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भोटेकोशी गाउँपालिका न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५” 

प्रस्िािनााः न्याययक सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजिि उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलि 
िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशयिा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको िनयिश्वास कायि 
राखीरहनको िालग प्रचिनिा रहेको संघीय कानूनिा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय 
भएकोिे, 
 नेपािको संयििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजिि भोटेकोशी पालिकाको िेश्रो गाउँसभािे यो 
ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि भोटेकोशी गाउँपालिका न्याययक सलिलि (कायययिलि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा; 
(क)   “उिरुी” भन्नािे सलिलि सिि परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचलिि कानून बिोजिि 

 सलिलििे कारिाही र यकनारा गने उिरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्न”े  भन्नािे िोयकएको सम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई सम्झन ुपर्यछ ।  

  (ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे लनर्यय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजििाई कुनै िस्ि ु
   िा सम्पजि भोग गनय दर्ने काययिाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “ििानि”  भन्नािे कुनै व्यजि िा सम्पजििाई न्याययक सलिलििे चाहेको िखििा 
उपजस्थि िा हाजिर गराउन लिएको जिम्िा िा उिरर्ाययत्ििाई सम्झनपुर्यछ ।   

  (ङ) “िािेिी”  भन्नािे न्याययक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका यििार्हरुिा सम्िजन्िि पििाई 
   िझुाईने म्यार्,  सचुना,  आरे्श,  पूिी िा िानकारी पत्र ररिपूियक िझुाउने काययिाई  
   सम्झनपुछय ।  

(च) “िायर्ाि”  भन्नािे सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरेको संख्या िलनन े व्यहोरा िा 
सम्पजिको फाँटिारी िा िगििाई सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “िोयकएको” िा “िोयकए बिोजिि” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनेको लनयििा िोयकए 
बिोजिि सम्झनपुछय । 

(ि) “र्रपीठ”  भन्नािे न्याययक सलिलि सिि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको  सम्बन्ििा 
ररि नपगेु िा कानूनिे र्िाय नहनुे िा निाग्ने भएिा त्यसको पछालि पदि सोको कारर् 



र अिस्था िनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीिे िेजखदर्न े लनरे्शन िा व्यहोरािाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नािेसी”  भन्नािे कुनै व्यजिको नाि, थर र ििन सिेिको यिस्ििृ यििरर् खिुाइएको 
व्यहोरािाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ञ) “नालिश”  भन्नािे कुनै यििार्को यिषयिा र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिरुी, लनिेर्न िा 
यफरार् सम्झनपुछय  

(ट)   “लनर्यय यकिाब”  भन्नािे सलिलििे उिरुीिा गरेको लनर्ययको अलभिेख राख्नको िालग खिा 
गरेको उिरुीिा लनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संजिप्त उलिेख 
भएको यकिाब सम्झनपुछय । 

  (ठ)  “पन्चकृलि िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पजिको स्थिगि िथा स्थानीय अििोकन िू
   लयांकन गरी यिक्री यििरर् हनुसक्ने उजचि ठहराएर लनजश्चि गरेको िलुयिाई  
   सम्झनपुर्यछ ।    

  (ि) “पेशी”  भन्नािे न्याययक सलिलि सिि लनर्ययाथय पेश हनुे यििार्हरुिा पिहरुिाई  
   उपजस्थि गराइ सनुिुाइ गने काििाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे िसका उपर उिरुी र्िाय गर्यछ सो व्यजि िा संस्था 
सम्झनपुछय । 

  (र्) “िकपत्र”  भन्नािे यििार् सम्बन्ििा िानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा  
   िेजखने िा िेजखएको कागििाई सम्झनपुछय ।  

  (ि) “बन्र् ईििास”  भन्नािे न्याययक सलिलि अन्िगयि लनरुपर् हनुे यििार्हरु िध्ये 
   गोप्य प्रकुलिको यििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयिा कायि गनय  आिश्यक 
   रे्जखएिा सम्िद्ध पिहरु िात्र सहभागी हनुेगरी प्रिन्ि गरीएको सनुिुाई कििाई  
   सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नािे कसै उपर सलिलि सिि उिरुी र्िाय गने व्यजि िा संस्था सम्झनपुछय । 

  (र्) “िूलििी”  भन्नािे न्याययक सलिलि अन्िगयि यिचारािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ािििा सिेि 
   यिचारालिन भईरहेको अिस्थािा न्याययक सलिलििे लनर्यय गर्ाय अन्य यिचारालिन िदु्धािा 
   प्रभायिि हनुे रे्जखएिा प्रभाि पाने िदु्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा स्थलगि 
   गने काययिाई सम्झनपुछय ।  



(ि) “िगापाि”  भन्नािे घरिग्गा र त्यससँग अन्िर लनयहि टहरा,  बोट यिरुिा,  खलुिा िलिन 
र त्यसिा रहेका सबैखािे संरचना िा चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूर्य 
अियििाई सम्झनपुर्यछ ।  

  (न) “सर्रस्याहा”  भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िगि किा गरी आम्र्ानीिा िाध्ने  
   काययिाई सम्झनपुछय ।     

  (प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा/नगरसभा सम्झनपुछय । 

  (फ) “सलिलि” भन्नािे न्याययक सलिलि सम्झनपुछय र सो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा ४८  

   को उपर्फा (६) बिोजििको सलिलििाइय सिेि िनाउनछे । 

(ब) “साि िसािी”  भन्नािे हरेक िषयको िालग छुिा छुिै हनु ेगरी प्रलििषयको लनलिि स्थायी 
रुपिा िय गररएको शिय सम्झनपुछय । 

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

  (ि)  "संयििान" भन्नािे नेपािको संयििान सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलिलिको अलिकार  

३. उिरुीिा लनर्यय सम्बन्िी कािाः सलिलििा र्िाय भएका उिरुी िा उिरुीको लनर्यय गने िा र्िाय भएको 
नालिश िा उिरुीको कुनै व्यहोरािे िगि किा गने अलिकार सलिलििाइय िात्र हनुछे । 

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचलिि कानूनिे सलिलि िा 
सलिलिको सर्स्यिे नै गने भने्न व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलििे सलिलि िा सलिलिको सर्स्यिे नै 
गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र त्यसरी 
निोयकएकोिा सलिलििे लनर्यय गरी िोकेको िा अलिकार प्रर्ान गरेको कियचारीिे गनुयपनेछ । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रिखु िा िोयकएका अन्य कियचारीिे यस ऐन र प्रचलिि कानून बिोजिि 
िोयकएको काि गर्ाय सलिलिको संयोिक िा सलिलििे िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रे्खरे्ख र 
लनयन्त्रर्िा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोजिि कायययिलि अििम्बन गनुयपनेाः सलिलििे उिरुी िा उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय 
प्रचलिि र सम्बजन्िि संघीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बिोजििको कायययिलि 
अििम्बन गनुयपनेछ । 



६. सलिलििे हेनेाः सलिलििाइय रे्हाय बिोजििको उिरुीहरूिा कारिाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उिरुी, 
(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिका/नगरपालिकािा प्रयेषि 

उिरुी, 
(ग) संयििानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकि अलिकार अन्िगयि सभािे बनाएको कानून 

बिोजिि लनरूपर् हनुे गरी लसजियि उिरुी, िथा 
(घ) प्रचलिि कानूनिे गाउँपालिका/नगरपालिकािे हेने भलन िोकेका उिरुीहरू । 

७. सलिलिको िते्रालिकाराः सलिलििे र्फा ६ अन्िगयिका िध्ये रे्हाय बिोजििका उिरुीहरूिा िात्र 
िेत्रालिकार ग्रहर् गने िथा कारिाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्यजिको हकिा उिरुीका सबै पि गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार 
लभत्र बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचलिि कानून र संयििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ािि िा न्यायािीकरर् िा 
लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपालिका/नगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अर्ािि िा लनकायबाट 
िेिलििाप िा लििापत्रको िालग प्रयेषि गरीएको, 

(घ) अचि सम्पजि सिािेश रहेको यिषयिा सो अचि सम्पजि गाउँपालिका/नगरपालिकाको 
भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यिषयिस्ि ु रहेकोिा सो घटना गाउँपालिका/नगरपालिकाको 
भैगोलिक िेत्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय 

