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g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] ufpF;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg 

ul/Psf] 5 . 

नते्रावती डबजोङ गाउँपालिका न्याययक सलिलत (कायययवलि सम्बन्िी) ऐन, २०७४” 

प्रस्तावनााः न्याययक सलिलतिे प्रचलित कानून बिोजजि उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययवलि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं 
पारर्जशयता कायि गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रलतको जनयवश्वास कायि राखीरहनको िालग प्रचिनिा रहेको संघीय कानूनिा भए 
रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनय वा्छननीय भएकोिे, 

 नेपािको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि नेत्रावती डबजोङ गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छन । 

पररच्छेनर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि नते्रावती डबजोङ गाउँपालिका न्याययक सलिलत (कायययवलि सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहेको छन 
। 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुछेन । 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा; 
(क)“उजरुी” भन्नािे सलिलत सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलित कानून बिोजजि सलिलतिे कारवाही र यकनारा गने 

उजरुी सम्झनपुछनय । 

(ख)ævfDg]Æ eGgfn] tf]lsPsf] ;DklQsf] d"Nof+sg ul/bf Eofpg] xbnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-u_ ærng rnfO{lbg] Æ eGgfn] lg0f{o kZrft xs clwsf/ k|fKt ePsf] JolQmnfO{ s'g} j:t' jf ;DklQ ef]t 

ug{ lbOg] sfo{nfO{ ;Demg' kb{5  . 

-3_ æhdfgtÆ eGgfn] s'g} JolQm jf ;DklQnfO{ Goflos ;ldltn] rfx]sf] avtdf pkl:ylt jf xflh/ u/fpg 

lnPsf] lhDdf jf pQ/bfloTjnfO{ ;Demg'kb{5 . 



 

 

-ª_ ætfd]nL Æ eGgfn] Goflos ;ldltsf] If]qflwsf/ leqsf ljjfbx?df ;DalGwt kIfnfO{ a'emfO{g] Dofb, 

;"rgf, cfb]z, k"hL{ jf hfgsf/L kq l/tk"j{s a'emfpg] sfo{nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-r_ ætfobftÆ eGgfn] ;DklQsf] ljj/0f jf uGtL u/]sf] ;+Vof hflgg] Joxf]/f jf ;DklQsf] kmfF6jf/L jf 

nutnfO{ ;Demg'kb{5 . 

-5_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf] lgoddf tf]lsP adf]lhd ;Demg' kb{5 . 

-h_ æb/lk7Æ eGgfn] Goflos ;ldlt ;dIf k]z x'g cfPsf s'g} sfuhkqsf] ;DaGwdf l/t gk'u] jf sfg'gn] 

btf{ gx'g] jf gnfUg] ePdf To;sf] k5f8L kl§ ;f]sf] sf/0f / cj:yf hgfO{ clwsf/ k|fKt clwsf/Ln] 

n]lvlbg] lgb{]zg jf Joxf]/fnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-em_ ægfd];LÆ eGgfn] s'g} JolQmsf] gfd ,y/ / jtg ;d]tsf] lj:t[t ljj/0f v'nfO{Psf] Joxf]/fnfO{ ;Demg' 

kb{5 . 

-`_ ægflnzÆ eGgfn] s'g} ljjfbsf] ljifodf bkmf * adf]lhd lbPsf] ph'/L ,lgj]bg jf lkm/fb ;Demg' kb{5 . 

-6_ ælg0f{o lstfaÆ eG=gfn] ;ldltn] ph'/Ldf u/]sf] lg0f{osf] clen]v /fVgsf] nflu v8f u/]sf] ph'/Ldf 

lg0f{o u/]sf] Joxf]/f / To;sf] cfwf/ tyf sf/0fsf] ;+lIfKt pNN]v ePsf] lstfa ;Demg' kb{5 . 

-7_ ækGrs[lt df]nÆ eGgfn] k~r enfb\dLn] ;DklQsf] Lynut tyf :yfgLo cjnf]sg d"Nof+sg u/L ljlqm 

ljt/0f x'g ;Sg] plrt 7x/fP/ lglZrt u/]sf] d"NonfO{ ;Demg' kb{5 . 

-8_ æk]zLÆ eGgfn] Goflos ;ldlt ;dIf lg0f{ofy{ k]z x'g] ljjfbx?df kIfx?nfO{ pkl:ylt u/fO{ ;'g'jfO{ ug{] 

sfdnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-9_ æk|ltjfbLÆeGgfn] afbLn] h;sf pk/ ph'/L btf{ ub{5 ;f] JolQm hf ;+:yf ;Demg' kb{5 . 

-0f_ æjskqÆ eGgfn] ljjfb ;DaGwdf hfgsf/ eO{ ;fIfLsf] ?kdf JoQm u/]sf s'/f n]lvg] jf n]lvPsf] 

sfuhnfO{ ;Demg' kb{5  . 

-t_ æaGb O{hnf;Æ eGgfn] Goflos ;ldlt cGtu{t lg?k0f x'g] ljjfbx? dWo] uf]Ko k|s[ltsf] ljjfb ePsf] / 

;Da4 kIfx? aLr uf]kgLotf sfod ug{ cfjZos b]lvPdf ;Da4 kIfx? dfq ;xefuL x'g]u/L k|jGw 

u/LPsf] ;'g'jfO{ sIfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-y_ æjfbLÆ eGgfn] s;} pk/ ;ldlt ;dIf ph'/L btf{ ug{] JolQm jf ;+:yf ;Demg' kb{5 . 

-b_ æd'NtjLÆeGgfn] Goflos ;ldlt cGtu{t ljrf/fwLg d'4f cGo c8\8f cbfntdf ;d]t k|efljt x'g] 

b]lvPdf k|efj kfg{] d'4fsf] km};nf geP;Dd k|efljt x'g] d'4f :ylut ug{] sfo{nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-w_ ænufkftÆ eGgfn] 3/hUuf / To;;Fu cGt/ lglxt 6x/f, af]6 lj?jf , v'Nnf hldg / To;df /x]sf 

;a}vfn] ;+/rgf jf rr{]sf]  hUuf , 5]p5fp , ;]/f]km]/f] / ;Dk"0f{ cjojnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-g_  æ;b/:ofxfÆ eGgfn] w/f}6Ldf /x]sf] /sdsf] nut s§f u/L cfDbfgLdf jfWg] sfo{nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-k_ æ;efÆ eGgfn] ufpF;ef ;Demg' kb{5 . 

-km_ æ;ldltÆ eGgfn] Goflos ;ldlt ;Demg' kb{5 / ;f] zAbn] :yfgLo P]gsf] bkmf $* sf] pkbkmf -^_ 

adf]lhdsf] ;ldltnfO{ ;d]t hgfpg]5 . 

-a_ æ;fn a;fnL Æ eGgfn] x/]s jif{sf] nflu 5'§f 5'§ } x'g] u/L k|ltjif{sf] lgldQ :yfoL ?kdf to ul/Psf] 

zt{ ;Demg'kb{5 . 

-e_ æ:yfgLo P]g Æ eGgfn] æ:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$Æ ;Demg' kb{5 . 

-d_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg'kb{5 . 

 

पररच्छेनर्-२ 

सलिलतको अलिकार  

३. उजरुीिा लनर्यय सम्बन्िी कािाः सलिलतिा र्ताय भएका उजरुी वा उजरुीको लनर्यय गने वा र्ताय भएको नालिश वा उजरुीको कुनै व्यहोरािे 
िगत कट्टा गने अलिकार सलिलतिार्य िात्र हनुछेन । 

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उल्िेख भएको वा प्रचलित कानूनिे सलिलत वा सलिलतको सर्स्यिे नै गने भने्न 
व्यवस्था गरेको वा काययको प्रकृलतिे सलिलत वा सलिलतको सर्स्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा 
तोयकएको कियचारी र त्यसरी नतोयकएकोिा सलिलतिे लनर्यय गरी तोकेको वा अलिकार प्रर्ान गरेको कियचारीिे गनुयपनेछन । 



 

 

  (२) तोयकएको शाखा प्रिखु वा तोयकएका अन्य कियचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून बिोजजि तोयकएको काि गर्ाय सलिलतको 
संयोजक वा सलिलतिे तोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रेखरे्ख र लनयन्त्रर्िा रही गनुयपनेछन । 

५. यस ऐन बिोजजि कायययवलि अविम्बन गनुयपनेाः सलिलतिे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाय प्रचलित र सम्बजन्ित संघीय कानूनिा 
स्पष्ट उल्िेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बिोजजिको कायययवलि अविम्बन गनुयपनेछन । 

६. सलिलतिे हेनेाः सलिलतिार्य रे्हाय बिोजजिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछनाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्तगयतको उजरुी, 
(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिकािा प्रयेषत उजरुी, 
(ग) संयविानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकि अलिकार अन्तगयत सभािे बनाएको कानून बिोजजि लनरूपर् हनु े गरी 

लसजजयत उजरुी, तथा 
(घ) प्रचलित कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सलिलतको िते्रालिकाराः सलिलतिे र्फा ६ अन्तगयतका िध्ये रे्हाय बिोजजिका उजरुीहरूिा िात्र िेत्रालिकार ग्रहर् गने तथा कारवाही 
यकनारा गनेछनाः 

(क) व्यजिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र बसोबास गरीरहेको, 
(ख) प्रचलित कानून र संयविानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अर्ाित वा न्यायािीकरर् वा लनकायको िेत्रालिकार लभत्र 

नरहेको, 
(ग) गाउँपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अर्ाित वा लनकायबाट िेिलििाप वा लििापत्रको िालग प्रयेषत 

गरीएको, 
(घ) अचि सम्पजि सिावशे रहेको यवषयिा सो अचि सम्पजि गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र 

रयहरहेको, तथा 
(ङ) कुनै घटनासगँ सम्बजन्ित यवषयवस्त ुरहेकोिा सो घटना गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेनर्-३ 

उजरुी तथा प्रलतवार् र्ताय 

८. लबवार् र्ताय गनेाः (१) कसै उपर लबवार् र्ताय गर्ाय वा उजरुी चिाउँर्ा प्रचलित कानून बिोजजि हकरै्या पगेुको व्यजििे सलिलतको 
तोयकएको शाखासिि उजरुी र्ताय गनयसक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि उजरुी दरं्र्ा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजि खिुाउनपुने कुरा सबै खिुार्य तथा पयुायउनपुने 
प्रयिया सबै परुागरी अनसूुची-१बिोजजिको ढाचँािा दर्नपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेजखए रे्जख बाहेकउजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा सिेत खिुाउनपुनेछनाः 
(क) बार्ीकतायको नाि, थर, वतन र लनजको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को नाि; 

(ख) प्रलतबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको 
वतन; 

(ग) गाउँपालिकाको नाि सयहत सलिलतको नाि; 

(घ) उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूर्य यववरर्; 
(ङ) गाउँपालिकािे तोके अनसुारकोर्स्तरु बझुाएको रलसर् वा लनस्सा; 
(च) सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्ित कानून; 

(छन) बार्ीकतायिे र्ावी गरेको यवषय र सोसँग सम्बन्िीत प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् िाग्न ेभएिा हर्म्यार् रहेको तथा हकरै्या पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्ित यवषय भएकोिा सो सम्पजि चि भए रहेको स्थान, अवस्था तथा अचि भए चारयकल्िा 

सयहतको सबै यववरर् । 



 

 

  (४) प्रचलित कानूनिा कुनै यवशेष प्रयिया वा ढाचँा वा अन्य केयह उल्िेख भएको रहेछन भन ेसो सन्र्भयिा आवश्यक यववरर् 
सिेत खिेुको हनुपुनेछन । 

  (५) कुनै यकलसिको िलतपूलतय भराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको हकिा त्यस्तो िलतपूलतय वा बण्डा वा 
चिनको िालग सम्बजन्ित अचि सम्पजिको यववरर् खिेुको हनुपुनेछन । 

९. लबवार् र्ताय गरी लनस्सा दर्नाेः(१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्ताय गरी बार्ीकतायिार्य तारेखतोयक अनसूुची-२ बिोजजिको 
ढाँचािा लबवार् र्तायको लनस्सा दर्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तारेख दर्न ुपने अवस्थािा तारेख तोक्र्ा अनसूुची-३ बिोजजिको ढाचँािा तारेख भपायर्य खडा गरी 
सम्बजन्ित पिको र्स्तखत गरार्य लिलसि सािेि राख्नपुछनय । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख भपायर्यिा तोयकएको तारेख तथा उि लिलतिा हनु े कायय सिेत उल्िेख गरी सम्बजन्ित 
पििार्यअनसूुची-४ बिोजजिको ढाँचािा तारेख भपायर्य दर्नपुनेछन । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः (१)उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रयिया नपगेुको रे्जखएपरुा गनुयपने रे्हायको प्रयिया परुा 
गरी अथवा खिुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खिुार् ल्याउन ुभने्न व्यहोरा िेजख पाच दर्नको सिय तोयक तथा लबवार् र्ताय गनय नलिल्न ेभए सो 
को कारर् सयहतको व्यहोरा जनार्य र्रपीठ गरेिाबार्ीकतायिार्य उजरुी यफताय दर्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयिया नपगेुको भलन र्रपीठ गरी यफताय गरेको उजरुीिा र्रपीठिा उल्िेख भए बिोजजिको प्रयिया 
परुा गरी पाच दर्नलभत्र ल्याएिा र्तायगररदर्नपुछनय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्न े पििे सो आरे्श भएको लिलतिे लतन दर्न लभत्र उि 
आरे्शको यवरूध्र्िा सलिलत सिि लनवरे्न दर्नसक्नछेन । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको लनवरे्न व्यहोरा िनालसब रे्जखए सलिलतिे उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी 
लबवार् र्ताय गनय आरे्श दर्नसक्नछेन । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकिे त्यस्तो लबवार् र्ताय गरी अरू प्रयिया परुा गनुयपनेछन । 

११. र्ताय गनय नहनुाेः उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा दठक भएनभएको जाचँ गरी र्ताय गनय 
नलिल्ने रे्जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रयिया परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछनाः 

(क) प्रचलित कानूनिा हर्म्यार् तोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् लभत्र उजरुी परेनपरेको; 
(ख) प्रचलित कानून बिोजजि सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहेनरहेको; 
(ग) काननु बिोजजि िाग्न ेर्स्तरु र्ाजखि भएनभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि वा अलिकारसँग सम्बजन्ित यवषयिा यववार् लनरूपर् गनुयपने यवषय उजरुीिा सिावशे रहेकोिा त्यस्तो 

सम्पजि वा अलिकार यवषयिा उजरुी गनय बार्ीकतायको हक स्थायपत भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् 
रहेनरहेको; 

(ङ) उि यवषयिा उजरुी गने हकरै्या बार्ीकतायिार्य रहेनरहेको; 
(च) लिखतिा परुागनुयपने अन्य ररत पगेुनपगेुको; तथा 

