । 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम रकम कफताय पाउने पि स्ललाम गदायको बखत उपस्वथत 

नभएको भए रकम कफताय स्लन आउनुभनी स्नजको नाममा सात कदनको सूचना जारी गरीस्झकाइय 

रकम कफताय गनुयपछय । 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जम गदाय सम्बस्न्धत पि रकम कफतायस्लन नआएमा उि रकम 

सस्ञ्चतकोषमा दास्खल गरी आम्दानीबााँस्ध सदरवयाहा गनुयपछय । 

  (५) अस्भलेख प्रिासकल े दफा ८० बमोस्जम स्ललाम गरेको सम्पस्ि सकार गन े पिको 

नाममा सम्पस्ि दताय नामसारीको लास्ग सम्बस्न्धत कायायलय िा स्नकायमा पत्राचार गरी स्नजलाइय 

सम्पस्िको चलनपूजी उपलब्ध गराइय आिश्यक परे सो सम्पस्िको चलन चलाइयकदनुपछय ।  

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न दफा ८० बमोस्जमको स्ललाम 

प्रकक्रया अगाडी बकढसकेपस्छ भराउनुपने रकम बुझाउन लयाए पस्न सो रकम नबुस्झ सम्पस्ि स्ललाम 

गनुयपनेछ । 

८३. स्ललाम उपरको उजुरीाः यस ऐन बमोस्जम भएको स्ललामको प्रकक्रयामा स्चि नबुझ्ने पिल े जुन 

प्रकक्रया उपर स्चि नबुझेको हो सो भएको पन्र कदन स्भत्र सस्मस्त समि उजुरी पेि गरी भएको 

आदेि बमोस्जम गनुयपनेछ । 

८४. स्बगो भराउाँ दा िा चलनचलाउाँ दा लागेको खचयाः यस ऐन बमोस्जम स्बगो भराउाँदा िा चलनचलाउाँदा 

लागेको खचय स्बगो भरीकदनुपन ेिा चलनकदनुपन ेसम्बस्न्धत पिले व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथास्वथस्तमा राख्नेाः काययपास्लकाले यस ऐन बमोस्जम चलनचलाइय माग्न िा स्बगो भराइयपाउन कुन ै

सम्पस्ि देखाइय स्निेदन परेपस्छ स्बगो भराउने िा चलनचलाउने कायय सम्पन्न नभएसम्मको लास्ग 

उि सम्पस्ि हकहवतान्तरण गनय, भत्काउन, स्बगानय तथा कुनै प्रकारको स्नमायण कायय गरी उि 

सम्पस्िको विरुप पररितयन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बस्न्धत पिको नाममा आदेि जारी 

गरी उि सम्पस्ि यथास्वथस्तमा राख्नुपनेछ ।     

८६. स्निेदनबाट कारिाही गनेाः (१) अस्भलेख प्रिासकल ेकुन ैपिल ेदफा ८५ बमोस्जम भएको आदेि 

स्िपररत कुनै सम्पस्िको हक हवतान्तरण िा विरुप पररितयन आकद गरेको स्निेदन परेमा उि 

स्निेदन दताय गरी त्यवतो गने पिको नाममा स्तन कदनको म्याद  जारी गरी स्नजलाइय हास्जर 

गराइय सो स्निेदन सस्मस्त समि पेि गनुयपनेछ ।     

  (२) सस्मस्तले उपदफा (१) बमोस्जमको स्निेदन पेि हुन आएमा पिलाइय नयााँ उजुरी दताय 

गनय नलगाइय उि स्निेदनबाट नै आिश्यक कारिाही गरी स्नणयय गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न उपदफा (१) बमोस्जमको 

स्निेदनको व्यहोराबाट स्निेदन सस्मस्तको िेत्रास्धकार स्भत्र नपने स्िषयमा परेको देस्खएमा सस्मस्तले 

उि स्िषयमा िेत्रास्धकार ग्रहण गने अदालत िा स्नकाय समि जान सुनाइय कदनुपनेछ । 

८७. चलनचलाउन े सूचनााः (१) अस्भलेख प्रिासकले सस्मस्तको स्नणयय बमोस्जम चलन चलाइय पाउन 

स्निेदन परेमा चलन चलाउन ेस्मस्त खुलाइय फलानो स्मस्तमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन 
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कमयचारी खरटइय आउने हुाँदा सो स्मस्त अगािै घर जग्गा खास्ल गरीकदनु भस्न चलन कदनुपने पिको 

नाममा सूचना जारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चलनकदनुपन े सम्पस्ि उजुरीको पिबाहके अन्य कसैको भोगचलनमा रहकेो भएमा 

अस्भलेख प्रिासकले सोस्ह पिको नाममा उपदफा (१) बमोस्जमको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम तोककएको स्मस्तमा खरटइयजााँदा घरजग्गा खाली गरेको भए 

सम्बस्न्धत कमयचारीले चलन चलाइय कदएको मुचुलका खडागरी तथा घरजग्गा खाली नगरेको भए 

खाली गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको मुचुलका खडा गरी प्रस्तिेदन साथ अस्भलेख िाखामा 

पेि गनुयपनेछ ।       

पररच्छेद-१० 

स्िस्िध 

८८. नक्कल स्निेदनाः (१) सस्मस्त समि दताय रहकेो उजुरीको कुनै सरोकारिाला पिले स्ििादको 

