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प्रस्तावनाः न्यायिक समितिले प्रचलित काननू बमोजिम उजरु ीको कारवाही र किनारा गर्दा
अपनाउनपु र्ने कार्यविधि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता कायम गरी
काननू को शासन तथा न्याय प्रतिको जनविश्वास कायम राखी रहनको लागि प्रचलनमा
रहेको संघीय काननू मा भए देखि बाहेक थप काननू ी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सविधा
ं नको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोजिम वीरे न्द्रनगर नगरसभाले यो
ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद -१
१. 	
२.

प्रारम्भिक

सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम वीरे न्द्ननगर नगरपालिका न्यायिक समिति
(कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन (प्रथम सश
ं ोधन २०७७) रहेको छ ।
(२) यो ऐन तरू
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा;
क. “निवेदन” भन्नाले अनसु चू ी १ को ढाँचामा समिति समक्ष परे को उजरु ी वा फिराद
वा निवेदन समेतलाई समेत सम्झनपु र्छ ।
ख. “खाम्ने” भन्नाले तोकिएको सम्पत्तिको मलू ्यांकन गरिदा भ्याउने हदलाई सम्झनु पर्दछ ।
ग. “चलन चलाईदिने” भन्नाले निर्णय पश्चात हक अधिकार प्राप्त भएको व्यक्तिलाई
कुनै वस्तु वा सम्पत्ति भोग गर्न दिने कार्यलाई सम्झनपु र्दछ ।
घ. “जमानत” भन्नाले कुनै व्यक्ति वा सम्पत्तिलाई न्यायिक समितिले चाहेको वखतमा
उपस्थित वा हाजिर गराउन लिएको जिम्मा वा उत्तरदायित्वलाई सम्झनपु र्दछ ।
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-ª) “तामेली” भन्नाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्रका विवादहरुमा सम्वन्धित
पक्षलाई वझा
ु ईने म्याद, सचु ना, आदेश, पर्ू जी वा जानकारी पत्र रितपर्वू क वझा
ु उने
कार्यलाई सम्झनपु र्छ ।
(च) “तायदात” भन्नाले सम्पत्तिको विवरण वा गन्ती गरे को संख्या जनिने व्यहोरा वा
सम्पत्तिको फाँटवारी वा लगतलाई सम्झनपु र्दछ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा
तोकिए बमोजिम सम्झनपु र्छ ।
(ज) “दरपीठ” भन्नाले न्यायिक समिति समक्ष पेश हुन आएका कुनै निवेदनमा रित
नपगु ेको वा काननू ले दर्ता नहुने भएमा त्यसको पछाडि पट्टि सोको कारण र अवस्था
जनाइ उजरु ी प्रशासकले लेखिदिने निर्देशन वा व्यहोरालाई सम्झनपु र्दछ ।
(झ) “नामेसी” भन्नाले कुनै व्यक्तिको नाम, थर र वतन समेतको विस्तृत विवरण
खल
ु ाइएको व्यहोरालाई सम्झनपु र्दछ ।
(ञ) “निर्णय किताब” भन्नाले समितिले निवेदनमा गरे को निर्णयको अभिलेख राख्नको
लागि खडा गरे को निवेदनमा निर्णय गरे को व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको
संक्षिप्त उल्लेख भएको किताब सम्झनपु र्छ ।
(ट) “पन्चकृति मोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पत्तिको स्थलगत तथा स्थानीय
अवलोकन मलू ्यांकन गरी विक्री वितरण हुनसक्ने उचित ठहराएर निश्चित गरेको
मलु ्यलाई सम्झनपु र्दछ ।
(ठ) “पेशी” भन्नाले न्यायिक समिति समक्ष निर्णयार्थ पेश हुने विवादहरुमा पक्षहरुलाई
उपस्थित गराइ सनु वु ाइ गर्ने कामलाई सम्झनपु र्दछ ।
(ड) “विपक्षी” भन्नाले निवेदकले जसका उपर निवेदन दर्ता गर्दछ सो व्यक्ति वा संस्था
सम्झनपु र्छ ।
ढ) “वकपत्र” भन्नाले विवाद सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको रुपमा व्यक्त गरे का
कुरा लेखिने वा लेखिएको कागजलाई सम्झनपु र्छ ।
(ण) “बन्द ईजलास” भन्नाले न्यायिक समिति अन्तर्गत निरुपण हुने विवादहरु मध्ये
गोप्य प्रकतिको विवाद भएको र सम्वद्ध पक्षहरुविच गोपनियता कायम गर्न
आवश्यक देखिएमा सम्वद्ध पक्षहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सनु वु ाई
कक्षलाई सम्झनपु र्छ ।
(त) “निवेदक” भन्नाले कसै उपर समिति समक्ष निवेदन दर्ता गर्ने व्यक्ति वा संस्था
सम्झनपु र्छ ।
(थ) “मलू ्तवी” भन्नाले न्यायिक समिति अन्तर्गत विचाराधीन मद्धा
ु अन्य अड्डा
अदालतमा समेत विचाराधिन भईरहेको अवस्थामा न्यायिक समितिले निर्णय गर्दा
अन्य विचाराधिन मद्धामा
प्रभावित हुने देखिएमा प्रभाव पार्ने मद्धा
ु
ु को फै सला
नभएसम्म प्रभावित हुने मद्ु दा स्थगित गर्ने कार्यलाई सम्झनपु र्छ ।
(द) “लागपात” भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्तर निहित टहरा, बोट विरुवा, खलु ्ला
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जमिन र त्यसमा रहेका सबैखाले सरं चना वा चर्चेको जग्गा, छे उछाउ, सेरोफे रो र
सम्पूर्ण अवयवलाई सम्झनपु र्दछ ।
“सदरस्याहा” भन्नाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत कट्टा गरी आम्दानीमा वाध्ने
कार्यलाई सम्झनपु र्छ ।
“सभा” भन्नाले वीरे न्द्रनगर नगरसभा सम्झनपु र्छ ।
“समिति” भन्नाले न्यायिक समिति सम्झनपु र्छ र सो शव्दले स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐनको दफा ४८ को उपदफा (६) बमोजिमको समितिलार्इ समेत
जनाउनेछ ।
“साल वसाली” भन्नाले हरे क वर्षको लागि छुट्टा छुट्टै हुने गरी प्रतिवर्षको निमित्त
स्थायी रुपमा तय गरिएको शर्त सम्झनपु र्छ ।
“सविधा
ं न" भन्नाले नेपालको सविधा
ं न सम्झनपु र्छ ।
“नगरपालिका" भन्नाले वीरे न्द्रनगर नगरपालिका सम्झनपु र्छ ।
“उजरु ी प्रशासक" भन्नाले समिति समक्ष आउने निवेदनहरुका सम्बन्धमा काम
कारवाही गर्ने व्यक्ति सम्झनपु र्छ ।
“अभिलेख प्रशासक" भन्नाले समितिले निर्णय गरे का विवादहरुको कार्यान्वयन र
अभिलेख राख्ने व्यक्तिलाई सम्झनपु र्छ ।
परिच्छेद-२

समितिको अधिकार

निवेदनमा निर्णय सम्बन्धी कामः समितिमा दर्ता भएका निवेदनको निर्णय गर्ने वा दर्ता
भएको निवेदनको लगत कट्टा गर्ने अधिकार समितिलार्इ मात्र हुनेछ ।
निर्णय सम्बन्धी बाहेक अन्य  कामः (१) दफा ३ मा उल्लेख भएको वा प्रचलित
काननू ले समिति वा समितिको सदस्यले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था गरे को वा कार्यको प्रकृतिले
समिति वा समितिको सदस्यले नै गर्नुपर्ने स्पष्ट भै रहेको देखि बाहेकको समिति वा
नगरपालिका तथा प्रमख
ु /उपप्रमख
ु लाई सम्बोधन गरी आएका अन्य निवेदनहरुको निरुपण
छलफलका माध्यमबाट उजरु ी प्रशासकले गर्नेछ ।
(२) कर्मचारीले यस ऐन र प्रचलित काननू बमोजिम तोकिएको काम गर्दा समितिको
सयं ोजक वा समितिले तोके को सदस्य तथा नगर प्रमख
ु /उपप्रमख
ु को प्रत्यक्ष निर्देशन,
रे खदेख र नियन्त्रणमा रही गर्नुपर्नेछ ।
यस ऐन बमोजिम कार्यविधि अवलम्बन गरनु्पर्नेः समितिले निवेदनको कारवाही र
किनारा गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । तर अन्य रुपमा आएका
निवेदनका सम्बन्धमा विवाद समाधान गर्न यस दफाले बाधा परु या
् उने छै न ।
समितिले हेर्नेः समितिलार्इ देहाय बमोजिमको विवादहरूमा मद्धा
ु हेर्ने अधिकार हुनेछः
(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अन्तर्गतका विवादहरु,
(ख)	मेलमिलाप ऐन, २०६८ अनसु ार मेलमिलापको लागि न्यायिक समितिमा प्रेषित
उजरु ी,
(ग) संविधानको अनसु चू ी-८ अन्तर्गतको एकल अधिकार अन्तर्गत सभाले बनाएको
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काननू बमोजिम निरूपण हुने गरी सिर्जित विवादहरु, तथा
(घ) प्रचलित काननू ले न्यायिक समितिले हेर्ने भनि तोके का उजरु ीहरू ।
समितिको क्षेत्राधिकारः दफा ६ अन्तर्गतका मध्ये देहाय बमोजिमका विवादहरूमा मात्र
समितिको क्षेत्राधिकार हुनेछः
(क) व्यक्तिको हकमा निवेदनका सबै पक्ष नगरपालिकाको भैगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र
बसोबास गरीरहेको,
(ख) प्रचलित काननू र सविधा
ं नको भाग ११ अन्तर्गतको कुनै अदालत वा न्यायाधीकरण
वा निकायको क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको,
(ग) नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र परे का कुनै अदालत वा निकायबाट मेलमिलाप
वा मिलापत्रको लागि प्रेषित गरीएको,
(घ) अचल सम्पत्ति समावेश रहेको विषयमा सो अचल सम्पत्ति नगरपालिकाको
भैगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र रहिरहेको, तथा
(ङ) कुनै घटनासँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेकोमा सो घटना नगरपालिकाको भैगोलिक
क्षेत्र भित्र घटेको ।
परिच्छेद-३

निवेदन तथा प्रतिवाद दर्ता

बिवाद दर्ता  गर्नेः (१) कसै उपर बिवाद दर्ता गर्दा वा निवेदन दिँदा प्रचलित काननू
बमोजिम हकदैया पगु ेको व्यक्तिले समितिको तोकिएको शाखा समक्ष तोकीएको ढाँचामा
निवेदन दर्ता गर्नसक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिदा
ं यस ऐन तथा प्रचलित काननू बमोजिम
खल
ाउन
प
र्ने
क
रा
सबै
ख
ल
ार्इ
तथा
पर्या
ु
ु ु
ु
ु उनपु र्ने प्रक्रिया सबै परु ागरी अनसु चू ी-१
बमोजिमको ढाँचामा दिनपु र्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा लेखिए देखि बाहेक निवेदन मा देहाय बमोजिमको व्यहोरा समेत
खल
ु ाउनपु र्नेछः
(क) बादीको नाम, थर, वतन र निजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै
को नाम; सम्पर्क नं.
(ख) प्रतिबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म निजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान
पत्ता लाग्नेगरी स्पष्ट खल
ु ेको वतन; टोल, घर नं., सम्पर्क नं.
(ग) नगरपालिकाको नाम सहित समितिको नाम;
(घ)	निवेदन गर्नुपरे को व्यहोरा र सम्पूर्ण विवरण;
(ङ) नगरपालिकाले तोके अनसु ारको दस्तुर बझा
ु एको रसिद वा निस्सा;
(च) समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको निवेदन रहेको व्यहोरा र सम्बन्धित काननू ;
(छ) बादीले दावी गरे को विषय र सोसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू;
(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगु ेको सम्बन्धी व्यहोरा;
(झ) कुनै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय भएकोमा सो सम्पत्ति चल भए रहेको स्थान,
अवस्था तथा अचल भए चारकिल्ला सहितको सबै विवरण ।
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(४) प्रचलित काननू मा कुनै विशेष प्रक्रिया वा ढाँचा वा अन्य के हि उल्लेख भएको रहेछ
भने सो सन्दर्भमा आवश्यक विवरण समेत खल
ु ेको हुनपु र्नेछ ।
(५) कुनै किसिमको क्षतिपर्ति
भराउन
प
र्ने
अथवा
बण्डा
लगाउनपु र्ने अवस्थाको उजरु ीको
ू
ु
हकमा त्यस्तो क्षतिपर्ति
ू वा बण्डा वा चलनको लागि सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको
विवरण खल
े
क
ो
हु
न
प
ु
ु र्नेछ ।
९.	बिवाद दर्ता गरी निस्सा दिनेः (१) उजरु ी प्रशासकले दफा ८ बमोजिम प्राप्त निवेदन दर्ता
गरी निवेदकलार्इ तारे ख तोकि अनसु चू ी-२ बमोजिमको ढाँचामा बिवाद दर्ताको निस्सा
दिनपु र्नेछ । अन्य निवेदनकाे हकमा याे दफा लागु हुने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तारे ख दिनु पर्ने अवस्थामा तारे ख तोक्दा अनसु चू ी-३
बमोजिमको ढाँचामा तारे ख भर्पार्इ खडा गरी सम्बन्धित पक्षको दस्तखत गरार्इ
मिसिल सामेल राख्नुपर्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तारे ख भर्पार्इमा तोकिएको तारे ख तथा उक्त मितिमा हुने कार्य
समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित पक्षलार्इ अनसु चू ी-४ बमोजिमको ढाँचामा तारे ख
पर्चा दिनपु र्नेछ ।
१०. निवेदन दरपीठ गर्नेः (१) उजरु ी प्रशासकले दफा ८ बमोजिम पेश भएको निवेदनमा
प्रक्रिया नपगु ेको देखिए परु ा गर्नुपर्ने देहायको प्रक्रिया परु ा गरी अथवा खल
ु ाउनपु र्ने देहायको
व्यहोरा खल
ाइ
ल्याउन
भन्ने
व्यहोरा
ले
खि
पाच
दिनको
समय
तोकि
तथा
बिवाद दर्ता गर्न
ु
ु
नमिल्ने भए सो को कारण सहितको व्यहोरा जनार्इ दरपीठ गरे मा निवेदकलार्इ निवेदन फिर्ता
दिनपु र्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रक्रिया नपगु ेको भनि दरपीठ गरी फिर्ता गरे को निवेदनमा
दरपीठमा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया परु ा गरी पाँच दिनभित्र ल्याएमा दर्ता
गरिदिनपु र्छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको दरपीठ आदेश उपर चित्त नबझु ्ने पक्षले सो आदेश भएको
मितिले तिन दिन भित्र उक्त आदेशको विरूध्दमा समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निवेदन व्यहोरा मनासिब देखिए समितिले उपदफा
(१) बमोजिमको दरपीठ बदर गरी बिवाद दर्ता गर्न आदेश दिनसक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश भएमा उजरु ी प्रशासकले त्यस्तो बिवाद दर्ता गरी अरू
प्रक्रिया परु ा गर्नुपर्नेछ ।
११. दर्ता  गर्न  नहुनेः उजरु ी प्रशासकले दफा ८ बमोजिम पेश भएको निवेदनमा देहाय
बमोजिमको व्यहोरा ठिक भएनभएको जाँच गरी दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा दफा १०
बमोजिमको प्रक्रिया परु ा गरी दरपीठ गर्नुपर्नेछः
(क) प्रचलित काननू मा हदम्याद तोकिएकोमा हदम्याद वा म्याद भित्र निवेदन परे नपरे को;
(ख) प्रचलित काननू बमोजिम समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको निवेदन रहे नरहेको;
(ग) काननु बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिल भए नभएको;
(घ) कुनै सम्पत्ति वा अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने विषय
निवेदनमा समावेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा अधिकार विषयमा निवेदन गर्न
jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t