१२. र्ोहोरो र्ताय गनय नहनुाेः (१)यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोजजि सलिलत वा अन्य कुनै अर्ाित वा 
लनकायिा कुनै पििे उजरुीगरी सलिलत वा उि अर्ाित वा लनकायबाटउजरुीिा उल्िेख भएको यवषयिा प्रिार् बजुझ वा नबजुझ यववार् 
लनरोपर् भैसकेको यवषय रहेको छन भन ेसो उजरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सलिलतिे उजरुी र्ताय गनय र कारवाही गनय 
हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि र्ताय गनय नलिल्ने उजरुी भिुवश र्ताय भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपलछन उजरुी जनुसकैु 
अवस्थािा रहेको भए पलन सलिलतिे उजरुी खारेज गनुयपनेछन ।  

१३. उजरुीसाथ लिखत प्रिार्को सक्कि पेश गनुयपनेाःउजरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखत प्रिार्को सक्कि र कजम्तिा एक प्रलत नक्कि उजरुीसाथै 
पेश गनुयपनेछन र उजरुी प्रशासकिे त्यस्तो लिखतिा कुनै कैयफयत जनाउनपुने भए सो जनार् सो प्रिार् सम्बजन्ित लिलसििा राख्नछेन । 



 

 

१४. उजरुीतथा प्रलतवार् र्ताय र्स्तरुाः(१) प्रचलित कानूनिा लबवार् र्ताय र्स्तरु तोयकएकोिा सोयह बिोजजि तथा र्स्तरु नतोयकएकोिा एक सय 
रूपैयाँ बझुाउनपुनेछन । 

  (२) प्रचलित कानूनिा प्रलतवार् र्ताय र्स्तरु निाग्न ेभनकेोिा बाहेक एक सय रूपैया ँप्रलतवार् र्ताय र्स्तरु िाग्नछेन । 

 

१५. प्रलतवार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रलतबार्ीिे र्फा २० बिोजजि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपलछन म्यार् वा सूचनािा तोयकएको सियावलि लभत्र उजरुी 
प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफय त लिजखत प्रलतवार् र्ताय गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रलतवार् पेश गर्ाय प्रलतबार्ीिे भएको प्रिार् तथा कागजातका प्रलतलियप साथै संिग्न गरी पेश 
गनुयपनेछन । 

  (३) प्रलतवार्ीिेलिजखत ब्यहोरादरँ्र्ा अनसूुची-५बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछन । 

१६. प्रलतवार्  जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रलतवार् जाचँ गरी कानून बिोजजिको ररत पगेुको तथा म्यार् 
लभत्र पेश भएको रे्जखए र्ताय गरी सलिलत सिि पेश हनुे गरी लिलसि सािेि गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रलतवार् र्ताय हनुे भएिा उजरुी प्रशासकिे प्रलतबार्ीिार्य बार्ीकताय लििानको तारेख तोक्नपुनेछन । 

१७. लिखतिा परुागनुयपने सािान्य ररताः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा अन्यत्र िेजखए रे्जख बाहेक सलिलत सिि र्ताय गनय ल्याएका उजरुी 
तथा प्रलतवार्िा रे्हाय बिोजजिको ररत सिेत परुा गनुयपनेछनाः 

(क) एफोर सार्ज को नेपािी कागजिा बाया ँ तफय  पाँच सेजन्टलिटर, पयहिो पषृ्ठिा शीरतफय  र्श सेजन्टलिटर र 
त्यसपलछनको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टलिटर छनोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठिा बजिस हरफिा नबढार्य कागजको एकातफय  िात्र 
िेजखएको; 

(ख) लिखत र्ताय गनय ल्याउन ेप्रत्येक व्यजििे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुनारिा छनोटकरी र्स्तखत गरी अजन्ति 
पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक तथा ल्याप्चे सयहछनाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बायाँ तफय  लनजको कानून व्यवसायी र्ताय 
प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसायीको यकलसि खिुार्य र्स्तखत गरेको; तथा 

(घ) लिखतको अजन्ति प्रकरर्िा यस लिखतिा िेजखएको व्यहोरा दठक साचँो छन, झटु्ठा ठहरे कानून बिोजजि सहुँिा 
बझुाउँिा भने्न उल्िेख गरी सो िलुन लिखत र्ताय गनय ल्याएको वषय, ियहना र गते तथा वार खिुार्य लिखत र्ताय गनय 
ल्याउने व्यजििे र्स्तखत गरेको । 

 तर ब्यहोरा परुार् पेश भएको लिखत लिनिार् यो उपर्फािे बािा पारेको िालनने छैनन ।  

 

  (२) लिखतिा यवषयहरू ििबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुनट्यार्य संयलित र ियायदर्त भाषािा िेजखएको हनुपुनेछन ।  
  (३) लिखतिा पेटबोलििा परेको स्थानको पयहचान हनु ेस्पष्ट यववरर् र व्यजिको नाि, थर , ठेगाना तथा अन्य यववरर् स्पष्ट 

खिेुको हनुपुनेछन । 

  (४) लिखत र्ताय गनय ल्याउन ेवा सलिलतिा कुनै कागज गनय आउनेिे लनजको नाि, थर र वतन खिेुको नागररकता वा अन्य 
कुनै प्रिार् पेश गनुयपछनय । 

१८. नक्कि पेश गनुयपनेाःउजरुी वा प्रलतवार् र्ताय गनय ल्याउनेिे यवपिीको िालग उजरुी तथा प्रलतवार्को नक्कि तथा संिग्न लिखत प्रिार्हरूको 
नक्कि साथै पेश गनुयपछनय । 

१९. उजरुी वा प्रलतवार् संशोिनाः(१) लिखत र्ताय गनय ल्याउन ेपििे सलिलतिा र्ताय भर्सकेको लिखतिा िेखार् वा टार्प वा िदु्रर्कोसािान्य 
त्रटुी सच्याउन लनवरे्न दर्न सक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्निा िाग बिोजजि सच्याउँर्ा र्ावी तथा प्रलतवार्िा गरीएको िाग वा र्ावीिा ििुभतु 
पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकिे सो बिोजजि सच्याउन दर्न सक्नेछन । 



 

 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोिन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको पििार्य दर्नपुनेछन । 

पररच्छेनर्-४ 

म्यार् तािेिी तथा तारेख  

२०. म्यार् सूचना तािेि गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजजि लबवार् र्ताय भएपलछन बयढिा र्रु्य दर्न लभत्र प्रलतबार्ीका नाििा प्रचलित 
कानूनिा म्यार् तोयकएको भए सोयह बिोजजि र नतोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्र्य सम्बजन्ित वडा कायायिय िाफय त उि म्यार् वा 
सूचना तािेि गनय सक्नछेन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् वा सूचना तािेि गर्ाय र्फा ९ बिोजजिको उजरुी तथा उि उजरुी साथ पेश भएको प्रिार् 
कागजको प्रलतलिपी सिेत संिग्न गरी पठाउनपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलतबार्ीिार्य म्यार् दर्नपुर्ाय प्रिार्कागजको नक्कि 
कुनै एकजना ििु प्रलतबार्ीिार्य पठार्य बाँयकको म्यार्िा प्रिार्कागजको नक्कि फिानाको म्यार् साथ पठार्एको छन भने्न व्यहोरा िेजख 
पठाउनपुनेछन । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार् वडा कायायियिे बयढिा लतन दर्न लभत्र तािेि गरी तािेिीको व्यहोरा खिुार्य 
सलिलतिा पठाउन ुपनेछन । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् तािेि हनु नसकेिा रे्हाय बिोजजिको यवद्यतुीय िाध्यि वा पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर 
म्यार् तािेि गनुयपनेछनाः 

(क) म्यार् तािेि गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा र्यिेि वा अन्य कुनै अलभिेख हनु सक्न े यवद्यतुीय िाध्यिको 
ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलतबार्ीिे म्यार् तािेिी भएको जानकारी पाउन सक्न ेिनालसब आिार छन भने्न रे्जखएिा सलिलतको लनर्ययबाट कुनै 
स्थानीय रै्लनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय एफ.एि. रेलडयो वा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना 
प्रसारर् गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् तािेि गराउँर्ा म्यार् तािेि हनु सक्ने िनालसब कारर् रे्जखएिा सलिलतको 
आरे्शबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय िाफय त । 

  (६) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोजजिको ढाचँािा जारी गनुयपनेछन । 
२१. रोहवरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोजजि वडा कायायिय िाफय त तािेि गररएको म्यार्िा सम्बजन्ित वडाको अध्यि वा सर्स्य तथा कजम्तिा 

र्रु्यजना स्थानीय भिार्लि रोहवरिा राख्नपुनेछन । 

२२. रीत बरेीत जाचँ गनेाः(१)उजरुी प्रशासकिे म्यार् तािेिीको प्रलतवरे्न प्राप्त भएपलछन रीतपूवयकको तािेि भएको छन वा छैनन जाचँ गरी 
आवश्यक भए सम्बजन्ित वडा सजचवको प्रलतवरे्न सिेत लिर्य रीतपूवयकको रे्जखए लिलसि सािेि राजख तथा बेरीतको रे्जखए बर्र गरी पनुाः 
म्यार् तािेि गनय िगार्य तािेिी प्रलत लिलसि सािेि राख्नपुनेछन । 

  (२)उपर्फा (१) बिोजजि जाचँ गर्ाय सम्बजन्ित कियचारीिे बर्लनयत राजख काययगरेको रे्जखए उजरुी प्रशासकिे सो व्यहोरा 
खिुार्य सलिलत सिि प्रलतवरे्न पेश गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रलतवरे्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सलिलतिे सम्बजन्ित कियचारी उपर  कारवाहीको िालग 
काययपालिका सिि िेजख पठाउनसक्नछेन । 

२३. तारेखिा राखू्नपनेाः(१)उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजजि लबवार् र्ताय गरेपलछन उजरुीकतायिार्य र र्फा १६ बिोजजि प्रलतवार् र्ताय गरेपलछन 
प्रलतबार्ीिार्य तारेख तोयक तारेखिा राख्नपुछनय । 

  (२)उजरुीका पिहरूिार्य तारेख तोक्र्ा तारेख तोयकएको दर्न गररन ेकािको व्यहोरा तारेख भपायर्य तथा तारेख पचायिा खिुार्य 
उजरुीका सबै पििार्य एकै लििानको लिलत तथा सिय उल्िेख गरी एकै लििानको तारेख तोक्नपुछनय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख तोयकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पलन तोयकएको कायय सम्पन्न गरी अको तारेख 
तोक्नपुने भएिा हाजजर भएको पििार्य तारेख तोयक सियिा हाजजर नभर्य पलछन हाजजर हनुे पििार्य अजघ हाजजर भर्य तारेख िान ेपिसँग 
एकै लििान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछनय । 



 

 

  (४) यस र्फा बिोजजि तोयकएको तारेखिा उपजस्थत भएका पिहरूिार्य साथै राजख सलिलतिे उजरुीको कारवायह गनुयपछनय । 

  (५) उपर्फा (४) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन तोयकएको तारेखिा कुनै पि उपजस्थत नभए पलन सलिलतिे लबवार्को 
यवषयिा कारवाही गनय बािा पनेछैनन । 

२४. सलिलतको लनर्यय बिोजजि हनुाेः सलिलतिे म्यार् तािेिी सम्बन्ििा प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा िेजखए रे्जख बाहेकको यवषयिा आवश्यक 
प्रयिया लनिायरर् गनय सक्नेछन । 

पररच्छेनर्-५ 

सनुवार्य तथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 

२५. प्रारजम्भक सनुवार्याः (१) िेिलििापबाट लबवार् लनरुपर् हनु नसकी सलिलतिा आएका लबवार् प्रलतवार् र्ताय वा बयान वा सो सरहको कुनै 
कायय भएपलछन सनुवार्यको िालग पेश भएको लबवार्िा उपिब्ि प्रिार्का आिारिा तत्काि लनर्यय गनय सयकन ेभएिा सलिलतिे लबवार् पेश 
भएको पयहिो सनुवार्यिा नै लनर्यय गनय सक्नेछन । 

  (२) सलिलत सिि पेश भएको लबवार्िा उपर्फा (१) बिोजजि तत्काि लनर्यय गनय सयकन े नरे्जखएिा सलिलतिे रे्हाय 
बिोजजिको आरे्श गनय सक्नेछनाः- 

(क) लबवार्िा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनय प्रिार् बझु्ने वा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) लबवार्िा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय िगाउने वा सम्बजन्ित लनकायबाट िाग गने आरे्श गने; 

(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा लबवार्का पिहरूसँग छनिफि गने; तथा 
(घ) लबवार्का पि उपजस्थत भएिा सनुवुार्को िालग तारेख तथा पेजशको सिय तालिका लनिायरर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सलिलतिे स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोजजिको उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउन ेआरे्श गनुयपनेछन । 

२६. प्रिार् र्ाजखि गनेाःबार्ीकताय वा प्रलतबार्ीिे कुनै नयाँ प्रिार् पेश गनय अनिुलत िाग गरी लनवरे्न पेश गरेिा उजरुी प्रशासकिे सोयह दर्न 
लिन सक्नेछन । 

२७. लिखत जाचँ गनेाः (१) सलिलतिे उजरुीिा पेश भएको कुनै लिखतको सत्यता परीिर् गनय रेखा वा हस्तािर यवशेषज्ञिार्य जाँच गराउन 
जरूरी रे्खेिा सो लिखतिार्य असत्य भने्न पिबाट परीिर् र्स्तरु र्ाजखि गनय िगार्य रेखा वा हस्तािर यवशेषज्ञबाट लिखत जाँच गराउन 
सक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय िनालसब िायफकको सिय तोयक आरे्श गनुयपनेछन र सिय लभत्र जाँच सम्पन्न हनुको 
िालग यथासम्भव व्यवस्था गनुयपनेछन ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय लिखत असत्य ठहरीएिा लिखत सत्य रहेको भने्न पिबाट िागेको र्स्तरु असिु गरी 
उपर्फा (१) बिोजजि र्स्तरु र्ाजखि गने पििार्य भरार्यदर्नपुछनय । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) सलिलतबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न तोयक आरे्श गनुयपनेछन । साछनी राख्र्ा बढीिा ५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपलछन उजरुी प्रशासकिे उजरुीको पििार्य आरे्शिा उल्िेख भएको लिलतिा सािी बझु्न े
तारेख तोक्नपुनेछन । 

  (३) सािी बझु्न ेतारेख तोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सलिलत सिि उपजस्थत गराउन ुसम्बजन्ित पिको र्ाययत्व हनुेछन । 