स्मस्सलमा रहकेो कुनै कागजपत्रको नक्कल स्लनको लास्ग स्निेदन कदएमा सस्मस्तले उि पिलाइय सो 

कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको स्निेदन दददा सम्बस्न्धत पिल े उजुरी िाखामा रहकेो 

स्मस्सलको नक्कल स्लनुपदाय उजुरी प्रिासक तथा अस्भलेख िाखामा रहकेो स्मस्सलको नक्कल स्लनुपन े

भएमा अस्भलेख प्रिासक समि स्निेदन पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोस्जमको स्निेदन कदनको एघार बजे अगािै पेि भएमा सम्बस्न्धत 

कमयचारीले सोस्ह कदन र सो भन्दा पछी पेि भएमा सम्भि भएसम्म सोस्ह कदन नभए सोको 

भोस्लपलट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोस्जम स्निेदन दददा फरक फरक उजुरीको लास्ग फरक फरक स्निेदन 

कदनुपनेछ । 

  (५) स्ििादको कुनै पिल े उपदफा (१) बमोस्जमको स्निेदन दददा नक्कलको सिामा 

कागजपत्रको फोटो स्खच्ने अनुमस्त मागेमा सो कदनुपनेछ । 

  (६) नक्कल स्निेदन दददा अनुसूची-१५ बमोस्जमको ढााँचामा कदनुपनेछ । 

८९. नक्कल दवतुराः (१) सम्बस्न्धत प्रिासकले दफा ८८ बमोस्जम नक्कल िा फोटो स्खच्नको लास्ग 

स्निेदन कदनेपिसाँग देहाय बमोस्जमको दवतुर स्लइय नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछाः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रस्त पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको दरल;े 

(ख) सस्मस्तको स्नणयय कागजको हकमा प्रस्त सक्कल पानाको प्रस्त पृष्ठको रू ५।– 

रुपैयााँको दरल;े तथा 

(ग) स्लखत कागजपत्रको नक्कल नस्लइय फोटो स्खच्न चाहमेा प्रस्त पानाको रू ५।–         

रुपैयााँको दरले । 

  (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न प्रचस्लत कानून बमोस्जम नक्कल 

दवतुर नलाग्ने पिलाइय यस दफा बमोस्जमको दवतुर लाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बमोस्जम नक्कल उतार गरी लैजाने पिल ेनक्कल उतार गदाय लागेको खचयको 

व्यिवथा आफै गनुयपनेछ । 
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९०. दवतुर उललेख गनेाः (१) नक्कल प्रमास्णत गने सम्बस्न्धत प्रिासकले नक्कल प्रमास्णत गदाय नक्कल 

लैजाने पिको नाम थर तथा उजुरीमा हसै्सयतका साथै नक्कल उतार गरेिापत दास्खल गरेको दवतुर 

र नक्कल पाना समेत उललेख गरी नक्कल कदएको व्यहोरा जनाइय नक्कल प्रमास्णत गनुयपनेछ । 

   

९१. दवतुर चुिा नभइय नक्कल नकदइनेाः सम्बस्न्धत प्रिासकल ेयस ऐन बमोस्जम नक्कल माग्न ेपिल ेनक्कल 

उतार गदाय दफा ८९ बमोस्जम लाग्ने दवतुर दास्खल नगदायसम्म नक्कल कदनेछैन र सो नक्कलको 

आस्धकाररकता प्रमास्णत गनय पाउनेछैन ।  

९२. प्रचस्लत कानून बमोस्जम हुनेाः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न उजुरीसाँग सम्बस्न्धत 

प्रचस्लत कानूनमा कुनै कुरा लेस्खएको भए सोमा लेस्खए जस्तको हकमा सोस्ह बमोस्जम हुनेछ । 

९३. स्नयम बनाउन ेअस्धकाराः सस्मस्तले यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको लास्ग आिश्यक स्नयम 

बनाउन सके्नछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) साँग सम्बस्न्धत) 

उजुरीको ढााँचा 

न्यास्यक सस्मस्त समि पेि गरेको 

स्निेदन-पत्र 

 

स्सन्धुली स्जलला कमलामाई नगरपास्लका िडा नं  ............... ......... .िसे्न 

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

छोरा/छोरी/श्रीमस्त......................................................  

िषय  ..................को ................... ......................................                                       

स्निेदक / पि    

                                                                                                                                

स्िरुद्ध 

स्सन्धुली स्जलला कमलामाई नगरपास्लका िडा नं  ............... ......... .िसे्न 

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

छोरा/छोरी/श्रीमस्त......................................................  