5

Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

निवेदकको हक स्थापित भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेमा सो प्रमाण रहे नरहेको;
(ङ) उक्त विषयमा उजरु ी गर्ने हकदैया निवेदकलार्इ रहे नरहेको तथा;
(च)	लिखतमा परु ागर्नुपर्ने अन्य रित पगु े नपगु ेको;
१२. दोहोरो दर्ता गर्न नहुनेः (१) यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित
काननू बमोजिम समिति वा अन्य कुनै अदालत वा निकायमा कुनै पक्षले निवेदन गरी
समिति वा उक्त अदालत वा निकायबाट निवेदन उल्लेख भएको विषयमा प्रमाण बझि
ु वा
नबझि
ु विवाद निरोपण भैसके को विषय रहेको छ भने सो उजरु ीमा रहेका पक्ष विपक्षको
बीचमा सोहि विषयमा समितिले उजरु ी दर्ता गर्न र कारवाही गर्न हुदँ नै ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने निवेदन भल
ु वश दर्ता भएकोमा सो व्यहोरा
जानकारी भएपछि उजरु ी जनु सक
ु ै अवस्थामा रहेको भए पनि समितिले निवेदन
खारे ज गर्नुपर्नेछ ।
१३
उजुरीसाथ लिखत  प्रमाणको सक्कल पेश गरनु्पर्नेः (१) निवेदनसाथ पेश गर्नु पर्ने
प्रत्येक लिखत प्रमाणको नक्कल निवेदनसाथै पेश गर्नुपर्नेछ र उजरु ी प्रशासकले त्यस्तो
लिखतको नक्कल सक्कल प्रमाणसँग भिडाई सो प्रमाण सम्बन्धित मिसिलमा राख्नेछ ।
(२) देहायका विषयहरुमा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ । साथै उजरु ी साथ लिखत प्रमाण
पेश गर्नु पर्ने छ ।
	निवेदन दस्तुर रु १००।
प्रतिवाद दस्तुर १००।
अन्य निवेदन दस्तुर १०।
म्याद दस्तुर प्रति प्रतिवादी १०।
नक्कल दस्तुर प्रति पाना ५।
१४. प्रतिवाद पेश गरनु्पर्नेः (१) प्रतिबादीले दफा २० बमोजिम म्याद वा सचू ना प्राप्त भएपछि
म्याद वा सचू नामा तोकिएको समयावधि भित्र उजरु ी प्रशासक समक्ष आफै वा वारे स
मार्फत लिखित प्रतिवाद दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्दा प्रतिबादीले भएको प्रमाण तथा कागजातका
प्रतिलिपि साथै संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) प्रतिवादीले लिखित ब्यहोरा दिँदा अनसु चू ी ५ बमोजिमको ढाँचामा दिनपु र्नेछ ।
१५. प्रतिवाद  जाँच गर्नेः (१) उजरु ी प्रशासकले दफा १५ बमोजिम पेश भएको प्रतिवाद जाँच
गरी काननू बमोजिमको रित पगु ेको तथा म्याद भित्र पेश भएको देखिए दर्ता गरी समिति
समक्ष पेश हुने गरी मिसिल सामेल गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवाद दर्ता हुने भएमा उजरु ी प्रशासकले प्रतिबादीलार्इ
बादी मिलानको तारे ख तोक्नुपर्नेछ ।
१६. लिखतमा पुरागरनु्पर्ने सामान्य रितः (१) प्रचलित काननू तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेखिए
देखि बाहेक समिति समक्ष दर्ता गर्न ल्याएका निवेदन तथा प्रतिवादमा देहाय बमोजिमको
रित समेत परु ा गर्नुपर्नेछः
(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ तर्फ पाँच सेन्टिमिटर, पहिलो पृष्ठमा
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शीरतर्फ दश सेन्टिमिटर र त्यसपछिको पृष्ठमा पाँच सेन्टिमिटर छोडेको तथा प्रत्येक
पृष्ठमा बत्तिस हरफमा नबढार्इ कागजको एकातर्फ मात्र लेखिएको;
(ख)	लिखत दर्ता गर्न ल्याउने प्रत्येक व्यक्तिले लिखतको प्रत्येक पृष्ठको शीर पछा
ु रमा
छोटकरी दस्तखत गरी अन्तिम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे सहिछाप
गरे को;
(ग) कुनै काननू व्यवसायीले लिखत तयार गरे को भए निजले पहिलो पृष्ठको बायाँ तर्फ
निजको काननू व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नंबर, नाम र काननू व्यवसायीको किसिम
खल
ु ार्इ दस्तखत गरे को; तथा
(घ)	लिखतको अन्तिम प्रकरणमा यस लिखतमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झट्ु ठा
ठहरे काननू बमोजिम सहुल
ँ ा बझा
ु उँला भन्ने उल्लेख गरी सो मनि
ु लिखत दर्ता गर्न
ल्याएको वर्ष, महिना र गते तथा वार खल
ार्इ
लिखत
दर्ता
गर्न
ल्याउने व्यक्तिले
ु
दस्तखत गरे को, । तर ब्यहोरा परु ाइ पेश भएको लिखत लिनलाइ यो उपदफाले बाधा
पारे को मानिने छै न ।
(ª)	लिखतमा विषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्यार्इ संयमित र मर्यादित
भाषामा लेखिएको हुनपु र्नेछ ।
(च)	लिखतमा पेटबोलिमा परे को स्थानको पहिचान हुने स्पष्ट विवरण र व्यक्तिको नाम,
थर , ठे गाना तथा अन्य विवरण स्पष्ट खल
ु ेको हुनपु र्नेछ ।
(छ)	लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा समितिमा कुनै कागज गर्न आउनेले निजको नाम, थर र
वतन खल
ु ेको नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।
(ज)	लिखतमा थपघट वा के रमेट भएको भए सो मा सम्बन्धित पक्षको सहिछाप गराई सो
कुरा लिखतको अन्तिममा कै फियतमा खल
ु ाउनु पर्नेछ ।
नक्कल पेश गरनु्पर्नेः निवेदन वा प्रतिवाद दर्ता गर्न ल्याउनेले विपक्षीको लागि निवेदन
तथा प्रतिवादको नक्कल तथा सल
ं ग्न लिखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेश गर्नुपर्छ ।
निवेदन वा  प्रतिवाद सश
ं ोधनः (१) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्षले समितिमा दर्ता
भइसके को लिखतमा लेखाइ वा टाइप वा मद्रु णको सामान्य त्टरु ी सच्याउन निवेदन दिन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा माग बमोजिम सच्याउँदा दावी तथा प्रतिवादमा
गरीएको माग वा दावीमा मल
ु भतु पक्षमा फरक नपर्ने र निकै सामान्य प्रकारको
सश
ोधन
माग
गरे
क
ो
दे
ख
मा
े
उज
रु ी प्रशासकले सो बमोजिम सच्याउन दिन सक्नेछ ।
ं
(३) उपदफा (२) बमोजिम संशोधन भएमा सो को जानकारी उजरु ीको अर्को पक्षलार्इ
दिनपु र्नेछ ।
परिच्छेद-४

म्याद तामेली तथा तारेख

१९.	म्याद सच
ू ना तामेल गर्नेः (१) उजरु ी प्रशासकले दफा ९ बमोजिम बिवाद दर्ता भएपछि
सोही दिन टेलिफोन मार्फत प्रतिवादीलाई सम्पर्क गरी उसका उपर परे को निवेदनको बारे मा
जानकारी गराउने र न्यायिक समितिमा दईु दिनभित्र सम्पर्कमा आउने समय र दिन तोक्ने र
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सोही अनसु ार निवेदकलाई तारिक दिने । यसरी तोकिएको दिनमा प्रतिवादी नआएमा
निजका नाउँमा वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी निवेदनको नक्कलसहित ७ दिनको म्याद
तामेल गर्ने ।
(२) उपदफा १ मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि एक भन्दा बढि प्रतिबादीलार्इ
म्याद दिनपु र्दा प्रमाण कागजको नक्कल कुनै एकजना मल
ु प्रतिबादीलार्इ पठार्इ
बाँकिको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कल फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ
भन्ने व्यहोरा लेखि पठाउनपु र्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम म्याद तामेल हुन नसके मा देहाय बमोजिमको विद्युतीय
माध्यम वा पत्रिकामा सचू ना प्रकाशन गरे र म्याद तामेल गर्नुपर्नेछः
(क) म्याद तामेल गरिनपु र्ने व्यक्तिको कुनै फ्याक्स वा र्इमेल वा अन्य कुनै अभिलेख हुन
सक्ने विद्युतीय माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
(ख) प्रतिबादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने मनासिब आधार छ भन्ने
देखिएमा समितिको निर्णयबाट कुनै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सचू ना प्रकाशन गरे र
वा स्थानीय एफ.एम. रे डियो वा स्थानीय टेलिभिजनबाट सचू ना प्रसारण गरे र; वा
(ग) अन्य कुनै सरकारी निकायबाट म्याद तामेल गराउँदा म्याद तामेल हुन सक्ने मनासिब
कारण देखिएमा समितिको आदेशबाट त्यस्तो सरकारी निकाय मार्फत ।
(४)	यस ऐन बमोजिम म्याद जारी गर्नुपर्दा अनसु चू ी-६ बमोजिमको ढाँचामा जारी
गर्नुपर्नेछ ।
(५) यस ऐन बमोजिम म्याद जारी भएकोमा कसैको कावु भन्दा बाहिरको परिस्थिती
परि म्याद गज्र
ु न गएमा ७ दिनसम्म म्याद थाम्न पाउनेछ ।
रोहवरमा राख्नुपर्नेः यस ऐन बमोजिम वडा कार्यालय मार्फत तामेल गरिएको म्यादमा
सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा सदस्य तथा कम्तिमा दर्इज
ु ना स्थानीय भलादमि रोहवरमा
राख्नुपर्नेछ ।
रीत बेरीत जाँच गर्नेः (१) उजरु ी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि
रीतपर्वू कको तामेल भएको छ वा छै न जाँच गरी आवश्यक भए सम्बन्धित वडा सचिवको
प्रतिवेदन समेत लिर्इ रीतपर्वू कको देखिए मिसिल सामेल राखि तथा बेरीतको देखिए बदर
गरी पनु ः म्याद तामेल गर्न लगार्इ तामेली प्रति मिसिल सामेल राख्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले बदनियत राखि कार्य गरे को
देखिए उजरु ी प्रशासकले सो व्यहोरा खल
ु ार्इ समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको व्यहोरा उपयक्त
ु देखिए समितिले सम्बन्धित
कर्मचारी उपर कारवाहीको लागि कार्यपालिका समक्ष लेखि पठाउनसक्नेछ ।
तारेखमा  राख्नूपर्नेः (१) उजरु ी प्रशासकले दफा ९ बमोजिम बिवाद दर्ता गरे पछि
उजरु ीकर्तालार्इ र दफा १६ बमोजिम प्रतिवाद दर्ता गरे पछि प्रतिबादीलार्इ तारे ख तोकि
तारे खमा राख्नुपर्छ ।
(२) उजरु ी पक्षहरूलार्इ तारे ख तोक्दा तारे ख तोकिएको दिन गरिने कामको व्यहोरा तारे ख
भर्पार्इ तथा तारे ख पर्चामा खल
ु ार्इ उजरु ीका सबै पक्षलार्इ एकै मिलानको मिति तथा
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समय उल्लेख गरी एकै मिलानको तारे ख तोक्नुपर्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तारे ख तोकिएको समयमा कुनै पक्ष हाजिर नभए पनि
तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी अर्को तारे ख तोक्नुपर्ने भएमा हाजिर भएको पक्षलार्इ
तारे ख तोकि पठाउनपु र्नेछ । यदि कावु भन्दा बाहिरको परिस्थिति परि पक्ष सो
तारिखमा हाजिर हुन नसके को रहेछ भने त्यस्तो पक्षले एक पटकलाई ७ दिनसम्म
तारिक थामि हाजिर हुन सक्नेछ ।
(४)	यस दफा बमोजिम तोकिएको तारे खमा उपस्थित भएका पक्षहरूलार्इ साथै राखि
समितिले निवेदनको कारवाहि गर्नुपर्छ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम प्रक्रिया परु ा भएपछि तोकिएको तारे खमा कुनै पक्ष उपस्थित
नभए पनि समितिले बिवादको विषयमा कारवाही गर्न बाधा पर्नेछैन ।
समितिको निर्णय बमोजिम हुनेः समितिले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचलित काननू
तथा यस ऐनमा लेखिए देखि बाहेकको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्नेछ
परिच्छेद-५