८. लबिार् र्िाय गनेाः (१) कसै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उिरुी चिाउँर्ा प्रचलिि कानून बिोजिि हकरै्या 
पगेुको व्यजििे सलिलिको िोयकएको शाखा सिि उिरुी र्िाय गनयसक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि उिरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजिि खिुाउनपुने 
कुरा सबै खिुाइय िथा पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेजखए रे्जख बाहेक उिरुीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा सिेि 
खिुाउनपुनेछाः 

(क) बार्ीको नाि, थर, ििन र लनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यै को 
नाि; 



(ख) प्रलिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनिको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा 
िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको ििन; 

(ग) गाउँपालिका/नगरपालिकाको नाि सयहि सलिलिको नाि; 

(घ) उिरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूर्य यििरर्; 
(ङ) गाउँपालिका/नगरपालिकािे िोके अनसुारको र्स्िरु बझुाएको रलसर् िा लनस्सा; 
(च) सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून; 

(छ) बार्ीिे र्ािी गरेको यिषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यिषय भएकोिा सो सम्पजि चि भए रहेको स्थान, अिस्था 

िथा अचि भए चारयकलिा सयहिको सबै यििरर् । 

  (४)  प्रचलिि कानूनिा कुनै यिशषे प्रयक्रया िा ढाँचा िा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछ भन े
सो सन्र्भयिा आिश्यक यििरर् सिेि खिेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसिको िलिपूलिय भराउनपुने अथिा बण्िा िगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको हकिा 
त्यस्िो िलिपूलिय िा बण्िा िा चिनको िालग सम्बजन्िि अचि सम्पजिको यििरर् खिेुको हनुपुनेछ । 

९. लबिार् र्िाय गरी लनस्सा दर्नाेः (१) उिरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजिि प्राप्त उिरुी र्िाय गरी बार्ीिाइय 
िारेख िोयक अनसूुची-२ बिोजििको ढाँचािा लबिार् र्िायको लनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िारेख दर्न ु पने अिस्थािा िारेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बिोजििको 
ढाँचािा िारेख भपायइय खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइय लिलसि सािेि राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि लिलििा हनुे कायय सिेि 
उलिेख गरी सम्बजन्िि पििाइय अनसूुची-४ बिोजििको ढाँचािा िारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उिरुी र्रपीठ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया 
नपगेुको रे्जखए परुा गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खिुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खिुाइ 
लयाउन ुभने्न व्यहोरा िेजख पाच दर्नको सिय िोयक िथा लबिार् र्िाय गनय नलिलन ेभए सो को कारर् 
सयहिको व्यहोरा िनाइय र्रपीठ गरेिा बार्ीिाइय उिरुी यफिाय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयक्रया नपगेुको भलन र्रपीठ गरी यफिाय गरेको उिरुीिा र्रपीठिा 
उलिेख भए बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएिा र्िाय गररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श भएको 
लिलििे लिन दर्न लभत्र उि आरे्शको यिरूध्र्िा सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको लनिेर्न व्यहोरा िनालसब रे्जखए सलिलििे उपर्फा (१) 
बिोजििको र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 



  (५) उपर्फा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिरुी प्रशासकिे त्यस्िो लबिार् र्िाय गरी अरू 
प्रयक्रया परुा गनुयपनेछ । 

११. र्िाय गनय नहनुाेः उिरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा रे्हाय बिोजििको 
व्यहोरा दठक भएनभएको िाँच गरी र्िाय गनय नलिलन ेरे्जखएिा र्फा १० बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी 
र्रपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचलिि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उिरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचलिि कानून बिोजिि सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोजिि िाग्ने र्स्िरु र्ाजखि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि िा अलिकारसँग सम्बजन्िि यिषयिा यििार् लनरूपर् गनुयपने यिषय उिरुीिा 

सिािेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पजि िा अलिकार यिषयिा उिरुी गनय बार्ीको हक स्थायपि 
भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिषयिा उिरुी गने हकरै्या बार्ीिाइय रहे नरहेको; 
(च) लिखििा परुागनुयपने अन्य ररि पगेु नपगेुको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहनुाेः (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून 
बिोजिि सलिलि िा अन्य कुनै अर्ािि िा लनकायिा कुनै पििे उिरुी गरी सलिलि िा उि अर्ािि 
िा लनकायबाट उिरुीिा उलिेख भएको यिषयिा प्रिार् बजुझ िा नबजुझ यििार् लनरोपर् भैसकेको यिषय 
रहेको छ भने सो उिरुीिा रहेका पि यिपिको बीचिा सोयह यिषयिा सलिलििे उिरुी र्िाय गनय र 
कारिाही गनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि र्िाय गनय नलिलने उिरुी भिुिश र्िाय भएकोिा सो व्यहोरा 
िानकारी भएपलछ उिरुी िनुसकैु अिस्थािा रहेको भए पलन सलिलििे उिरुी खारेि गनुयपनेछ ।  

१३. उिरुीसाथ लिखि प्रिार्को सक्कि पेश गनुयपनेाः उिरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखि प्रिार्को 
सक्कि र कजम्ििा एक प्रलि नक्कि उिरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र उिरुी प्रशासकिे त्यस्िो लिखििा कुनै 
कैयफयि िनाउनपुने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि लिलसििा राख्नछे । 

१४. उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय र्स्िरुाः (१) प्रचलिि कानूनिा लबिार् र्िाय र्स्िरु िोयकएकोिा सोयह 
बिोजिि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलिि कानूनिा प्रलििार् र्िाय र्स्िरु निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रलििार् 
र्िाय र्स्िरु िाग्नछे । 



१५. प्रलििार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रलिबार्ीिे र्फा २० बिोजिि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् 
िा सूचनािा िोयकएको सियािलि लभत्र उिरुी प्रशासक सिि आफै िा िारेस िाफय ि लिजखि प्रलििार् 
र्िाय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रलििार् पेश गर्ाय प्रलिबार्ीिे भएको प्रिार् िथा कागिािका 
प्रलिलियप साथै संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलििार्ीिे लिजखि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलििार्  िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकिे र्फा १५ बिोजिि पेश भएको प्रलििार् िाँच गरी 
कानून बिोजििको ररि पगेुको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाय गरी सलिलि सिि पेश हनु ेगरी 
लिलसि सािेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रलििार् र्िाय हनु े भएिा उिरुी प्रशासकिे प्रलिबार्ीिाइय बार्ी 
लििानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

१७. लिखििा परुागनुयपने सािान्य ररिाः (१) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र िेजखए रे्जख 
बाहेक सलिलि सिि र्िाय गनय लयाएका उिरुी िथा प्रलििार्िा रे्हाय बिोजििको ररि सिेि परुा 
गनुयपनेछाः 

(क) एफोर साइि को नेपािी कागििा बायाँ िफय  पाँच सेजन्टलिटर, पयहिो पषृ्ठिा शीरिफय  
र्श सेजन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टलिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा 
बजिस हरफिा नबढाइय कागिको एकािफय  िात्र िेजखएको;  

 (ख) लिखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा 
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीिे लिखि ियार गरेको भए लनििे पयहिो पषृ्ठको बायाँ िफय  
लनिको कानून व्यिसायी र्िाय प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यिसायीको यकलसि 
खिुाइय र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) लिखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस लिखििा िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे 
कानून बिोजिि सहुँिा बझुाउँिा भने्न उलिेख गरी सो िलुन लिखि र्िाय गनय लयाएको 
िषय, ियहना र गिे िथा िार खिुाइय लिखि र्िाय गनय लयाउने व्यजििे र्स्िखि गरेको, 
। 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको लिखि लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारेको िालनने छैन ।  

 

  (२) लिखििा यिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय संयलिि र ियायदर्ि भाषािा 
िेजखएको हनुपुनेछ ।  



  (३) लिखििा पेटबोलििा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नाि, थर , 
ठेगाना िथा अन्य यििरर् स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखि र्िाय गनय लयाउने िा सलिलििा कुनै कागि गनय आउनिेे लनिको नाि, थर र ििन 
खिेुको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेश गनुयपनेाः उिरुी िा प्रलििार् र्िाय गनय लयाउनेिे यिपिीको िालग उिरुी िथा 
प्रलििार्को नक्कि िथा संिग्न लिखि प्रिार्हरूको नक्कि साथै पेश गनुयपछय । 