िषय  ..................को ................... ......................................                                                 

स्िपि                   

स्िषयाः सम्िन्ध स्िच्छेद 

म स्नम्न िुाँदाहरुमा लेस्खए िमोस्जम स्निेदन गदयछु : 
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१. म स्निेदक र यस स्ििादको दोस्रो पिस्िच संित २०६९ सालमा 

सामास्जक परम्परा अनुसार स्ििाह गररएको हो । स्ििाह भएपश्चात २ 

िषयसम्म अथायत २०७१ सालसम्म हामीस्िच सुमधुर दाम्पत्य जीिन रहकेो 

स्थयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । 

एक आपसमा लोग्न े विास्नीस्िचको सहमस्त र सहकाययमा छोरा जन्मेपछी 

क्रमिाः समवया दखेखद ै जान थालयो । २०७१ सालको स्तहारमा माइत 

गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेाँ  । २ 

पटकसम्म स्लन गएाँ । तर स्नजले स्तमीसाँग मेरो जीिन चलन सक्दनै, म घर 

जान सस्िन, स्तमी ज े गनुयपछय गर भस्न ठाडो जिाफ कदन थास्लन । के 

कारणले यवतो हुन गयो भस्न सोध्दा अि स्तम्रो र मेरो सम्िन्ध छैन आफुखुसी 

गर र  मलाई सम्पकय  नगर,गरेमा राम्रो हुाँदनै भस्न धाक धम्की र त्रास मसेत 

कदइन । लामो समयसम्म मन फकेला र घर आउस्लन भस्न पखी िसेाँ तर 

आईनन । कररि ३ िषयपछी अथायत २०७४ साल भाद्र मस्हनामा पुनाः स्लन 

गएाँ तर स्िपिी मसाँग िोलद ै निोली घरस्भत्र स्छररन र साला जेठान 

पठाईिारीररक आक्रमण गन ेसम्मको कायय गरी मलाई तथानाम गास्ल गलौच 

गरे । मुस्श्कलल े ज्यान जोगाई स्नराि भएर घर फर्ककएाँ र अि दोस्रो 

पिश्रीमती मसाँग पुनाः फर्कक आउन ेर दाम्पत्य जीिन सुमधुर हुने सम्भािना 

नभएकोल ेपाररिाररक स्ििाद स्नरुपणका लास्ग यो स्निेदन कदन आएको छु ।  

२. यस सस्मस्तबाट दोस्रो पि स्झकाई जे जो िुझ्नुपछय िुझी स्ििाद स्नरुपण 

गराईपाउाँ  ।  

३. यस कमलामाई नगरपास्लकाबाट जारी भएको वथानीय न्यास्यक 

काययस्िस्धको दफा ....िमोस्जम स्निेदन दवतुर रु ...... , दोस्रो पि १ जनालाई 

म्याद सूचना दवतुर रु ........., पाना २ को स्निेदनको प्रस्तस्लपी दवतुर रु 

 .............समेत गरी जम्मा रु ......यसै स्निेदनसाथ दास्खल गरेको छु ।  

४. यो स्निेदन वथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )

अनुसार यसै सस्मस्तको अस्धकारिेत्रस्भत्र पदयछ ।  
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५. यो स्निेदन हदम्यादस्भत्रै छ र म स्निेदकलाई यस स्िषयमा स्निेदन 

कदन ेहकदयैा प्राप्त छ ।  

६. यस स्िषयमा अन्यत्र कही ाँ कतै स्निेदन कदएको छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पिको माइती तफय का र मेरो घर तफय का पररिारका 

सदवयहरु स्झकाई थप व्यहोरा िुझ्न सककनेछ ।  

८. यसमा लेस्खएका व्यहोरा रठक सााँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून 

िमोस्जम संजाय भोग्न तयार छु ।  

 

स्निेदक 

नामाः  .............................  

इस्त संित् ............. 

साल...................मस्हना..............गते...............रोज िुभम ्

।  
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अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्धत) 

उजुरी दताय गरेको स्नवसाको ढााँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

स्िषय:  उजुरी दतायको स्नवसापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... बस्न ेतपाइ  ........................ले 

 ....................बस्ने  .......................स्िरुद्धमा 

 .......................................भनी उजुरी दताय गनय लयाएकोमा 

आजको स्मस्तमा दताय गरी दताय नं ................ .कायम भएकोले यो स्नवसा जारी 

गररकदएको छ ।  

 

अस्धकृत कमयचारी 

दवतखत:........   

स्मस्त:...........   
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अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) साँग सम्बस्न्धत) 

ताररख भपायइय 

न्यास्यक सस्मस्त  

स्सन्धुली स्जलला कमलामाई नगरपास्लकामा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

िादी           प्रस्तिादी 

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

मुद्दा  .................... 

स्मस्त ........... मा ......................................... काम 

भएकोले सोही कदन ........... बजे यस न्यास्यक सस्मस्त/कायायलयमा उपस्वथत हुनेछु भनी 

सही गने ...... 

 

िादी ................        

 प्रस्तिादी ................ 

 

इस्त संित् ........ साल..........मस्हना............गते.........रोज िुभम ्

।  
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अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) साँग सम्बस्न्धत) 

ताररख पचाय 

न्यास्यक सस्मस्त 

 कमलामाई नगरपास्लकाबाट जारी भएको तारेखको पचाय 

 

िादी           

 प्रस्तिादी 

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

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

मुद्दााः ...................... 

  

स्मस्त ........... मा 

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

................................काममा ...... बजे हास्जर हुन आउनुहोला ।  

 

फााँटिालाको दवतखत  

स्मस्त ................. 