२९. सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन नाबािक वा अशि वा वधृ्र्वधृ्र्ा पि 
रहेको उजरुीिा साजि बकपत्रको िालग तोयकएको तारेखको दर्न उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत नगरार्एको सािीिार्य सलिलतिे म्यार् 
तोयक सलिलतको तफय बाट जझकार्य बकपत्र गराउन सक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे तारेख तोयक म्यार् जारी गनुयपनेछन र उजरुीका पिहरूिार्य सिेत 
सोयह लििानको तारेख तोक्नपुनेछन । 



 

 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग तोयकएको दर्न पिहरूसँग लनजहरूिे उपजस्थत गराउन ल्याएका 
साजिको नािाविी लिर्य सलिलत सिि पेश गनुयपनेछन । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग तोयकएको तारेखको दर्न उजरुीका सबै पििे सािी उपजस्थत गराउन ल्याएको भए कायायिय 
खलु्नासाथ तथा कुनै पििे सािी उपजस्थत गराउन नल्याएको भए दर्नको बाह्र बजेपलछन सलिलतिे उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र 
गराउनपुनेछन । 

३१. बन्रे्ज गनय सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यवषयवस्त ुभन्र्ा फरक प्रकारको तथा सािी वा उजरुीको पििार्य अपिालनत 
गने वा जझझ्याउन ेवा अनजुचत प्रकारको प्रश्न सोलिएिा सलिलतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पििार्य बन्रे्ज गनय सक्नछेन । 

  (२) नाबािक वा वदृ्द वा असि वालबरािीिे सािी बक्नपुने भर्य त्यस्तो उजरुीिा कुनै पिको उपजस्थलत वा अन्य कुनै िनालसब 
कारर्िे सािीिार्य बकपत्र गनय अनजुचत र्बाव परेको वा पने प्रबि सम्भावना रहेको छन भने्न सलिलतिार्य िागेिा सलिलतिे त्यस्तो पिको 
प्रत्यि उपजस्थलतिार्य बन्रे्ज गरी लनजिे सािीिे नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थत हनु आरे्श गनय सक्नछेन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा सािीिे नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थत हनुे व्यवस्था लििाउन ेर्ाययत्व सलिलतको हनुेछन । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाय सलिलतिे उजरुीसगँ सम्बजन्ित आवश्यक प्रश्न तयार गरी सलिलतको तफय बाट बकपत्र 
गराउन  सक्नछेन । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेाः(१) उजरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शिुवार अगािी हप्ताको िालग पेशी तोयकएको लबवार्हरूको साप्तायहक पेशी 
सूची तथा तोयकएको दर्न उि दर्नको िालग पेशी तोयकएका लबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुजस्थलतिा लनजिे जजम्िेवारी तोकेको सलिलतको सर्स्यिे प्रिाजर्त 
गनुयपनेछन । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका लबवार् हरूको  तोयकएको दर्नको पेशी सूची 
तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछन तथा एक प्रलत सलिलतका सर्स्यहरूिार्य उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा लबवार्हरू उल्िेख गर्ाय लबवार् र्तायको आिारिा रे्हायको िििा तयार गरी प्रकाशन 
गराउनपुनेछनाः- 

  (क) नाबािक पि भएको लबवार्; 

  (ख) शारररीक असिता वा अपाङ्गता भएको व्यजि पि भएको लबवार्; 

  (ग) सिरी वषय उिेर परुा भएको वधृ्र् वा वधृ्र्ा पि भएको लबवार्; तथा 
  (घ) लबवार् र्तायको ििानसुार पयहिे र्ताय भएको लबवार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची तयार गर्ाय िलु्तवीबाट जागेका तथा सवोच्च अर्ाित, उच्च अर्ाित तथा जजल्िा 
अर्ाितबाट पनुाः र्न्साफको िालग प्राप्त भर्य र्ताय भएको लबवार्को हकिा शरुूिा सलिलतिा र्ताय भएको लिलतिार्य नै र्ताय लिलत िालन िि 
लनिायरर् गनुयपनेछन । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको ििानसुार नै सलिलतिे लबवार्को सनुवार्य र कारवाही तथा यकनारा गनुयपनेछन । 

३४. उजरुी प्रशासकको जजम्िेवारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका लबवार्हरू कायायिय खिेुको एक घण्टा लभत्र सलिलत सिि सनुवार्यको िालग पेश गने 
तथा उि दर्नको तोयकएको कायय सयकए पलछन सलिलतबाट यफताय बजुझलिर्य सरुजित राख्न ेजजम्िेवारी उजरुी प्रशासकको हनुेछन । 

३५. प्रिार् सनुाउन सक्नाेः सलिलतिे र्फा २५ बिोजजि तोयकएको तारेखको दर्न उपजस्थत सबै पििार्य अको पििे पेश गरेको प्रिार् एवि ्
कागजात रे्खार्य पयढबाँची सनुार्य सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको भए लिजखत बयान गरार्य लिलसि सािेि गराउन सक्नेछन । 

३६. लबवार्कोसनुवार्य गनेाः (१) सलिलतिे र्वैु पिको कुरा सनुी लनजहरूको लबवार्को सनुवार्य तथा लनर्यय गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सनुवार्य तथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहवरिा गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि लबवार्को सनुवार्य गर्ाय र्जिास कायि गरी सनुवार्य गनय िनालसव रे्जखएिा सोही अनसुार गनय 
सक्नेछन । 



 

 

तर र्बैु पिको भनार् तथा जजयकर सनु्निार् उपर्फा ३ अनसुारको र्जिास कायि गनय बािा हनु ेछैनन । 

३७. बन्र् र्जिासको गठन गनयसक्न े(१) सलिलतिे ियहिा तथा बािबालिका सिावशे रहेको तथा आवश्यक रे्खेको अन्य लबवार्को सनुवार्यको 
िालग बन्र् र्जिास कायि गरी सनुवार्य गनय सक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् र्जिासिा लबवार्का पि तथा अन्य सरोकारवािा बाहेक अन्य व्यजििार्य र्जिासिा 
प्रवशे गनय नपाउने गरी बन्र् र्जिासको गठन गनुयपनेछन । 

  (३) बन्र् र्जिासबाट हेररन ेलबवार्को काि कारवाही, यपडीतको नाि थर ठेगाना िगायतका यवषय गोप्य राख्नपुनेछन । 

३८. बन्र् र्जिास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् र्जिासबाट हेररएका लबवार्हरूको कागजातको प्रलतलियप बार्ीकताय, प्रलतवादर् र लनजको 
यहतिा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहेक अरू कसैिार्य उपिब्ि गराउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लबवार्को तथ्य खिुार्य कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेर् हनुदर्नहुुँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सलिलतिे पिको गोपलनयता तथा यहतिा प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी 
सिाचार संप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैनन । 

३९. थप प्रिार् बझु्नाेःलबवार्को सनुवार्यको िििा लबवार्को कुनै पिको अनरुोििा वा लबवार् सनुवार्यको िििा सलिलत आफैिे थप प्रिार् 
बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूिार्य थप प्रिार् पेश गनय पेश गने तारेख तोयक आरे्श गनयसक्नेछन । 

४०. स्वाथय बाजझएको लबवार् हेनय नहनुाेः सलिलतको सर्स्यिे रे्हायका लबवार्को कारवाही र यकनारािा संिग्न हनुहुुँरै्नाः- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नातेर्ारको हक यहत वा सरोकार रहेको लबवार्; 

 स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजनको िालग "नजजकको नातेर्ार" भन्नािे अपतुािी पर्ाय कानून बिोजजि अपतुािी 
प्राप्त गनय सक्ने प्राथलिकता िििा रहेको व्यजि, िािा, िार्ज,ु सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलत वा 
पत्नी तफय का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दर्र्ी, बयहनी, लभनाज,ु बयहनी ज्वार्ँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्वार्ँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यजिको एकासगोििा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झनपुछनय । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसयतिा गरेको कुनै कायय वा लनज संिग्न रहेको कुनै यवषय सिावशे रहेको कुनै लबवार्; 

(ग) कुनै यवषयिा लनजिे लबवार् चल्न े वा नचल्न े यवषयको छनिफििा सहभालग भर्य कुनैराय दर्एको भए सो यवषय 
सिावशे रहेको लबवार्; वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्िे आिारभतू रूपिा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथय बाजझएको 
लबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था रे्जखएिा जनु सर्स्यको त्यस्तो अवस्था पछनय उि सर्स्यिे लबवार् हेनय नहनु े
कारर् खिुार्य आरे्श गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रलतकुि हनुे गरी कुनै सर्स्यिे कुनै लबवार्को कारवायह र यकनारािा सहभालग हनु िागेिा लबवार्को 
कुनै पििे आवश्यक प्रिार् सयहत लबवार्को कारवायह यकनारा नगनय लनवरे्न दर्न सक्नेछन  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय 
ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछन । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार लबवार् लनरुपर् हनु नसक्न े अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था 
अनसुारको सभािे तोकेको सलिलतिे काि कारवायह र यकनारािा गनेछन । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाय सभािे लबवार्का पिहरूिार्य सोयह उपर्फा बिोजजि गदठत सलिलतबाट लबवार्को कारवायह 
यकनारा हनुे कुराको जानकारी गरार्य उि सलिलत सिि उपजस्थत हनु पठाउनपुनेछन । 

पररच्छेनर्-६ 

लनर्यय र अन्य आरे्श 

४१. लनर्यय गनुयपनेाः (१) सलिलतिे सनुवार्यको िालग पेश भएको लबवार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने बाँयक नरयह लबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको 
रे्जखएिा सोयह पेशीिा लबवार्िा लनर्यय गनुयपनेछन । 



 

 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि लनर्यय गरेपलछन लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय यकताबिा िेजख सलिलतिा उपजस्थत सर्स्यहरू सबैिे 
र्स्तखत गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको लनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचलित कानून बिोजजि खिुाउनपुने यववरर् खिेुको पूर्य 
पाठ लनर्यय भएको लिलतिे बयढिा सात दर्न लभत्र तयार गरी लिलसि सािेि राख्नपुछनय ।   

(४) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनालसब कारर्िे गर्ाय सोयह दर्न लबवार् 
लनर्यय गनय नसक्न ेभएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी तारेख तोक्नपुनेछन । 

४२. लनर्ययिा खिुाउनपुनेाः(१) सलिलतिे र्फा ४१ बिोजजि गरेको लनर्ययको पूर्यपाठिा यस र्फा बिोजजिका कुराहरू खिुार्य अनसूुची-७ 
बिोजजिको ढाचँािा तयार गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्यपाठ तयार गर्ाय बार्ीकताय तथा प्रलतबार्ीको जजयकर, लनर्यय गनुयपने रे्जखएको यवषय, र्वैु पिबाट 
पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेतको यवषय खिुाउनपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा उल्िेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेत खिुाउनपुनेछनाः- 
(क) तथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबवार्को कुनै पििे कानून व्यवसायी राखेको भएिा लनजिे पेश गरेको बहस नोट तथा बहसिा उठार्एका ििु 

यवषयहरु; 

(ग) लनर्यय गनयको िालग आिार लिर्एको प्रिार्का साथै र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार् तथा त्यसको यवश्लषेर्; 

(घ) लनर्यय कायायन्वयन गनयको िालग गनुयपने यवषयहरूको लसिलसिेवार उल्िेखन सयहतको तपलसि खण्ड; तथा 
(ङ) लनर्यय उपर पनुरावरे्न िाग्न ेभएिा पनुरावरे्न िाग्न ेजजल्िा अर्ाितको नाि र के कलत दर्नलभत्र पनुरावरे्न गनुयपने 

हो सो सिेत ।  

  (४) उपर्फा २ तथा ३ िा उल्िेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेत लनर्ययिा खिुाउन सक्नछेनाः- 
(क) सािी वा सजयलिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अविम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरर् र लबवार्िा उि नजीरको लसध्र्ान्त के कुन 
आिारिा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुनभएको हो भने्न कारर् सयहतको यवश्लषेर्; 

(ग) लनर्ययबाट कसैिार्य कुनै कुरा दर्नभुराउनपुने भएको भए कसिार्य के कलत भरार्यदर्नपुने हो सोको यववरर्; तथा 
(घ) लबवार्को िििा कुनै िािसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्त ुसलिलत सिि पेश भएको भए सो िािसािान वा 

वस्तकुो हकिा के गने हो भने्न यवषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुवार्यिा लनर्यय हनुसक्नाेः (१) सलिलतिे पयहिो सनुवार्यको िालग पेश भएको अवस्थािा नै लबवार्िा थप प्रिार् बजुझरहनपुने 
अवस्था नरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्या वा सलिलतको िेत्रालिकार नरहेको कारर्िे लबवार् लनर्यय गनय नलिल्न ेरे्खेिा पयहिो 
सनुवार्यिा नै लनर्यय गनय सक्नछेन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनर्यय िेत्रालिकारको अभाव रहेको कारर्िे भएको अवस्थािा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ाित 
वा स्थानीय तह वा अन्य लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन सम्बजन्ित पििार्य  जानकारी दर्न ुपनेछन । 

४४. लनर्यय संशोिनाः (१)सलिलत सिि लबवार्को पि वा कुनै सरोकारवािािे लबवार्को लनर्ययिा भएको कुनै िेखार्यको त्रटुी संशोिन गरीपाउन 
जजयकर लिर्य लनर्ययको जानकारी भएको पैंलतस दर्न लभत्र लनवरे्न दर्न सक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्न परी सलिलतिे हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट लनर्ययको िूि आशयिा कुनै 
हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुनटै्ट पचाय खडा गरी लनवरे्न बिोजजि लनर्यय संशोिन गने आरे्श दर्नसक्नेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिर्नेछन । 

४५. लनर्ययिा हेरफेर गनय नहनुाेः(१) सलिलतका सर्स्य अथवा अरु कसैिे पलन सलिलतका सर्स्यहरुको र्स्तखत भैसकेपलछन लनर्ययिा कुनै प्रकारको 
थपघट वा केरिेट गनय हुँरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१)बिोजजि को कसरु गने कियचारीिार्य आवश्यक कारवाहीको िालग सम्बजन्ित लनकायिा िेजख 
पठाउनपुनेछन ।  



 

 

४६. लनर्यय भएपलछन गनुयपने कारवायहाः(१)उजरुी प्रशासकिे सलिलतबाट लनर्यय भएपश्चात लनर्यय यकताबिा सलिलतका सर्स्यहरु सबैको र्स्तखत 
भएको ययकन गरी लनर्यय यकताब र लिलसि जजम्िा लिनपुछनय । 

  (२)यस ऐन बिोजजि लनर्ययको पूर्यपाठ तयार भएपलछन सबै सर्स्यको र्स्तखत भैसकेपलछन उजरुी प्रशासकिे लनर्ययको 
कायायन्यवय गनयका िालग तत्काि गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िागी पठानपुछनय । 

४७. लनर्यय गनुयपने अवलिाः(१) सलिलतिे प्रलतवार् र्ाजखि भएको वा बयान गनुयपनेिा प्रलतबार्ीको बयान भएको लिलतिे तथा प्रलतवार् र्ाजखि 
नभएको वा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको लिलतिे नब्ब ेदर्नलभत्र लबवार्को अजन्ति लनर्यय गनुयपनेछन ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियावलि गर्ना गर्ाय िेिलििापको िालग पठार्यएको लबवार्को हकिा िेिलििापको प्रयियािा 
िागेको सिय कटार्य अवलि गर्ना गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन लबवार्िा बझु्नपुने प्रिार् तथा परुा गनुयपने प्रयिया बाँयक नरही लबवार् 
लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र दर्नलभत्र अजन्ति लनर्यय गनुयपनेछन । 

 

४८ अन्तररि सरिात्िक अरे्श जारी गनय सयकन े 

:yfgLo P]gsf] bkmf $(  sf] pkbkmf  * sf] v08  ;Dd plNnlvt  ljifodf -ª_ b]lv -s_ tTsfn cGtl/d ;+/IffTds 

cfb]z hf/L ug{ ;lsg]5 . o:tf] cfb]z hf/L ubf{ lgj]bsn] k]z  u/]s]f sfuhft , lghsf] cj:yf / j:t'ut 

kl/l:yltsf]  k|f/lDes 5fgljg u/L tTsfn cfb]z gu/] lgj]bsnfO{ kg{ ;Sg] gsf/fTds k|efjsf] d"Nof+sg ug{' kb{5 . 