१९. उिरुी िा प्रलििार् संशोिनाः (१) लिखि र्िाय गनय लयाउन े पििे सलिलििा र्िाय भइसकेको 
लिखििा िेखाइ िा टाइप िा िदु्रर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्निा िाग बिोजिि सच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रलििार्िा 
गरीएको िाग िा र्ािीिा ििुभिु पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको 
रे्खेिा उिरुी प्रशासकिे सो बिोजिि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि संशोिन भएिा  सो को िानकारी उिरुीको अको पििाइय 
दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेिी िथा िारेख  

२०. म्यार् सूचना िािेि गनेाः (१) उिरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजिि लबिार् र्िाय भएपलछ बयढिा 
र्इुय दर्न लभत्र प्रलिबार्ीका नाििा प्रचलिि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोजिि र निोयकएको 
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्िि ििा कायायिय िाफय ि उि म्यार् िा सूचना िािेि गनय सक्नछे 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िा सूचना िािेि गर्ाय र्फा ९ बिोजििको उिरुी िथा उि 
उिरुी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रलिलिपी सिेि संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीिाइय म्यार् 
दर्नपुर्ाय प्रिार् कागिको नक्कि कुनै एकिना ििु प्रलिबार्ीिाइय पठाइय बाँयकको म्यार्िा प्रिार् 
कागिको नक्कि फिानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा िेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायियिे बयढिा लिन दर्न लभत्र िािेि 
गरी िािेिीको व्यहोरा खिुाइय सलिलििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िािेि हनु नसकेिा रे्हाय बिोजििको यिद्यिुीय िाध्यि िा 
पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेि गनुयपनेछाः  



(क) म्यार् िािेि गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयिेि िा अन्य कुनै अलभिेख हनु 
सक्ने यिद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलिबार्ीिे म्यार् िािेिी भएको िानकारी पाउन सक्ने िनालसब आिार छ भने्न 
रे्जखएिा सलिलिको लनर्ययबाट कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर िा 
स्थानीय एफ.एि. रेलियो िा स्थानीय टेलिलभिनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् िािेि गराउँर्ा म्यार् िािेि हनु सक्ने िनालसब 
कारर् रे्जखएिा सलिलिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय िाफय ि । 

  (६) यस ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोजििको ढाँचािा िारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोजिि ििा कायायिय िाफय ि िािेि गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि 

ििाको अध्यि िा सर्स्य िथा कजम्ििा र्इुयिना स्थानीय भिार्लि रोहिरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकिे म्यार् िािेिीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ रीिपूियकको 
िािेि भएको छ िा छैन िाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सजचिको प्रलििेर्न सिेि लिइय 
रीिपूियकको रे्जखए लिलसि सािेि राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्यार् िािेि गनय िगाइय 
िािेिी प्रलि लिलसि सािेि राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय सम्बजन्िि कियचारीिे बर्लनयि राजख कायय गरेको रे्जखए 
उिरुी प्रशासकिे सो व्यहोरा खिुाइय सलिलि सिि प्रलििेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रलििेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सलिलििे सम्बजन्िि कियचारी 
उपर  कारिाहीको िालग काययपालिका सिि िेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३. िारेखिा राखू्नपनेाः (१) उिरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजिि लबिार् र्िाय गरेपलछ उिरुीकिायिाइय र 
र्फा १६ बिोजिि प्रलििार् र्िाय गरेपलछ प्रलिबार्ीिाइय िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उिरुीका पिहरूिाइय िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारेख 
भपायइय िथा िारेख पचायिा खिुाइय उिरुीका सबै पििाइय एकै लििानको लिलि िथा सिय उलिेख गरी 
एकै लििानको िारेख िोक्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजिर नभए पलन िोयकएको 
कायय सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा हाजिर भएको पििाइय िारेख िोयक सियिा हाजिर नभइय 
पलछ हाजिर हनुे पििाइय अजघ हाजिर भइय िारेख िाने पिसँग एकै लििान हनुेगरी िारेख िोक्नपुछय । 

  (४) यस र्फा बिोजिि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका पिहरूिाइय साथै राजख सलिलििे 
उिरुीको कारिायह गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िोयकएको िारेखिा कुनै पि 
उपजस्थि नभए पलन सलिलििे लबिार्को यिषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैन । 



२४. सलिलिको लनर्यय बिोजिि हनुाेः सलिलििे म्यार् िािेिी सम्बन्ििा प्रचलिि कानून िथा यस 
ऐनिा िेजखए रे्जख बाहेकको यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया लनिायरर् गनय सक्नछे । 

पररच्छेर्-५ 

सनुिाइय िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 
 

२५. प्रारजम्भक सनुिाइयाः (१) िेिलििापबाट लबिार् लनरुपर् हनु नसकी सलिलििा आएका लबिार् 
प्रलििार् र्िाय िा बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको िालग पेश भएको लबिार्िा 
उपिब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काि लनर्यय गनय सयकने भएिा सलिलििे लबिार् पेश भएको पयहिो 
सनुिाइयिा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

  (२) सलिलि सिि पेश भएको लबिार्िा उपर्फा (१) बिोजिि ित्काि लनर्यय गनय सयकने 
नरे्जखएिा सलिलििे रे्हाय बिोजििको आरे्श गनय सक्नछेाः- 

(क) लबिार्िा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनय प्रिार् बझु्न ेिा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) लबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय िगाउन ेिा सम्बजन्िि लनकायबाट 
िाग गने आरे्श गने;  

(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा लबिार्का पिहरूसँग छिफि गने; िथा 
(घ) लबिार्का पि उपजस्थि भएिा सनुिुाइको िालग िारेख िथा पेजशको सिय िालिका 

लनिायरर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सलिलििे स्थानीय ऐनको र्फा 
४७ को उपर्फा (२) बिोजििको उिरुीिा िेिलििापको िालग पठाउन ेआरे्श गनुयपनेछ । 

२६. प्रिार् र्ाजखि गनेाः बार्ी िा प्रलिबार्ीिे कुनै नयाँ प्रिार् पेश गनय अनिुलि िाग गरी लनिेर्न 
पेश गरेिा उिरुी प्रशासकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ । 

२७. लिखि िाचँ गनेाः (१) सलिलििे उिरुीिा पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिा परीिर् गनय रेखा 
िा हस्िािर यिशषेज्ञिाइय िाँच गराउन िरूरी रे्खेिा सो लिखििाइय असत्य भने्न पिबाट परीिर् र्स्िरु 
र्ाजखि गनय िगाइय रेखा िा हस्िािर यिशषेज्ञबाट लिखि िाँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय िनालसब िायफकको सिय िोयक आरे्श गनुयपनेछ र 
सिय लभत्र िाँच सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय लिखि असत्य ठहरीएिा लिखि सत्य रहेको भने्न 
पिबाट िागेको र्स्िरु असिु गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्िरु र्ाजखि गने पििाइय भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) सलिलिबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुयपनेछ 
। साछी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्न ुपने ।  



  (२) उपर्फा (१) बिोजिि आरे्श भएपलछ उिरुी प्रशासकिे उिरुीको पििाइय आरे्शिा 
उलिेख भएको लिलििा सािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सलिलि सिि उपजस्थि गराउन ु
सम्बजन्िि पिको र्ाययत्ि हनुेछ । 

२९. सलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन 
नाबािक िा अशि िा िधृ्र्िधृ्र्ा पि रहेको उिरुीिा साजि बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको दर्न 
उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगराइएको सािीिाइय सलिलििे म्यार् िोयक सलिलिको िफय बाट जझकाइय 
बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् िारी गनुयपनेछ र 
उिरुीका पिहरूिाइय सिेि सोयह लििानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उिरुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग िोयकएको दर्न पिहरूसँग 
लनिहरूिे उपजस्थि गराउन लयाएका साजिको नािाििी लिइय सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको दर्न उिरुीका सबै पििे सािी उपजस्थि 
गराउन लयाएको भए कायायिय खलुनासाथ िथा कुनै पििे सािी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए 
दर्नको बाह्र बिेपलछ सलिलििे उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ि गनय सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उिरुीको यिषयिस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको 
िथा सािी िा उिरुीको पििाइय अपिालनि गने िा जझझ्याउने िा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सोलिएिा 
सलिलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय बन्रे्ि गनय सक्नेछ । 