 

  



35 
 

अनुसूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) साँग सम्बस्न्धत) 

प्रस्तिादको ढााँचा 

स्लस्खत जिाफको नमूना 

न्यास्यक सस्मस्त समि पेि गरेको 

स्लस्खत जिाफ 

प्रथम पि 

स्सन्धुली स्जलला कमलामाई नगरपास्लका िडा नं. .........िस्ने .............. को 

...................... ( नाता सम्िन्ध उललेख गने )  िषय 

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

............................................. । स्लस्खत जिाफ प्रवतुतकताय  

स्िरुद्ध 

दोस्रो पि 

स्सन्धुली स्जलला कमलामाई नगरपास्लका िडा नं. .........िस्ने .............. को 

...................... ( नाता सम्िन्ध उललेख गने )  िषय 

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

स्िषय:- सम्िन्ध स्िच्छेद । 

म स्नम्न िुाँदाहरुमा लेस्खए िमोस्जम स्निेदन गदयछु : 

१. म स्लस्खत जिाफ प्रवतुतकताय र स्िपिी स्निेदकस्िच संित २०६९ सालमा सामास्जक 

परम्परा अनुसार स्ििाह भएको व्यहोरा रठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको 

समेत जायजन्म भएको रठक हो । २०७१ सालको स्तहारमा माइत गएपछी म घर नफकेको, पटक 

पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, २ पटकसम्म स्लन आएको तर म घर नगएको,मैले 

स्िपिी स्निेदकलाई दाम्पत्य जीिन चलन नसके्न भनेको र मेरा दाईभाईले िारीररक आक्रमण गने 

सम्मको कायय गरेकोभस्न कपोलकस्लपत झुठा र हुाँद ैनभएका स्नराधार व्यहोरा उललेख गरी स्ििाद 

गरेको कुरा उललेख गनय चाहान्छु ।  

२. मलाई स्िपिी स्निेदक समेत स्मली गास्ल गलौच , डर, धाक, धम्की दखेाई हातपात गरी 

घरबाट स्नकाला गरेपछी म माइतीमा आई िसेकी हुाँ । स्ििाह भएको केही िषयपछी स्िना कारण 

ममाथी स्िस्भन्न ककस्समका आरोप लगाई अपमान गने, गाली गलौच गने लगायतका कामहरु हुाँदगैए 

। पररिारका अन्य सदवयहरुले म माथी घृणा गने, िोलचाल नगने जवता कायय गरेपस्न स्िपिीबाट 

केही समय मलाई नै समथयन र सहयोग गद ैआएका स्थए तर पछी स्िपिी स्निेदक समेत 

उस्नहरुसाँगै स्मल ेर मलाई जिरजवत गरबाट स्नकालन ेकाययमा सहभागी भए  । के कुन कारणल े

िा मेरो के गलतीले यसो गरेका हुन भस्न िुझ्दा िेलािेला दाइजो नलयाएको भस्न माइती 

पिसमेतको  आलोचना गने गरेका स्थए । सायद उस्नहरुलाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई 
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घरबाट स्नकालीकदएका हुनुपदयछ । मैले कुनै गलती नगरेको र स्िपिी लोग्नेसाँग पूियित माया, 

सद्भाि र सम्मान यथाित रहकेोले लोग्न ेविास्नीको सम्िन्ध यथाित कायम गरीपाउाँ ।  

३. घरबाट जिरजवत स्नकालेपछी ४ मस्हनाको नािालक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको 

झण्ड ै३ िषयसम्म िेखिर, सम्पकय स्िस्हन िसी अस्हल ेएक्कासी सम्िन्ध स्िच्छेदको माग गरी स्निेदन 

कदनु आफैाँमा आश्चययजनक लागेको छ, सत्य तथ्य िुस्झ कानून िमोस्जम गररपाउाँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको वथानीय न्यास्यक काययस्िधीको 

दफा ....िमोस्जम स्लस्खत जिाफ िापत दवतुर रु ......यसै स्निेदनसाथ दास्खल गरेको छु 

।  

५. यो स्लस्खत जिाफ म्यादस्भत्र ैस्लई म आफैं उपस्वथत भएको छु ।  

६. यस स्िषयमा अन्यत्र कही ाँ कतै कुनै स्नकायमा कुन ैप्रकारको स्निेदन कदएको छैन ।  

७. यसमा लेस्खएका व्यहोरा रठक सााँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून िमोस्जम संजाय भोग्न 

तयार छु ।  

स्निेदक 

नामाः ................................... 

इस्त संित २०..... साल ...... मस्हना ........ गते....... रोज िुभम । 
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) साँग सम्बस्न्धत) 

श्री कमलामाई नगरपास्लका  

न्यास्यक सस्मस्तबाट जारी भएको म्याद 

....... को छोरा / छोरी ..................... पस्त / पत्नी .................. 

िस्न े बषय ...... को ....................... लाई .................... िस्न े

.......................... को छोरा / छोरी ................... को पस्त / 

पत्नी ......................... िषय .......... को ................ ले यस 

न्यास्यक सस्मस्त समि स्मस्त .............. मा ................. स्िषयको स्ििादमा 

नास्लस / उजुरी दताय गरेको हुनाले सो नास्लस को नक्कल यसै साथ राखी यो म्याद पठाईएको छ । यो 

म्याद प्राप्त भएको िा तपाइको घरमा टास भएको स्मस्तले ......... कदन स्भत्र यस न्यास्यक सस्मस्त 

समि आफ्नो भएको व्यहोरा खुलाई प्रमाण साथ प्रस्तउिर तयार गरी हास्जर हुन आउनुहोला िा िारेस 