सनु वार्इ तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा

२४.	प्रारम्भिक सनु वार्इः (१) समितिमा आएका बिवाद प्रतिवाद दर्ता वा बयान वा सो
सरहको कुनै कार्य भएपछि सनु वार्इको लागि पेश भएको बिवादमा दवु ै पक्षको मख
ु मिलेमा
वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल निर्णय गर्न सकिने भएमा समितिले बिवाद पेश
भएको पहिलो सनु वार्इमा नै निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) समिति समक्ष पेश भएको बिवादमा उपदफा (१) बमोजिम तत्काल निर्णय गर्न
सकिने नदेखिएमा समितिले देहाय बमोजिमको आदेश गर्न सक्नेछः(क)	मेलमिलापका लागि मेलमिलाप कर्ता ताेकी िनज समक्ष पठाउने अादेश गर्ने
(ख)	मेलमिलापबाट बिवाद समाधानर नभएमा िववादमा मख
ु नमिलेको कुरामा यकीन
गर्न प्रमाण बझु ्ने वा अन्य कुनै कार्य गर्ने;
(ग)	बिवादमा बझु ्नुपर्ने प्रमाण यकिन गरी पक्षबाट पेश गर्न लगाउने वा सम्बन्धित
निकायबाट माग गर्ने आदेश गर्ने;
(घ)	मेलमिलापका सम्बन्धमा बिवादका पक्षहरूसँग छलफल गर्ने
(ª)	बिवादका पक्ष उपस्थित भएमा सनु वु ाइको लागि तारे ख तथा पेशिको समय तालिका
निर्धारण गर्ने ।
२५. प्रमाण दाखिल गर्नेः बादी वा प्रतिबादीले कुनै नयाँ प्रमाण पेश गर्न अनमत
ु ि माग गरी
निवेदन पेश गरे मा उजरु ी प्रशासकले सोहि दिन लिन सक्नेछ ।
२६
लिखत जाँच गर्नेः (१) समितिले उजरु ीमा पेश भएको कुनै लिखतको सत्यता परीक्षण गर्न
रे खा वा हस्ताक्षर विशेषज्ञलार्इ जाँच गराउन जरूरी देखमा
े सो लिखतलार्इ असत्य भन्ने
पक्षबाट परीक्षण दस्तुर दाखिल गर्न लगार्इ रे खा वा हस्ताक्षर विशेषज्ञबाट लिखत जाँच
गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा मनासिब माफिकको समय तोकि आदेश गर्नुपर्नेछ
र समय भित्र जाँच सम्पन्न हुनको लागि यथासम्भव व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा लिखत असत्य ठहरीएमा लिखत सत्य रहेको भन्ने
पक्षबाट लागेको दस्तुर असल
ु गरी उपदफा (१) बमोजिम दस्तुर दाखिल गर्ने
पक्षलार्इ भरार्इदिनपु र्छ ।
साक्षी बुझ्नेः (१) समितिबाट साक्षी बझु ्ने आदेश गर्दा साक्षी बझु ्ने दिन तोकि आदेश
गर्नुपर्नेछ । साछी राख्दा बढीमा ५ जना राख्नु पर्ने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएपछि उजरु ी प्रशासकले उजरु ीको पक्षलार्इ
आदेशमा उल्लेख भएको मितिमा साक्षी बझु ्ने तारे ख तोक्नुपर्नेछ ।
(३) साक्षी बझु ्ने तारे ख तोकिएको दिनमा आफ्नो साक्षी समिति समक्ष उपस्थित गराउनु
सम्बन्धित पक्षको दायित्व हुनेछ ।
समितिको तर्फबाट बकपत्र गराउनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको
भए तापनि नाबालक वा अशक्त वा वृध्दवृध्दा पक्ष रहेको उजरु ीमा साक्षि बकपत्रको लागि
तोकिएको तारे खको दिन उपस्थित नभएको वा उपस्थित नगराइएको साक्षीलार्इ समितिले
म्याद तोकि समितिको तर्फ बाट झिकार्इ बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी झिकाउँदा बकपत्र हुने तारे ख तोकि पक्षहरुलार्इ साक्षी
अाफै ल्याउन तारे ख पर्चामा लेखि उजरु ीका पक्षहरूलार्इ जानकारी गरार्इ तारे ख
तोक्नुपर्नेछ ।
साक्षी बकपत्र गराउनेः (१) उजरु ी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लागि तोकिएको दिन
पक्षहरूसँग निजहरूले उपस्थित गराउन ल्याएका साक्षिको नामावली सहितकाे निवेदन
लिर्इ समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) साक्षी बकपत्रको लागि तोकिएको तारे खको दिन उजरु ीका सबै पक्षले साक्षी
उपस्थित गराउन ल्याएको भए कार्यालय खलु ्नासाथ तथा कुनै पक्षले साक्षी
उपस्थित गराउन नल्याएको भए दिनको बाह्र बजेपछि समितिले उपलब्ध भए
सम्मका साक्षीको बकपत्र गराउनपु र्नेछ ।
बन्देज  गर्न  सक्नेः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँदा उजरु ीको विषयवस्तु भन्दा फरक
प्रकारको तथा साक्षी वा उजरु ीको पक्षलार्इ अपमानित गर्ने वा झिझ्याउने वा अनचित
ु
प्रकारको प्रश्न सोधिएमा समितिले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलार्इ बन्देज गर्न सक्नेछ ।
(२) नाबालक वा वृध्द वा असक्त वा बिरामीले साक्षी बक्नुपर्ने भर्इ त्यस्तो उजरु ीमा कुनै
पक्षको उपस्थिति वा अन्य कुनै मनासिब कारणले साक्षीलार्इ बकपत्र गर्न अनचित
ु
दबाव परे को वा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ भन्ने समितिलार्इ लागेमा समितिले
त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपस्थितिलार्इ बन्देज गरी निजले साक्षीले नदेख्ने गरी मात्र
उपस्थित हुन आदेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश गरे मा साक्षीले नदेख्ने गरी पक्ष उपस्थित हुने व्यवस्था
मिलाउने दायित्व समितिको हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गर्दा समितिले उजरु ीसँग सम्बन्धित आवश्यक प्रश्न
तयार गरी समितिको तर्फ बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
पेशी सच
ू ी प्रकाशन गरनु्पर्नेः (१) उजरु ी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शक्र
ु वार अगामी हप्ताको
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लागि पेशी तोकिएको बिवादहरूको साप्ताहिक पेशी सचू ी तथा तोकिएको दिन उक्त दिनको
लागि पेशी तोकिएका बिवादहरूको दैनिक पेशी सचू ी तथा ठाडाे निवेदनकाे हकमा
छलफलकाे दिन ताेकी प्रकाशन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सचू ी सयं ोजकले र निजको अनपु स्थितिमा निजले
जिम्मेवारी तोके को समितिको सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
३२
दैनिक पेशी सच
ू ीः (१) उजरु ी प्रशासकले साप्ताहिक पेशी सचू ीमा चढेका बिवाद हरूको
तोकिएको दिनको पेशी सचू ी तयार गरी एक प्रति सचू ना पाटीमा टाँस्न लगाउनपु र्नेछ तथा
एक प्रति समितिलार्इ उपलब्ध गराउनपु र्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सचू ीमा बिवादहरू उल्लेख गर्दा बिवाद दर्ताको आधारमा
देहायको क्रममा तयार गरी प्रकाशन गराउनपु र्नेछः(क) नाबालक पक्ष भएको बिवाद;
(ख)	शारिरीक असक्तता वा अपाङ्गता भएको व्यक्ति पक्ष भएको बिवाद;
(ग) सत्तरी वर्ष उमेर परु ा भएको वृध्द वा वृध्दा पक्ष भएको बिवाद;
(घ)	दवु ै पक्ष महिला भएको बिवाद; तथा
(ङ)	बिवाद दर्ताको क्रमानसु ार पहिले दर्ता भएको बिवाद ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेशी सचू ी तयार गर्दा मलु ्तवीबाट जागेका तथा सर्वोच्च
अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतबाट पनु ः इन्साफको लागि प्राप्त भर्इ
दर्ता भएको बिवादको हकमा शरू
ु मा समितिमा दर्ता भएको मितिलार्इ नै दर्ता मिति
मानि क्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानसु ार नै समितिले बिवादको सनु वार्इ र कारवाही
तथा किनारा गर्नुपर्नेछ ।
३३
उजुरी प्रशासकको जिम्मेवारी हुनेः पेशी सचू ीमा चढेका बिवादहरू कार्यालय खल
ु ेको
एक घण्टा भित्र समिति समक्ष सनु वार्इको लागि पेश गर्ने तथा उक्त दिनको तोकिएको कार्य
सकिए पछि समितिबाट फिर्ता बझिलिर्इ
सरु क्षित राख्ने जिम्मेवारी उजरु ी प्रशासकको हुनछे ।
ु
३४
प्रमाण सनु ाउन सक्नेः समितिले दफा १९ बमोजिम तोकिएको तारे खको दिन उपस्थित
सबै पक्षलार्इ अर्को पक्षले पेश गरे को प्रमाण एवम् कागजात देखार्इ पढि बाँची सनु ार्इ सो
बारे मा अर्को पक्षको कुनै कथन रहेको भए लिखित बयान गरार्इ मिसिल सामेल गराउन
सक्नेछ ।
३५
बिवादको सनु वार्इ  गर्नेः (१) समितिले दवु ै पक्षको कुरा सनु ी निजहरूको बिवादको
सनु वार्इ तथा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सनु वार्इ तथा निर्णय गर्दा पक्षहरूको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बिवादको सनु वार्इ गर्दा इजलास कायम गरी सनु वार्इ गर्न
मनासिव देखिएमा सोही अनसु ार गर्न सक्नेछ ।
	तर दबु ै पक्षको भनाइ तथा जिकिर सनु ्नलाई उपदफा ३ अनसु ारको इजलास कायम
गर्न बाधा हुने छै न ।
३६	बन्द इजलासको गठन गर्नसक्ने (१) समितिले महिला तथा बालबालिका समावेश
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रहेको तथा आवश्यक देखक
े ो अन्य बिवादको सनु वार्इको लागि बन्द इजलास कायम गरी
सनु वार्इ गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा बिवादका पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला
बाहेक अन्य व्यक्तिलार्इ इजलासमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी बन्द इजलासको गठन
गर्नुपर्नेछ ।
(३) बन्द इजलासबाट हेरिने बिवादको काम कारवाही, पिडीतको नाम थर ठे गाना
लगायतका विषय गोप्य राख्नुपर्नेछ ।
बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्द इजलासबाट हेरिएका बिवादहरूको
कागजातको प्रतिलिपि बादी, प्रतिवादि र निजको हितमा असर परे को कुनै सरोकारवाला
बाहेक अरू कसैलार्इ उपलब्ध गराउनहु ुदँ नै ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिवादको तथ्य खल
ु ार्इ कुनै समाचार कुनै पत्रपत्रिकामा
संप्रेषण हुन दिनु हुदँ नै ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले पक्षको गोपनियता
तथा हितमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी समाचार सप्रें षण गर्न भने कुनै बाधा पर्नेछैन ।
थप प्रमाण बुझ्नेः बिवादको सनु वार्इको क्रममा बिवादको कुनै पक्षको अनरु ोधमा वा
बिवाद सनु वार्इको क्रममा समिति आफै ले थप प्रमाण बझु ्नुपर्ने देखमा
े उजरु ीका पक्षहरूलार्इ
थप प्रमाण पेश गर्न पेश गर्ने तारे ख तोकि आदेश गर्न सक्नेछ ।
स्वार्थ बाझिएको बिवाद हेर्न नहुनेः समितिको सदस्यले देहायका बिवादको कारवाही
र किनारामा संलग्न हुनहु ुदँ नै ः(क) आफ्नो वा नजिकको नातेदारको हक हित वा सरोकार रहेको बिवाद;
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “नजिकको नातेदार" भन्नाले
अपता
ु ली पर्दा काननू बमोजिम अपता
ु ली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमिकता क्रममा रहेको
व्यक्ति, मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पति वा पत्नी
तर्फ का सास,ू ससरु ा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साली, दिदी, बहिनी, भिनाज,ु
बहिनी ज्वार्इँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वार्इँ, भाञ्जी बहु ारी तथा त्यस्तो नाताका
व्यक्तिको एकासगोलमा रहेको परिवारको सदस्य सम्झनपु र्छ ।
(ख)	निजले अन्य कुनै हैसियतमा गरे को कुनै कार्य वा निज संलग्न रहेको कुनै विषय
समावेश रहेको कुनै बिवाद;
(ग) कुनै विषयमा निजले बिवाद चल्ने वा नचल्ने विषयको छलफलमा सहभागि भर्इ
कुनैराय दिएको भए सो विषय समावेश रहेको बिवाद; वा
(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभतू रूपमा निज र निजको एकाघरसंगोलका परिवारका
सदस्यको कुनै स्वार्थ बाझिएको बिवाद ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएमा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पर्छ
उक्त सदस्यले बिवाद हेर्न नहुने कारण खल
ु ार्इ आदेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को प्रतिकुल हुने गरी कुनै सदस्यले कुनै बिवादको कारवाहि र
किनारामा सहभागि हुन लागेमा बिवादको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित
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बिवादको कारवाहि किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा काम
कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसु ार हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) अनसु ार बिवाद निरुपण हुन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसु ारको सभाले तोके को समितिले काम कारवाहि र
किनारा गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम गर्दा सभाले बिवादका पक्षहरूलार्इ सोहि उपदफा बमोजिम
गठित समितिबाट बिवादको कारवाहि किनारा हुने कुराको जानकारी गरार्इ उक्त
समिति समक्ष उपस्थित हुन पठाउनपु र्नेछ ।
परिच्छेद-६

निर्णय र अन्य आदेश

४०.	निर्णय गरनु्पर्नेः (१) समितिले सनु वार्इको लागि पेश भएको बिवाद हेर्दा कुनै प्रमाण
बझु ्नुपर्ने बाँकि नरहि बिवाद किनारा गर्ने अवस्था रहेको देखिएमा सोहि पेशीमा बिवादमा
निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गरे पछि निर्णयको व्यहोरा निर्णय किताबमा लेखि
समितिमा उपस्थित सदस्यहरू सबैले दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरीएको निर्णय र अन्य प्रचलित काननू बमोजिम खल
ु ाउनपु र्ने
विवरण खल
ु ेको परू ्ण पाठ निर्णय भएको मितिले बढिमा सात दिन भित्र तयार गरी
मिसिल सामेल राख्नुपर्छ ।
(३) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि समयाभाव अथवा अन्य कुनै
मनासिब कारणले गर्दा सोहि दिन बिवाद निर्णय गर्न नसक्ने भएमा आगामि हप्ताको
कुनै दिनको लागि अर्को पेशी तारे ख तोक्नुपर्नेछ ।
४१	निर्णयमा खुलाउनुपर्नेः (१) समितिले दफा ३१ बमोजिम गरे को निर्णयको परू प्ण ाठमा
यस दफा बमोजिमका कुराहरू खल
ु ार्इ अनसु चू ी-७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परू प्ण ाठ तयार गर्दा बादी तथा प्रतिबादीको जिकिर, निर्णय
गर्नुपर्ने देखिएको विषय, दवु ै पक्षबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको विषय
खल
ु ाउनपु र्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लेख भए देखि बाहेक परू प्ण ाठमा देहायका कुराहरू समेत
खल
ु ाउनपु र्नेछः(क)	तथ्यको ब्यहोरा;
(ख)	बिवादको कुनै पक्षले काननू व्यवसायी राखेको भएमा निजले पेश गरे को बहस नोट
तथा बहसमा उठाइएका मल
ु विषयहरु;
(ग)	निर्णय गर्नको लागि आधार लिइएको प्रमाणका साथै दवु ै पक्षबाट पेश भएको प्रमाण
तथा त्यसको विश्ले षण;
(घ)	निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि गर्नुपर्ने विषयहरूको सिलसिलेवार उल्लेखन
सहितको तपसिल खण्ड; तथा
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(ङ)	निर्णय उपर पनु रावेदन लाग्ने भएमा पनु रावेदन लाग्ने सर्खेत
ु जिल्ला अदालतको नाम
र प्रचलित काननु मा व्यवस्था भएको अवधि भित्र पनु रावेदन गर्नुपर्ने हो सो समेत ।
(४) उपदफा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक देहायका कुराहरु समेत निर्णयमा
खल
ु ाउन सक्नेछः(क) साक्षी वा सर्जमिनको बकपत्रको सारांश;
(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरे को भए सो नजीरको विवरण र बिवादमा
उक्त नजीरको सिध्दान्त के कुन आधारमा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो
भन्ने कारण सहितको विश्ले षण;
(ग)	निर्णयबाट कसैलार्इ कुनै कुरा दिनु भराउनु पर्ने भएको भए कसलार्इ के कति भरार्इ
दिनपु र्ने हो सोको विवरण; तथा
(घ)	बिवादको क्रममा कुनै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा के हि वस्तु समिति समक्ष पेश
भएको भए सो मालसामान वा वस्तुको हकमा के गर्ने हो भन्ने विषय ।
४२	प्रारम्भिक सनु वार्इमा निर्णय हुनसक्नेः (१) समितिले पहिलो सनु वार्इको लागि पेश
भएको अवस्थामा नै बिवादमा थप प्रमाण बझि
े अथवा
ु रहनपु र्ने अवस्था नरहेको देखमा
हदम्याद वा हकदैया वा समितिको क्षेत्राधिकार नरहेको कारणले बिवाद निर्णय गर्न नमिल्ने
देखमा
े पहिलो सनु वार्इमा नै निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको कारणले भएको
अवस्थामा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालत वा स्थानीय तह वा अन्य निकायमा
उजरु ी गर्न जानु भनि सम्बन्धित पक्षलार्इ जानकारी दिनु पर्नेछ ।
४३	निर्णय सश
ं ोधनः (१) समिति समक्ष बिवादको पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले बिवादको
निर्णयमा भएको कुनै लेखार्इको त्टरु ी संशोधन गरी पाउन जिकिर लिर्इ निर्णयको जानकारी
भएको पैंतिस दिन भित्र निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परी समितिले हेर्दा सामान्य त्टरु ी भएको र
सश
े छुट्टै पर्चा खडा गरी
ू आशयमा कुनै हेरफे र नहुने देखमा
ं ोधनबाट निर्णयको मल
निवेदन बमोजिम निर्णय संशोधन गर्ने आदेश दिनसक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश मल
ू निर्णयको अभिन्न अङ्गको रुपमा लिइनेछ ।
४४	निर्णयमा हेरफेर गर्न नहुनेः (१) समितिका सदस्य अथवा अरु कसैले पनि समितिका
सदस्यहरुको दस्तखत भैसके पछि निर्णयमा कुनै प्रकारको थपघट वा के रमेट गर्न हुदँ नै ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसरु गरे मा त्यसबाट कुनै पक्षलाई नाेक्सान भएमा
नाेक्सान हुने पक्षलाई थपघट गर्नेबाट नाेक्सानी भराई प्रचलित काननु बमाेिजम
अावश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनपु र्नेछ ।
४५
निर्णय भएपछि गरनु्पर्ने कारवाहिः (१) उजरु ी प्रशासकले समितिबाट निर्णय भएपश्चात
निर्णय किताबमा समितिका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको यकिन गरी निर्णय किताब
र मिसिल जिम्मा लिनपु र्छ ।
(२)	यस ऐन बमोजिम निर्णयको परू प्ण ाठ तयार भएपछि सबै सदस्यको दस्तखत
भैसके पछि उजरु ी प्रशासकले निर्णयको कार्यान्यवय गर्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने
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के हि कार्य भए सो सम्पन्न गरी मिसिल अभिलेखको लागी पठाउनपु र्छ ।
४६	निर्णय गर्नपर्ने  अवधिः (१) समितिले प्रतिवाद दाखिल भएको वा बयान गर्नुपर्नेमा
प्रतिबादीको बयान भएको मितिले तथा प्रतिवाद दाखिल नभएको वा बयान नभएकोमा सो
हुनपु र्ने म्याद भक्ता
ु न भएको मितिले नब्बे दिनभित्र बिवादको अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समयावधि गणना गर्दा मेलमिलापको लागि पठार्इएको
बिवादको हकमा मेलमिलापको प्रक्रियामा लागेको समय कटार्इ अवधि गणना
गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि बिवादमा बझु ्नुपर्ने प्रमाण तथा
परु ा गर्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकि नरही बिवाद निर्णय गर्न अङ्ग पगि
ु सके को भए सो पगु ेको
पन्ध्र दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
४७
अन्तरिम सरं क्षणात्मक आदेश जारी गर्न सकिनेः
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म उल्लिखित विषयमा
तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सकिनेछ । यस्तो आदेश जारी गर्दा
निवेदकले पेश गरे को कागजात, निजको अवस्था र वस्तुगत परिस्थितिको प्रारम्भिक
छानविन गरी तत्काल आदेश नगरे निवेदकलाई पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको मलु ्यांकन
गर्नु पर्दछ । न्यायिक समितिले जारी गर्ने अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश अनसु चू ी ८ मा
उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद-७
४८

४९

समितिको सचिवालय

समितिको सचिवालयः (१)समितिको कार्यसम्पादनलार्इ सहजिकरणा गर्न एक
सचिवालय रहने छ
(२) उपदफा (१) वमोजिमको सचिवालयमा कार्यपालिकाले आवश्यता अनसु ार उजरु ी
प्रशासक, अभिलेख प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
सचिवालयको कार्यसम्पादनलार्इ व्यवस्थित गर्न सचिवालय अन्तर्गत उजरु ी शाखा/
फाँट तथा अभिलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ ।
उजुरी प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भए देखि
बाहेक उजरु ी प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) पेश भएका उजरु ी, प्रतिवाद र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पगु ेको भए काननू
बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिर्इ दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण जनार्इ दरपीठ गर्ने;
(ख)	विवादमा प्रमाणको लागि पेश भएका नक्कल कागजलार्इ सक्कलसँग भिडार्इ ठिक
देखिएमा प्रमाणित गर्ने र मिसिल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा के हि कै फियत
देखिएमा सो जनार्इ सम्बन्धित पक्षको सहिछाप गरार्इ राख्ने;
(ग) पेश भएका लिखत साथ संलग्न हुनपु र्ने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ वा छै न भए
ठीक छ वा छै न जाँच्ने;
(घ) समितिको आदेशले झिकाउनपु र्ने प्रतिबादी, साक्षी वा अन्य व्यक्तिको नाममा म्याद
जारी गर्ने;