  (२) नाबािक िा िृध्र् िा असि िा लबरािीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस्िो उिरुीिा कुनै पिको 
उपजस्थलि िा अन्य कुनै िनालसब कारर्िे सािीिाइय बकपत्र गनय अनजुचि र्बाि परेको िा पने प्रबि 
सम्भािना रहेको छ भने्न सलिलििाइय िागेिा सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलििाइय बन्रे्ि गरी 
लनििे सािीिे नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थि हनु आरे्श गनय सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि आरे्श गरेिा सािीिे नरे्ख्न े गरी पि उपजस्थि हनुे व्यिस्था 
लििाउने र्ाययत्ि सलिलिको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजिि गर्ाय सलिलििे उिरुीसँग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न ियार 
गरी सलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेाः (१) उिरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगािी हप्ताको िालग 
पेशी िोयकएको लबिार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको िालग पेशी 
िोयकएका लबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सूची संयोिकिे र लनिको अनपुजस्थलििा लनििे जिम्िेिारी 
िोकेको सलिलिको सर्स्यिे प्रिाजर्ि गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीाः (१) उिरुी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोजििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 
लबिार् हरूको  िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछ 
िथा एक प्रलि सलिलिका सर्स्यहरूिाइय उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सूचीिा लबिार्हरू उलिेख गर्ाय लबिार् र्िायको आिारिा 
रे्हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबािक पि भएको लबिार्; 

  (ख) शारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको लबिार्; 

  (ग) सिरी िषय उिेर परुा भएको िृध्र् िा िधृ्र्ा पि भएको लबिार्; िथा 
  (घ) लबिार् र्िायको क्रिानसुार पयहिे र्िाय भएको लबिार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सूची ियार गर्ाय िलुििीबाट िागेका िथा सिोच्च अर्ािि, 
उच्च अर्ािि िथा जिलिा अर्ाििबाट पनुाः इन्साफको िालग प्राप्त भइय र्िाय भएको लबिार्को हकिा 
शरुूिा सलिलििा र्िाय भएको लिलििाइय नै र्िाय लिलि िालन क्रि लनिायरर् गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सलिलििे लबिार्को सनुिाइय र कारिाही 
िथा यकनारा गनुयपनेछ । 

३४. उिरुी प्रशासकको जिम्िेिारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका लबिार्हरू कायायिय खिेुको एक घण्टा 
लभत्र सलिलि सिि सनुिाइयको िालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए पलछ सलिलिबाट 
यफिाय बजुझलिइय सरुजिि राख्न ेजिम्िेिारी उिरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रिार् सनुाउन सक्नाेः सलिलििे र्फा २५ बिोजिि िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि सबै 
पििाइय अको पििे पेश गरेको प्रिार् एिि ्कागिाि रे्खाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बारेिा अको पिको 
कुनै कथन रहेको भए लिजखि बयान गराइय लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ । 

३६. लबिार्को सनुिाइय गनेाः (१) सलिलििे र्िैु पिको कुरा सनुी लनिहरूको लबिार्को सनुिाइय िथा 
लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सनुिाइय िथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि लबिार्को सनुिाइय गर्ाय इििास कायि गरी सनुिाइय गनय िनालसि 
रे्जखएिा सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

िर र्बैु पिको भनाइ िथा जियकर सनु्निाइ उपर्फा ३ अनसुारको इििास कायि गनय बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इििासको गठन गनयसक्न े (१) सलिलििे ियहिा िथा बािबालिका सिािेश रहेको िथा 
आिश्यक रे्खेको अन्य लबिार्को सनुिाइयको िालग बन्र् इििास कायि गरी सनुिाइय गनय सक्नेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इििासिा लबिार्का पि िथा अन्य सरोकारिािा बाहेक 
अन्य व्यजििाइय इििासिा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इििासको गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् इििासबाट हेररने लबिार्को काि कारिाही, यपिीिको नाि थर ठेगाना िगायिका 
यिषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इििास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इििासबाट हेररएका लबिार्हरूको कागिािको 
प्रलिलियप बार्ी, प्रलििादर् र लनिको यहििा असर परेको कुनै सरोकारिािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ि 
गराउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको लबिार्को िथ्य खिुाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेर् 
हनु दर्न ुहुरैँ्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सलिलििे पिको गोपलनयिा िथा 
यहििा प्रलिकुि प्रभाि नपने गरी सिाचार संप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बझु्नाेः लबिार्को सनुिाइयको क्रििा लबिार्को कुनै पिको अनरुोििा िा लबिार् 
सनुिाइयको क्रििा सलिलि आफैिे थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उिरुीका पिहरूिाइय थप प्रिार् पेश गनय 
पेश गने िारेख िोयक आरे्श गनय सक्नेछ । 

४०. स्िाथय बाजझएको लबिार् हेनय नहनुाेः सलिलिको सर्स्यिे रे्हायका लबिार्को कारिाही र यकनारािा 
संिग्न हनुहुुरैँ्नाः- 

(क) आफ्नो िा नजिकको नािेर्ारको हक यहि िा सरोकार रहेको लबिार्; 

 स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोिनको िालग "नजिकको नािेर्ार" भन्नािे अपिुािी पर्ाय 
कानून बिोजिि अपिुािी प्राप्त गनय सक्न े प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा, 
िाइि,ु सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलि िा पत्नी िफय का सासू, ससरुा, 
फूप,ु फूपाि,ु सािा, िेठान, सािी, दर्र्ी, बयहनी, लभनाि,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोििा रहेको पररिारको 
सर्स्य सम्झनपुछय । 

(ख) लनििे अन्य कुनै हैलसयििा गरेको कुनै कायय िा लनि संिग्न रहेको कुनै यिषय 
सिािेश रहेको कुनै लबिार्; 

(ग) कुनै यिषयिा लनििे लबिार् चलने िा नचलने यिषयको छिफििा सहभालग भइय कुनैराय 
दर्एको भए सो यिषय सिािेश रहेको लबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्िे आिारभिू रूपिा लनि र लनिको एकाघरसंगोिका पररिारका 
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाजझएको लबिार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको कुनै अिस्था रे्जखएिा िनु सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय उि 
सर्स्यिे लबिार् हेनय नहनुे कारर् खिुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 



  (३) उपर्फा (१) को प्रलिकुि हनुे गरी कुनै सर्स्यिे कुनै लबिार्को कारिायह र यकनारािा 
सहभालग हनु िागेिा लबिार्को कुनै पििे आिश्यक प्रिार् सयहि लबिार्को कारिायह यकनारा नगनय 
लनिेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार लबिार् लनरुपर् हनु नसक्ने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) 
र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे िोकेको सलिलििे काि कारिायह र यकनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाय सभािे लबिार्का पिहरूिाइय सोयह उपर्फा बिोजिि गदठि 
सलिलिबाट लबिार्को कारिायह यकनारा हनुे कुराको िानकारी गराइय उि सलिलि सिि उपजस्थि हनु 
पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनर्यय र अन्य आरे्श 

४१. लनर्यय गनुयपनेाः (१) सलिलििे सनुिाइयको िालग पेश भएको लबिार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने 
बाँयक नरयह लबिार् यकनारा गने अिस्था रहेको रे्जखएिा सोयह पेशीिा लबिार्िा लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय यकिाबिा िेजख सलिलििा 
उपजस्थि सर्स्यहरू सबैिे र्स्िखि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि गरीएको लनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचलिि कानून बिोजिि 
खिुाउनपुने यििरर् खिेुको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लिलििे बयढिा साि दर्न लभत्र ियार गरी लिलसि 
सािेि राख्नपुछय ।   

(४) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसब 
कारर्िे गर्ाय सोयह दर्न लबिार् लनर्यय गनय नसक्न ेभएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी 
िारेख िोक्नपुनेछ । 

४२. लनर्ययिा खिुाउनपुनेाः (१) सलिलििे र्फा ४१ बिोजिि गरेको लनर्ययको पूर्यपाठिा यस र्फा 
बिोजििका कुराहरू खिुाइय अनसूुची-७ बिोजििको ढाँचािा ियार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि पूर्यपाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको जियकर, लनर्यय गनुयपने 
रे्जखएको यिषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यिषय खिुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि 
खिुाउनपुनेछाः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबिार्को कुनै पििे कानून व्यिसायी राखेको भएिा लनििे पेश गरेको बहस नोट 

िथा बहसिा उठाइएका ििु यिषयहरु; 