िा कानुन व्यिसायी माफय त पठाउनुहोला । सो बमोस्जम नगरी म्याद गुजारी िसेमा नास्लस /उजुरीमा 

कानुन िमोस्जम कारिाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।   

म्याद जारी गनेको 

नाम : 

पद : 

दवतखत: 

स्मस्त: 
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अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्धत) 

स्नणययको ढााँचा  

कमलामाई नगरपास्लका  

न्यास्यक सस्मस्तबाट भएको  

स्नणयय 

स्नणयय गन ेसस्मस्त                                                       

दवतखत :                      दवतखत :                 दवतखत: 

नाम :                         नाम :                    नाम : 

पद :संयोजक                     पद :सदवय                पद : सदवय 

 

िादीको नाम थर ठेगाना :                            प्रस्तिादीको नाम थर 

ठेगाना: 

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

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

 

स्ििादको स्िषय .......... 

नास्लस / उजुरीको दताय नं. 

ljjfbsf ljifoM ======= 

gfn]; btf gDa/M ========= 

 

 

jfbLsf bfaLsf ;ªlIfKt Joxf]/fM ================= 

k|ltjfbLsf k|ltjfbsf ;ªlIfKt Joxf]/fM ================= 

jfbLsf ;fIfLsf syg tyf k|df0fsf ljZn]if0fM =================== 

k|ltjfbLsf ;fIfLsf syg tyf k|df0fsf ljZn]if0fM ================== 

b'j} kIfaf6 pkl:yt ePsf sfg'g Joj;foLsf ax;sf dVo a'FbfM -sfg'g Joj;foL g/fv]sfdf 
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of a'Fbf rflx+b}g ._ ========================== 

b'j} kIfsf aLrdf km/s k/]sf ljifoM =========================== 

;ldltsf  lg0f{oM  ========================  -lg0f{o  n]Vbf  sfg'gL  Joj:yf,  k|df0fsf  

ljZnif0faf6 b]lvPsf cj:yf, ul/Psf lg0f{odf k'Ug lnOPsf cfwf/ tyf To;sf 

ljZn]if0f;d]t u/L s lg0f{o ul/of ;f pNn]v ug'{kg ._ 

तपस्सल 

-tkl;n v08df a'Fbfut ?kdf lg0f{o sfof{Gjog ug{sf nflu sf s;n s s 

ug'{k5 ;f pNn]v ug tyf k'g/fj]bg nfUg ePdf k'g/fj]bg ug kfpg kIfnfO 

olt lbgleq kmnfgf lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg ug hfg egL Dofb hf/L ug eGg 

;d]t Joxf]/f pNn]v x'g'kg]{5 ।  

 

 

 

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

......... 

संयोजक                       सदवय                    सदवय 

  

 

इस्त संित ...... साल......... मस्हना....... गते....... रोज िुभम 

।    
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अनुसूची-८ 

(दफा ४८ को साँग सम्बस्न्धत) 

अन्तररम संरिणात्मक आदेिको नमूना 

कमलामाई नगरपास्लका  

न्यास्यक सस्मस्त  

 

 
दवतखत :                      दवतखत :                 दवतखत: 

नाम :                         नाम :                    नाम : 

पद :संयोजक                     पद :सदवय                पद : सदवय 

आदेि 

संित ............................ सालको स्निेदन नं........ 

स्िषयाः  स्पस्डतलाई उपचार गराउन ेसम्िन्धमा । 

स्सन्धुली  स्जलला  कमलामाई नगरपास्लका िडा नं............ 

...............................िस्ने 

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

............................................... पि 

स्िरुद्ध 

स्सन्धुली  स्जलला कमलामाई नगरपास्लका िडा नं............ 

...............................िस्ने .................... 

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

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

यसमा स्निेदकको माग िमोस्जम ..........................स्जलला िडा 

न.ं............................... िस्न े ...............को नास्त 

..........................को छोरा/छोरी िषय ................ को 

................ले आफुलाई असाध्य रोग लास्ग स्नयस्मत रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौला डायलोस्सस गनय 

स्चककत्सकले स्िफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा िषय .................. को 

...........................ले स्नयस्मत रुपमा डायलोस्सस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपै ाँया नभएको 

िहाना गने गरेको, कस्हले कस्हले कायायलयको कामको व्यवतताल ेफुसयद नस्मलेको आकद कारण जनाई आफुले स्नयस्मत 

प्राप्त गनुयपन े विाथ्य सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुाँदा आफ्नो जीिन झनझन खतरायुि िन्दै गएको भस्न अवपतालको 

स्चककत्सकको पुजाय र स्िफाररस सस्हत पेि हुन आएको स्निेदन उपर प्रारस्म्भक रुपमा जााँचिुझ गदाय व्यहोरा मनास्सि 

देस्खएको हुाँदा हाललाई स्निेदकको लास्ग स्चककत्सकले स्िफाररस गरे िमोस्जम हरेक हप्ता २ पटक डायलोस्सस गनुय 

गराउनु तथा स्नजको विाथ्य लाभका लास्ग आिश्यक अन्य प्रिन्ध समेत स्मलाउनु भस्न वथानीय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ४९(८) िमोस्जम स्िपिी ........................को नाममा यो अन्तररम 

संरिणात्मक आदेि जारी गररकदएका छौं । यो आदेि स्मस्सल सामेल राखी स्िपिीलाई लेखी  पठाईकदनु । यो आदेि 

अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी स्मस्सल सामेल राख्न ुर स्नयमानुसार पेि गनुय ।  
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ईस्त संित ................... साल 

.........................मस्हना................गते............ रोज  िुभम ्। 
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अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) साँग सम्बस्न्धत) 

स्मलापत्रको लास्ग स्निेदनको ढााँचा 

कमलामाई नगरपास्लका  

न्यास्यक सस्मस्त  

कमलामाई नगरपास्लका न्यास्यक सस्मस्त समि पेि गरेको  

स्मलापत्रको संयुि स्निेदनपत्र 

स्सन्धुली  स्जलला कमलामाई नगरपास्लका , िडा न.ं...... िस्न.े......................को 

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

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

स्निेदक  

स्िषयाः सम्िन्ध स्िच्छेद । 

हामी स्निेदक  स्नम्न स्लस्खत स्निेदन गदयछौाः  

१. हामीस्िच संित २०६९ सालमा सामास्जक परम्परा अनुसार स्ििाह गररएकोमा कररि  २ िषयसम्म  

सुमधुर दाम्पत्य जीिन रहकेो स्थयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको,   

सोस्ह िषय २०७१ सालको स्तहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध 

गरेको, स्लन गएको तर उलटै कुटस्पट गरी पठाएको भस्न स्निेदकको स्निेदन परेको ।  

२. आफुलाई दाइजो नलयाएको स्नउाँबाट घरमा हलेा गरेको, अपमान गरी जिरजवत घरबाट स्नकाला 

गरेको हो । आफु खुिीले माइत गई िसेको होइन अझपस्न लोग्नेप्रस्त आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र 

सम्मान रहकेोले लोग्ने विास्नीको सम्िन्ध यथाित कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको स्लस्खत जिाफ रहकेो  ।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने विास्नी छुरटएर िवयौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म 

समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी स्िषयले मनमुटाि भई लोग्ने विास्नी अलग अलग िसेकोमा  

कमलामाई नगरपास्लकाको न्यास्यक सस्मस्त माफय त िडा नं  ................. .अन्तगयतको 

 ............................मेलस्मलाप केन्द्रमा मेलस्मलापकताय 

.................को पहलमा ए क आपसमा छलफल गरी स्मली आएको व्यहोरा यो छ की 

स्िगतमा जे जवता स्िषयमा असमझदारी तथा िेमेल भएको भएतापनी हामीस्िच एक अकायप्रस्त स्िश्वास, 

सदभाि र प्रेम कायमै रहकेोले लोग्न ेविास्नीको सम्िन्ध स्िच्छेद गरी पाउाँ भन्ने स्निेदन दािी छोस्ड पुनाः 

सुमधुर सम्िन्धका साथ दाम्पत्य जीिनलाई व्यिस्वथत ढंगल ेअगास्ड िढाउने छौं । स्निेदकको घरमा तत्काल 

लोग्ने विास्नी स्मस्ल िस्ने िातािरण नहुने भएकोले छुिै ठाउमा डेरा स्लई िस्न हामी दिैु पि सहमत 

भएकाले वथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )िमोस्जम यो स्मलापत्रको संयुि 

स्निेदन पेि गरेका  छौं , लेस्खए िमोस्जम स्मलापत्र गरी पाउाँ ।  
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४.कमलामाई नगरपास्लका वथानीय न्यास्यक काययस्िधी िमोस्जम यो स्मलापत्रको संयुि स्निेदन दवतुर 

बापत रु ............... यसै साथ संलग्न छ । 

५. यसमा लेस्खएका व्यहोरा रठक सााँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून िमोस्जम सहुाँला िुझाउाँला ।  

स्निेदकहरु 

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

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

 

इस्त संित् ...... 

साल......मस्हना...............गते.....................रोज िुभम ्।  
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अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) साँग सम्बस्न्धत) 

स्मलापत्रको ढााँचा 

कमलामाई नगरपास्लका 

न्यास्यक सस्मस्त  

कमलामाई नगरपास्लका न्यास्यक सस्मस्तसमि भएको स्मलापत्र 

jfbL =================================== tyf k|ltjfbL ============================================== ePsf 

============= ljifosf gfln; btf gDa/ ===== df gfln; btf{ e} k|lqmofdf /x]sf ePtfklg jfbL 

tyf k|ltjfbL b'j} y/Ln ca ljjfb gu/L ldn]/ a:g ljifodf ;xdt ePsf]n b]xfo adf]lhd 

ug u/L ldnL a:g u/L ldnfkqsf Joxf]/f v'nfO o; ;ldlt ;dIf ldnfkq u/]sf 5f} . 

 

 

!= ========================= 

@= ======================= 

#= ======================= 

-s;n] s] ug]{ u/L ldnfkq x'g ;xdlt ePsf] xf] Tof] Joxf]/f qmdzM a'Fbfut ?kdf 

v'nfO n]Vg]_ 

 

 

ldnfkq ug]{ kIfx?sf gfd, y/ tyf b:tvt 

 

 

jfbLM ====================== k|ltjfbLM ================= 

 

 

Olt ;Djt ============ ;fn ============ dlxnf ===== ut /f]h ============ z'ed ==========. 