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t

15

Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

५०

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

(ङ)	विवादका पक्षलार्इ तारे ख वा पेशी तारे ख तोक्ने;
(च) समिति समक्ष पेश हुनपु र्ने निवेदन दर्ता गरी आदेशको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने;
(छ) काननू बमोजिम वारे स लिने तथा गज्रे
ु को तारे ख थाम्ने निवेदन लिर्इ आवश्यक
कारवाही गर्ने;
(ज) समितिबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने;
(झ) समितिमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु ्ने, भर्पार्इ गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने;
(ञ)	 आवश्यकतानसु ार समितिको तर्फ बाट पत्राचार गर्ने;
(ट) समितिको आदेशले तामेल गर्नुपर्ने म्याद तामेल गर्नेगराउने, तामेल भएको म्यादको
तामेली जाँची रीतपर्वू कको नभए पनु ः जारी गर्ने तथा अन्य अदालत वा निकायबाट
प्राप्त भएको नगरपालिकाले तामेल गरिदिनपु र्ने म्याद तामेल गर्ने गराउने;
(ठ)	निर्णय किताब र उजरु ीको मिसिल जिम्मा लिने;
(ड) समितिमा दर्ता भएका विवाद तथा निवेदन लगायतका कागजातको अभिलेख
तयार गर्ने र मासिक वा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निकाय समक्ष प्रतिवेदन तयार
गरी संयोजकबाट प्रमाणित गरार्इ सम्बन्धित निकायमा पठाउने;
(ढ) आफ्नो जिम्मा रहेका उजरु ीका मिसिलमा रहेका कागजातको रीतपर्वू क नक्कल
दिने;
(ण)	जिल्ला अदालतमा पनु रावेदन लाग्ने गरी निर्णय भएका विवादमा पनु रावेदन म्याद
जारी गरी तामेल गर्नेगराउने;
(त) अदालत वा अन्य कुनै निकायमा विवादको मिसिल वा कुनै कागजात पठाउनपु र्ने
भएमा समितिलार्इ जानकारी गरार्इ मिसिल वा कागजात पठाउने तथा फिर्ता प्राप्त
भएपछि काननू बमोजिम सरु क्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने;
(त)	निर्णय किताब जिम्मा लिने; तथा
(थ) पेश भएका निवेदन लगायतका कागजातमा समितिबाट आदेश हुनपु र्ने वा निकासा
लिनपु र्नेमा समिति समक्ष पेश गर्ने ।
(द) ठाडाे निवेदनका रुपमा न्यायिक समिित बाहेक अन्य जाे सक
ु ै लाई सम्वाधन भइ
अाफू समक्ष अाएका निवेदनकाे छलफल गराउने, मिलापत्र भए वा नभएकाे व्यहाेरा
सम्वन्धित शाखा प्रमख
ु लाई जानकारी गराउने ।
अभिलेख प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भए
बाहेक अभिलेख प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क)	निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धीः
(१)	निर्णय बमोजिम चलन चलाउनपु र्ने, कुनै कुरा दिलार्इभरार्इ दिनपु र्ने लगायतका
निर्णय कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनको
अभिलेख राखी काननू बमोजिम विवरण पठाउनपु र्ने निकायहरुमा विवरण पठाउने;
(२)	निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा निवेदन दिएका पक्षहरुको वारे स लिने, सकार गराउने,
गज्रे
ु को तारे ख थमाउने लगायतका कार्यहरु गर्ने;
(३) समितिको आदेशले रोक्का भएको वा अरु कुनै अदालत वा निकायबाट रोक्का भै
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आएको जायजेथा अन्य अड्डा अदालतमा दाखिल चलान गर्नुपर्ने भए सो गर्ने;
(४)	निर्णय बमोजिम लिलाम गर्ने लगायतका अन्य कुनै काम गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्ने;
तथा
(५) लेखिए देखि बाहेकको कुनै कार्य निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा गर्नुपर्ने भएमा
समिति समक्ष पेश गरी आदेश बमोजिम गर्ने ।
(ख) अभिलेख संरक्षण सम्बन्धीः
(१) अभिलेख शाखाको रे खदेख गरी निर्णय भएका मिसिल सरु क्षित राख्ने र काननू
बमोजिम सडाउनपु र्ने कागजहरु सडाउने;
(२)	निर्णय भएका मिसिलहरुमा कागजात जाँच गरी दरुु स्त रहेनरहेको हेर्ने र मिसिल
काननू बमोजिम गरी दरुु स्त अवस्थामा राख्ने;
(३) काननू बमोजिम सडाउने कागजको विवरण तयार गरी सो विवरण सरु क्षित रहने
व्यवस्था गर्ने;
(४) अभिलेख शाखामा प्राप्त भएको मिसिलहरुको सालबसाली अभिलेख राख्ने र
आवश्यकतानसु ार विवरण तयार गर्ने; तथा
(५) कुनै अदालत वा निकायबाट अभिलेखमा रहेको मिसिल वा कुनै कागजात माग भै
आएमा रीतपर्वू क पठाउने र फिर्ता प्राप्त भएपछि रीतपर्वू क गरी सरु क्षित राख्ने ।
उजुरी प्रशासक वा अभिलेख प्रशासकको आदेश उपरको निवेदनः (१) यस ऐन
बमोजिम उजरु ी प्रशासक वा अभिलेख प्रशासकले गरे को आदेश वा कारवाही उपर चित्त
नबझु ्ने पक्षले सो आदेश वा कारवाही भएको पाँच दिनभित्र समिति समक्ष निवेदन दिन
सक्नेछ ।
(२) समितिले उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन उपर सनु वु ार्इ गरी निवेदन पेश
भएको बढिमा सात दिन भित्र निवेदन उपरको कारवाहि टुङ्ग्याउनपु र्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको
निवेदन उपर आदेश वा निर्णय गर्नुपर्वू के हि बझु ्नुपर्ने भए सो बझु रे मात्र निर्णय वा
आदेश गर्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद-८

५२.

मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था

मिलापत्र गराउनेः (१) समितिले प्रचलित काननू बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने जनु सक
ुै
उजरु ीमा मिलापत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) वडा स्तरमा पर्न आएका विवादहरु वडा अध्यक्षको आदेशबाट वडा स्थित
मेलमिलाप के न्द्रमार्फत यसै ऐन बमोजिम विवादको मेलमिलाप गराउन सकिनेछ ।
मेलमिलाप हुन नसके मा सम्बन्धित िनकायमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसरी
मेलमिलाप गराए वाफत मेलमिलापकर्तालाई तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक
दिईनेछ ।
(३)	विवादका पक्षहरूले मिलापत्रको लागि अनसु चू ी-९ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t

17

Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

दिएमा समितिले उजरु ीमा मिलापत्र गराउन उपयक्त
े मिलापत्र गराइदिनेछ ।
ु देखमा
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम पक्षहरूले दिएको निवेदनको व्यहोरा समितिले दवु ै
पक्षलार्इ सनु ार्इ त्यसको परिणाम सम्झार्इ पक्षहरूको मिलापत्र गर्ने सम्बन्धमा
सहमति रहेनरहेको सोध्नुपर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम सनु ाउँदा पक्षहरूले मिलापत्र गर्न मञ्जुर गरे मा समितिले
पक्षहरूको निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा बमोजिमको मिलापत्र तीन प्रति तयार
गराउनपु र्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिमको मिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलार्इ पढीबाँची सनु ार्इ
मिलापत्र गर्न मञ्जुर भएमा पक्षहरूको सहिछाप गरार्इ समितिका सदस्यहरूले
मिलापत्र कागज अनसु चू ी-१० बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणित गरी एक प्रति
समितिले अभिलेखको लागि मिसिलमा राख्नुपर्नेछ तथा एक-एक प्रति बादी तथा
प्रतिबादीलार्इ दिनपु र्नेछ ।
५३. मेलमिलाप गराउन सक्नेः (१) समितिले प्रचलित काननू बमोजिम मिलापत्र गर्न मिल्ने
विवादकाे अाफै वा मेलमिलापका माध्यमबाट मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पक्षहरूले जनु सक
ु ै तहमा विचाराधीन रहेको प्रचलित काननू ले मेलमिलापको
माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विवादमा विवादका पक्षले संयक्त
ु रूपमा समिति
समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेलमिलापबाट उजरु ीको निरोपण हुन
उपयक्त
ु देखिएमा समितिले त्यस्तो उजरु ी मेलमिलापको माध्यमबाट निरोपण गर्न
लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको आदेशपछि मेलमिलाप सम्बन्धी कारवाहि प्रारम्भ गरी
पक्षहरूबीच मेलमिलाप भएमा वा नभएमा साेही व्यहाेराकाे प्रतिवेदन सात िदनभित्र
समिति समक्ष पेश गर्नु पर्ने छ ।
(५)	मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।्
५४
उजुरी निर्णय गर्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट उजरु ीको
निरोपण गर्न प्रक्रिया बढाएकोमा मेलमिलापको माध्यमबाट उजरु ीको निरोपण हुन नसके मा
पक्षहरूलार्इ उजरु ीको पेशी तारे ख तोकि काननू बमोजिम कारवाही गरी सनु वार्इ तथा निर्णय
गर्ने प्रक्रिया बढाउनपु र्नेछ ।
(२ उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय ऐनको दफा ४७ को
उपदफा (२) बमोजिमको उजरु ीमा मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसके मा समितिले
अधिकार क्षेत्र रहेको अदालतमा जाने भनि सनु ार्इदिनपु र्नेछ ।
५५
मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए
तापनि कुनै उजरु ीमा मिलापत्र गराउँदा उजरु ीको प्रकृति वा मिलापत्रको व्यहोराबाट
सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति वा हितमा असर पर्ने देखिएमा समितिले त्यस्तो विवादमा
मिलापत्र गराउनेछैन ।
		तर त्यस्तो असर पर्ने व्यहोरा हटार्इ अन्य व्यहोराबाट मात्र मिलापत्र गर्न चाहेमा भने
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मिलापत्र गरार्इदिनपु र्नेछ ।
५६
मेलमिलापको लागि प्रोत्साहन गर्नेः (१) समितिले समिति समक्ष सनु वार्इको लागि
पेश भएको उजरु ीमा मेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखमा
े पक्षहरूलार्इ
मेलमिलापको लागि तारे ख तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको तारे खको दिन समितिले विवादका पक्ष तथा विपक्ष,
उपस्थित भएसम्म पक्षले पत्यार्इ साथै लिइआएका अन्य व्यक्ति समेत उपस्थित
गरार्इ मेलमिलापको लागि छलफल गरार्इ पक्षहरूको बीचमा सहमति भएमा
सहमति भए बमोजिम मिलापत्र कागज तयार गर्न लगार्इ मिलापत्र गरार्इदिनपु र्नेछ ।
(३) उजरु ीमा तोकिएको म्यादमा समिति समक्ष उपस्थित नभएको वा उपस्थित भएर पनि
तारे ख गजा
ु री विवादमा तारे खमा नरहेको पक्ष अथवा विवादमा पक्ष कायम नभएको
भए तापनि विवादको पेटबोलीबाट उजरु ीको पक्ष कायम हुने देखिएको व्यक्ति समेत
मेलमिलापको लागि उपस्थित भएमा समितिले मेलमिलाप गरार्इ मिलापत्रको
कागज गरार्इदिनपु र्नेछ ।
५७	प्रारम्भिक सनु वार्इ पूर्व मेलमिलापः (१) उजरु ी प्रशासकले प्रारम्भिक सनु वार्इको लागि
समिति समक्ष उजरु ी पेश हुनपु र्वू उजरु ीमा मेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था देखिएमा वा
पक्षहरूले सो व्यहोराको निवेदन लिर्इ आएमा मिलापत्रको व्यहोरा खल
ु ेको कागज तयार
गरी समिति समक्ष पेश गर्नसक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गर्दा मिलापत्रमा अन्तिम सहमति नजटु ेको भए तापनि
पक्षहरू मेलमिलापको लागि प्रक्रियामा जान सहमत भएमा उजरु ी प्रशासकले
पक्षहरूको निवेदन लिर्इ उजरु ीमा मेलमिलापको लागि मेलमिलापकर्ता समक्ष
पठाउने आदेशको लागि समिति समक्ष पेश गर्नसक्नेछ ।
५८
मेलमिलापकर्ताको सच
ू ी तयार गर्नेः (१) समितिले मेलमिलापको कार्य गराउनको
लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पगु ेको व्यक्तिहरूको विवरण खल
ु ार्इ सम्भावित
मेलमिलापकर्ताको सचू ी तयार गर्नेछः
(क) कम्तिमा माध्यमिक तह उत्तिर्ण गरे को;
(ख) कुनै राजनीतिक दल प्रति आस्था राखी राजनीतिमा सक्रिय नरहेको; तथा
(ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पहिचान बनाएको ।
(घ)	मेलमिलापकर्ताको ४८ घण्टा तालिम लिइ मेलमिलापकर्ताको कार्य गर्दै आएको
(ङ) २५ बर्ष उमेर परु ा भएको ।
(च)	माथी योग्यतामा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएता पनि तालिम लिइ हाल काम
गरिरहेकाको हकमा निजलाइ निरन्तरता दिन सकिने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सचू ी तयार भएपछि समितिले सार्वजनिक जानकारीको
लागि सचू ना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
५९
मेलमिलापकर्ताको सच
ू ी अद्यावधिक गर्नेः (१) समितिले दफा ५९ बमोजिम तयार
भएको सचू ी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
(२) प्रत्क
ये वर्ष अद्यावधिक गरेको मेलमिलापकर्ताको सचू ी समितिले प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
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(३)	यस ऐन तथा प्रचलित काननू बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सचू ीमा सचू ीकृत हुन
योग्यता पगु ेको व्यक्तिले समिति समक्ष सचू ीकृत गरिपाउनको लागि अनसु चू ी-११
बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनसक्नेछ ।
मेलमिलापकर्ताको सच
ू ीबाट हटाउनेः (१) समितिले दफा ६० बमोजिम
मेलमिलापकर्ताको सचू ी अद्यावधिक गर्दा देहायको अवस्थाका मेलमिलापकर्ताको नाम
सचू ीबाट हटाउनेछः(क)	निजको मृत्यु भएमा;
(ख)	निजले आफ्नो नाम सचू ीबाट हटार्इपाउँ भन्ने निवेदन दिएमा;
(ग)	निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा;
(घ) समितिले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम निजलार्इ सचू ीबाट हटाउने निर्णय
गरे मा ।
(ङ) नगरपालिका क्षेत्रबाट अन्यत्र बसाइ सराई गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सचू ीबाट नाम हटाइएका मेलमिलापकर्ताहरूको नामावली
समितिले सार्वजनिक सचू नाको लागि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
मेलमिलापको लागि समयावधि तोक्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम मेलमिलाको
लागि पक्षहरुलाई मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउँदा बढिमा १५ दिनसम्मको समय तोकि
पठाउनेछ ।
(२)	मेलमिलापको लागि पठाउँदा सामान्यतयाः वढिमा तीनजना बाट मेलमिलाप
गराउने गरी तोक्नुपर्नेछ ।		
मेलमिलापकर्ताको छनौटः (१) समितिले मेलमिलाप गराउने कार्यको लागि विवादका
पक्षहरूलार्इ एक जना मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गर्दा पक्षहरूबीचमा एकजना मेलमिलापकर्ताको लागि
सहमति नभएमा समितिले पक्षहरूको सहमतिमा तिन जनासम्म मेलमिलापकर्ताको
छनौट गर्नुपर्नेछ ।
(३) पक्षहरूको बीचमा मेलमिलापकर्ताको नाममा सहमति हुन नसके मा समितिले
मेलमिलापकर्ताको सचू ीमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरू मध्येबाट दवु ै पक्षबाट एकएक जना मेलमिलापकर्ता छनौट गर्न लगार्इ तेस्रो मेलमिलापकर्ता छनौट
गरिदिनपु र्नेछ ।
(४) उजरु ीका सबै पक्षको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताको सचू ीमा नरहेको यस ऐन
बमोजिम मेलमिलापकर्ता हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट मेलमिलाप
प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहमत भै लिखित निवेदन दिएमा समितिले त्यस्तो व्यक्ति
वा संस्थालार्इ मेलमिलापकर्ता तोकिदिनपु र्नेछ ।
मेलमिलापकर्ताको परिवर्तनः (१) समितिले देहायको अवस्था परि पक्षहरूले निवेदन
दिएको अवस्थामा मेलमिलापकर्ता परिवर्तन गरिदिनपु र्नेछः(क)	दफा ६१ बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सचू ीबाट हटाउने अवस्था भएमा;
(ख) पक्षहरूले पारस्परिक सहमतिमा मेलमिलापकर्ता हेरफे र गर्न मञ्जुर भएमा;
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(ग)	विवादको कुनै पक्षले मेलमिलापकर्ता प्रति अविश्वास रहेको लिखित जानकारी
गराएमा;
(घ) कुनै कारणले मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा;
(ङ)	विवादको विषयवस्तुमा मेलमिलापकर्ताको कुनै स्वार्थ रहेको मेलमिलापकर्ताले
जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोतबाट समिति समक्ष जानकारी भएमा; तथा
(च)	मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको हैसियतले कार्यगर्दा दफा ६६ तथा अन्य
प्रचलित काननू बमोजिम पालन गर्नुपर्ने आचरण पालन नगरे मा ।
(२)	मेलमिलापकर्ता परिवर्तनको कारणले तोकिएको समयमा मेलमिलापको कार्य
सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा समितिले बढिमा पन्ध्र दिनसम्मको समय थप गर्न सक्नेछ ।
६४
मेलमिलापको लागि पठाउँदा गर्ने प्रक्रियाः (१) समितिले कुनै उजरु ी मेलमिलापको
लागि मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउँदा पक्षहरूलार्इ मेलमिलापकर्ताको सम्पर्क उपलब्ध
गरार्इ मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुने तारे ख तोकि देहाय बमोजिमको कागज साथै
राखि लेखिपठाउनपु र्नेछः
(क) उजरु ीको सारसंक्षेप वा मखु ्य मखु ्य कागजातको प्रतिलिपी;
(ख) उजरु ीको पक्ष वा वारे स भए वारे सको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टेलिफोन
नम्बर, र्इमेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पर्क विवरण; तथा
(ग)	मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थान र समय ।
(२)	मेलमिलापकर्ताले समिति समक्ष माग गरे मा उजरु ीका कागजातहरूको नक्कल
उपलब्ध गराउनपु र्नेछ ।
(३)	मेलमिलापको लागि तोकिएको समय सम्पन्न भएको सात दिन भित्र उजरु ीको
पक्षहरू समिति समक्ष उपस्थित हुने गरी तारे ख तोक्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलापकर्ताले तोकिएको
समय अगावै उजरु ी समिति समक्ष फिर्ता पठाउने निर्णय गरे मा सो निर्णयको जानकारी
भएको सात दिन भित्र पक्षहरूलार्इ समिति समक्ष उपस्थित हुनेगरी पठाउनपु र्नेछ ।
६५
मेलमिलापमा  अवलम्बन गरनु्पर्ने  प्रक्रियाः (१) समितिले पक्षहरूको सहमतिमा
मेलमिलापको लागि छलफल गर्ने तथा अन्य कार्य गर्ने स्थानको छनौट गरी पक्ष तथा
मेलमिलापकर्तालार्इ सोको जानकारी उपलब्ध गराउनपु र्नेछ ।
		तर पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले अन्य कुनै स्थानको छनौट गर्न बाधा पर्नेछैन ।
(२) पक्षहरूलार्इ उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताले तोके को स्थानमा तोकिएको
समयमा उपस्थित हुने दायित्व रहनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको दायित्व पक्षहरूले परु ा नगरे मा मेलमिलापकर्ताले
मेलमिलापको प्रक्रिया बन्द गरी समितिलार्इ सोको लिखित जानकारी गरार्इ
उजरु ीको कागजात फिर्ता पठाउनसक्नेछ ।
(४)	मेलमिलापको क्रममा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूबीचमा सहजकर्ताको भमू िका
गर्नेछ र उक्त भमू िका निर्वाह गर्ने क्रममा निजले पक्षहरू बाहेक देहायका व्यक्तिहरूसँग
समेत एकल वा सामहि
ू क वार्ता गर्नसक्नेछः
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(क)	विवादको विषयमा जानकारी रहेको उजरु ीका पक्षले रोजेको व्यक्ति; तथा
(ख)	विवादको विषयवस्तुको बारे मा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलादमी ।
(५)	मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा पक्षहरूसँग देहाय बमोजिम वार्ता
गर्नसक्नेछः
(क) पक्षहरूसँग एकल एकान्तवार्ता; तथा
(ख) टेलिफोन वार्ता, भिडीयो कन्फ्रे न्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वार्तालाप ।
(६) प्रचलित काननू तथा यस ऐनको मान्यता विपरीत नहुनेगरी पक्षहरूको सहमतिमा
मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्यविधि निर्धारण गर्नसक्नेछ ।
६६
मेलमिलापकर्ताको आचरणः (१) मेलमिलापकर्ताले देहाय बमोजिमको आचरण
पालन गर्नुपर्नेछः(क)	मेलमिलाप सम्बन्धी कारवाही निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने;
(ख) कुनै पक्षप्रति झक
ू ग्रह नराख्ने वा राखेको देखिने कुनै आचरण वा
ु ाव, आग्रह, पर्वा
व्यवहार नगर्ने;
(ग) कुनै पक्षलार्इ डर, त्रास, झकु ्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउन नहुने;
(घ)	विवाद कायम रहेको अवस्थामा विवादको कुनै पक्षसँग आर्थिक कारोबारमा सँलग्न
नहुने;
(ङ)	मेलमिलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलित काननू तथा अन्य स्थापित मान्यता विपरीत
आचरण गर्न नहुने;
(च)	मेलमिलापको क्रममा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपरू ्ण र सबै पक्षप्रति समान
व्यवहार कायम गर्ने;
(छ)	मेलमिलापको क्रममा पक्षहरुले व्यक्त गरे को विषयवस्तुको गोपनीयता कायम
राख्ने; तथा
(ज)	मेलमिलापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्तु प्रक्रिया सम्पन्न
भएपछि वा निज प्रक्रियाबाट अलग भएपछि सम्बन्धित पक्षलार्इ सरु क्षित फिर्ता गर्ने ।
(२) समितिले कुनै मेलमिलापकर्ताले उपदफा (१) बमोजिमको आचरण पालना नगरे को
उजरु ी परी वा सो विषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानविन गर्दा व्यहोरा ठिक
देखिए त्यस्तो मेलमिलापकर्तालार्इ मेलमिलापकर्ताको सचू ीबाट हटाउनेछ ।
६७	लिखत तयारी  र मिलापत्रः (१) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुसँगको छलफल पश्चात
मेलमिलापको लागि दवु ै पक्ष सहमत भएकोमा मिलापत्र गरार्इ सहमति भएको विषयवस्तु
बमोजिमको मिलापत्रको लिखत तयार गरि समिति समक्ष पठाउनपु र्नेछ ।
६८
मेलमिलाप नभएको उजुरीमा  गरनु्पर्ने  कारवाहीः (१) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरु
बीचमा मेलमिलाप हुन नसके मा सो व्यहोरा खल
ु ार्इ प्रतिवेदन तयार गरी विवादका सबै
कागजात सहित ७ दिनभित्र समितिमा फिर्ता पठाउनपु र्नेछ ।
		 (२) उपदफा (१) बमोजिम गर्दा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुलार्इ समिति समक्ष हाजीर हुन
जाने बढिमा सात दिनको म्याद तोकि पठाउनु पर्नेछ ।
६९
मेलमिलाप नभएको उजुरीमा निर्णय गरनु्पर्नेः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को
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विबादमा समितिले मेलमिलापको लागि पठाएको उजरु ीमा पक्षहरुबीच मेलमिलाप हुन
नसकि मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुन आएमा काननू बमोजिम कारवाही गरी
निर्णय गर्नुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको उजरु ीमा
अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने सम्बन्धित अदालत वा निकायमा उजरु ी गर्न जानु भनि
सनु ार्इ पठार्इदिनपु र्छः(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजिमको विवादमा; तथा
(ख) कुनै अदालत वा निकायबाट मेलमिलापको लागि प्रेषित भएको विवादमा ।
(३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोजिमको विवादमा सम्बन्धित अदालत वा
निकायमा पठाउँदा हाजिर हुन जाने तारे ख तोकी पठाउने तथा मिसिल समेत नक्कल
खडा गरी अभिलेख राखि सक्कल मिसिल सम्बन्धित अदालत वा निकायमा
पठाउनपु र्नेछ ।
मेलमिलाप दस्तुरः मेलमिलापमा जाने विवादको हकमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुले
सहमतिमा दिन मञ्जुर भएदेखि बाहेक कुनै प्रकारको दस्तुर लाग्नेछै न ।
समुदाय स्तरमा हुने सामुदायिक मेलमिलाप प्रवर्धन गर्न कर्मचारी तोक्न सक्नेः
(१) समितिले स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप प्रवर्ध्दन गर्नको लागि कार्यपालिकामा
अनरु ोध गरे मा कर्मचारी खटार्इ समदाय
ु स्तरमा मेलमिलापको प्रवर्ध्दनात्मक
कार्यक्रम गर्न सकिनेछ ।
(२) समदाय
ु स्तरमा हुने सामदा
ु यिक मेलमिलापको हकमा दफा ५८ अनसु ारको योग्यता
तथा अनभु व नभएका मेलमिलापकर्तावाट मेलमिलाप गराउन वाधा पर्ने छै न ।
(३) समितिले समदाय
ु स्तरमा हुने सामदा
ु यिक मेलमिलापको कार्यविधि तोके वमोजिम
हुनेछ ।
परिच्छेद-९