(ग) लनर्यय गनयको िालग आिार लिइएको प्रिार्का साथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार् 
िथा त्यसको यिश्लषेर्; 

(घ) लनर्यय कायायन्ियन गनयको िालग गनुयपने यिषयहरूको लसिलसिेिार उलिेखन सयहिको 
िपलसि खण्ि; िथा 

(ङ) लनर्यय उपर पनुरािेर्न िाग्ने भएिा पनुरािेर्न िाग्ने जिलिा अर्ाििको नाि र के 
कलि दर्नलभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो सो सिेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उलिेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेि लनर्ययिा खिुाउन 
सक्नेछाः- 
(क) सािी िा सियलिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए सो निीरको यििरर् र लबिार्िा उि 
निीरको लसध्र्ान्ि के कुन आिारिा िाग ु भएको हो अथिा िाग ु नभएको हो भने्न 
कारर् सयहिको यिश्लषेर्; 

(ग) लनर्ययबाट कसैिाइय कुनै कुरा दर्न ु भराउन ु पने भएको भए कसिाइय के कलि भराइय 
दर्नपुने हो सोको यििरर्; िथा 

(घ) लबिार्को क्रििा कुनै िािसािान िा प्रिार्को रुपिा केयह िस्ि ुसलिलि सिि पेश 
भएको भए सो िािसािान िा िस्िकुो हकिा के गने हो भने्न यिषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुिाइयिा लनर्यय हनुसक्नाेः (१) सलिलििे पयहिो सनुिाइयको िालग पेश भएको 
अिस्थािा नै लबिार्िा थप प्रिार् बजुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा 
सलिलिको िेत्रालिकार नरहेको कारर्िे लबिार् लनर्यय गनय नलिलने रे्खेिा पयहिो सनुिाइयिा नै लनर्यय गनय 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको लनर्यय िते्रालिकारको अभाि रहेको कारर्िे भएको अिस्थािा 
िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ािि िा स्थानीय िह िा अन्य लनकायिा उिरुी गनय िान ु भलन सम्बजन्िि 
पििाइय  िानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. लनर्यय संशोिनाः (१) सलिलि सिि लबिार्को पि िा कुनै सरोकारिािािे लबिार्को लनर्ययिा 
भएको कुनै िेखाइयको त्रटुी संशोिन गरी पाउन जियकर लिइय लनर्ययको िानकारी भएको पैंलिस दर्न लभत्र 
लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न परी सलिलििे हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट 
लनर्ययको िूि आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खिा गरी लनिेर्न बिोजिि लनर्यय संशोिन 
गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको आरे्श िूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनछे । 



४५. लनर्ययिा हेरफेर गनय नहनुाेः (१) सलिलिका सर्स्य अथिा अरु कसैिे पलन सलिलिका सर्स्यहरुको 
र्स्िखि भैसकेपलछ लनर्ययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हुँरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१) बिोजिि को कसरु गने कियचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िालग 
सम्बजन्िि लनकायिा िेजख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनर्यय भएपलछ गनुयपने कारिायहाः (१) उिरुी प्रशासकिे सलिलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय 
यकिाबिा सलिलिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिाब र लिलसि जिम्िा 
लिनपुछय । 

  (२) यस ऐन बिोजिि लनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपलछ उिरुी 
प्रशासकिे लनर्ययको कायायन्यिय गनयका िालग ित्काि गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि 
अलभिेखको िागी पठानपुछय । 

४७. लनर्यय गनयपने अिलिाः (१) सलिलििे प्रलििार् र्ाजखि भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रलिबार्ीको 
बयान भएको लिलििे िथा प्रलििार् र्ाजखि नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको 
लिलििे नब्बे दर्नलभत्र लबिार्को अजन्िि लनर्यय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सियािलि गर्ना गर्ाय िेिलििापको िालग पठाइयएको लबिार्को 
हकिा िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको सिय कटाइय अिलि गर्ना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन लबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा 
गनुयपने प्रयक्रया बाँयक नरही लबिार् लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र दर्नलभत्र अजन्िि 
लनर्यय गनुयपनेछ । 

  

४८. अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श िारी गनय सयकनाेः  
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (रे्जख )ङ (सम्ि उजलिजखि यिषयिा 
ित्काि अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श िारी गनय सयकनेछ । यस्िो आरे्श िारी गर्ाय लनिेर्किे 
पेश गरेको कागिाि, लनिको अिस्था र िस्िगुि पररजस्थलिको प्रारजम्भक छानयिन गरी ित्काि 
आरे्श नगरे लनिेर्किाई पनय सक्ने नकारात्िक प्रभािको िलुयांकन गनुय पर्यछ । न्याययक 
सलिलििे िारी गने अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श अनसूुची ८ िा उलिेख गरे बिोजिि हनुेछ । 

 

 

 



पररच्छेर्-७ 

सलिलिको सजचिािय 

४९. सलिलिको सजचिाियाः  (१)सलिलिको काययसम्पार्निाइय सहजिकरर्ा गनय एक सजचिािय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) ििोजििको सजचिाियिा काययपालिकािे आिश्यिा अनसुार उिरुी प्रशासक, 
अलभिेख प्रशासक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सजचिाियको काययसम्पार्निाइय 
व्यिजस्थि गनय सजचिािय अन्िगयि उिरुी शाखा/ फाँट िथा अलभिेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए रे्जख बाहेक उिरुी 
प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकार रे्हाय बिोजिि हनुछेाः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रलििार् र अन्य लिखिहरु िाँच गरी रीि पगेुको भए कानून 
बिोजिि िाग्ने र्स्िरु लिइय र्िाय गने र र्िाय गनय नलिलन ेभए कारर् िनाइय र्रपीठ गने; 

(ख) यििार्िा प्रिार्को िालग पेश भएका नक्कि कागििाइय सक्किसँग लभिाइय दठक रे्जखएिा 
प्रिाजर्ि गने र लिलसि सािेि राख्न ेिथा सक्कििा केयह कैयफयि रे्जखएिा सो िनाइय 
सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेश भएका लिखि साथ संिग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ िा छैन भए 
ठीक छ िा छैन िाँच्न;े 

(घ) सलिलिको आरे्शिे जझकाउनपुने प्रलिबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् िारी 
गने; 

(ङ) यििार्का पििाइय िारेख िा पेशी िारेख िोक्न;े 

(च) सलिलि सिि पेश हनुपुने लनिेर्न र्िाय गरी आरे्शको िालग सलिलि सिि पेश गने; 

(छ) कानून बिोजिि िारेस लिने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने लनिेर्न लिइय आिश्यक कारिाही 
गने; 

(ि) सलिलिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउन;े 

(झ) सलिलििा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्न,े भपायइय गने िगायिका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानसुार सलिलिको िफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिलिको आरे्शिे िािेि गनुयपने म्यार् िािेि गनेगराउन,े िािेि भएको म्यार्को 
िािेिी िाँची रीिपूियकको नभए पनुाः िारी गने िथा अन्य अर्ािि िा लनकायबाट प्राप्त 
भएको गाउँपालिका/नगरपालिकािे िािेि गररदर्नपुने म्यार् िािेि गने गराउन;े 

(ठ) लनर्यय यकिाब र उिरुीको लिलसि जिम्िा लिन;े 



(ि) सलिलििा र्िाय भएका यििार् िथा लनिेर्न िगायिका कागिािको अलभिेख ियार गने 
र िालसक िा िायषयक प्रलििेर्न पेश गनुयपने लनकाय सिि प्रलििेर्न ियार गरी 
संयोिकबाट प्रिाजर्ि गराइय सम्बजन्िि लनकायिा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिरुीका लिलसििा रहेका कागिािको रीिपूियक नक्कि दर्न;े 

(र्) जिलिा अर्ािििा पनुरािेर्न िाग्ने गरी लनर्यय भएका यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् िारी 
गरी िािेि गनेगराउन;े 

(ि) अर्ािि िा अन्य कुनै लनकायिा यििार्को लिलसि िा कुनै कागिाि पठाउनपुने भएिा 
सलिलििाइय िानकारी गराइय लिलसि िा कागिाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपलछ 
कानून बिोजिि सरुजिि राख्न ेव्यिस्था लििाउन;े 

(ि) लनर्यय यकिाब जिम्िा लिन;े िथा 
(थ) पेश भएका लनिेर्न िगायिका कागिाििा सलिलिबाट आरे्श हनुपुने िा लनकासा 