Goflos ;ldltn] hf/L ug{] cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z cg';"rL * df pNn]v u/] adf]lhd x'g]5 . 

 

पररच्छेनर्-७ 

सलिलतको सजचवािय 

४९ सलिलतको सजचवाियाः (१)सलिलतको काययसम्पार्निार्य सहजजकरर्ा गनय एक सजचवािय रहन ेछन । 

  (२) उपर्फा (१) विोजजिको सजचवाियिा काययपालिकािे आवश्यताअनसुार उजरुी प्रशासक, अलभिेख प्रशासक तथा अन्य 
कियचारीहरुको व्यवस्था गनय सक्नछेन । सजचवाियको काययसम्पार्निार्य व्यवजस्थत गनय सजचवािय अन्तगयत उजरुी शाखा/ फाटँ तथा 
अलभिेख शाखा/फाटँ रहन सक्नेछन । 

 

 

५० उजरुी प्रशासकको काि, कतयव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्िेख भए रे्जख बाहेक उजरुी प्रशासकको काि, कतयव्य र अलिकार 
रे्हाय बिोजजि हनुेछनाः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रलतवार् र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पगेुको भए कानून बिोजजि िाग्ने र्स्तरु लिर्य र्ताय 
गने र र्ताय गनय नलिल्न ेभए कारर् जनार्य र्रपीठ गने; 

(ख) यववार्िा प्रिार्को िालग पेश भएका नक्कि कागजिार्य सक्किसँग लभडार्य दठक रे्जखएिा प्रिाजर्त गने र लिलसि 
सािेि राख्न ेतथा सक्कििा केयह कैयफयत रे्जखएिा सो जनार्य सम्बजन्ित पिको सयहछनाप गरार्य राख्न;े 

(ग) पेश भएका लिखत साथ संिग्न हनुपुने प्रिार् तथा अन्य कागजात छन वा छैनन भए ठीक छन वा छैनन जाचँ्न;े 

(घ) सलिलतको आरे्शिे जझकाउनपुने प्रलतबार्ी, सािी वा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् जारी गने; 

(ङ) यववार्का पििार्य तारेख वा पेशी तारेख तोक्न;े 

(च) सलिलत सिि पेश हनुपुने लनवरे्न र्ताय गरी आरे्शको िालग सलिलत सिि पेश गने; 

(छन) कानून बिोजजि वारेस लिने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्न ेलनवरे्न लिर्य आवश्यक कारवाही गने; 

(ज) सलिलतबाट भएको आरे्श कायायन्वयन गने गराउन;े 

(झ) सलिलतिा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्न,े भपायर्य गने िगायतका काययहरु गने; 

(ञ) आवश्यकतानसुार सलिलतको तफय बाट पत्राचार गने; 



 

 

(ट) सलिलतको आरे्शिे तािेि गनुयपने म्यार् तािेि गनेगराउन,े तािेि भएको म्यार्को तािेिी जाचँी रीतपूवयकको नभए 
पनुाः जारी गने तथा अन्य अर्ाित वा लनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपालिका/नगरपालिकािे तािेि गररदर्नपुने म्यार् 
तािेि गने गराउन;े 

(ठ) लनर्यय यकताब र उजरुीको लिलसि जजम्िा लिन;े 

(ड) सलिलतिा र्ताय भएका यववार् तथा लनवरे्न िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र िालसक वा वायषयक 
प्रलतवरे्न पेश गनुयपने लनकाय सिि प्रलतवरे्न तयार गरी संयोजकबाट प्रिाजर्त गरार्य सम्बजन्ित लनकायिा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजरुीका लिलसििा रहेका कागजातको रीतपूवयक नक्कि दर्न;े 

(र्) जजल्िा अर्ाितिा पनुरावरे्न िाग्न ेगरी लनर्यय भएका यववार्िा पनुरावरे्न म्यार् जारी गरी तािेि गनेगराउन;े 

(त) अर्ाित वा अन्य कुनै लनकायिा यववार्को लिलसि वा कुनै कागजात पठाउनपुने भएिा सलिलतिार्य जानकारी गरार्य 
लिलसि वा कागजात पठाउन ेतथा यफताय प्राप्त भएपलछन कानून बिोजजि सरुजित राख्न ेव्यवस्था लििाउन;े 

(त) लनर्यय यकताब जजम्िा लिन;े तथा 
(थ) पेश भएका लनवरे्न िगायतका कागजातिा सलिलतबाट आरे्श हनुपुने वा लनकासा लिनपुनेिा सलिलत सिि पेश गने 

। 

 

५१ अलभिेख प्रशासकको काि, कतयव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्िेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको काि, कतयव्य र अलिकार 
रे्हाय बिोजजि हनुेछनाः 
 (क) लनर्यय कायायन्वयन सम्बन्िीाः 

(२) लनर्यय बिोजजि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा दर्िार्यभरार्य दर्नपुने िगायतका लनर्यय कायायन्वयनका िालग 
गनुयपने काययहरु गने तथा लनर्यय कायायन्वयनको अलभिेख राखी कानून बिोजजि यववरर् पठाउनपुने 
लनकायहरुिा यववरर् पठाउन;े 

(३) लनर्यय कायायन्वयनको िििा लनवरे्न दर्एका पिहरुको वारेस लिन,े सकार गराउने, गजु्रकेो तारेख 
थिाउने िगायतका काययहरु गने; 

(४) सलिलतको आरे्शिे रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ाित वा लनकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा अन्य 
अड्डा अर्ाितिा र्ाजखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

(५) लनर्यय बिोजजि लििाि गने िगायतका अन्य कुनै काि गनुयपने भए सो सिेत गने; तथा 
(६) िेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्वयनको िििा गनुयपने भएिा सलिलत सिि पेश गरी 

आरे्श बिोजजि गने । 

 (ख) अलभिेख संरिर् सम्बन्िीाः 
(१) अलभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनर्यय भएका लिलसि सरुजित राख्न े र कानून बिोजजि सडाउनेपने 

काजगहरु सडाउन;े 

(२) लनर्यय भएका लिलसिहरुिा कागजात जाँच गरी र्रुुस्त रहेनरहेको हेने र लिलसि कानून बिोजजि गरी 
र्रुुस्त अवस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजजि सडाउन ेकागजको यववरर् तयार गरी सो यववरर् सरुजित रहने व्यवस्था गने; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र आवश्यकतानसुार यववरर् 
तयार गने; तथा 

(५) कुनै अर्ाित वा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि वा कुनै कागजात िाग भै आएिा रीतपूवयक 
पठाउने र यफताय प्राप्त भएपलछन रीतपूवयक गरी सरुजित राख्न े। 

५२ उजरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनवरे्नाः(१) यस ऐन बिोजजि उजरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकिे गरेको आरे्श 
वा कारवाही उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श वा कारवाही भएको पाँच दर्नलभत्र सलिलत सिि लनवरे्न दर्न सक्नछेन । 

  (२) सलिलतिे उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको लनवरे्न उपर सनुवुार्य गरी लनवरे्न पेश भएको बयढिा सात दर्न लभत्र लनवरे्न 
उपरको कारवायह टुङ्गग्याउनपुनेछन । 



 

 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्न उपर आरे्श वा लनर्यय गनुयपूवय केयह 
बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र लनर्यय वा आरे्श गनुयपनेछन । 

 

पररच्छेनर्-८ 

िेिलििाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३ लििापत्र गराउनाेः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोजजि लििापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिा लििापत्र गराउनसक्नछेन । 

  (२) यववार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची-९ बिोजजिको ढाँचािा लनवरे्न दर्एिा सलिलतिे उजरुीिा लििापत्र गराउन 
उपयिु रे्खेिा लििापत्र गरार्दर्नछेन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूिे दर्एको लनवरे्नको व्यहोरा सलिलतिे र्वैु पििार्य सनुार्य त्यसको पररर्ाि सम्झार्य 
पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्ििा सहिलत रहेनरहेको सोध्नपुनेछन । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि सनुाउँर्ा पिहरूिे लििापत्र गनय िञु्जर गरेिा सलिलतिे पिहरूको लनवरे्निा उल्िेख भएको 
व्यहोरा बिोजजिको लििापत्र तीन प्रलत तयार गराउनपुनेछन । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिार्य पढीबाँची सनुार्य लििापत्र गनय िञु्जर भएिा पिहरूको सयहछनाप 
गरार्य सलिलतका सर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अनसूुची-१० बिोजजिको ढाचँािा प्रिाजर्त गरी एक प्रलत सलिलतिे अलभिेखको िालग 
लिलसििा राख्नपुनेछन तथा एक-एक प्रलत बार्ीकताय तथा प्रलतबार्ीिार्य दर्नपुनेछन । 

५४ िेिलििाप गराउन सक्नाेः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोजजि लििापत्र गनय लिल्न ेउजरुीिा पिहरूबीच िेिलििाप गराउन सक्नेछन । 

  (२) पिहरूिे जनुसकैु तहिा यवचारािीन रहेको प्रचलित कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट सिािान गनय सयकने यववार्िा 
यववार्का पििे संयिु रूपिा सलिलत सिि लनवरे्न दर्न सक्नछेनन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि लनवरे्न दर्एकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लनरोपर् हनु उपयिु रे्जखएिा सलिलतिे त्यस्तो उजरुी 
िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपर् गनय िेजख पठाउन ुपनेछन । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपलछन िेिलििाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच िेिलििाप गरार्यदर्नपुनेछन । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोयकए बिोजजि हनुछेन । 

५५ उजरुी लनर्यय गनेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपर् गनय प्रयिया बढाएकोिा िेिलििापको 
िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूिार्य उजरुीको पेशी तारेख तोयक कानून बिोजजि कारवाही गरी सनुवार्य तथा लनर्यय गने 
प्रयिया बढाउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा 
िेिलििाप वा लििापत्र हनु नसकेिा सलिलतिे अलिकार िेत्र रहेको अर्ाितिा जान ेभलन सनुार्यदर्नपुनेछन । 

५६ िेिलििाप वा लििापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन कुनै उजरुीिा लििापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृलत 
वा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बार्ीकताय भर्य चिेको कुनै यववार् वा सावयजलनक तथा सरकारी सम्पजि वा यहतिा असर पने 
रे्जखएिा सलिलतिे त्यस्तो यववार्िा लििापत्र गराउनेछैनन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटार्य अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भन ेलििापत्र गरार्यदर्नपुनेछन । 

५७ िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलिलतिे सलिलत सिि सनुवार्यको िालग पेश भएको उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्न ेसम्भावना रहेको 
रे्खेिा पिहरूिार्य िेिलििापको िालग तारेख तोक्न सक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तारेखको दर्न सलिलतिे यववार्का पि तथा यवपि, उपजस्थत भएसम्ि पििे पत्यार्य साथै 
लिर्आएका अन्य व्यजि सिेत उपजस्थत गरार्य िेिलििापको िालग छनिफि गरार्य पिहरूको बीचिा सहिलत भएिा सहिलत भए बिोजजि 
लििापत्र कागज तयार गनय िगार्य लििापत्र गरार्यदर्नपुनेछन । 



 

 

  (३) उजरुीिा तोयकएको म्यार्िा सलिलत सिि उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत भएर पलन तारेख गजुारी यववार्िा तारेखिा 
नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि नभएको भए तापलन यववार्को पेटबोिीबाट उजरुीको पि कायि हनुे रे्जखएको व्यजि सिेत 
िेिलििापको िालग उपजस्थत भएिा सलिलतिे िेिलििाप गरार्य लििापत्रको कागज गरार्यदर्नपुनेछन । 

५८ प्रारजम्भक सनुवार्य पूवय िेिलििापाः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रारजम्भक सनुवार्यको िालग सलिलत सिि उजरुी पेश हनुपूुवय उजरुीिा िेिलििाप 
हनुसक्न ेअवस्था रे्जखएिा वा पिहरूिे सो व्यहोराको लनवरे्न लिर्य आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज तयार गरी सलिलत सिि 
पेश गनयसक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय लििापत्रिा अजन्ति सहिलत नजटेुको भए तापलन पिहरू िेिलििापको िालग प्रयियािा जान 
सहित भएिा उजरुी प्रशासकिे पिहरूको लनवरे्न लिर्य उजरुीिा िेिलििापको िालग िेिलििापकताय सिि पठाउने आरे्शको िालग 
सलिलत सिि पेश गनयसक्नछेन । 

५९ िेिलििापकतायको सूची तयार गनेाः(१) सलिलतिे िेिलििापको कायय गराउनको िालग रे्हाय बिोजजिको योग्यता पगेुको व्यजिहरूको 
यववरर् खिुार्य सम्भायवत िेिलििापकतायको सूची तयार गनेछनाः 

 (क) कजम्तिा स्नातक उजिर्य गरेको; 
 (ख) कुनै राजनीलतक र्ि प्रलत आस्था राखी राजनीलतिा सयिय नरहेको; तथा 
 (ग) स्थानीय स्तरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ) िेिलििापकतायको ४८ घण्टा तालिि लिर् िेिलििापकतायको कायय गरै् आएको । 

 (ङ) २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च) िाथी योग्यतािा जनु सकैु कुरा िेजखएको भएता पलन तालिि लिर् हाि काि गरररहेकाको हकिा लनजिार् 
लनरन्तरता दर्न सयकने । 