७२
७३

७४

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

सचिवालयको जिम्मेवारीः समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहि समितिको
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको रे खदेख गर्ने जिम्मेवारी वहन
गर्नुपर्नेछ ।
सहयोग गरनु्पर्नेः (१)नगरपालिका कार्यालय तथा सो अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालय
तथा अन्य कार्यालयले यस ऐन तथा प्रचलित काननू बमोजिम समितिले गरे को निर्णय
बमोजिम व्यक्ति वा ससं ्था वा अन्य कसैसँग असल
ु गर्नुपर्ने जरीवाना वा अन्य रकम
असल
ु उपर गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
(२)	यस ऐन तथा प्रचलित काननू बमोजिम समितिले असल
ू गर्नपर्ने जरीवाना, बिगो वा
अन्य कुनै प्रकारको रकम असल
ु उपर नभर्इ उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमका
कार्यालयहरुले कुनै सिफारिश वा कुनै कार्य गरिदिनेछैनन ।
असल
ु उपर गर्नेः (१) अभिलेख प्रशासकले समितिको निर्णय बमोजिम कुनै पक्षसँग
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जरीवाना वा बिगो वा अन्य कुनै प्रकारको असल
ु उपर गर्नुपर्ने भएमा सो पक्षले जरीवाना
तिर्न बझा
ु उन ल्याएमा बझि
ु सदरस्याहा गरी जरीवानाको लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम असल
ु उपर नभएमा लगत राखी सम्बन्धित पक्षको नाम
नामेसी तथा जरीवाना रकम समेतको विवरण नगरपालिकाको कार्यालयका साथै
सबै वडा कार्यालयमा समेत अभिलेखको लागि पठाउनपु र्नेछ ।
(३) सम्बन्धित कार्यालयहरुले उपदफा (२) बमोजिम लेखि आएमा त्यस्तो पक्षसँग
जरीवाना रकम असल
ु उपर गरी अभिलेख शाखामा सदरस्याहा गर्न पठाउनपु र्नेछ ।
७५	भरीभराउ गर्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम गरे को कुनै निर्णय बमोजिम कुनै पक्षले
राखेको दस्तुर, वा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पक्षबाट भरार्इ पाउने भएमा भरार्इ पाउने
पक्षले भरी दिनपु र्ने पक्षको त्यस्तो रकम भरार्इ दिनपु र्ने स्रोत खल
ु ार्इ अनसु चू ी-१२
बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनपु र्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा यथासम्भव नगद रहेको बै ँक खाता वा कुनै
सहकारी वा बचत संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लिलाम बिक्री गरी असल
ु
उपर गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कुनै अचल सम्पत्तिको व्यहोरा खल
ु ार्इ निवेदन दिनपु र्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनमा दफा ७८ बमोजिमको विवरण खल
ु ार्इ निवेदन
दिनपु र्नेछ
७६
चलन चलार्इदिनेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम गरे को कुनै निर्णय बमोजिम कुनै
सम्पत्ति वा अधिकार वा कुनै विषयवस्तु वा सेवा वा अन्य कुनै विषयको चलन पाउने
ठहरे को पक्षले त्यस्तो चलन पाउने विषयको विवरण खल
ु ार्इ अभिलेख प्रशासक समक्ष
अनसु चू ी-१३ को ढाँचामा निवेदन दिनपु र्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अभिलेख प्रशासकले निर्णय बमोजिमको विषयको
चलन चलार्इदिनपु र्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिँदा चलन चलाउनु पर्ने सम्पत्तिको दफा ७८
बमोजिमको विवरण खल
ु ाउनपु र्नेछ ।
७७
सम्पत्तिको विवरण खुलाउनुपर्नेः भरिभराउ गर्न वा चलन चलाइ पाउनको लागि निवेदन
दिने विवादको पक्षले निवेदनमा सम्पत्तिको विवरण उल्लेख गर्दा देहाय बमोजिमको
विवरण खल
ु ाउनु पर्नेछः(क) अचल सम्पत्तिको विवरण
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना तथा चार किल्ला;
(२) घर जग्गाको कित्ता नम्बर तथा क्षेत्रफल;;			
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वर्गफिट;
(४) घर जग्गाको अवस्थिती आवास वा औद्योगिक वा व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको व्यहोरा;
(५) कच्ची वा पक्कि सडकसँग जोडिएको व्यहोरा;
(६) घरजग्गाको स्वामित्व रहेको व्यक्तिको नाम थर साथै स्वामित्व भन्दा फरक व्यक्तिको
भोगचलन रहेको भए भोगचलन गर्नेको नाम थरका साथै अन्य विवरण; तथा
(७) घरमा भएको लागपात तथा खरिदबिक्रि हुन सक्ने न्नयू तम मलू ्य ।
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(ख) चल सम्पत्तिको विवरणः
(१) चल सम्पत्ति रहेको ठाउँ तथा भोग वा नियन्त्रण राख्नेको नाम थर;
(२) बै ँक खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै बै ँक तथा शाखाको नाम;
(३) चल सम्पत्तिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भावित बिक्रि मलू ्य; तथा
(४) नगद बाहेकको चल सम्पत्ति भए अवस्था, प्रकृति तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज
र सँख्या ।
सम्पत्ति रोक्का राख्नेः (१) अभिलेख प्रशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोजिम निर्णय
कार्यान्वयनको लागि निवेदन परे पछि देखाइएको सम्पत्तिको हकमा आवश्यक पर्ने जति
जेथा संयोजकको आदेशानसु ार अभिलेख प्रशासकले जेथा रोक्का राख्नको लागि सो
जेथा दर्ता रहेको कार्यालय वा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयमा लेखि पठाउनपु र्नेछ ।
(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पत्तिको हकमा निवेदन परेको बढिमा दर्इु दिन भित्र
सम्पत्ति तायदात गर्न लगार्इ तायदात गर्दाको समयमा नै आवश्यक पर्ने जति सम्पत्ति वा
सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मनु ाफा आदि आय नियन्त्रण गर्नु वा रोक्का
राख्नुपर्छ र त्यसको भर्पार्इ सम्बन्धित पक्षलार्इ दिनपु र्छ ।
(३)	दफा ७८ को देहाय (ख) बमोजिमको सम्पत्तिको हकमा भरिभराउको लागि आवश्यक
पर्ने जति सम्पत्ति रोक्का राखी रोक्काको सचू ना आवश्यकताअनसु ार लेखा शाखा वा
सम्बन्धित बै ँक वा सम्बन्धित निकायमा तरुु न्त लेखि पठाउनपु र्नेछ ।
(४) सम्पति रोक्का सम्वन्धि आदेश अनसु चू ी १४ बमोजिम हुनछे ।
७९ सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम
भरीभराउ गर्नुपर्ने बिगो वा कोर्ट फी वा त्यस्तै कुनै रकम असल
ु उपर गर्न दफा ७८ को
देहाय (क) बमोजिम सम्पत्तिको विवरण खल
ु ार्इ दर्खास्त परेमा त्यस्तो रकम भरी दिनपु र्ने
व्यक्तिलार्इ बझा
ु उनपु र्ने रकम बझा
ु उन सात दिनको म्याद दिर्इ सचू ना जारी गर्नुपर्छ ।
(२) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादमा रकम बझा
ु उन नल्याएमा त्यस्तो भरीदिनपु र्ने व्यक्तिको
भरीपाउने व्यक्तिले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोजिमको सम्पत्ति तायदात
गरील्याउनपु र्छ ।
(३)	दण्ड, जरीवाना, सरकारी बिगो वा कुनै अदालत वा निकाय वा नगरपालिका वा समितिको
निर्णयले असल
ु उपर गर्नुपर्ने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असल
ु उपर हुनपु र्ने व्यक्तिले
बझा
ु उन नल्याएमा निजको जनु सक
ु ै अचल सम्पत्ति फे ला परेमा तायदात गरी रोक्का
राख्नुपर्छ ।
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि जेथा जमानत वा कुनै प्रकारको नगद
धरौट दाखिल गरेको हकमा सो सम्पत्तिबाट खाम्ने जति रकमको लागि उपदफा (३)
बमोजिम गरिरहनपु र्दैन ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम मोल कायम भएपछि उक्त अचल सम्पत्तिको लिलामको सचू ना
सम्बन्धित पक्षलार्इ दिर्इ सर्वसाधारणको जानकारीको लागि लिलाम हुने मिति र
सम्पत्तिको विवरण सहितको सार्वजनिक सचू ना नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन
कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा कोष तथा
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लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा टाँस्न लगाउनपु र्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको सचू नामा तोकिएको दिनमा उक्त सचू नामा तोकिएको सम्पत्ति
पञ्चकिर्ते मोलबाट माथि बढाबढ प्रक्रिया बमोजिम लिलाम गर्नुपर्नेछ ।
(७)	लिलाम प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा
स्थानीय प्रशासन कार्यालय, स्थानीय प्रहरी कार्यालय तथा नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका
अन्य सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिलार्इ रोहवरमा राख्नुपर्नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजिम गर्दा उक्त सम्पत्ति कसैले पनि लिलाम सकार नगरेमा सोहि
प्रक्रियाबाट पनु ः दोस्रोपटक लिलाम गर्नुपर्नेछ तथा दोस्रोपटक गर्दा पनि कसैले लिलाम
सकार नगरेमा भरार्इपाउने पक्ष निवेदकलार्इ नै उक्त सम्पत्ति पञ्चकिर्ते मोलमा सकार गर्न
लगाउनपु र्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम गर्दा निवेदकले सम्पत्ति सकार गर्न नचाहेमा पछि अर्को जेथा
खलु ्न आएका बखत काननू बमोजिम गर्नेगरी निजको निवेदन तामेलीमा राखी लिलाममा
चढार्इएको सम्पत्ति फुकुवा गरीदिनपु र्छ ।
(१०)	यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि नगरपालिकाको कुनै रकम
असल
ु उपर गर्ने क्रममा लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेमा जतिमा सकार हुन्छ त्यतिमा
नै सो सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा काननू
बमोजिम अन्य सम्पत्ति वा प्रक्रियाबाट असल
ु उपर गर्नुपर्नेछ ।
तायदात गर्ने प्रक्रियाः (१) अभिलेख प्रशासकले दफा ७८ बमोजिम सम्पत्ति तायदात
गर्नुपर्दा कम्तिमा वडा सचिव स्तरको कर्मचारी खटार्इ त्यस्तो अचल सम्पत्तिको
चलनचल्तीको मलू ्य स्पष्ट खलु ्ने गरी तायदात गर्नलगाउनपु र्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तायदात गर्ने कर्मचारीले तायदात गर्नुपर्ने सम्पत्तिको चलनचल्तीको
मलू ्य कायम गर्ने प्रयोजनले पञ्चकिर्ते मोल कायम गरी मचु लु ्का खडा गरी अभिलेख
प्रशासक समक्ष प्रतिवेदन सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्दा देहाय बमोजिमक कुरालार्इ आधार
लिर्इ कायम गर्नुपर्नेछः
(क)	निवेदकले निवेदनमा खल
ु ाएको मलू ्य;
(ख)	निर्णयमा उल्लेख भएको भए सो मलू ्य;
(ग) पक्षले जमानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको लागि कार्यपालिका समक्ष निवेदन दिँदा
खल
ु ाएको मलू ्य;
(घ)	तायदात गर्दा भै आएको स्थानीय मलू ्याँकन अनसु ारको मलू ्य;
(ङ)	मालपोत कार्यालयले कायम गरेको न्नयू तम मलू ्य;
(च) अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी निकायले कुनै मलू ्य कायम गरेको भए सो मलू ्य;
(छ) पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्नुभन्दा तत्काल अगावै कुनै खरिदबिक्रि भएको भए सो मलू ्य ।
स्पष्टिकरणः “पञ्चकिर्ते मोल” भन्नाले अचल सम्पत्ति बिक्रि गर्नुपर्दा बिक्रिहुने न्नयु तम
मलू ्यलार्इ सम्झनपु र्छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गर्दा देहाय बमोजिमको कुरालार्इ समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछः
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(क)	 औद्योगिक वा व्यापारिक वा आवास क्षेत्र लगायत सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ वा
छैन; तथा
(ख) नगरक्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा घरको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा प्राविधिक मलु ्याँकन
प्रतिवेदन ।
खाम्नेजति मात्र लिलाम गरनु्पर्नेः (१) कार्यपालिकाले दफा ८० बमोजिम लिलाम गर्दा
असल
ु गर्नुपर्ने बाँकि खाम्ने जति सम्पत्तिमात्र लिलाम गर्नुपर्नेछ ।
(२) सम्पत्ति लिलाम गर्दा सकार भएको रकम असल
ु उपर गर्नुपर्ने भन्दा बढि भएमा सो बढि
भएको जति रकम सम्पत्तिवाल पक्षलार्इ फिर्ता गरीदिनपु र्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम रकम फिर्ता पाउने पक्ष लिलाम गर्दाको बखत उपस्थित नभएको
भए रकम फिर्ता लिन आउनभु नी निजको नाममा सात दिनको सचू ना जारी गरीझिकार्इ
रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गर्दा सम्बन्धित पक्ष रकम फिर्तालिन नआएमा उक्त रकम
सञ्चितकोषमा दाखिल गरी आम्दानीबाँधि सदरस्याहा गर्नुपर्छ ।
(५) अभिलेख प्रशासकले दफा ८० बमोजिम लिलाम गरेको सम्पत्ति सकार गर्ने पक्षको
नाममा सम्पत्ति दर्ता नामसारीको लागि सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा पत्राचार गरी
निजलार्इ सम्पत्तिको चलनपर्ू जी उपलब्ध गरार्इ आवश्यक परे सो सम्पत्तिको चलन
चलार्इदिनपु र्छ ।
(६)	यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८० बमोजिमको लिलाम
प्रक्रिया अगाडी बढिसके पछि भराउनपु र्ने रकम बझा
ु उन ल्याए पनि सो रकम बझि
ु सम्पत्ति
लिलाम रोक्नुपर्नेछ ।
लिलाम उपरको उजुरीः यस ऐन बमोजिम भएको लिलामको प्रक्रियामा चित्त नबझु ्ने
पक्षले जनु प्रक्रिया उपर चित्त नबझु क
े ो हो सो भएको पन्ध्र दिन भित्र समिति समक्ष उजरु ी
पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
बिगो भराउँदा वा चलनचलाउँदा लागेको खर्चः यस ऐन बमोजिम बिगो भराउँदा वा
चलनचलाउँदा लागेको खर्च बिगो भरीदिनपु र्ने वा चलनदिनपु र्ने सम्बन्धित पक्षले
व्यहोर्नुपर्नेछ ।
यथास्थितिमा राख्नेः समितिले यस ऐन बमोजिम चलनचलार्इ माग्न वा बिगो भरार्इपाउन
कुनै सम्पत्ति देखार्इ निवेदन परे पछि बिगो भराउने वा चलनचलाउने कार्य सम्पन्न
नभएसम्मको लागि उक्त सम्पत्ति हकहस्तान्तरण गर्न, भत्काउन, बिगार्न तथा कुनै प्रकारको
निर्माण कार्य गरी उक्त सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित
पक्षको नाममा आदेश जारी गरी उक्त सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नुपर्नेछ ।
निवेदनबाट कारवाही गर्नेः (१) अभिलेख प्रशासकले कुनै पक्षले दफा ८० बमोजिम
भएको आदेश विपरित कुनै सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा स्वरुप परिवर्तन आदि गरे को
निवेदन परे मा उक्त निवेदन दर्ता गरी त्यस्तो गर्ने पक्षको नाममा तिन दिनको म्याद जारी गरी
निजलार्इ हाजिर गरार्इ सो निवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पेश हुन आएमा पक्षलार्इ नयाँ उजरु ी दर्ता गर्न
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नलगार्इ उक्त निवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनको
व्यहोराबाट निवेदन समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषयमा परेको देखिएमा समितिले
उक्त विषयमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालत वा निकाय समक्ष जान सनु ार्इ दिनपु र्नेछ ।
चलनचलाउने सच
ू नाः (१) अभिलेख प्रशासकले समितिको निर्णय बमोजिम चलन
चलार्इ पाउन निवेदन परे मा चलन चलाउने मिति खल
ु ार्इ फलानो मितिमा फलानो घर
जग्गाको चलन चलाउन कर्मचारी खटिर्इ आउने हुदा
ँ सो मिति अगावै घर जग्गा खालि
गरीदिनु भनि चलन दिनपु र्ने पक्षको नाममा सचू ना जारी गर्नुपर्नेछ ।
(२) चलनदिनपु र्ने सम्पत्ति उजरु ीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा
अभिलेख प्रशासकले सोहि पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोजिमको सचू ना जारीगर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा खटिर्इजाँदा घरजग्गा खाली गरेको भए
सम्बन्धित कर्मचारीले चलन चलार्इ दिएको मचु लु ्का खडागरी तथा घरजग्गा खाली
नगरेको भए खाली गरार्इ चलन चलार्इ चलन चलाएको मचु लु ्का खडा गरी प्रतिवेदन
साथ अभिलेख शाखामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
परिच्छेद-१०

विविध

नक्कल निवेदनः (१) समिति समक्ष दर्ता रहेको उजरु ीको कुनै सरोकारवाला पक्षले
विवादको मिसिलमा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल लिनको लागि निवेदन दिएमा
समितिले उक्त पक्षलार्इ सो कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनपु र्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिँदा सम्बन्धित पक्षले उजरु ी शाखामा रहेको मिसिलको
नक्कल लिनपु र्दा उजरु ी प्रशासक तथा अभिलेख शाखामा रहेको मिसिलको नक्कल
लिनपु र्ने भएमा अभिलेख प्रशासक समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिनको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्बन्धित
कर्मचारीले सोहि दिन र सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोहि दिन नभए सोको
भोलिपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा फरक फरक उजरु ीको लागि फरक फरक निवेदन
दिनपु र्नेछ ।
(५)	विवादको कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिँदा नक्कलको सट्टामा
कागजपत्रको फोटो खिच्ने अनमत
ु ि मागेमा सो दिनपु र्नेछ ।
(६) नक्कल निवेदन दिँदा अनसु चू ी-१५ बमोजिमको ढाँचामा दिनपु र्नेछ ।
नक्कल दस्तुरः (१) सम्बन्धित प्रशासकले दफा ८६ बमोजिम नक्कल वा फोटो खिच्नको
लागि निवेदन दिनेपक्षसँग देहाय बमोजिमको दस्तुर लिर्इ नक्कल उपलब्ध गराउनपु र्नेछः
(क)	मिसिल सलग्न कागजकाे सक्कल पानाको प्रति पृष्ठको रू ५।– रुपैयाक
ँ ो दरले;
(ख) समितिको निर्णय कागजको प्रति सक्कल पानाको प्रति पृष्ठको रू ५।– रुपैयाक
ँ ो दरले;
तथा
(ग)	लिखत कागजपत्रको नक्कल नलिर्इ फोटो खिच्न चाहेमा प्रति पानाको रू ५।– रुपैयाक
ँ ो
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दरले ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित काननू बमोजिम नक्कल
दस्तुर नलाग्ने पक्षलार्इ यस दफा बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछैन ।
(३)	यस दफा बमोजिम नक्कल उतार गरी लैजाने पक्षले नक्कल उतार गर्दा लागेको खर्चको
व्यवस्था आफै गर्नुपर्नेछ ।
दस्तुर उल्लेख गर्नेः (१) नक्कल प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित प्रशासकले नक्कल प्रमाणित
गर्दा नक्कल लैजाने पक्षको नाम थर तथा उजरु ीमा हैसियतका साथै नक्कल उतार गरे वापत
दाखिल गरे को दस्तुर र नक्कल पाना समेत उल्लेख गरी नक्कल दिएको व्यहोरा जनार्इ
नक्कल प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
दस्तुर चुक्ता नभर्इ नक्कल नदिइनेः सम्बन्धित प्रशासकले यस ऐन बमोजिम नक्कल
माग्ने पक्षले नक्कल उतार गर्दा दफा ८९ बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिल नगर्दासम्म नक्कल
दिनेछैन र सो नक्कलको आधिकारिकता प्रमाणित गर्न पाउनेछैन ।
प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि उजरु ीसँग
सम्बन्धित प्रचलित काननू मा कुनै कुरा लेखिएको भए सोमा लेखिए जतिको हकमा सोहि
बमोजिम हुनेछ ।
नियम बनाउने अधिकारः समितिले यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि
आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
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cg';"rL–!
-bkmf * sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_
ph'/Lsf] 9fFrf