लिनपुनेिा सलिलि सिि पेश गने । 

 

५१. अलभिेख प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख 
प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकार रे्हाय बिोजिि हनुछेाः 
 (क) लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीाः 

(२) लनर्यय बिोजिि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा दर्िाइय भराइय दर्नपुने िगायिका 
लनर्यय कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनर्यय कायायन्ियनको 
अलभिेख राखी कानून बिोजिि यििरर् पठाउनपुने लनकायहरुिा यििरर् 
पठाउन;े 

(३) लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस लिन,े सकार 
गराउने, गजु्रकेो िारेख थिाउने िगायिका काययहरु गने; 

(४) सलिलिको आरे्शिे रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ािि िा लनकायबाट रोक्का भै 
आएको िायिेथा अन्य अड्डा अर्ािििा र्ाजखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

(५) लनर्यय बिोजिि लििाि गने िगायिका अन्य कुनै काि गनुयपने भए सो सिेि 
गने; िथा 

(६) िेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा 
सलिलि सिि पेश गरी आरे्श बिोजिि गने । 

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

बिोजिि सिाउनेपने कागिहरु सिाउन;े 



(२) लनर्यय भएका लिलसिहरुिा कागिाि िाँच गरी र्रुुस्ि रहे नरहेको हेने र 
लिलसि कानून बिोजिि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजिि सिाउने कागिको यििरर् ियार गरी सो यििरर् सरुजिि रहन े
व्यिस्था गने; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र 
आिश्यकिानसुार यििरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि िा कुनै कागिाि िाग 
भै आएिा रीिपूियक पठाउन ेर यफिाय प्राप्त भएपलछ रीिपूियक गरी सरुजिि राख्न े
। 

५२. उिरुी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनिेर्नाः (१) यस ऐन बिोजिि उिरुी 
प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकिे गरेको आरे्श िा कारिाही उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श िा 
कारिाही भएको पाँच दर्नलभत्र सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोजिि पेश भएको लनिेर्न उपर सनुिुाइय गरी लनिेर्न पेश भएको 
बयढिा साि दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न उपर 
आरे्श िा लनर्यय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र लनर्यय िा आरे्श गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेिलििाप सम्बन्िी व्यिस्था 

 

५३. लििापत्र गराउनाेः (१) सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजिि लििापत्र हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीिा 
लििापत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) यििार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची-९ बिोजििको ढाँचािा लनिेर्न दर्एिा 
सलिलििे उिरुीिा लििापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा लििापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा सलिलििे र्िैु पििाइय सनुाइय 
त्यसको पररर्ाि सम्झाइय पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्ििा सहिलि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि सनुाउँर्ा पिहरूिे लििापत्र गनय िञु्जर गरेिा सलिलििे पिहरूको 
लनिेर्निा उलिेख भएको व्यहोरा बिोजििको लििापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजििको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबाँची सनुाइय लििापत्र गनय 
िञु्जर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइय सलिलिका सर्स्यहरूिे लििापत्र कागि अनसूुची-१० बिोजििको 



ढाँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रलि सलिलििे अलभिेखको िालग लिलसििा राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रलि बार्ी 
िथा प्रलिबार्ीिाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४. िेिलििाप गराउन सक्नाेः (१) सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजिि लििापत्र गनय लिलने उिरुीिा 
पिहरूबीच िेिलििाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूिे िनुसकैु िहिा यिचारािीन रहेको प्रचलिि कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट 
सिािान गनय सयकने यििार्िा यििार्का पििे संयिु रूपिा सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि लनिेर्न दर्एकोिा िेिलििापबाट उिरुीको लनरोपर् हनु उपयिु 
रे्जखएिा सलिलििे त्यस्िो उिरुी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपर् गनय िेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजििको आरे्शपलछ िेिलििाप सम्बन्िी कारिायह प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच िेिलििाप गराइयदर्नपुनेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोजिि हनुेछ । 

५५. उिरुी लनर्यय गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि िेिलििापको िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपर् 
गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूिाइय उिरुीको 
पेशी िारेख िोयक कानून बिोजिि कारिाही गरी सनुिाइय िथा लनर्यय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोजििको उिरुीिा िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसकेिा सलिलििे अलिकार िेत्र रहेको 
अर्ािििा िाने भलन सनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६. िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन कुनै 
उिरुीिा लििापत्र गराउँर्ा उिरुीको प्रकृलि िा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बार्ी भइय चिेको 
कुनै यििार् िा साियिलनक िथा सरकारी सम्पजि िा यहििा असर पने रे्जखएिा सलिलििे त्यस्िो 
यििार्िा लििापत्र गराउनछैेन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भने लििापत्र 
गराइयदर्नपुनेछ । 

५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलिलििे सलिलि सिि सनुिाइयको िालग पेश भएको 
उिरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने सम्भािना रहेको रे्खेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग िारेख िोक्न 
सक्नेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजििको िारेखको दर्न सलिलििे यििार्का पि िथा यिपि, उपजस्थि 
भएसम्ि पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइय िेिलििापको िालग छिफि 
गराइय पिहरूको बीचिा सहिलि भएिा सहिलि भए बिोजिि लििापत्र कागि ियार गनय िगाइय 
लििापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उिरुीिा िोयकएको म्यार्िा सलिलि सिि उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पलन िारेख 
गिुारी यििार्िा िारेखिा नरहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको भए िापलन यििार्को 
पेटबोिीबाट उिरुीको पि कायि हनुे रे्जखएको व्यजि सिेि िेिलििापको िालग उपजस्थि भएिा 
सलिलििे िेिलििाप गराइय लििापत्रको कागि गराइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुिाइय पूिय िेिलििापाः (१) उिरुी प्रशासकिे प्रारजम्भक सनुिाइयको िालग सलिलि 
सिि उिरुी पेश हनुपूुिय उिरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने अिस्था रे्जखएिा िा पिहरूिे सो व्यहोराको 
लनिेर्न लिइय आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागि ियार गरी सलिलि सिि पेश गनयसक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय लििापत्रिा अजन्िि सहिलि निटेुको भए िापलन पिहरू 
िेिलििापको िालग प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा उिरुी प्रशासकिे पिहरूको लनिेर्न लिइय उिरुीिा 
िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय सिि पठाउने आरे्शको िालग सलिलि सिि पेश गनयसक्नेछ । 

५९. िेिलििापकिायको सूची ियार गनेाः (१) सलिलििे िेिलििापको कायय गराउनको िालग रे्हाय 
बिोजििको योग्यिा पगेुको व्यजिहरूको यििरर् खिुाइय सम्भायिि िेिलििापकिायको सूची ियार गनेछाः 

 (क) कजम्ििा स्नािक उजिर्य गरेको;  
 (ख) कुनै रािनीलिक र्ि प्रलि आस्था राखी रािनीलििा सयक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेिीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िेिलििापकिायको ४८ घण्टा िालिि लिइ िेिलििापकिायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा िनु सकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन िालिि लिइ हाि काि 
 गरररहेकाको हकिा लनििाइ लनरन्िरिा दर्न सयकने । 

  (२) िेिलििापकिायको सूची ियार गरेपलछ सलिलििे सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि सूची अनिुोर्न भएपलछ सलिलििे साियिलनक िानकारीको िालग 
सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ िथा िेिलििापको िालग पठाउँर्ा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ि 
गराउनपुनेछ । 



६०. िेिलििापकिायको सूची अद्यािलिक गनेाः (१) सलिलििे र्फा ५९ बिोजिि ियार भएको सूची 
प्रत्येक िषय अद्यािलिक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गरेको िेिलििापकिायको सूची सलिलििे सभाबाट अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजिि िेिलििापकिायको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा 
पगेुको व्यजििे सलिलि सिि सूचीकृि गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बिोजििको ढाँचािा लनिेर्न 
दर्नसक्नेछ । 

६१. िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सलिलििे र्फा ६० बिोजिि िेिलििापकिायको सूची 
अद्यािलिक गर्ाय रे्हायको अिस्थाका िेिलििापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) लनिको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनििे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनिेर्न दर्एिा; 
(ग) लनििे नैलिक पिन रे्जखने फौिर्ारी अलभयोगिा सिाय पाएिा; 
(घ) लनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेि िा यिघटन भएिा; र 