 

  



45 
 

अनुसूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) साँग सम्बस्न्धत) 

मेलस्मलापकतायमा सूचीकृत हुन ेस्निेदन ढााँचा 

कमलामाई नगरपास्लका  

न्यास्यक सस्मस्त 

स्सन्धुली स्जलला कमलामाई नगरपास्लका समि पेि गरेको स्निेदन 

 

स्िषयाः मेलस्मलापकतायमा सूचीकृत हुन पाउाँ ।  

 

प्रवतुत स्िषयमा तपस्सलमा उललेस्खत कागजातहरुको प्रस्तस्लपी साथै राखी ............  

कमलामाई नगरपास्लका/नगरपास्लकाको न्यास्यक सस्मस्त अन्तगयतका ............ मेलस्मलाप 

केन्द्रमा सूचीकृत भई मेलस्मलाप गराउन अनुमती पाउाँ भनी स्निेदन गदयछु ।  

तपस्सल  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छााँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म उस्तणय गरेको िैस्िक प्रमाणपत्रको छााँयाकपी, 

३) मेलस्मलापकतायको तास्लम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायााँकपी, 

४) मेलस्मलाप सम्बन्धी अनुभि र 

५) व्यस्िगत स्ििरण (Bio- data) 

                                                         स्निेदक 

नाम थराः .......... 

दवतखताः ........... 

स्मस्ताः ............. 

 

 

cg';"rL–!@ 

-bkmf &^ sf pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

फोटो 
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40 

 

 

>L sdnfdfO{ gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf ;dIf k]; u/]sf 

lgj]bg 

ljifoM el/e/fpm u/L kfpm . 

 

 

======= sf 5f]/f÷5f]/L ====== j:g ====== jif ===== sf ============= 

 

 

lj?4 

===============================================================================

lgj]bs÷jfbL jf k|ltjfbL 
 

 

 

 

 

ljkIfL÷ jfbL jf k|ltjfbL 
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======= sf 5f]/f÷5f]/L ====== j:g ====== jif ===== sf ============= 

 

 

ljjfbsf ljifoM =====================. 

gfn]; btf gDa/M =================. 

d lgj]bs lgj]bg b:t'/ jfkt nfUg /sd ?===== bflvn u/L b]xfo adf]lhdsf lgj]bg ub{5'M 

!=  d  lgj]bs  jfbL÷k|ltjfbL  tyf  ljkIfL  =======  ePsf  ============  ljifosf  d'2fdf  o; 

gu/kflnsf Goflos ;ldltaf6 ldlt ============ df ============= x'g]u/L lg0f{o ePsf lyof] . 

pQm lg0f{o adf]lhd d lgj]bsn] ljkIfL ======== af6 ============ adf]lhdsf /sd e/L 

kfpg lg0f{o ePsfn] ;f] adf]lhd ljkIfL ======= sf] b]xfo adf]lhdsf] h]yfaf6 d}n] 

e/fO kfpg] /sd el/e/fpm u/L kfpg of] lgj]bg k]; u/]sf 5' . 

-s_ ============== 

-v_ ============== 

-o; P]g adf]lhd v'nfpg' kg]{ ljj/0f hlt ;a} o; k|sf/sf] k|s/0fx?df v'nfpg]_ 

@= -dfly pNn]lvt ;DklQ jf h]yf jf /sd lgh ljkIfLsf gfddf ===== sfof{nodf btf{ 5 jf 

a}+sdf /x]sf] 5 jf To:tf] /x]sf] :yfgsf] ljj/0f v'nfO Joxf]/f n]Vg tyf h;af6 e/fO 

kfpg]  xf]  ;f]  JolQmsf]  :jfldTjdf  /x]sf  k|df0f  k];  ug'{kg]{  cj:yf  /x]sf]  eP  ;f]  

;d]t v'nfpg] ._ 

#= Goflos ;ldltsf] ldlt ====== sf lg0f{osf] k|ltlnlk o;};fy ;nUg 5 . 

$= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'¶f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 

 

 

lgj]bs 

================== 

 

 

 

 

Olt ;Djt ========== ;fn ====== dlxgf ===== ut]=============== /f]h ===== z'ed ========. 
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अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्धत) 

चलन चलाउने स्निेदन 

कमलामाई नगरपास्लका नगर कायायपास्लका समि पेि गरेको 

स्निेदन पत्र 

स्िषयाः सम्पस्त चलन चलाई पाउाँ । 
 

 

======= sf 5f]/f÷5f]/L ====== j:g] ====== jif{ ===== sf] ============= 

 

 

lj?4 

===============================================================================

lgj]bs÷jfbL jf k|ltjfbL 
 

 

 

 

 

ljkIfL÷jfbL jf k|ltjfbL 
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======= sf] 5f]/f÷5f]/L ====== j:g] ====== jif{ ===== sf] ============= 

 

 

ljjfbsf] ljifoM =====================. 

gfn]; btf gDa/M =================. 

d lgj]bs lgj]bg b:t'/ jfkt nfUg] /sd ?===== bflvn u/L b]xfo adf]lhdsf lgj]bg ub{5' . 