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] lgj]bg–kq
============== lhNnf= ============= gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= ========= =============== j:g] ===================================================
==============================================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>Ldlt
jif{ ================== sf] ===============================================================
===========lgj]bs -k|yd kIf_
lj?4============== lhNnf= ============ gu/kflnsf÷pkdxfgu kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= ============== j:g] jif{ ========== sf] =========================================ljkIfL
-bf];|f] kIf_
ljifoM ;DjGw ljR5]b
d lgDg j'Fbfx?df n]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' M
!= d lgj]bs / o; ljjfbsf] bf];|f] kIfljr ;+jt @)^( ;fndf ;fdflhs k/Dk/f
cg';f/ ljjfx ul/Psf] xf] . ljjfx ePkZrft @ jif{;Dd cyf{t @)&! ;fn;Dd
xfdLljr ;'dw'/ bfDkTo hLjg /x]sf] lyof] . xfdLaf6 @)&! ;fn h]7df ! 5f]/fsf]
;d]t hfohGd ePsf] 5 . Ps cfk;df nf]Ug] :jf:gLljrsf] ;xdlt / ;xsfo{df
5f]/f hGd]k5L qmdzM ;d:of b]lvFb} hfg yfNof] . @)&! ;fnsf] ltxf/df dfOt
uPk5L pgL 3/ cfOgg\ . k6s k6s 3/ cfpg kmf]gaf6 cg'/f]w u/]F . @ k6s;Dd
lng uPF . t/ lghn] ltdL;Fu d]/f] hLjg rNg ;Sb}g, d 3/ hfg ;lQmg, ltdL h]
ug{'k5{ u/ elg 7f8f] hjfkm lbg yflng . s] sf/0fn] o:tf] x'g uof] elg ;f]Wbf
cj ltd|f] / d]/f] ;DjGw 5}g cfkm'v';L u/ / dnfO{ ;Dks{ gu/,u/]df /fd|f] x'Fb}g
elg wfs wDsL / qf; d;]t lbOg . nfdf] ;do;Dd dg kms]{nf / 3/ cfplng
elg kvL{ j;]F t/ cfO{gg . sl/j # jif{k5L cyf{t @)&$ ;fn ef› dlxgfdf k'gM
lng uPF t/ ljkIfL d;Fu jf]Nb} gjf]nL 3/leq l5l/g / ;fnf h]7fg k7fO{zf/Ll/s
cfqmd0f ug]{ ;Ddsf] sfo{ u/L dnfO{ tyfgfd ufln unf}r u/] . d'lZsnn] Hofg
hf]ufO{ lg/fz eP/ 3/ kmls{PF / cj bf];|f] kIf>LdtL d;Fu k'gM kmls{ cfpg] /
bfDkTo hLjg ;'dw'/ x'g] ;Defjgf gePsf]n] kfl/jfl/s ljjfb lg?k0fsf nflu of]
lgj]bg lbg cfPsf] 5' .
@= o; ;ldltaf6 bf];|f] kIf lemsfO{ h] hf] j'‰g'k5{ j'emL ljjfb lg?k0f u/fO{kfpF .
#= o; gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsfaf6 hf/L ePsf] :yfgLo
Goflos sfo{ljlwsf] bkmf ====jdf]lhd lgj]bg b:t'/ ? ======, bf];|f] kIf ! hgfnfO{
Dofb ;"rgf b:t'/ ? =========, kfgf @ sf] lgj]bgsf] k|ltlnkL b:t'/ ? =============
;d]t u/L hDdf ? ======o;} lgj]bg;fy bflvn u/]sf] 5' .
$= of] lgj]bg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf $&-@_ cg';f/ o;}
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;ldltsf] clwsf/If]qleq kb{5 .
of] lgj]bg xbDofbleq} 5 / d lgj]bsnfO{ o; ljifodf lgj]bg lbg] xsb}of k|fKt 5 .
o; ljifodf cGoq sxLF st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg lbPsf] 5}g .
o;df bf];|f] kIfsf] dfOtL tkm{sf / d]/f] 3/ tkm{sf kl/jf/sf ;b:ox? lemsfO{ yk
Joxf]/f j'‰g ;lsg]5 .
*= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'g\, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;+hfo ef]Ug
tof/ 5' .
lgj]bs
gfdM =============================
Olt ;+jt\ ============= ;fn==========dlxgf=============ut]==========/f]h z'ed\ .
%=
^=
&=
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cg';"rL–@
-bkmf ( sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_
ph'/L btf{ u/]sf] lg:;fsf] 9fFrf
>L ====================
======================== .
ljifoM ph'/L btf{sf] lg:;fkq ;DaGwdf .
==================== a:g] tkfO ======================== n] ==================== a:g]
======================= lj?4df ======================================= egL ph'/L btf{
ug{ NofPsf]df cfhsf] ldltdf btf{ u/L btf{ g+= ================ sfod ePsf]n] of] lg:;f
hf/L ul/lbPsf] 5 .
clws[t sd{rf/L
b:tvtM ========
ldltM ===========
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cg';"rL–#
-bkmf ( sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_
tfl/v ekf{O{
Goflos ;ldlt
jL/]G›gu/ gu/kflnsfdf v8f ul/Psf] tf/]v e/kfO{
jfbL 							k|ltjfbL
=================					 =================
d'2f ====================
ldlt =========== df ====================================== sfd ePsf]n] ;f]xL lbg
========== ah] o; Goflos ;ldlt÷sfof{nodf pkl:yt x'g]5' egL ;xL ug]{ =================
jfbL ================ 				
k|ltjfbL ================
Olt ;+jt\ ======== ;fn============dlxgf=========ut]=========/f]h z'ed\ .
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cg';"rL–$
-bkmf ( sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_
tfl/v krf{
Goflos ;ldlt jL/]G›gu/ gu/kflnsf af6 hf/L ePsf] tf/]vsf] krf{
jfbL							k|ltjfbL
===============						=================
d'2fM ======================
ldlt =============== df ==================== sfd ug{ ======== ah] xflh/ x'g cfpg'xf]nf .
kmfF6jfnfsf] b:tvt
ldlt =================
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cg';"rL–%
-bkmf !$ sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_
k|ltjfbsf] 9fFrf
lnlvt hjfkmsf] gd"gf
Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf]
k|ltpQ/ kq
k|yd kIf
================lhNnf=============gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf
j8f g+============ j:g] ================sf]============== -gftf ;DaGw pNn]v ug]{_
jif{ ============= sf]==================lnlvt hjfkm k|:t'tstf{
bf];|f] kIf
============== lhNnf= ============= gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= =============== j:g] ===============================sf] 5f]/f jif{ =========
sf]=========================ljkIfL -lgj]bs_
ljifo ;DjGw ljR5]b .
d lgDg j'Fbfx?df n]lvP jdf]lhd lgj]bg ub{5' M
!= d lnlvt hjfkm k|:t'tstf{ / ljkIfL lgj]bsljr ;+jt @)^( ;fndf ;fdflhs
k/Dk/f cg';f/ ljjfx ePsf] Joxf]/f l7s xf] . xfdLaf6 @)&! ;fn h]7df !
5f]/fsf] ;d]t hfohGd ePsf] l7s xf] . @)&! ;fnsf] ltxf/df dfOt uPk5L d 3/
gkms]{sf], k6s k6s 3/ cfpg kmf]gaf6 cg'/f]w u/]sf], @ k6s;Dd lng cfPsf]
t/ d 3/ guPsf],d}n] ljkIfL lgj]bsnfO{ bfDkTo hLjg rNg g;Sg] eg]sf] / d]/f
bfO{efO{n] zf/Ll/s cfqmd0f ug]{ ;Ddsf] sfo{ u/]sf]elg skf]nslNkt em'7f / x'Fb}
gePsf lg/fwf/ Joxf]/f pNn]v u/L ljjfb u/]sf] s'/f pNn]v ug{ rfxfG5' .
@= dnfO{ ljkIfL lgj]bs ;d]t ldnL ufln unf}r, 8/, wfs, wDsL b]vfO{ xftkft
u/L 3/af6 lgsfnf u/]k5L d dfOtLdf cfO{ j;]sL x'F . ljjfx ePsf] s]xL jif{k5L
ljgf sf/0f ddfyL ljleGg lsl;dsf cf/f]k nufO{ ckdfg ug]{, ufnL unf}r ug]{
nufotsf sfdx? x'Fb}uP . kl/jf/sf cGo ;b:ox?n] d dfyL 3[0ff ug]{, jf]nrfn
gug]{ h:tf sfo{ u/]klg ljkIfLaf6 s]xL ;do dnfO{ g} ;dy{g / ;xof]u ub}{ cfPsf
lyP t/ k5L ljkIfL lgj]bs ;d]t plgx?;Fu} ldn] / dnfO{ hj/h:t u/af6 lgsfNg]
sfo{df ;xefuL eP . s] s'g sf/0fn] jf d]/f] s] uNtLn] o;f] u/]sf x'g elg j'‰bf
j]nfj]nf bfOhf] gNofPsf] elg dfOtL kIf;d]tsf] cfnf]rgf ug]{ u/]sf lyP .
;fob plgx?nfO{ bfOhf]s} nf]esf sf/0f dnfO{ 3/af6 lgsfnLlbPsf x'g'kb{5 .
d}n] s'g} uNtL gu/]sf] / ljkIfL nf]Ug];Fu k"j{jt dfof, ;b\efj / ;Ddfg oyfjt
/x]sf]n] nf]Ug] :jf:gLsf] ;DjGw oyfjt sfod u/LkfpF .
#= 3/af6 hj/h:t lgsfn]k5L $ dlxgfsf] gfjfns 5f]/f sfvL Rofk]/ dfOtL cfPsf]
em08} # jif{;Dd j]vj/, ;Dks{ljlxg j;L clxn] PSsf;L ;DjGw ljR5]bsf] dfu
jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t
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u/L lgj]bg lbg' cfkm}Fdf cfZro{hgs nfu]sf] 5, ;To tYo j'lem sfg"g jdf]lhd
ul/kfpF .
$= =========================af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljwLsf] bkmf
====jdf]lhd lnlvt hjfkm jfkt b:t'/ ? ======o;} lgj]bg;fy bflvn u/]sf] 5' .
%= of] lnlvt hjfkm Dofbleq} lnO{ d cfkm}+ pkl:yt ePsf] 5' .
^= o; ljifodf cGoq sxLF st} s'g} lgsfodf s'g} k|sf/sf] lgj]bg lbPsf] 5}g .
&= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] ;To x'g\, em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;+hfo ef]Ug
tof/ 5' .
lgj]bs
gfdM ===================================
Olt ;+jt =========== ;fn ============= dlxgf ========= ut]==========/f]h z'ed\ .
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cg';"rL–^
-bkmf !$ sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_
Goflos ;ldltaf6 hf/L ePsf]
Dofb ;"rgf
======================================j:g]
========================================
sf] gfpFdf ====================== gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf
sfof{+noaf6 hf/L ePsf] !% -kG„_ lbg] ;"rgf========================j:g] =============
===================================n] tkfO{+sf] lj?4 ===================================lj
jfb k/]sf] elg lgj]bg btf{ u/]sf] x'Fbf ;f] sf] k|ltlnkL o;} ;fy k7fO{Psf] 5 . ctM tkfO{n]
of] Dofb j'em]sf] jf l/t k"j{s tfd]n ePsf] ldltn] !% -kG„_ lbg leqdf cfˆgf] egfO
;lxt cfkm}+ jf sfg"g jdf]lhdsf] jf/]z dfkm{t o; sfof{nodf xflh/ x'g cfpg'xf]nf .
cGoyf sfg"g jdf]lhd x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .
Olt ;+jt\ ============= ;fn=========dlxgf============ut]============/f]h z'ed\ . 

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t

37

Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

cg';"rL–&
-bkmf $! sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_
lg0f{osf] gd'gf 9fFrf
jL/]G›gu/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt
;+of]hs >L==============================================================================
;b:o >L================================================================================
;b:o >L================================================================================
lg0f{o
;+jt =============== ;fnsf] lgj]bg g+========
ljifoM jn];Laf6 kfgL emf/]sf] .
============= lhNnf ============ gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f
g+=================j:g] ========================k|yd kIf
lj?4
================= lhNnf ================ gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf
j8f g+============ ============j:g] ===================================bf];|f] kIf
:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $&-!_` jdf]lhd lgj]bg btf{ eO{ ;f]xL
P]gsf] bkmf $^ jdf]lhd u7g ePsf] Goflos ;ldlt ;dIf k|:t't x'g cfPsf] d'2fsf]
;+lIfKt tYo / lg0f{o o; k|sf/ 5M
-!_ ============== ufpF÷gu/÷pkdxfgu/÷dxfgu/kflnsf j8f g+= ==================
gS;f l;6 g+==== ls=g+========If]=km===========sf] 3/hUufdf klZrd tkm{sf
ls=g+==========sf ;+lwof/ ljkIfL ================n] 3/ jgfpFbf cfˆgf] 3/hUufdf
l;dfgf;Dd cfO{ hf]l8 jgfPsf] t/ 5t tyf jn];Lsf] kfgL cfˆgf] 3/ sDkfp08leq
emfg]{u/L jgfPsf] x'Fbf ;f] jn];L jGb u/fOkfpF eGg] lgj]bssf] lgj]bg Joxf]/f .
-@_ ============== ufpF÷gu/÷dxfgu/ kflnsfaf6 k|rlnt ejg lgdf{0f ;DjGwL
dfkb08 jdf]lhd Ohfht k|fKt u/L ejgsf] gS;f ;d]t :jLs[t u/fO{ ;f] gS;f
jdf]lhd ejg lgdf{0f u/]sf] x'F . ljkIfL lgj]bsn] eg] jdf]lhd cfˆgf] 3/sf] 5t
tyf jn];Lsf] kfgL lghsf] 3/ sDkfp08leq emfg]{ gu/]sf] cfˆg} 3/hUufdf emfg]{
u/]sf] x'Fbf em'7f lgj]bg vf/]h ul/kfpF eGg] k|ToyL{sf] lnlvt hjfkm .
-#_ ============== ufpF÷gu/÷pkdxfgu/÷dxfgu/ kflnsfaf6 :ynut lgl/If0f tyf
;j]{+If0f ug{ uPsf k|fljlws 6f]lnn] :ynut lgl/If0f u/L ldlt=========df k]z
u/]sf] :s]r ;lxtsf] k|ltj]bgaf6 k|ToyL{sf] 3/tkm{af6 5t tyf jn];Lsf] kfgL