  (२) िेिलििापकतायको सूची तयार गरेपलछन सलिलतिे सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न गराउनपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनिुोर्न भएपलछन सलिलतिे सावयजलनक जानकारीको िालग सूचना प्रकाशन गनुयपनेछन तथा 
िेिलििापको िालग पठाउँर्ा प्रत्येक पििार्य सो सूची उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

६० िेिलििापकतायको सूची अद्यावलिक गनेाः (१) सलिलतिे र्फा ५९ बिोजजि तयार भएको सूची प्रत्येक वषय अद्यावलिक गनुयपनेछन । 

  (२) प्रत्येक वषय अद्यावलिक गरेको िेिलििापकतायको सूची सलिलतिे सभाबाट अनिुोर्न गराउनपुनेछन । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजि िेिलििापकतायको सूचीिा सूचीकृत हनु योग्यता पगेुको व्यजििे सलिलत सिि 
सूचीकृत गररपाउनको िालग अनसूुची-११बिोजजिको ढाँचािा लनवरे्न दर्नसक्नछेन । 

६१ िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सलिलतिे र्फा ६० बिोजजि िेिलििापकतायको सूची अद्यावलिक गर्ाय रे्हायको अवस्थाका 
िेिलििापकतायको नाि सूचीबाट हटाउनेछनाः- 

(क) लनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटार्यपाउँ भने्न लनवरे्न दर्एिा; 
(ग) लनजिे नैलतक पतन रे्जखन ेफौजर्ारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) लनज कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएिा; र 

(ङ) सलिलतिे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि लनजिार्य सूचीबाट हटाउने लनर्यय गरेिा । 

(च)  बसर् सरार् गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटार्एका िेिलििापकतायहरूको नािाविी सलिलतिे सावयजलनक सूचनाको िालग 
प्रकाशन गनुयपनेछन । 

६२ िेिलििापको िालग सियावलि तोक्नाेः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि िेिलििाको िालग िेिलििापकताय पठाउँर्ा बयढिा लतन ियहना 
सम्िको सिय तोयक पठाउनेछन । 



 

 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँर्ा सािान्यतयााः वयढिा तीनजना बाट िेिलििाप गराउने गरी तोक्नपुनेछन ।   

६३ िेिलििापकतायको छननौटाः (१) सलिलतिे िेिलििाप गराउने काययको िालग यववार्का पिहरूिार्य एक जना िेिलििापकतायको छननौट गनेछन 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापकतायको िालग सहिलत नभएिा सलिलतिे पिहरूको 
सहिलतिा लतन जना िेिलििापकतायको छननौट गनुयपनेछन । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकतायको नाििा सहिलत हनु नसकेिा सलिलतिे िेिलििापकतायको सूचीिा रहेका 
िेिलििापकतायहरू िध्येबाट र्वैु पिबाट एक-एक जना िेिलििापकताय छननौट गनय िगार्य तेस्रो िेिलििापकताय छननौट गररदर्नपुनेछन । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिलतिा िेिलििापकतायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि िेिलििापकताय हनु अयोग्य नभएको 
कुनै व्यजि वा संस्थाबाट िेिलििाप प्रयिया अगाडी बढाउन सहित भै लिजखत लनवरे्न दर्एिा सलिलतिे त्यस्तो व्यजि वा संस्थािार्य 
िेिलििापकताय तोयकदर्नपुनेछन । 

६४ िेिलििापकतायको पररवतयनाः (१) सलिलतिे रे्हायको अवस्था परर पिहरूिे लनवरे्न दर्एको अवस्थािा िेिलििापकताय पररवतयन 
गररदर्नपुनेछनाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउन ेअवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिलतिा िेिलििापकताय हेरफेर गनय िञु्जर भएिा; 
(ग) यववार्को कुनै पििे िेिलििापकताय प्रलत अयवश्वास रहेको लिजखत जानकारी गराएिा; 
(घ) कुनै कारर्िे िेिलििापकतायिे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसक्न ेजनाएिा; 
(ङ) यववार्को यवषयवस्तिुा िेिलििापकतायको कुनै स्वाथय रहेको िेिलििापकतायिे जानकारी गराएिा वा कुनै 

स्रोतबाट सलिलत सिि जानकारी भएिा; तथा 
(च) िेिलििापकतायिे िेिलििापकतायको हैलसयतिे काययगर्ाय र्फा ६६ तथा अन्य प्रचलित कानून बिोजजि 

पािन गनुयपने आचरर् पािन नगरेिा । 

  (२) िेिलििापकताय पररवतयनको कारर्िे तोयकएको सियिा िेिलििापको कायय सम्पन्न हनु नसक्ने भएिा सलिलतिे बयढिा 
एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछन । 

६५ िेिलििापको िालग पठाउँर्ा गने प्रयियााः (१) सलिलतिे कुनै उजरुी िेिलििापको िालग िेिलििापकताय सिि पठाउँर्ा पिहरूिार्य 
िेिलििापकतायको सम्पकय  उपिब्ि गरार्य िेिलििापकताय सिि उपजस्थत हनुे तारेख तोयक रे्हाय बिोजजिको कागज साथै राजख 
िेजखपठाउनपुनेछनाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा िखु्य िखु्य कागजातको प्रलतलिपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपिब्ि भएसम्ि टेलिफोन नम्बर, र्यिेि, 

फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय  यववरर्; तथा 
(ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रयिया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

  (२) िेिलििापकतायिे सलिलत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

  (३) िेिलििापको िालग तोयकएको सिय सम्पन्न भएको सात दर्न लभत्र उजरुीको पिहरू सलिलत सिि उपजस्थत हनु ेगरी 
तारेख तोक्नपुनेछन । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन िेिलििापकतायिे तोयकएको सिय अगावै उजरुी सलिलत सिि यफताय 
पठाउने लनर्यय गरेिा सो लनर्ययको जानकारी भएको सात दर्न लभत्र पिहरूिार्य सलिलत सिि उपजस्थत हनुेगरी पठाउनपुनेछन । 

६६ िेिलििापिा अविम्बन गनुयपने प्रयियााः(१) सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा िेिलििापको िालग छनिफि गने तथा अन्य कायय गने स्थानको 
छननौट गरी पि तथा िेिलििापकतायिार्य सोको जानकारी उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

  तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे अन्य कुनै स्थानको छननौट गनय बािा पनेछैनन । 

  (२) पिहरूिार्य उपर्फा (१) बिोजजि िेिलििापकतायिे तोकेको स्थानिा तोयकएको सियिा उपजस्थत हनु ेर्ाययत्व रहनेछन । 



 

 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्व पिहरूिे परुा नगरेिा िेिलििापकतायिे िेिलििापको प्रयिया बन्र् गरी सलिलतिार्य 
सोको लिजखत जानकारी गरार्य उजरुीको कागजात यफताय पठाउनसक्नछेन । 

  (४) िेिलििापको िििा िेिलििापकतायिे पिहरूबीचिा सहजकतायको भलूिका गनेछन र उि भलूिका लनवायह गने िििा 
लनजिे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग सिेत एकि वा सािूयहक वाताय गनयसक्नछेनाः 

(क) यववार्को यवषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यजि; तथा 
(ख) यववार्को यवषयवस्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापकतायिे पिहरूको सहिलतिा पिहरूसँग रे्हाय बिोजजि वाताय गनयसक्नछेनाः 
(क) पिहरूसँग एकि एभकान्तवाताय; तथा 
(ख) टेलिफोन वाताय, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वातायिाप । 

  (६) प्रचलितकानून तथा यस ऐनको िान्यता यवपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे िेिलििापको कायययवलि 
लनिायरर् गनयसक्नेछन । 

६७ िेिलििापकतायको आचरर्ाः(१)िेिलििापकतायिे रे्हाय बिोजजिको आचरर् पािन गनुयपनेछनाः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्िी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पििार्य डर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहनु;े 

(घ) यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसँग आलथयक कारोबारिा सिँग्न नहनु;े 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बनकेो प्रचलित कानून तथा अन्य स्थायपत िान्यता यवपरीत आचरर् गनय नहनु;े 

(च) िेिलििापको िििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सर्भावपूर्य र सबै पिप्रलत सिान व्यवहार कायि गने; 

(छन) िेिलििापको िििा पिहरुिे व्यि गरेको यवषयवस्तकुो गोपनीयता कायि राख्न;े तथा 
(ज) िेिलििापको िििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्त ु प्रयिया सम्पन्न भएपलछन वा लनज 

प्रयियाबाट अिग भएपलछन सम्बजन्ित पििार्य सरुजित यफताय गने । 

  (२) सलिलतिे कुनै िेिलििापकतायिे उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पािना नगरेको उजरुी परी वा सो यवषयिा स्वयं 
जानकारी प्राप्त गरी छनानयवन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्तो िेिलििापकतायिार्य िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनछेन । 

६८ लिखत तयारी र लििापत्राः(१) िेिलििापकतायिे पिहरुसँगको छनिफि पश्चात िेिलििापको िालग र्वैु पि सहित भएकोिा लििापत्र गरार्य 
सहिलत भएको यवषयवस्त ुबिोजजिको लििापत्रको लिखत तयार गरर सलिलत सिि पठाउनपुनेछन । 

   

६९ िेिलििाप नभएको उजरुीिा गनुयपने कारवाहीाः(१) िेिलििापकतायिे पिहरु बीचिा िेिलििाप हनु नसकेिा सो व्यहोरा खिुार्य प्रलतवरे्न 
तयार गरी यववार्का सबै कागजात सयहत सलिलतिा यफताय पठाउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय िेिलििापकतायिे पिहरुिार्य सलिलत सिि हाजीर हनु जान ेबयढिा सात दर्नको म्यार् तोयक 
पठाउनपुनेछन । 

७० िेिलििाप नभएको उजरुीिा लनर्यय गनुयपनेाः (१)स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िासलिलतिे िेिलििापको िालग पठाएको उजरुीिा 
पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसयक िेिलििापकतायको प्रलतवरे्न सयहत प्राप्त हनु आएिा कानून बिोजजि कारवाही गरी लनर्यय गनुयपछनय । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन रे्हाय बिोजजिको उजरुीिा अलिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्ित अर्ाित 
वा लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन सनुार्य पठार्यदर्नपुछनयाः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको यववार्िा; तथा 
(ख) कुनै अर्ाित वा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रयेषत भएको यववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजजिको यववार्िा सम्बजन्ित अर्ाित वा लनकायिा पठाउँर्ा हाजजर हनु जान ेतारेख तोकी 
पठाउने तथा लिलसि सिेत नक्कि खडा गरी अलभिेख राजख सक्कि लिलसि सम्बजन्ित अर्ाित वा लनकायिा पठाउनपुनेछन । 



 

 

७१ िेिलििाप र्स्तरुाःिेिलििापिा जान ेयववार्को हकिा िेिलििापकतायिे पिहरुिे सहिलतिा दर्न िञु्जर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तरु 
िाग्नेछैनन ।तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछनन ।  

७२ सिरु्ाय स्तरिा हनु ेसािरु्ाययक िेिलििाप प्रवियन गनय कियचारी तोक्न सक्नाेः(१)सलिलतिे स्थानीय स्तरिा िेिलििाप प्रवध्र्यन गनयको िालग 
काययपालिकािा अनरुोि गरेिा कियचारी खटार्य सिरु्ाय स्तरिा िेिलििापको प्रवध्र्यनात्िक काययिि गनयसयकनछेन । 

(२) सिरु्ाय स्तरिा हनु े सािरु्ाययक िेिलििापको हकिा र्फा .... अनसुारको योग्यता तथा अनभुव नभएका िेिलििापकतायवाट 
िेिलििाप गराउन वािा पने छैनन । 

(२) सलिलतिे सिरु्ायस्तरिा हनु ेसािरु्ाययक िेिलििापको कायययवलि तोके विोजजि हनुेछन । 

पररच्छेनर्-९ 

लनर्यय कायायन्वयन सम्बन्िी व्यवस्था 

७३ सजचवाियको जजम्िेवारीाःकाययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनिा रयह सलिलतको लनर्यय कायायन्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्य 
काययको रेखरे्ख गने जजम्िेवारी वहन गनुयपनेछन । 

७४ सहयोग गनुयपनेाः(१)गाउँपालिका कायायिय तथा सो अन्तगयतका सबै वडा कायायिय तथा अन्य कायायियिे यस ऐन तथा प्रचलित कानून 
बिोजजि सलिलतिे गरेको लनर्यय बिोजजि व्यजि वा संस्था वा अन्य कसैसँग असिु गनुयपने जरीवाना वा अन्य रकि असिुउपर गनय 
सहयोग गनुयपनेछन । 

  (२)यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजि सलिलतिे असूि गनयपने जरीवाना, लबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असिुउपर 
नभर्य उपर्फा (१) िा उल्िेख भए बिोजजिका कायायियहरुिे कुनै लसफाररश वा कुनै कायय गररदर्नछैेननन । 

७५ असिुउपर गनेाः(१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलतको लनर्यय बिोजजि कुनै पिसँग जरीवाना वा लबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर 
गनुयपने भएिा सो पििे जरीवाना लतनय बझुाउन ल्याएिा बजुझ सर्रस्याहा गरी जरीवानाको िगत कट्टा गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि असिुउपर नभएिा िगत राखी सम्बजन्ित पिको नाि नािेसी तथा जरीवाना रकि सिेतको यववरर् 
गाउँपालिका/नगरपालिकाको कायायियका साथै सबै वडा कायायियिा सिेत अलभिेखको िालग पठाउनपुनेछन । 

  (३) सम्बजन्ित कायायियहरुिे उपर्फा (२) बिोजजि िेजख आएिा त्यस्तो पिसँग जरीवाना रकि असिुउपर गरी अलभिेख 
शाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछन । 

   

७६ भरीभराउ गनेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै लनर्यय बिोजजि कुनै पििे राखेको र्स्तरु, वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै 
पिबाट भरार्यपाउन ेभएिा भरार्यपाउन ेपििे भरीदर्नपुने पिको त्यस्तो रकि भरार्यदर्नपुने स्रोत खिुार्य अनसूुची-१२बिोजजिको ढाँचािा 
लनवरे्न दर्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि लनवरे्न दरँ्र्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँक खाता वा कुनै सहकारी वा बचत संस्थािा रहेको रकि र 
सो नभएिा लििाि लबिी गरी असिुउपर गनुयपने अवस्था भएिा कुनै अचि सम्पजिको व्यहोरा खिुार्य लनवरे्न दर्नपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको लनवरे्निा र्फा ७८ बिोजजिको यववरर् खिुार्य लनवरे्न दर्नपुनेछन । 