!=  d  lgj]bs  jfbL÷k|ltjfbL  tyf  ljkIfL  =======  ePsf]  ============  ljifosf]  d'2fdf  o; 

gu/kflnsf Goflos ;ldltaf6 ldlt ============ df ============= x'g]u/L lg0f{o ePsf] lyof] . 

pQm lg0f{o adf]lhd d lgj]bsn] ljkIfL ======== af6 ============ -sAhf ul/Psf jf lvrf]nf] 

ul/Psf] jf h] h:tf] ePsf] Joxf]/fn] lg0f{o ePs]f 5 ;f] pNn]v ug]{_ ======== b]xfo adf]lhdsf] 

;DklQ ===== -k'/} jf cf+lzs jf cGo s'g} k|sf/n] rng rnfpg] lg0f{odf eP 

;f] Joxf]/f pNn]v ug]{_ ===== rng rnfO kfpg] lg0f{o ePsf]n ;f] adflhd ljkIfLnfO 

pQm h]yfaf6 a]bvn u/L rng rnfO kfpg] of] lgj]bg k]; u/]sf 5' . 

-s_ ============== 

-v_ ============== 

-o; P]g adf]lhd v'nfpg' kg]{ ljj/0f hlt ;a} o; k|sf/n] k|s/0fx?df v'nfpg]_ 

@= -dfly pNnlvt ;DklQ jf h]yf ljkIfLn] s] s'g k|sf/n] lgoGq0fdf lnPsf] 5 jf ;DklQ 

/x]sf]  :yfgsf]  ljj/0f  v'nfO  Joxf]/f  n]Vg tyf  h;af6  rnfO  kfpg]  xf] ;f]  JolQmsf] 

sAhfdf /x]sf k|df0f k]; ug'{kg]{ cj:yf /x]sf] eP ;f] ;d]t v'nfpg] ._ 

#= Goflos ;ldltsf] ldlt ====== sf] lg0f{osf] k|ltlnlk o;};fy ;nUg 5 . 

$= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'¶f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 
 

 

lgj]bs 

================== 

 

 

 

 

Olt ;Djt ========== ;fn ====== dlxgf ===== ut]================= /f]h ===== z'ed ========. 
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अनुसूची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) साँग सम्बस्न्धत) 

 कमलामाई नगरपास्लका  

न्यास्यक सस्मस्तको  सम्पस्त रोक्काको आदेि 

 

 

दवतखत :                      दवतखत :                 दवतखत: 

नाम :                         नाम :                    नाम : 

पद :संयोजक                     पद :सदवय                पद : सदवय 

 

िादीको नाम थर ठेगाना :                            प्रस्तिादीको नाम थर ठेगाना: 

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

 

 

स्िषयाः सम्पस्त हवतान्तरण रोक्का 

 
यसमा स्निेदकको माग बमोस्जम स्सन्धुली स्जलला कमलामाई नगरपास्लका/ िडा नं.... 

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

अिण्डाको..................िगयकफटको चार तलले घर र स्लग लगापात समेत स्िपिी....सम्पस्ि 

स्नज स्िपिीबाट अन्य अंस्ियारहरुको मन्जुरी स्िना हक हवतान्तरण हुन सके्न आिंका गरी स्निेदकले कदएको 

स्निेदन उपर प्रारस्म्भक रुपमा जााँचिुझ गदाय व्यहोरा मनास्सि देस्खएको हुाँदा हाललाई प्रत्यिी को नाममा रहकेो 

उस्ललस्खत घरजग्गाको हक हवतान्तरण गनय स्सफाररस नकदन िडालाई र अको आदेि नभएसम्मका लास्ग उि 

घरजग्गाको हक हवतान्तरण नगनुय/गनय नकदन ुभनी मालपोत कायायलयको नाममा समेत वथानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोस्जम यो रोक्काको आदेि जारी गररकदएका छौं । यो आदेि स्मस्सल सामेल 

राखी सम्िस्न्धत कायायलयहरुमा पठाईकदनु । यो आदेि अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी स्मस्सल सामेल 

राख्न ुर स्नयमानुसार पेि गनुय । 

ईस्त संित................साल.............मास्हना...........गते„..........रोज िुभम ्। 
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अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) साँग सम्बस्न्धत) 

नक्कलको लास्ग स्निेदन 

कमलामाई नगरपास्लका न्यास्यक सस्मस्तमा पेि गरेको 

स्निेदन पत्र 

स्िषयाः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे । 

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

.. स्निेदक/िादी/प्रस्तिादी 

स्िरुद्ध 

 

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

....... स्िपिी/िादी/प्रस्तिादी 

मुद्दााः .................................. 

म स्निेदक स्निेदन दवतुर साथ ैराखी स्नम्न व्यहोरा स्निेदन गदयछुाः 

(१) उपरोि स्िपिीसाँगको उललेस्खत मुद्दामा अध्ययनको लास्ग देहायका कागजातहरु आिश्यक परेको हुाँदा 

प्रमास्णत प्रस्तस्लपी पाउाँ भनी यो स्निेदन साथ उपस्वथत भएको छु । अताः नक्कलको प्रमास्णत प्रस्तस्लपी पाउाँ ।  

देहाय  

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

........... 

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

........... 

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

.......... 

घ) 

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

....... 

ङ) 

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

....... 

२) लेस्खएको व्यहोरा रठक सााँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोस्जम सहुाँला बुझाउाँला ।  
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स्निेदक 

स्नज 

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

 इस्त सम्ित्  ......... साल .... मस्हना .... गते रोज् ... िुभम ्................ 