v:bf lgj]bssf] 3/ sDkfp08leq kg]{ u/]sf] b]lvG5 eGg] Joxf]/f pNn]lvt ePsf] .
-$_ ljjfbsf b'j} kIfnfO{ d]nldnfk u/fpg] k|of]hgsf nflu==========================
gu/kflnsf÷pkdxfgu/÷dxfgu/kflns j8f g+========,=========== df /x]sf]
d]nldnfk s]G›df k7fpFbf d]nldnfk x'g g;sL kmls{ cfPsf] .
jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t
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lg0f{o
b'j} kIfnfO{ ;'g'jfO{sf] nflu cfh k]zL tf]lsPsf]df ljjfbsf ;DjlGwt kIfx? :jod+
tyf lghx?af6 lgo'Qm u/]sf sfg"g Joj;foLx? ;d]tsf] egfO{ ;'gL k'gM ldnfkq ug{'xf];
elg ;DemfpFbf j'emfpFbf klg ldnfkq ug{ d~h'/ gug{' ePsf]n] kmfOndf ;+nUg k|df0f
sfuhx?sf] ;d]t d"NofÍg u/L :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $(-@_
jdf]lhdlg0f{o lbg'kg]{ x'g cfO{ lg0f{otkm{ ljrf/ ubf{ lgj]bssf] ls= g+====sf] klZrdtkm{
k|ToyL{sf] ls=g+====sf] 3/hUuf hf]l8P/ /x]sf]df ljjfb b]lvPg . lgj]bssf] egfO{ cg';f/
cfˆgf] 3/ sDkfp08leq k|ToyL{sf] 5t tyf jn];Lsf] kfgL emf/]sf] xf] xf]Og elg :ynut
?kd} hfFrj'em u/L k|fljlws k|ltj]bg k]z ug{ sfof{noaf6 vl6 uPsf k|fljlws sd{rf/Ln]
ldlt=============df k]z u/]sf] :s]r ;lxtsf] k|fljlws k|ltj]bg ;d]taf6 lgj]bssf] dfu
bfjL jdf]lhd cfˆgf] 3/ sDkfp08leq k|ToyL{sf] 5t tyf jn];Laf6 kfgL emg]{ u/]sf]
eGg] k'li6 x'g] b]lvG5 . k|ToyL{n] o; sfof{noaf6 kfl/t u/]sf] gS;fdf ;d]t 5t tyf
jn];Lsf] kfgL cfˆg} 3/hUufdf emfg]{ elg b]vfO{Psf] / lgj]bssf] 3/ sDkfp08leq kfgL
emfg{ kfpg'k5{ elg k|ToyL{n] bfjL lj/f]w ug{ ;d]t g;s]sf] / k|rlnt sfg"g / k|rngaf6
;d]t csf{sf] 3/ sDkfp08leq cfˆgf] 5t tyf jn];Lsf] kfgL emfg{ kfpg] gb]lvPsf] x'Fbf
lgj]bssf] dfu jdf]lhd k|ToyL{n] cfˆgf] 5t tyf jn];Laf6 cfˆg} 3/ hUufdf kfgL emfg]{
k|jGw ug{'kg]{ b]lvG5 . lgj]bssf] 3/ sDkfp08df kfgL emfg{ gkfpg] 7x5{ . ;f] 7xgf{n]
tklzn adf]lhd ug{' .
tklzn
!= ;/f]sf/jfnfn] gSsn dfu ug{ cfPdf lgodfg';f/ b:t'/ lnO{ gSsn lbg' .
@= of] lg0f{odf lrQ gj'em] #% lbgleq ==============lhNnf cbfntdf k'g/fj]bg ug{
hfg' elg k|ToyL{nfO{ ;'gfO{lbg' .
#= Dofbleq k'g/fj]bg gk/]df sfg"g jdf]lhd lg0f{o sfof{Gjog ug{'÷u/fpg' .
Olt ;+jt\ ======== ;fn===================dlxgf=========ut]=========/f]h z'ed\ .
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cg';"rL–*
-bkmf $& sf] ;Fu ;DalGwt_
cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]zsf] gd"gf
=========================================================== Goflos ;ldlt
;+of]hs >L==============================================================================
;b:o >L================================================================================
;b:o >L================================================================================
cfb]z
;+jt ============================ ;fnsf] lgj]bg g+========
ljifoM lkl8tnfO{ pkrf/ u/fpg] ;DjGwdf .
=================
lhNnf
=================
gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf j8f g+============ ===========j:g] ==
==========================================================k|yd kIf
lj?4
================= lhNnf ================ gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf
j8f g+===========================j:g] =================================bf];|f] kIf
o;df lgj]bssf] dfu jdf]lhd ==========================lhNnf j8f g+===============
================= j:g] ===============sf] gflt ==========================sf] 5f]/f÷5f]/L
jif{ ================ sf] ================n] cfkm'nfO{ c;fWo /f]u nflu lgoldt ?kdf
xKtfsf] @ k6s d[uf}nf 8fonf]l;; ug{ lrlsT;sn] lzkmfl/; u/]sf]df Psf3/sf 5f]/f jif{
================== sf] ==================== n] lgoldt ?kdf 8fonf]l;; ug{ c6]/ u/]sf],
3l/ 3l/ ?k}Fof gePsf] jxfgf ug]{ u/]sf], slxn] slxn] sfof{nosf] sfdsf] Jo:ttfn]
km';{b gldn]sf] cflb sf/0f hgfO{ cfkm'n] lgoldt k|fKt ug{'kg]{ :jfYo ;]jf k|fKt ug{
g;s]sf] x'Fbf cfˆgf] hLjg emgemg vt/fo'Qm jGb} uPsf] elg c:ktfnsf] lrlsT;ssf]
k'hf{ / lzkmfl/; ;lxt k]z x'g cfPsf] lgj]bg pk/ k|f/lDes ?kdf hfFrj'em ubf{ Joxf]/f
dgfl;j b]lvPsf] x'Fbf xfnnfO{ lgj]bssf] nflu lrlsT;sn] lzkmfl/; u/] jdf]lhd x/]s
xKtf @ k6s 8fonf]l;; ug{' u/fpg' tyf lghsf] :jfYo nfesf nflu cfjZos cGo
k|jGw ;d]t ldnfpg' elg :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $(-*_ jdf]lhd
ljkIfL ========================sf] gfddf of] cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z hf/L ul/lbPsf
5f}+ . of] cfb]z ldl;n ;fd]n /fvL ljkIfLnfO{ n]vL k7fO{lbg' . of] cfb]z cg';f/ pkrf/
ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L ldl;n ;fd]n /fVg' / lgodfg';f/ k]z ug{' .
O{lt ;+jt =================== ;fn ==========dlxgf====ut] /f]h==z'ed\ .
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cg';"rL–(
-bkmf %@ sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_
ldnfkqsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf
jL/]G›gu/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt;dIf k]z u/]sf] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bgkq
============== lhNnf= ============= gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= ============== j:g] ==============================================================
================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>Ldlt jif{ ================== sf] ========================
==================lgj]bs -k|yd kIf_
lj?4
============== lhNnf= ============= gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= ============== j:g] jif{ ================== sf] =========================lnlvt
hjfkmstf -bf];|f] kIf_
ljifoM ;DjGw ljR5]b .
xfdL lgj]bs lgDg lnlvt lgj]bg ub{5f}M
!= xfdLljr ;+jt @)^( ;fndf ;fdflhs k/Dk/f cg';f/ ljjfx ul/Psf]df sl/j
@ jif{;Dd ;'dw'/ bfDkTo hLjg /x]sf] lyof] . xfdLaf6 @)&! ;fn h]7df !
5f]/fsf] ;d]t hfohGd ePsf], ;f]lx jif{ @)&! ;fnsf] ltxf/df dfOt uPk5L 3/
gcfPsf], k6s k6s 3/ cfpg kmf]gaf6 cg'/f]w u/]sf], lng uPsf] t/ pN6} s'6lk6
u/L k7fPsf] elg lgj]bssf] lgj]bg k/]sf] .
@= cfkm'nfO{ bfOhf] gNofPsf] lgpFaf6 3/df x]nf u/]sf], ckdfg u/L hj/h:t 3/af6
lgsfnf u/]sf] xf] . cfkm' v'zLn] dfOt uO{ j;]sf] xf]Og cemklg nf]Ug]k|lt cfˆgf]
oyfjt dfof, ;b\efj / ;Ddfg /x]sf]n] nf]Ug] :jf:gLsf] ;DjGw oyfjt sfod
u/fO{kfpF eGg] k|ToyL{sf] lnlvt hjfkm /x]sf] .
#= xfdL emu8f ul/ cfof}+, s]xLjif{ nf]Ug] :jf:gL 5'l6P/ j:of}+, xfdLaf6 Ps
;Gtfgsf] hfohGd ;d]te};s]sf] 5 . 3/df ;fdfGo 3/fo;L ljifon]
dgd'6fj eO{ nf]Ug] :jf:gL cnu cnu j;]sf]df =====================
ufpFkflnsfgu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt
dfkm{t j8f g+= ================= cGtu{tsf] ============================ d]nldnfk
s]G›df d]nldnfkstf{ =================sf] kxndf Ps cfk;df 5nkmn u/L ldnL
cfPsf] Joxf]/f of] 5 sL ljutdf h] h:tf ljifodf c;dembf/L tyf j]d]n ePsf]
ePtfkgL xfdLljr Ps csf{k|lt ljZjf;, ;befj / k|]d sfod} /x]sf]n] nf]Ug]
:jf:gLsf] ;DjGw ljR5]b u/L kfpF eGg] lgj]bg bfjL 5f]l8 k'gM ;'dw'/ ;DjGwsf
;fy bfDkTo hLjgnfO{ Jojl:yt 9+un] cufl8 j9fpg] 5f}+ . lgj]bssf] 3/df
tTsfn nf]Ug] :jf:gL ldln j:g] jftfj/0f gx'g] ePsf]n] 5'§} 7fpdf 8]/f lnO{ j:g
xfdL b'j} kIf ;xdt ePsfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& -@_
jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ , n]lvP jdf]lhd ldnfkq u/L
jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t
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kfpF .
==================gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf
:yfgLo
Goflos sfo{ljwL jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg b:t'/ afkt ?
===========o;};fy ;+nUg 5 .
%= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] x'g,\ em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;x'n
F f j'emfpFnf .
lgj]bsx?
====================================== k|yd kIf
==================================== bf];|f] kIf
Olt ;+jt\ ============= ;fn============dlxgf=============ut]============/f]h z'ed\ .
$=
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cg';"rL–!)
-bkmf %@ sf] pkbkmf -^_ ;Fu ;DalGwt_
ldnfkqsf] 9fFrf
jL/]G›gu/ gu/kflnsf Goflos ;ldlt;dIf k]z u/]sf] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bgkq
============== lhNnf= ============= gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+= ============ j:g] =========================================================sf
] 5f]/f÷5f]/L÷>Ldlt jif{ ================== sf] =========================================
=====lgj]bs -k|yd kIf_
lj?4
============== lhNnf= ============= gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+
lnlvt hjfkmstf{========================sf]=========j:g] jif{========================
-bf];|f] kIf_
ljifoM ;DjGw ljR5]b .
xfdL lgj]bs lgDg lnlvt lgj]bg ub{5f}+ M
!= xfdLljr ;+jt @)^( ;fndf ;fdflhs k/Dk/f cg';f/ ljjfx ul/Psf]df sl/j
@ jif{;Dd ;'dw'/ bfDkTo hLjg /x]sf] lyof] . xfdLaf6 @)&! ;fn h]7df !
5f]/fsf] ;d]t hfohGd ePsf], ;f]lx jif{ @)&! ;fnsf] ltxf/df dfOt uPk5L 3/
gcfPsf], k6s k6s 3/ cfpg kmf]gaf6 cg'/f]w u/]sf], lng uPsf] t/ pN6} s'6lk6
u/L k7fPsf] elg lgj]bssf] lgj]bg k/]sf] .
@= cfkm'nfO{ bfOhf] gNofPsf] lgpFaf6 3/df x]nf u/]sf], ckdfg u/L hj/h:t 3/af6
lgsfnf u/]sf] xf] . cfkm' v'zLn] dfOt uO{ j;]sf] xf]Og cemklg nf]Ug]k|lt cfˆgf]
oyfjt dfof, ;b\efj / ;Ddfg /x]sf]n] nf]Ug] :jf:gLsf] ;DjGw oyfjt sfod
u/fO{kfpF eGg] k|ToyL{sf] lnlvt hjfkm /x]sf] .
#= xfdL emu8f ul/ cfof}+, s]xLjif{ nf]Ug] :jf:gL 5'l6P/ j:of}+, xfdLaf6 Ps
;Gtfgsf] hfohGd ;d]te};s]sf] 5 . 3/df ;fdfGo 3/fo;L ljifon]
dgd'6fj eO{ nf]Ug] :jf:gL cnu cnu j;]sf]df =====================
gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt dfkm{t j8f
g+= ================= cGtu{tsf] ============================ d]nldnfk s]G›df
d]nldnfkstf{ =================sf] kxndf Ps cfk;df 5nkmn u/L ldnL
cfPsf] Joxf]/f of] 5 sL ljutdf h] h:tf ljifodf c;dembf/L tyf j]d]n ePsf]
ePtfkgL xfdLljr Ps csf{k|lt ljZjf;, ;befj / k|]d sfod} /x]sf]n] nf]Ug]
:jf:gLsf] ;DjGw ljR5]b u/L kfpF eGg] lgj]bg bfjL 5f]l8 k'gM ;'dw'/ ;DjGwsf
;fy bfDkTo hLjgnfO{ Jojl:yt 9+un] cufl8 j9fpg] 5f}+ . lgj]bssf] 3/df
tTsfn nf]Ug] :jf:gL ldln j:g] jftfj/0f gx'g] ePsf]n] 5'§} 7fpdf 8]/f lnO{ j:g
xfdL b'j} kIf ;xdt ePsfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& -@_
jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v]{t
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jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ , n]lvP jdf]lhd ldnfkq u/L
kfpF .
$= ==================gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflns
:yfgLo
Goflos sfo{ljwL jdf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg b:t'/ afkt ?
===========o;};fy ;+nUg 5 .
%= o;df n]lvPsf Joxf]/f l7s ;fFrf] x'g,\ em'7f 7x/] sfg"g jdf]lhd ;x'n
F f j'emfpFnf .
lgj]bsx?
====================================== k|yd kIf
==================================== bf];|f] kIf
Olt ;+jt\ ============= ;fn==========dlxgf==============ut]===========/f]h z'ed\ .
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Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