७७ चिनचिार्यदर्नाेः(१) सलिलतिे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै लनर्यय बिोजजि कुनै सम्पजि वा अलिकार वा कुनै यवषयवस्त ुवा सेवा वा अन्य 
कुनै यवषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्यस्तो चिन पाउने यवषयको यववरर् खिुार्य अलभिेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३को ढाँचािा 
लनवरे्न दर्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि लनवरे्न परेिा अलभिेख प्रशासकिे लनर्यय बिोजजिको यवषयको चिन चिार्यदर्नपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्न दरँ्र्ा चिन चिाउनपुने सम्पजिको र्फा ७८  बिोजजिको यववरर् खिुाउनपुनेछन । 

७८ सम्पजिको यववरर् खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय वा चिनचिार् पाउनको िालग लनवरे्न दर्ने यववार्को पििे लनवरे्निा सम्पजिको यववरर् 
उल्िेख गर्ाय रे्हाय बिोजजिको यववरर् खिुाउनपुनेछनाः- 

  (क) अचि सम्पजिको यववरर् 



 

 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार यकल्िा; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर तथा िेत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्ि वगययफट; 

(४) घर जग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पदक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वालित्व रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्वालित्व भन्र्ा फरक व्यजिको भोगचिन रहेको 

भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य यववरर्; तथा 
(७) घरिा भएको िगापात तथा खररर्लबयि हनु सक्न ेन्यूनति िूल्य । 

  (ख) चि सम्पजिको यववरर्ाः 
(१) चिसम्पजि रहेको ठाउँ तथा भोग वा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खातािा रहेको नगर् भए खातावािको साथै बैँक तथा शाखाको नाि; 

(३) चि सम्पजिको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवत लबयि िूल्य; तथा 
(४) नगर् बाहेकको चि सम्पजि भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको सार्ज र सँख्या । 

७९ सम्पजि रोक्का राख्नाेः(१)अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ वा ७६ बिोजजि लनर्यय कायायन्वयनको िालग लनवरे्न परेपलछन रे्खार्एको सम्पजिको 
हकिाआवश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्ििा लनर्ययको िालग कायायपालिका सिि पेश गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न ेलनर्यय 
गरेपछनी लनर्यय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा र्ताय रहेको कायायिय वा रजजषे्ट्रशन गने कायायियिा िेजख पठाउनपुनेछन । 

  (२)बािी, ब्याज,बहाि िगायतको सम्पजिको हकिा लनवरे्न परेको बयढिा र्रु्य दर्न लभत्र सम्पजि तायर्ात गनय िगार्य तायर्ात 
गर्ायको सियिा नै आवश्यक पने जलत सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हनु े बािी, बहाि, ब्याज, िनुाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय वा रोक्का 
राख्नपुछनय र त्यसको भपायर्य सम्बजन्ित पििार्य दर्नपुछनय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको िालग आवश्यक पने जलत सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको 
सूचना आवश्यकताअनसुार िेखा शाखा वा सम्बजन्ित बैँक वा सम्बजन्ित लनकायिा तरुुन्त िेजख पठाउनपुनेछन । 

  -$_ ;DklQ /f]Ssf ;DalGw cfb]z cg';"rL !$ adf]lhd x'g]5 . 
८० सम्पजि लििाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययवलिाः(१) काययपालिकािे यस ऐन बिोजजि भरीभराउ गनुयपने लबगो वा कोटय फी वा त्यस्तै कुनै रकि 

असिुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजि सम्पजिको यववरर् खिुार्य र्खायस्त परेिा त्यस्तो रकि भरीदर्नपुने व्यजििार्य 
बझुाउनपुने रकि बझुाउनसात दर्नको म्यार् दर्र्य सूचना जारी गनुयपछनय । 

  (२)उपर्फा (२)बिोजजिको म्यार्िा रकि बझुाउन नल्याएिा त्यस्तो भरीदर्नपुने व्यजिको भरीपाउन ेव्यजििे रे्खाएको र्फा 
७८ को रे्हाय (क) बिोजजिको सम्पजि तायर्ात गरील्याउनपुछनय ।  

  (३) र्ण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अर्ाित वा लनकाय वा गाउँपालिका वा सलिलतको लनर्ययिे असिु उपर गनुयपने कुनै 
रकिको हकिा त्यस्तो असिुउपर हनुपुने व्यजििे बझुाउन नल्याएिा लनजको जनुसकैु अचि सम्पजि फेिा परेिा तायर्ात गरी रोक्का 
राख्नपुछनय । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन जेथा जिानत वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ाजखि गरेको हकिा सो 
सम्पजिबाट खाम्न ेजलत रकिको िालग उपर्फा (३)बिोजजि गरररहनपुरै्न । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि िोि कायि भएपलछन उि अचि सम्पजिको लििािको सूचना सम्बजन्ित पििार्य दर्र्य 
सवयसािारर्को जानकारीको िालग लििाि हनु े लिलत र सम्पजिको यववरर् सयहतको सावयजलनक सूचना गाउँपालिका, जजल्िा प्रशासन 
कायायिय, जजल्िा अर्ाित, जजल्िा सिन्वय सलिलतको कायायिय तथा कोष तथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछन । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा तोयकएको दर्निा उि सूचनािा तोयकएको सम्पजि पञ्चयकते िोिबाट िालथ बढाबढ 
प्रयिया बिोजजि लििाि गनुयपनेछन । 

  (७) लििाि प्रयियािा सम्भव भएसम्ि जजल्िा अर्ाित, जजल्िा प्रशासन कायायिय वा स्थानीय प्रशासन कायायिय, स्थानीय प्रहरी 
कायायिय तथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका प्रलतलनलििार्य रोहवरिा राख्नपुनेछन ।  

  (८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाय उि सम्पजि कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा सोयह प्रयियाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक लििाि 
गनुयपनेछन तथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैिे लििाि सकार नगरेिा भरार्यपाउने पि लनवरे्किार्य नै उि सम्पजि पञ्चयकते िोििा सकार 
गनय िगाउनपुनेछन । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाय लनवरे्किे सम्पजि सकार गनय नचाहेिा पलछन अको जेथा खलु्न आएका बखत कानून बिोजजि 
गनेगरी लनजको लनवरे्न तािेिीिा राखी लििाििा चढार्यएको सम्पजि फुकुवा गरीदर्नपुछनय ।  



 

 

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै रकि असिु उपर गने िििा लििाि गर्ाय 
कसैिे सकार नगरेिा जलतिा सकार हनु्छन त्यलतिा नै सो सम्पजि लििाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून 
बिोजजि अन्य सम्पजि वा प्रयियाबाट असिुउपर गनुयपनेछन । 

८१ तायर्ात गने प्रयियााः(१)अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि तायर्ात गनुयपर्ाय कजम्तिा वडा सजचव स्तरको कियचारी खटार्य 
त्यस्तो अचि सम्पजिको चिनचल्तीको िूल्य स्पष्ट खलु्न ेगरी तायर्ात गनयिगाउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तायर्ात गने कियचारीिे तायर्ात गनुयपने सम्पजिको चिनचल्तीको िूल्य कायि गने प्रयोजनिे 
पञ्चयकते िोि कायि गरी िचुलु्का खडा गरी अलभिेख प्रशासक सिि प्रलतवरे्न सयहत पेश गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयकते िोि कायि गर्ाय रे्हाय बिोजजिक कुरािार्य आिार लिर्य कायि गनुयपनेछनाः 
(क) लनवरे्किे लनवरे्निा खिुाएको िूल्य; 

(ख) लनर्ययिा उल्िेख भएको भए सो िूल्य; 

(ग) पििे जिानत वा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका सिि लनवरे्न दरँ्र्ा खिुाएको िूल्य; 

(घ) तायर्ात गर्ाय भै आएको स्थानीय िूल्याकँन अनसुारको िूल्य; 

(ङ) िािपोत कायायियिे कायि गरेको न्यूनति िूल्य; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िूल्य कायि गरेको भए सो िूल्य; 

(छन) पञ्चयकते िोि कायि गनुयभन्र्ा तत्काि अगावै कुनै खररर्लबयि भएको भए सो िूल्य । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकते िोि” भन्नािे अचि सम्पजि लबयि गनुयपर्ाय लबयिहनु ेन्यनुति िूल्यिार्य सम्झनपुछनय 
। 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाय रे्हाय बिोजजिको कुरािार्य सिेत ध्यानिा राख्नपुनेछनाः 
(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग  जोलडएको छन वा छैनन; तथा 
(ख) गाउँ िेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको वतयिान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवलिक िलु्याँकन प्रलतवरे्न । 

८२ खाम्नजेलत िात्र लििाि गनुयपनेाः(१)काययपालिकािे र्फा ८० बिोजजि लििाि गर्ाय असिुगनुयपने बाँयक खाम्ने जलत सम्पजििात्र लििाि 
गनुयपनेछन । 

  (२) सम्पजि लििाि गर्ाय सकार भएको रकि असिुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको जलत रकि सम्पजिवाि 
पििार्य यफताय गरीदर्नपुछनय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफताय पाउन ेपि लििाि गर्ायको बखत उपजस्थत नभएको भए रकि यफताय लिन आउनभुनी 
लनजको नाििा सात दर्नको सूचना जारी गरीजझकार्य रकि यफताय गनुयपछनय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाय सम्बजन्ित पि रकि यफतायलिन नआएिा उि रकि सजञ्चतकोषिा र्ाजखि गरी आम्र्ानीबाँलि 
सर्रस्याहा गनुयपछनय । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोजजि लििाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाििा सम्पजि र्ताय नािसारीको िालग 
सम्बजन्ित कायायिय वा लनकायिा पत्राचार गरी लनजिार्य सम्पजिको चिनपूजी उपिब्ि गरार्य आवश्यक परे सो सम्पजिको चिन 
चिार्यदर्नपुछनय । 

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन र्फा ८० बिोजजिको लििाि प्रयिया अगाडी बयढसकेपलछन 
भराउनपुने रकि बझुाउन ल्याए पलन सो रकि नबजुझ सम्पजि लििाि गनुयपनेछन । 

८३ लििाि उपरको उजरुीाः यस ऐन बिोजजि भएको लििािको प्रयियािा जचि नबझु्ने पििे जनु प्रयिया उपर जचि नबझेुको हो सो भएको 
पन्र दर्न लभत्र सलिलत सिि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श बिोजजि गनुयपनेछन । 

८४ लबगो भराउँर्ा वा चिनचिाउँर्ा िागेको खचयाः यस ऐन बिोजजि लबगो भराउँर्ा वा चिनचिाउँर्ा िागेको खचय लबगो भरीदर्नपुने वा 
चिनदर्नपुने सम्बजन्ित पििे व्यहोनुयपनेछन । 

८५ यथाजस्थलतिा राख्नाेः काययपालिकािे यस ऐन बिोजजि चिनचिार्य िाग्न वा लबगो भरार्यपाउन कुनै सम्पजि रे्खार्य लनवरे्न परेपलछन लबगो 
भराउने वा चिनचिाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि सम्पजि हकहस्तान्तरर् गनय, भत्काउन, लबगानय तथा कुनै प्रकारको लनिायर् 
कायय गरी उि सम्पजिको स्वरुप पररवतयन गनय नपाउन े गरी रोक्का राख्न सम्बजन्ित पिको नाििा आरे्श जारी गरी उि सम्पजि 
यथाजस्थलतिा राख्नपुनेछन । 

८६ लनवरे्नबाट कारवाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोजजि भएको आरे्श यवपररत कुनै सम्पजिको हक हस्तान्तरर् 
वा स्वरुप पररवतयन आदर् गरेको लनवरे्न परेिा उि लनवरे्न र्ताय गरी त्यस्तो गने पिको नाििा लतन दर्नको म्यार्  जारी गरी लनजिार्य 
हाजजर गरार्य सो लनवरे्न सलिलत सिि पेश गनुयपनेछन । 



 

 

  (२) सलिलतिे उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्न पेश हनु आएिा पििार्य नयाँ उजरुी र्ताय गनय निगार्य उि लनवरे्नबाट नै 
आवश्यक कारवाही गरी लनर्यय गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्नको व्यहोराबाट लनवरे्न सलिलतको 
िेत्रालिकार लभत्र नपने यवषयिा परेको रे्जखएिा सलिलतिे उि यवषयिा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ाित वा लनकाय सिि जान 
सनुार्यदर्नपुनेछन । 

८७ चिनचिाउन े सूचनााः(१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलतको लनर्यय बिोजजि चिन चिार्य पाउन लनवरे्न परेिा चिन चिाउन े लिलत खिुार्य 
फिानो लिलतिा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कियचारी खयटर्य आउन ेहुँर्ा सो लिलत अगावै घर जग्गा खालि गरीदर्न ुभलन चिन 
दर्नपुने पिको नाििा सूचना जारी गनुयपनेछन । 

  (२) चिनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख प्रशासकिे सोयह पिको नाििा 
उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि तोयकएको लिलतिा खयटर्यजाँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बजन्ित कियचारीिे चिन चिार्य दर्एको 
िचुलु्का खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गरार्य चिन चिार्य चिन चिाएको िचुलु्का खडा गरी प्रलतवरे्न साथ अलभिेख 
शाखािा पेश गनुयपनेछन ।  

पररच्छेनर्-१० 

यवयवि 

८८ नक्कि लनवरे्नाः(१) सलिलत सिि र्ताय रहेको यवर्ानको कुनै सरोकारवािा पििे यववार्को लिलसििा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको 
िालग लनवरे्न दर्एिा सलिलतिे उि पििार्य सो कागजको नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्न दरँ्र्ा सम्बजन्ित पििे उजरुी शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुर्ाय उजरुी प्रशासक 
तथा अलभिेख शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने भएिा अलभिेख प्रशासक सिि लनवरे्न पेश गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बजन्ित कियचारीिे सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछनी 
पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोलिपल्ट नक्कि उपिब्ि गराउनेछन । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि लनवरे्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनवरे्न दर्नपुनेछन । 

  (५)यववार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बिोजजिको लनवरे्न दरँ्र्ा नक्किको सट्टािा कागजपत्रको फोटो जखच्न ेअनिुलत िागेिा सो 
दर्नपुनेछन । 

  (६) नक्कि लनवरे्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछन । 

८९ नक्कि र्स्तरुाः (१) सम्बजन्ित प्रशासकिे र्फा ८७ बिोजजि नक्कि वा फोटो जखच्नको िालग लनवरे्न दर्नेपिसँग रे्हाय बिोजजिको र्स्तरु 
लिर्य नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछनाः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको    रू ५।–रुपैयाँको र्रिे; 
(ख) सलिलतको लनर्यय कागजको हकिा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रिे; तथा 
(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिर्य फोटो जखच्न चाहेिा प्रलत पानाको रू ५।–   रुपैयाँको र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोजजि नक्कि र्स्तरु निाग्न े पििार्य यस र्फा 
बिोजजिको र्स्तरु िाग्नेछैनन । 

  (३) यस र्फा बिोजजि नक्कि उतार गरी िैजाने पििे नक्कि उतार गर्ाय िागेको खचयको व्यवस्था आफै गनुयपनेछन । 