(ङ) सलिलििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि लनििाइय सूचीबाट हटाउने लनर्यय 
गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकिायहरूको नािाििी सलिलििे 
साियिलनक सूचनाको िालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. िेिलििापको िालग सियािलि िोक्नाेः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि िेिलििाको िालग 
िेिलििापकिाय पठाउँर्ा बयढिा लिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ । 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँर्ा सािान्यियााः ियढिा िीनिना बाट िेिलििाप गराउने गरी 
िोक्नपुनेछ ।   

६३. िेिलििापकिायको छनौटाः (१) सलिलििे िेिलििाप गराउने काययको िालग यििार्का पिहरूिाइय 
एक िना िेिलििापकिायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय पिहरूबीचिा एकिना िेिलििापकिायको िालग सहिलि 
नभएिा सलिलििे पिहरूको सहिलििा लिन िना िेिलििापकिायको छनौट गनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकिायको नाििा सहिलि हनु नसकेिा सलिलििे 
िेिलििापकिायको सूचीिा रहेका िेिलििापकिायहरू िध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक िना िेिलििापकिाय 
छनौट गनय िगाइय िेस्रो िेिलििापकिाय छनौट गररदर्नपुनेछ । 



  (४) उिरुीका सबै पिको सहिलििा िेिलििापकिायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजिि 
िेिलििापकिाय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा संस्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया अगािी बढाउन 
सहिि भै लिजखि लनिेर्न दर्एिा सलिलििे त्यस्िो व्यजि िा संस्थािाइय िेिलििापकिाय िोयकदर्नपुनेछ 
। 

६४. िेिलििापकिायको पररिियनाः (१) सलिलििे रे्हायको अिस्था परर पिहरूिे लनिेर्न दर्एको 
अिस्थािा िेिलििापकिाय पररिियन गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजिि िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिलििा िेिलििापकिाय हेरफेर गनय िञु्जर भएिा;  

(ग) यििार्को कुनै पििे िेिलििापकिाय प्रलि अयिश्वास रहेको लिजखि िानकारी 
गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्िे िेिलििापकिायिे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा; 
(ङ) यििार्को यिषयिस्ििुा िेिलििापकिायको कुनै स्िाथय रहेको िेिलििापकिायिे 

िानकारी गराएिा िा कुनै स्रोिबाट सलिलि सिि िानकारी भएिा; िथा 
(च) िेिलििापकिायिे िेिलििापकिायको हैलसयििे काययगर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य 

प्रचलिि कानून बिोजिि पािन गनुयपने आचरर् पािन नगरेिा । 

  (२) िेिलििापकिाय पररिियनको कारर्िे िोयकएको सियिा िेिलििापको कायय सम्पन्न हनु 
नसक्ने भएिा सलिलििे बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ । 

६५. िेिलििापको िालग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) सलिलििे कुनै उिरुी िेिलििापको िालग 
िेिलििापकिाय सिि पठाउँर्ा पिहरूिाइय िेिलििापकिायको सम्पकय  उपिब्ि गराइय िेिलििापकिाय 
सिि उपजस्थि हनुे िारेख िोयक रे्हाय बिोजििको कागि साथै राजख िेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उिरुीको सारसंिेप िा िखु्य िखु्य कागिािको प्रलिलिपी; 
(ख) उिरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ििन र उपिब्ि भएसम्ि 

टेलिफोन नम्बर, इयिेि, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय  यििरर्; िथा 
(ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

  (२) िेिलििापकिायिे सलिलि सिि िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको नक्कि उपिब्ि 
गराउनपुनेछ । 

  (३) िेिलििापको िालग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उिरुीको पिहरू 
सलिलि सिि उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 



  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िेिलििापकिायिे िोयकएको सिय 
अगािै उिरुी सलिलि सिि यफिाय पठाउने लनर्यय गरेिा सो लनर्ययको िानकारी भएको साि दर्न लभत्र 
पिहरूिाइय सलिलि सिि उपजस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेिलििापिा अििम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः (१) सलिलििे पिहरूको सहिलििा िेिलििापको िालग 
छिफि गने िथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेिलििापकिायिाइय सोको िानकारी 
उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बिोजिि िेिलििापकिायिे िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा 
उपजस्थि हनुे र्ाययत्ि रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्ि पिहरूिे परुा नगरेिा िेिलििापकिायिे िेिलििापको 
प्रयक्रया बन्र् गरी सलिलििाइय सोको लिजखि िानकारी गराइय उिरुीको कागिाि यफिाय पठाउनसक्नेछ । 

  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकिायिे पिहरूबीचिा सहिकिायको भलूिका गनेछ र उि 
भलूिका लनिायह गने क्रििा लनििे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग सिेि एकि िा सािूयहक िािाय 
गनयसक्नेछाः 

(क) यििार्को यिषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पििे रोिेको व्यजि; िथा 
(ख) यििार्को यिषयिस्िकुो बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापकिायिे पिहरूको सहिलििा पिहरूसँग रे्हाय बिोजिि िािाय गनयसक्नेछाः 
(क) पिहरूसँग एकि एकान्ििािाय; िथा 
(ख) टेलिफोन िािाय, लभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािायिाप । 

  (६) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यिपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहिलििा 
िेिलििापकिायिे िेिलििापको कायययिलि लनिायरर् गनयसक्नेछ । 

६७. िेिलििापकिायको आचरर्ाः (१) िेिलििापकिायिे रे्हाय बिोजििको आचरर् पािन गनुयपनेछाः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्िी कारिाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्न ेिा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् िा 
व्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पििाइय िर, त्रास, झकु्यान िा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहनु;े 

(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पिसगँ आलथयक कारोबारिा 
सँिग्न नहनु;े 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बनकेो प्रचलिि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा 
यिपरीि आचरर् गनय नहनु;े 



(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानिनक, सर्भािपूर्य र सबै पिप्रलि 
सिान व्यिहार कायि गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको यिषयिस्िकुो गोपनीयिा कायि 
राख्न;े िथा 

(ि) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि िा िस्ि ु प्रयक्रया 
सम्पन्न भएपलछ िा लनि प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बजन्िि पििाइय सरुजिि 
यफिाय गने । 

  (२) सलिलििे कुनै िेिलििापकिायिे उपर्फा (१) बिोजििको आचरर् पािना नगरेको उिरुी 
परी िा सो यिषयिा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्िो 
िेिलििापकिायिाइय िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउनछे । 

६८. लिखि ियारी र लििापत्राः (१) िेिलििापकिायिे पिहरुसँगको छिफि पश्चाि िेिलििापको 
िालग र्िैु पि सहिि भएकोिा लििापत्र गराइय सहिलि भएको यिषयिस्ि ु बिोजििको लििापत्रको 
लिखि ियार गरर सलिलि सिि पठाउनपुनेछ । 

   

६९. िेिलििाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारिाहीाः (१) िेिलििापकिायिे पिहरु बीचिा िेिलििाप 
हनु नसकेिा सो व्यहोरा खिुाइय प्रलििेर्न ियार गरी यििार्का सबै कागिाि सयहि सलिलििा यफिाय 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय िेिलििापकिायिे पिहरुिाइय सलिलि सिि हािीर हनु िाने 
बयढिा साि दर्नको म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेिलििाप नभएको उिरुीिा लनर्यय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यिबार्िा 
सलिलििे िेिलििापको िालग पठाएको उिरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसयक िेिलििापकिायको 
प्रलििेर्न सयहि प्राप्त हनु आएिा कानून बिोजिि कारिाही गरी लनर्यय गनुयपछय ।  

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन रे्हाय बिोजििको उिरुीिा 
अलिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ािि िा लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सनुाइय पठाइयदर्नपुछयाः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको यििार्िा; िथा 
(ख) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रयेषि भएको यििार्िा 

। 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजििको यििार्िा सम्बजन्िि अर्ािि िा लनकायिा पठाउँर्ा 
हाजिर हनु िान ेिारेख िोकी पठाउने िथा लिलसि सिेि नक्कि खिा गरी अलभिेख राजख सक्कि लिलसि 
सम्बजन्िि अर्ािि िा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 



७१.  िेिलििाप र्स्िरुाः िेिलििापिा िान े यििार्को हकिा िेिलििापकिायिे पिहरुिे सहिलििा 
दर्न िञु्जर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु िाग्नछैेन । िर पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे 
पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।  