cg';"rL–!!
-bkmf %( sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_
d]nldnfkstf{df ;"rLs[t x'g] lgj]bg 9fFrf
Goflos ;ldlt
jL/]G›gu/ gu/kflnsf ;dIf k]z u/]sf] lgj]bg
ljifoM d]nldnfkstf{df ;"rLs[t x'g kfpF .
k|:t't ljifodf tkl;ndf pNn]lvt sfuhftx?sf] k|ltlnkL ;fy} /fvL ============
gu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt cGtu{tsf ============ d]nldnfk s]G›df ;"rLs[t eO{
d]nldnfk u/fpg cg'dtL kfpF egL lgj]bg ub{5' .
tkl;n
!_
gful/stf k|df0fkqsf] 5fFofskL,
@_
:gfts tx;Dd plt0f{ u/]sf] z}lIfs k|df0fkqsf] 5fFofskL,
#_
d]nldnfkstf{sf] tflnd k|fKt u/]sf] k|df0fkqsf] 5fofFskL,
$_
d]nldnfk ;DaGwL cg'ej /
%_
JolQut ljj/0f -Bio– data_
lgj]bs
gfd y/M ==========
b:tvtM ===========
ldltM =============
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45

Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

cg';"rL–!@
-bkmf &% sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_
jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] GofoLs ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] el/e/fpsf] lgj]bg kq
ljifoM el/e/fO{ kfpF eGg] jf/] .
======j:g]==============================lgj]bs÷jfbL÷k|ltjfbL
lj?4
=======j:g]=============ljkIfL÷jfbL÷k|ltjfbL
d'4f
d lgj]bs lgj]bg jfkt ? !).– b:t'/ ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .
!= pk/f]Qm ljkIfL ;+usf] pNn]lvt d'4f o; ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] Goflos
;ldltsf] ldlt==============sf] lg0f{o adf]lhd d}n] o; sfof{nodf /fv]sf]
b:t'/÷/sd ldlt==============sf] >L===================lhNnf cbfntsf] km};nf
adf]lhd d}n] e/L e/fO{ kfpg] 7x/ ePsf] x'Fbf pQm /sd e/L e/fO{ kfpg of] lgj]bg
k]z u/]sf] 5' .
@= d}n] o; sfof{nodf hDdf u/]sf] b:t'/÷/sdsf] e/kfO{÷/l;b÷ef}r/sf] ;Ssn}
k|lt / ;DdfgLt >L=======================lhNnf cbfntsf] clGtd km};nfsf]
5fofskL o;} ;fy ;+nUg 5 .
#= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s xf], em'7f 7x/] ;x'Fnf a'emfpnf .
lgj]bs
lgh==============
O{lt ;+jt==================;fn==========dlxgf=============ut]========/f]h z'ed\ .
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Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

cg';"rL–!#
-bkmf &^ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_
rng rnfpg] lgj]bg jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf
GofoLs ;ldltdf k]z ePsf] lgj]bg kq
ljifoM rng rnfO{ kfpF eGg] jf/] .
=======j:g]=====================lgj]bs÷jfbL÷k|ltjfbL
lj?4
=======j:g]==================ljkIfL÷jfbL÷k|ltjfbL
d'4f
d lgj]bs lgj]bg jfkt ? !).– b:t'/ ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' .
!= pk/f]Qm ljkIfL;+usf] pNn]vl t d'4f o; ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] Goflos
;ldltaf6 ldlt========df lg0f{o eO{ pQm 3/ hUuf -jf h'g ;DklQ ef]u ug{ kfpg]
u/L lg0f{o ePsf] 5 ;f] ;DklQ jf j:t' pNn]v ug]{_ d]/f] xs ef]u / :jfldTjsf] x'g]
7x/ ePsf]df >L====== lhNnf cbfntdf ljkIfLn] k'g/fjnf]sg u/]sf]df ;DdfgLt
cbfntaf6 ;d]t ldlt============== df lg0f{o x'Fbf Goflos ;ldlts} lg0f{onfO{
;b/ u/L d]/} xs ef]u sfod u/]sf] x'Fbf ;f] d]/f] xs ef]usf] sfod ePsf] ;DklQ
/x]sf] x'Fbf lz3|fltlz3| dnfO{ pQm ;DklQ rng rnfO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf]
5' .
@= o;} lgj]bg ;fy b]xfosf sfuhftx? ;+nUg u/]sf] 5' .
s= Goflos ;ldltn] ldlt============df u/]sf] lg0f{osf] 5fFofFskL
v= >L===========lhNnf cbfntn] u/]sf] ldlt=============sf] ;b/ km};nfsf]
5fFofFskL
u= o; ljjfb ;Dj4 ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 .
3= n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'7f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf .
lgj]bs
lgh===============
O{lt ;+jt==============;fn===============dlxgf=============ut]========/f]h z'ed\ .
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Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

cg';"rL–!$
-bkmf &* sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_
;Dklt /f]Ssfsf] cfb]z
======================================== Goflos ;ldlt
;+of]hs >L==============================================================================
;b:o >L================================================================================
;b:o >L================================================================================
cfb]z
;+jt ================= ;fnsf] lgj]bg g+========
ljifoM ;Dklt x:tfGt/0f /f]Ssf
==============
lhNnf=
=============
ufpFkflns÷gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf, j8f g+= =========
=============== j:g] ==========================================================sf]
5f]/f÷5f]/L÷>Ldltjif{ ================== sf]=====================================lgj]bs
-k|yd kIf_
lj?4
;'v]{t lhNnf jL/]G›gu/ gu/kflnsf, j8f g+====ljkIfL -bf]>f]
kIf_==========j:g]====jif{=====sf]
o;df
lgj]bssf]
dfu
adf]lhd ======lhNnf======== ======gu/kflnsf÷pkdxfgu/kflnsf÷dxfgu/kflnsf,
j8f g+==== If]=km=========ls=g+======== hUufdf ag]sf]=========sf] gfddf /x]sf]
cj08fsf]========ju{lkm6sf] rf/ tNn] 3/ / lnu nufkft ;d]t ljkIfL====;DklQ lgh
ljkIfLaf6 cGo c+lzof/x?sf] dGh'/L ljgf xs x:tfGt/0f x'g ;Sg] cfz+sf u/L
lgj]bsn] lbPsf] lgj]bg pk/ k|f/lDes ?kdf hfFrj'em ubf{ Joxf]/f dgfl;j b]lvPsf] x'Fbf
xfnnfO{ k|Tos{\ifL sf] gfddf /x]sf] plNnlvt 3/hUufsf] xs x:tfGt/0f ug{ l;kmfl/;
glbg j8fnfO{ / csf]{ cfb]z geP;Ddsf nflu pQm 3/hUufsf] xs x:tfGt/0f gug{'÷ug{
glbg' egL dfnkf]t sfof{nosf] gfddf ;d]t :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf
$( -^_ adf]lhd of] /f]Ssfsf] cfb]z hf/L ul/lbPsf 5f}+ . of] cfb]z ldl;n ;fd]n /fvL
;DjlGwt sfof{nox?df k7fO{lbg' . of] cfb]z cg';f/ /f]Ssf ePsf] hfgsf/L k|fKt u/L
ldl;n ;fd]n /fVg' / lgodfg';f/ k]z ug{' .
O{lt ;+jt=========;fn=============dflxgf===========ut]…==========/f]h z'ed\ .
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Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] k|yd ;+zf]wg–@)&&

efu !, v08 #, ;+Vof $, ldlt @)&&.!!.)@

cg';"rL–!%
-bkmf *& sf] pkbkmf -^_ ;Fu ;DalGwt_
gSsnsf] nflu lbO{g] lgj]bg Goflos ;ldlt
jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfdf k]z u/]sf] lgj]bg kq
ljifoM gSsn kfpF eGg] af/] .
=================== a:g] ===============================================================
lgj]bs÷jfbL÷k|ltjfbL
lj?4
=============== a:g] ====================================================================
ljkIfL÷jfbL÷k|ltjfbL
d'2fM ==================================
====================================== .
d lgj]bs lgj]bg b:t'/ jfkt ?= !).– ;fy} /fvL lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5'M
-!_
pk/f]Qm ljkIfL;Fusf] pNn]lvt d'2fdf cWoogsf] nflu b]xfosf sfuhftx?
cfjZos k/]sf] x'Fbf k|dfl0ft k|ltlnkL kfpF egL of] lgj]bg ;fy pkl:yt ePsf] 5' . ctM
gSsnsf] k|dfl0ft k|ltlnkL kfpF .
b]xfo
s_=================================================================================
v_=================================================================================
@_ n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'§f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf .
lgj]bs
lgh ==========================
Olt ;Djt\ ========= ;fn ==== dlxgf ==== ut] /f]h\ === z'ed\ ================

आज्ञाले,
टिकाराम ढकाल
प्रमख
प्रशासकीय
अधिकृत
ु
Goflos ;ldlt -sfo{ljwL ;DaGwL_ P]g, @)&$ sf] -k|yd ;+zf]wg–@)&&_
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