९० र्स्तरु उल्िेख गनेाः(१)नक्कि प्रिाजर्त गने सम्बजन्ित प्रशासकिे नक्कि प्रिाजर्त गर्ाय नक्कि िैजाने पिको नाि थर तथा उजरुीिा 
हैलसयतका साथै नक्कि उतार गरेवापत र्ाजखि गरेको र्स्तरु र नक्कि पाना सिेत उल्िेख गरी नक्कि दर्एको व्यहोरा जनार्य नक्कि प्रिाजर्त 
गनुयपनेछन । 

९१ र्स्तरु चिुा नभर्य नक्कि नदर्र्नाेः सम्बजन्ित प्रशासकिे यस ऐन बिोजजि नक्कि िाग्न ेपििे नक्कि उतार गर्ाय र्फा ८९ बिोजजि िाग्न े
र्स्तरु र्ाजखि नगर्ायसम्ि नक्कि दर्नेछैनन र सो नक्किको आलिकाररकता प्रिाजर्त गनय पाउनेछैनन ।  



 

 

९२ प्रचलित कानून बिोजजि हनुाेः यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन उजरुीसँग सम्बजन्ित प्रचलित कानूनिा कुनै कुरा िेजखएको भए 
सोिा िेजखए जलतको हकिा सोयह बिोजजि हनुेछन । 

९३ लनयि बनाउन ेअलिकाराः सलिलतिे यस ऐनको प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-१ 

(दफा ८को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

उजरुीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्षपेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ================================ ==============sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-k|yd kIf_ lgj]bs=============================================================== 

lj?4 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ==============================================sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-bf];|f] kIf_ ljkIfL=============================================================== 

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद 

ि यिम्ि व ुँदाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गददछ  : 

१.ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अि सार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वषदसम्ि अर्ादि २०७१ 

सालसम्ि हािीयवच स िध र दाम्पत्य िीवि रहेको यर्यो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको 

सहियि र सहकायदिा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या दयेिुँद ैिाि र्ाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि 

फोिबाट अि रोध गरे ुँ  । २ पटकसम्ि यलि गएुँ । िर यििले यििीसुँग िेरो िीवि चल्ि सक्दिै, ि घर िाि सयिि, यििी िे गि दपछद  गर भयि ठाडो िवाफ यदि र्ायलि । 

के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि आफ ि सी गर र  िलाई सम्पकद  िगर,गरिेा राम्रो हुुँदिै भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । 

लािो सियसम्ि िि फकेला र घर आउयलि भयि पिी वसे ुँ िर आईिि । कररव ३ वषदपछी अर्ादि २०७४ साल भाद्र ियहिािा प िः यलि गएुँ िर यवपक्षी िसुँग वोल्द ै

िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायद गरी िलाई िर्ािाि गायल गलौच गर े । ि यककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर 

फयकद एुँ र अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसुँग प िः फयकद  आउिे र दाम्पत्य िीवि स िध र हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको 

छ  ।  

२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो व झ्ि पछद  व िी यववाद यिरुपण गराईपाउुँ ।  

३. यस गाउुँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाबाट िारी भएको स्र्ािीय न्याययक कायदयवयधको दफा ....विोयिि यिवेदि दस्ि र रु 

......, दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्ि र रु ........., पािा २ को यिवदेिको प्रयियलपी दस्ि र रु  .............सिेि गरी िम्िा रु ......यसै यिवेदिसार् दायिल 

गरकेो छ  ।  

४. यो यिवेदि स्र्ािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ (२ )अि सार यसै सयियिको अयधकारके्षत्रयभत्र पददछ ।  

५. यो यिवेदि हदम्यादयभतै्र छ र ि यिवेदकलाई यस यवषयिा यिवदेि यदिे हकदयैा प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कही ुँ किै क िै यिकायिा क िै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफद का र िेरो घर िफद का पररवारका सदस्यहरु यिकाई र्प व्यहोरा व झ्ि सयकिेछ ।  

८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुि,् ि ठा ठहर ेकािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छ  ।  

यिवेदक 

िािः  ............................. 

इयि संवि  .........साल  ........................ियहिा .........गिे...................रोि श भि् ।  

 



 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ९को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित) 

उजुरी दतााको न्नस्साको ढाँचा  

 

>L ==================================== 

=========================================.  

ljifo M ph'/L btf{sf] lg:;fkq ;DaGwdf . 

=========================== a:g]  tkfO lj?2df ======================== a:g] ===============n] =========================  egL ph'/L btf{ ug{ 

NofPsf]df cfhsf] ldltdf btf{ u/L btf{ g+= ==================================== sfod ePsf]n] of] lGf:;f hf/L ul/lbPsf] 5 . 

 

 

                                                                  clws[t sd{rf/L  

                                                                  b:tvt M 

                                                                   ldlt M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-३ 

(दफा ९को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

Goflos ;ldlt  

========================= ufpFkflnsfdf 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:ylt x'g]5' egL ;xL ug{] ==================== 

 

jfbL =====================                                      k|ltjfbL ============================ 

इयि संवि  .........साल  ........................ियहिा .........गिे...................रोि श भि ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

Goflos ;ldlt 

================== ufpFkflnsf   

af6 hf/L ePsf] tf/]vsf] krf{  

 

 jfbL                                                              k|ltjfbL 

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

 

                               d'2f M ================================ 

 

ldlt M======================== df ================== sfd ug{ ================= ah] xflh/ x'g cfpg'xf]nf . 

 

 

 

                                                 kmfF6jfnfsf] b:tvt 

                                                  ldlt M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-५ 

(दफा १५को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाचँा 

 यलयिि िवाफको ििूिा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यलयिि िवाफ 

प्रर्ि पक्ष 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ==============================================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL 

aif{==================sf]=================================-lnlvt hjfkm k|:t'tstf{_  

lj?4 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ==============================================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL 

aif{==================sf]=================================-lgj]bs_ ljkIfL=============================================================== 

यवषय सम्वन्ध यवच्छेद । 

ि यिम्ि व ुँदाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गददछ  : 

१ .ि यलयिि िवाफ प्रस्ि िकिाद  र यवपक्षी यिवेदकयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अि सार यववाह भएको व्यहोरा यठक हो । हािीबाट २०७१ साल 

िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको यठक हो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी ि घर िफकेको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अि रोध गरकेो, २ 

पटकसम्ि यलि आएको िर ि घर िगएको,िैले यवपक्षी यिवेदकलाई दाम्पत्य िीवि चल्ि िसक्िे भिकेो र िेरा दाईभाईले शारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायद 

गरकेोभयि कपोलकयल्पि ि ठा र हुुँद ैिभएका यिराधार व्यहोरा उल्लेि गरी यववाद गरकेो क रा उल्लेि गिद चाहान्छ  ।  

२ .िलाई यवपक्षी यिवेदक सिेि यिली गायल गलौच, डर, धाक, धम्की दिेाई हािपाि गरी घरबाट यिकाला गरपेछी ि िाइिीिा आई वसेकी हुुँ । यववाह भएको केही 

वषदपछी यविा कारण ििार्ी यवयभन्ि यकयसिका आरोप लगाई अपिाि गि,े गाली गलौच गिे लगायिका कािहरु हुुँदगैए । पररवारका अन्य सदस्यहरुले ि िार्ी घणृा 

गि,े वोलचाल िगिे िस्िा कायद गरपेयि यवपक्षीबाट केही सिय िलाई िै सिर्दि र सहयोग गदै आएका यर्ए िर पछी यवपक्षी यिवेदक सिेि उयिहरुसुँगै यिले र िलाई 

िवरिस्ि गरबाट यिकाल्िे कायदिा सहभागी भए  । के क ि कारणले वा िेरो के गल्िीले यसो गरकेा हुि भयि व झ्दा वेलावेला दाइिो िल्याएको भयि िाइिी पक्षसिेिको  

आलोचिा गिे गरकेा यर्ए । सायद उयिहरुलाई दाइिोकै लोभका कारण िलाई घरबाट यिकालीयदएका हुि पददछ । िैले क िै गल्िी िगरकेो र यवपक्षी लोग्िेसुँग पूवदवि 

िाया, सद्भाव र सम्िाि यर्ावि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यर्ावि कायि गरीपाउुँ ।  

३.घरबाट िवरिस्ि यिकालेपछी ४ ियहिाको िावालक छोरा कािी च्यापेर िाइिी आएको िण्डै ३ वषदसम्ि विेवर, सम्पकद यवयहि वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ध 

यवच्छेदको िाग गरी यिवेदि यदि  आफैुँिा आश्चयदििक लागकेो छ, सत्य िथ्य व यि कािूि विोयिि गररपाउुँ ।  

$ adf]lhd lnlvt ========= af6 hf/L ePsf] :yfgLo Goflos sfo{ljlwsf] bkmf =================== o;} lgj]bg;fy bflvn u/]sf] 5' . 

=================== hjfkm jfkt b:t'/ ?= 

५. यो यलयिि िवाफ म्यादयभतै्र यलई ि आफैं  उपयस्र्ि भएको छ  ।  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कही ुँ किै क िै यिकायिा क िै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुि,् ि ठा ठहर ेकािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छ  ।  

यिवेदक 

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

 

इयि संवि  .................साल  .....................ियहिा  ..................गिे....................रोि श भि् ।  



 

 

अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित) 

म्यादको सूचिा  

================================= a:g]  sf]  gfpFdf ============================== ufpFkflnsf sfof{noaf6 hf/L ePsf] !% lbg] ;"rgf . 

 

========================== a:g] n] tkfO{sf] lj?2 ========================== sf] 5 . ctM ljjfb k/]sf] elg lgj]bg btf{ u/]sf] x'Fbf ;f] sf] 

k|ltlnlk o;} ;fy k7fO{{P============================= -kGw|_ tkfO{n] of] Dofb a'em]s]f jf l/t k"j{s tfd]n ePs]f ldltn] kGw|lbg leqdf 

cfˆgf] egfO ;lxt cfkm}F jf sfg'g  adf]lhdsf] jf/]z dfkm{t o; sfof{nodf xflh/ x'g cfpg'xf]nf . cGoyf sfg''g adf]lhd x'g] 

Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . 

 

 

 

Olt ;+jt\ ==================== ;fn ==============dlxgf ================ ut] ============/f]h z'ed\ . 

 



 

 

अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा 

========================================Goflos ;ldlt 

संयोिक श्री......................................................................................... 

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

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

यिणदय  

संवि  .......................सालको यिवेदि िं........  

यवषय  jn];Laf6 kfgL emf/]sf] . 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ================================ ============== 

================================-k|yd kIf_  

lj?4 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ============================================== 

================================-bf];|f] kIf_  

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजजि लनवरे्न र्ताय भई सोही ऐनको र्फा ४६ विोजजि गठन भएको न्याययक सलिलत 
सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त तथ्य र लनर्यय यस प्रकार छनाः  

(१) .............. गाउँपालिका वडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गािा पजश्चि तफय का 
यक.नं..........का संलियार यवपिी ...................िे घर वनाउँर्ा आफ्नो घरजग्गािा लसिानासम्ि आई जोलड वनाएको तर छनत तथा विेसीको पानी 
आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी वनाएको हुँर्ा सो विेसी वन्र् गरार्पाउँ भने्न लनवरे्कको लनवरे्न व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँपालिकाबाट प्रचलित भवन लनिायर् सम्वन्िी िापर्ण्ड विोजजि र्जाजत प्राप्त गरी भवनको नक्सा सिेत स्वीकृत गराई सो 
नक्सा विोजजि भवन लनिायर् गरेको हुँ । यवपिी लनवरे्किे भन ेविोजजि आफ्नो घरको छनत तथा विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने 
नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुँर्ा झठुा लनवरे्न खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिजखत जवाफ ।  

(३) .............. गाउँपालिकाबाट स्थिगत लनररिर् तथा सवेंिर् गनय गएका प्रायवलिक टोलििे स्थिगत लनररिर् गरी लिलत.........िा पेश 
गरेको स्केच सयहतको प्रलतवरे्नबाट प्रत्यथीको घरतफय बाट छनत तथा विेसीको पानी खस्र्ा लनवरे्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको रे्जखन्छन भने्न 
व्यहोरा उल्िेजखत भएको  ।  

(४) यववार्का र्वैु पििाई िेिलििाप गराउने प्रयोजनका िालग.......................... गाउँपालिका वडा नं........,................. िा रहेको 
िेिलििाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेिलििाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

लनर्यय 

र्वैु पििाई सनुवुाईको िालग आज पेशी तोयकएकोिा यववार्का सम्वजन्ित पिहरु स्वयिं तथा लनजहरुबाट लनयिु गरेका कानून व्यवसायीहरु 
सिेतको भनाई सनुी पनुाः लििापत्र गनुयहोस भलन सम्झाउँर्ा वझुाउँर्ा पलन लििापत्र गनय िञु्जर नगनुय भएकोिे फार्ििा संिग्न प्रिार् कागजहरुको 



 

 

सिेत िूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोजजिलनर्यय दर्नपुने हनु आई लनर्ययतफय  यवचार गर्ाय लनवरे्कको यक. 
नं....को पजश्चितफय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलडएर रहेकोिा यववार् रे्जखएन । लनवरे्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र 
प्रत्यथीको छनत तथा विेसीको पानी झारेको हो होर्न भलन स्थिगत रुपिै जाँचवझु गरी प्रायवलिक प्रलतवरे्न पेश गनय कायायियबाट खयट गएका 
प्रायवलिक कियचारीिे लिलत.............िा पेश गरेको स्केच सयहतको प्रायवलिक प्रलतवरे्न सिेतबाट लनवरे्कको िाग र्ावी विोजजि आफ्नो घर 
कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छनत तथा विेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छन । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पाररत गरेको नक्सािा सिेत 
छनत तथा विेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भलन रे्खाईएको र लनवरे्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी झानय पाउनपुछनय भलन प्रत्यथीिे र्ावी यवरोि 
गनय सिेत नसकेको र प्रचलित कानून र प्रचिनबाट सिेत अकायको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छनत तथा विेसीको पानी झानय पाउन ेनरे्जखएको हुँर्ा 
लनवरे्कको िाग विोजजि प्रत्यथीिे आफ्नो छनत तथा विेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रवन्ि गनुयपने रे्जखन्छन । लनवरे्कको घर कम्पाउण्डिा 
पानी झानय नपाउन ेठहछनय  । सो ठहनायिे तपजशि बिोजजि गनुय ।  

तपजशि 

१. सरोकारवािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसुार र्स्तरु लिई नक्कि दर्न ु।  

२. यो लनर्ययिा जचि नवझेु ३५ दर्नलभत्र ..............जजल्िा अर्ाितिा पनुरावरे्न गनय जान ुभलन  प्रत्यथीिाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरावरे्न नपरेिा कानून विोजजि लनर्यय कायायन्वयन गनुय/गराउन ु।  

र्लत संवत ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-८ 

(दफा ५२ को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

cGtl/d ;+/If0fTds cfb]zsf] gd"gf  

........................................................... न्याययक समियि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवि ............................ सालको यिवेदि ि.ं....... 
विषयः  विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा । 

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका वडा ि.ं........... ...............................वस्िे 

..................................................................................प्रथि पक्ष 

विरुद्ध 

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका वडा ि.ं........... ...............................वस्िे 

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

यसिा यिवेदकको िाग विोजजि ..........................जजल्ला वडा ि.ं............................... वस्िे ...............को िायि ..........................को 
छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लागग यियमिि रुपिा हप्िाको २ पटक िगृौला डायलोमसस गिष गिककत्सकले 
मिफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को ...........................ले यियमिि रुपिा डायलोमसस गिष अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया 
िभएको वहािा गिे गरेको, कहहले कहहले कायाषलयको कािको व्यस्ििाले फुसषद िमिलेको आहद कारण जिाई आफुले यियमिि प्राप्ि गिुषपिे 
स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गिष िसकेको हँुदा आफ्िो जीवि झिझि खिरायकु्ि वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पजुाष र मिफाररस सहहि 
पेि हुि आएको यिवेदि उपर प्रारजभभक रुपिा जाँिवझु गदाष व्यहोरा ििामसव देखखएको हँुदा हाललाई यिवेदकको लागग गिककत्सकले मिफाररस 
गरे विोजजि हरेक हप्िा २ पटक डायलोमसस गिुष गराउि ुिथा यिजको स्वाथ्य लाभका लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउि ुभयि 
स्थािीय सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८) विोजजि ववपक्षी ........................को िाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदेि जारी 
गररहदएका छौं । यो आदेि मिमसल सािेल राखी ववपक्षीलाई लेखी  पठाईहदि ु। यो आदेि अिसुार उपिार भएको जािकारी प्राप्ि गरी मिमसल 
सािेल राख्न ुर यियिािसुार पेि गिुष ।  

 

ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गिे रोज..िुभि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-९ 

(दफा ५३को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

ldnfkqsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

....................गाउुँपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरकेो यिलापत्रको संय ि यिवेदिपत्र 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ================================ ==============sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-k|yd kIf_ lgj]bs=============================================================== 

lj?4 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ================================ ==============sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-bf];|f] kIf_ lnlvt hjfkmstf{================================================ 

न्वषय  :सम्वधि न्वच्छेद ।  

हािी यिवेदक  यिम्ि यलयिि यिवेदि गददछौं : 

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अि सार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषदसम्ि  स िध र दाम्पत्य िीवि रहेको यर्यो । 

हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वषद २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर 

आउि फोिबाट अि रोध गरकेो, यलि गएको िर उल्टै क टयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परकेो ।  

२. आफ लाई दाइिो िल्याएको यिउुँबाट घरिा हेला गरकेो, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकाला गरकेो हो । आफ  ि शीले िाइि गई वसेको 

होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यर्ावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यर्ावि कायि गराईपाउुँ भन्िे प्रत्यर्ीको यलयिि 

िवाफ रहेको  ।  

३. हािी िगडा गरर आयौं, केहीवषद लोग्िे स्वास्िी छ यटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी 

यवषयले ििि टाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा  .....................गाउुँपायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक 

सयियि िाफद ि वडा िं  ................. .अन्िगदिको  ............................िेलयिलाप केन्द्रिा िेलयिलापकिाद .................को पहलिा एक आपसिा 

छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवषयिा असििदारी िर्ा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकादप्रयि यवश्वास, 

सदभाव र पे्रि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउुँ भन्िे यिवेदि दावी छोयड प िः स िध र सम्वन्धका सार् दाम्पत्य िीविलाई 

व्यवयस्र्ि ढंगले अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छ टै्ट ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी द वै 

पक्ष सहिि भएकाले स्र्ािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२ )विोयिि यो यिलापत्रको संय ि यिवेदि पेश गरकेा छौं , लेयिए विोयिि 

यिलापत्र गरी पाउुँ ।  

४. ..................गाउुँपायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलक स्र्ािीय न्याययक कायदयवधी विोयिि यो यिलापत्रको संय ि 

यिवेदि दस्ि र बापि रु ...........यसैसार् संलग्ि छ ।  

५. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो  हुि्, ि ठा ठहर ेकािूि विोयिि सहुुँला व िाउुँला ।  

यिवेदकहरु 

...................................... प्रर्ि पक्ष 

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

 

Olt ;+jt\ ==================== ;fn ==============dlxgf ================ ut] ============/f]h z'ed\ . 



 

 

अनुसूची-१० 

(दफा ५२को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित) 

न्िलापत्रको ढाँचा 

 ....................गाउुँपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरकेो यिलापत्रको संय ि यिवेदिपत्र 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ================================ ==============sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-k|yd kIf_ lgj]bs=============================================================== 

lj?4 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ================================ ==============sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-bf];|f] kIf_ lnlvt hjfkmstf{================================================ 

न्वषय :सम्वधि न्वच्छेद  

हािीयिवेदक  यिम्ि यलयिि यिवेदि गददछौं  

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अि सार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषदसम्ि  स िध र दाम्पत्य िीवि रहेको यर्यो । 

हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वषद २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर 

आउि फोिबाट अि रोध गरकेो, यलि गएको िर उल्टै क टयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परकेो ।  

२. आफ लाई दाइिो िल्याएको यिउुँबाट घरिा हेला गरकेो, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकाला गरकेो हो । आफ  ि शीले िाइि गई वसेको 

होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यर्ावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यर्ावि कायि गराईपाउुँ भन्िे प्रत्यर्ीको यलयिि 

िवाफ रहेको  ।  

३. हािी िगडा गरर आयौं, केहीवषद लोग्िे स्वास्िी छ यटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी 

यवषयले ििि टाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा  .....................गाउुँपायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक 

सयियि िाफद ि वडा िं  ................. .अन्िगदिको  ............................िेलयिलाप केन्द्रिा िेलयिलापकिाद .................को पहलिा एक आपसिा 

छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवषयिा असििदारी िर्ा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकादप्रयि यवश्वास, 

सदभाव र पे्रि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउुँ भन्िे यिवेदि दावी छोयड प िः स िध र सम्वन्धका सार् दाम्पत्य िीविलाई 

व्यवयस्र्ि ढंगले अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छ टै्ट ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी द वै 

पक्ष सहिि भएकाले स्र्ािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२ )विोयिि यो यिलापत्रको संय ि यिवेदि पेश गरकेा छौं , लेयिए विोयिि 

यिलापत्र गरी पाउुँ ।  

४. ..................गाउुँपायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलक स्र्ािीय न्याययक कायदयवधी विोयिि यो यिलापत्रको संय ि 

यिवेदि दस्ि र बापि रु ...........यसैसार् संलग्ि छ ।  

५. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो  हुि्, ि ठा ठहर ेकािूि विोयिि सहुुँला व िाउुँला ।  

यिवेदकहरु 

...................................... प्रर्ि पक्ष 

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

Olt ;+jt\ ==================== ;fn ==============dlxgf ================ ut] ============/f]h z'ed\ . 



 

 

अनुसूची-११ 

(दफा ५९ को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित) 

िलेन्िलापकताािा सूचीकृत हुने न्नवदेान ढाँचा 

Goflos ;ldlt  

================== ufpFkflnsf ;dIf k]z u/]sf] lgj]bg  

ljifo M d]nldnfkstf{ ;"rLs[t x'g kfpF . 

k|:t't ljifodf tkl;n pNn]lvt sfuhftx?sf] k|ltlnlk ;fy} /fvL ============ ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt cGtu{tsf 

==================  d]nldnfk s]Gb|df ;"lrs[t eO{ d]nldnfk u/fpg cg'dlt kfpF egL lgj]bg ub{5' .  

tklzn M 

!_ gful/stf k|df0fkqsf] 5fFofskL , 

@_ :gfts tx;Dd plt0f{ u/]s]f z}lIfs k|df0fkqsf] 5fFofskL , 

#_ d]nldnfkstf{sf] tflnd k|fKt u/]sf] k|df0fkqsf] 5fFofskL , 

$_ d]nldnfk ;DaGwL cg'ej  / 

%_ JolQmut ljj/0f -bio-data_              

lgj]bs  

gfd y/ M ======================= 

b:tvtM==========================                                                            ldltM============================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kmf]6f] 



 

 

अनुसूची-१२ 

(दफा ७६को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित) 

el/efpsf] lgj]bg kq  

ljifo M el/e/fp kfpF eGg] af/] . 

lgj]bs ====================== a:g]=======÷jfbL÷k|ltjfbL  

lj?2   

ljkIfL ============ a:g] ========== ÷jfbL÷k|ltjfbL 

d'2f 

d lgj]bs lgj]bg jfkt ? !).– b:t'/ ;fy} /fvL lGfDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' . 

!_ pk/f]Qm ljkIfL ;Fusf] pNn]lvt d'2f o; ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd d}n] o; sfof{nodf /fv]sf] b:t'/ 

==================÷ /sd ldltsf] =========== lhNnf cbfntsf] km};nf adf]lhd d}n] e/L e/fO{ kfpg] 7x/ ePsf] x'Fbf >L  ==================== nfO{ 

pQm /sd e/L e/fO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]s]f 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] 5fFfofskL o;} ;fy ;+nUg 5 .  

#_ o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s xf], em'7f 7x/] ;xF'nf a'emfpnf . 

lgj]bs  

                                                               lgh  ================= 

Olt ;+jt\ ==================== ;fn ==============dlxgf ================ ut] ============/f]h z'ed\ . 



 

 

अनुसूची-१३ 

(दफा ७६को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित) 

चलन चलाउने न्नवदेन 

=======================ufpFkflnsfdf k]z u/]s]f  

lgj]bg kq  

ljifo M rng rnfO{ kfpF eGg] af/] . 

lgj]bs ============================ a:g] ============÷jfbL ÷k|ltjfbL  

lj?2 

ljkIfL ============= a:g] ============÷jfbL÷k|ltjfbL 

d'2f  

d lgj]bs lgj]bg jfkt ?=!).– b:t'/ ;fy} /flv lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' . 

!_ pk/f]Qm ljkIfL ;Fusf] pNn]lvt d'2f o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltaf6 jf h'g ;DklQ ef]u ug{ kfpg] u/L lg0f{o ePsf] 

5 . df lg0f{o eO{ pQm 3/ hUuf ==============d]/f] xs e]u / :jfldTjsf] x'g] 7x/ ePsf]df >L - ;Dklt jf j:t' pNn]v 

ug{] ;f] lhNnf cbfntdf ljkIfLn] k'g/fjnf]sg u/]sf]df ;Ddflgt cbfntaf6 ;d]t ldlt ================ df lg0f{o x'Fbf 

Goflos ;ldlt s} 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] k]z u/]s]f 5' . 

@_ o;} lgj]bg ;fy b]xfosf sfuhftx? ;+nUg u/]sf] 5' . 

s_ df u/]s]f lg0f{osf] 5fofskL ================= Goflos ;ldlt n] ldlt  

v_ sf] ;b/ km};nfsf] 5fFofskL ==============lhNnf cbfntn] u/]s]f ldlt ==============>L  

u_ o; ljjfb ;Da2 ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 . 

3_ n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5 , em'§f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpnf . 

lgj]bs  

lgh========================= 

Olt ;+jt\ ==================== ;fn ==============dlxgf ================ ut] ============/f]h z'ed\ . 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-१४ 

(दफा ८७को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

नक्कल न्नवदेन 

संयोिक श्री......................................................................................... 

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

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

यिणदय  

संवि  .......................सालको यिवेदि िं........  

ljifo M ;DklQ x:tfGt/0f /f]Ssf . 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ==============================================sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-k|yd kIf_ lgj]bs=============================================================== 

lj?4 

=========================lhNnf==============================ufpFkflnsf, j8f g+==========a:g] ==============================================sf] 

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL aif{==================sf]=================================-bf];|f] kIf_ lnlvt hjfkmstf{================================================ 

o;df lgj]bssf] dfu adf]lhd ======================= lhNnf =================== ufpFkflnsfsf], j8f g++= ==================== 

If]=km==================== ls=g+================ hUufdf ag]sf] =======================sf] gfddf /x]sf] cj08fsf] ============= =========== ju{ lkm6sf] 

rf/ tn] 3/ / lnu nufkt ;d]t ljkIfL ================== ;DklQ lgh ljklIfaf6 cGo clGzofx?sf] dGh'/L lagf xs x:tfGt/0f 

x'g ;Sg] c+zsf] ul/ lgj]bsn] lbPsf] lgj]bg pk/ k|f/lDes ?kdf hfFr a'em ubf{ Joxf]/f dgfl;j b]lvPsf] x'Fbf xfnnfO{ k|ToIfL{ 

sf] gfddf /x]sf] pNn]lvt 3/ hUufsf] xs x:tfGt/0f ug{ l;kmfl/; glbg j8fnfO{ / csf{] cfb]z geP ;Ddsf nflu pQm 3/ 

hUffsf] xs x:tfGt/0f gug{'÷ug{ glbg' elg 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 /flv ;DalGwt sfof{nox?df k7fO{lbg' . 

Olt ;+jt\ ==================== ;fn ==============dlxgf ================ ut] ============/f]h z'ed\ . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

gSsnsf] nflu lgj]bg  

Goflos ;ldlt 

=================== ufpFkflnsfdf k]z u/]sf]  

lgj]bg kq  

ljifo M gSsn kfpF eGg] af/] . 

===================== a:g] ================================= lgj]bs ÷jfbL÷k|ltjfbL  

lj?2 

================ a:g] ========================= ljkIfL ÷jfbL ÷k|ltjfbL  

d'2f M============================ 

================================= . 

d lgj]bs lgj]bg b:t'/ ?= !).–;fy} /flv lgDg Joxf]/f lgj]bg ub{5' . 

-!_ pk/f]Qm ljkIfL;Fusf] pNn]lvt d'2fdf cWoogsf] nflu b]xfosf sfuhftx? cfjZos k/]sf] x'Fbf k|dfl0ft k|ltlnlk kfpF egL 

of] lgj]bg ;fy pkl:yt ePsf] 5'. ct M gSsnsf] k|dfl0ft k|ltlnlk kfpF . 

b]xfo  

s_ =================================================== 

v_===================================================== 

u_===================================================== 

3_==================================================== 

ª_======================================================= 

@_ n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] 5, em'§f 7x/] sfg'g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpnf . 

                                                                      lgj]bs  

                                                             lgh ============================ 

Olt ;+jt\ ==================== ;fn ==============dlxgf ================ ut] ============/f]h z'ed\ . 

 

 

 



 

 

k|df0fLs/0f ldlt @)&$.!!.!$ 

 

cf1fn], 

l8ndfg zfSo 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
 