७२.  सिरु्ाय स्िरिा हनु े सािरु्ाययक िेिलििाप प्रिियन गनय कियचारी िोक्न सक्नाेः (१)सलिलििे 
स्थानीय स्िरिा िेिलििाप प्रिध्र्यन गनयको िालग काययपालिकािा अनरुोि गरेिा कियचारी खटाइय सिरु्ाय 
स्िरिा िेिलििापको प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनय सयकनेछ । 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा 
अनभुि नभएका िेिलििापकिायिाट िेिलििाप गराउन िािा पने छैन । 

(२) सलिलििे सिरु्ायस्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेिलििापको कायययिलि िोके ििोजिि हनुेछ । 

पररच्छेर्-९ 

लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था  

७३. सजचिाियको जिम्िेिारीाः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनिा रयह सलिलिको लनर्यय 
कायायन्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्य काययको रेखरे्ख गने जिम्िेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेाः (१)गाउँपालिका कायायिय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा कायायिय िथा अन्य 
कायायियिे यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजिि सलिलििे गरेको लनर्यय बिोजिि व्यजि िा संस्था िा 
अन्य कसैसँग असिु गनुयपने िरीिाना िा अन्य रकि असिुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजिि सलिलििे असूि गनयपने िरीिाना, लबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि असिुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोजििका कायायियहरुिे कुनै 
लसफाररश िा कुनै कायय गररदर्नेछैनन । 

७५. असिु उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लनर्यय बिोजिि कुनै पिसँग िरीिाना िा 
लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएिा सो पििे िरीिाना लिनय बझुाउन लयाएिा बजुझ 
सर्रस्याहा गरी िरीिानाको िगि किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि असिुउपर नभएिा िगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी िथा 
िरीिाना रकि सिेिको यििरर् गाउँपालिका/नगरपालिकाको कायायियका साथै सबै ििा कायायियिा 
सिेि अलभिेखको िालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्िि कायायियहरुिे उपर्फा (२) बिोजिि िेजख आएिा त्यस्िो पिसगँ िरीिाना 
रकि असिुउपर गरी अलभिेख शाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   



७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय बिोजिि कुनै पििे राखेको 
र्स्िरु, िा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउन ेपििे भरी दर्नपुने 
पिको त्यस्िो रकि भराइय दर्नपुने स्रोि खिुाइय अनसूुची-१२ बिोजििको ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि लनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै सहकारी िा 
बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असिु उपर गनुयपने अिस्था भएिा कुनै 
अचि सम्पजिको व्यहोरा खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको लनिेर्निा र्फा ७८ बिोजििको यििरर् खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ  

७७. चिन चिाइयदर्नाेः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय बिोजिि कुनै सम्पजि िा 
अलिकार िा कुनै यिषयिस्ि ुिा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्यस्िो चिन 
पाउने यिषयको यििरर् खिुाइय अलभिेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि लनिेर्न परेिा अलभिेख प्रशासकिे लनर्यय बिोजििको यिषयको चिन 
चिाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दरँ्र्ा चिन चिाउन ुपने सम्पजिको र्फा ७८ बिोजििको 
यििरर् खिुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पजिको यििरर् खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िालग लनिेर्न दर्न े
यििार्को पििे लनिेर्निा सम्पजिको यििरर् उलिेख गर्ाय रे्हाय बिोजििको यििरर् खिुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि सम्पजिको यििरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकलिा; 
(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको ििा िथा किि र सम्भि भएसम्ि िगययफट; 

(४) घर िग्गाको अिजस्थिी आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची िा पदक्क सिकसँग िोलिएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्िालित्ि भन्र्ा फरक 

व्यजिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य 
यििरर्; िथा 

(७) घरिा भएको िगापाि िथा खररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि िूलय । 

  (ख) चि सम्पजिको यििरर्ाः 
(१) चि सम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािािािको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चि सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायिि लबयक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चि सम्पजि भए अिस्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको 

साइि र सँख्या । 



७९. सम्पजि रोक्का राख्नाेः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ िा ७६ बिोजिि लनर्यय कायायन्ियनको 
िालग लनिेर्न परेपलछ रे्खाइएको सम्पजिको हकिा आिश्यक पने िलि िेथा रोक्का राख्न े सम्बन्ििा 
लनर्ययको िालग कायायपालिका सिि पेश गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न े लनर्यय गरेपछी लनर्यय 
बिोजिि िेथा रोक्का राख्नको िालग सो िेथा र्िाय रहेको कायायिय िा रजिषे्ट्रशन गने कायायियिा िेजख 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) बािी, ब्याि, बहाि िगायिको सम्पजिको हकिा लनिेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न लभत्र 
सम्पजि िायर्ाि गनय िगाइय िायर्ाि गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने िलि सम्पजि िा सोबाट प्राप्त हनु े
बािी, बहाि, ब्याि, िनुाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बजन्िि 
पििाइय दर्नपुछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजििको सम्पजिको हकिा भररभराउको िालग आिश्यक पने 
िलि सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकिाअनसुार िेखा शाखा िा सम्बजन्िि बैँक िा 
सम्बजन्िि लनकायिा िरुुन्ि िेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलि रोक्का सम्िजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बिोजिि हनुेछ । 

 
८०. सम्पजि लििाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिाः (१) काययपालिकािे यस ऐन बिोजिि भरी भराउ 

गनुयपने लबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै रकि असिुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजिि 
सम्पजिको यििरर् खिुाइय र्खायस्ि परेिा त्यस्िो रकि भरी दर्नपुने व्यजििाइय बझुाउनपुने रकि 
बझुाउन साि दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (२) बिोजििको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यजिको 
भरीपाउने व्यजििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजििको सम्पजि िायर्ाि गरीलयाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ािि िा लनकाय िा गाउँपालिका/नगरपालिका िा 
सलिलिको लनर्ययिे असिु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असिुउपर हनुपुने व्यजििे बझुाउन 
नलयाएिा लनिको िनुसकैु अचि सम्पजि फेिा परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िेथा ििानि िा कुनै प्रकारको नगर् 
िरौट र्ाजखि गरेको हकिा सो सम्पजिबाट खाम्न े िलि रकिको िालग उपर्फा (३) बिोजिि 
गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पजिको लििािको सूचना 
सम्बजन्िि पििाइय दर्इय सियसािारर्को िानकारीको िालग लििाि हनु े लिलि र सम्पजिको यििरर् 
सयहिको साियिलनक सूचना गाउँपालिका/नगरपालिका, जिलिा प्रशासन कायायिय, जिलिा अर्ािि, जिलिा 
सिन्िय सलिलिको कायायिय िथा कोष िथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजििको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पजि 
पञ्चयकिे िोिबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजिि लििाि गनुयपनेछ । 



  (७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि जिलिा अर्ािि, जिलिा प्रशासन कायायिय िा स्थानीय 
प्रशासन कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय िथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी 
कायायियका प्रलिलनलििाइय रोहिरिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाय उि सम्पजि कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा सोयह 
प्रयक्रयाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैिे लििाि सकार नगरेिा 
भराइयपाउन ेपि लनिेर्किाइय नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोििा सकार गनय िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाय लनिेर्किे सम्पजि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको िेथा खलुन 
आएका बखि कानून बिोजिि गनेगरी लनिको लनिेर्न िािेिीिा राखी लििाििा चढाइयएको सम्पजि 
फुकुिा गरीदर्नपुछय ।      

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन गाउँपालिकाको कुनै रकि असिु 
उपर गने क्रििा लििाि गर्ाय कसैिे सकार नगरेिा िलििा सकार हनु्छ त्यलििा नै सो सम्पजि लििाि 
गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट 
असिुउपर गनुयपनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोजिि सम्पजि िायर्ाि गनुयपर्ाय 
कजम्ििा ििा सजचि स्िरको कियचारी खटाइय त्यस्िो अचि सम्पजिको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुन े
गरी िायर्ाि गनयिगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िायर्ाि गने कियचारीिे िायर्ाि गनुयपने सम्पजिको चिनचलिीको 
िूलय कायि गने प्रयोिनिे पञ्चयकिे िोि कायि गरी िचुलुका खिा गरी अलभिेख प्रशासक सिि 
प्रलििेर्न सयहि पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चयकिे िोि कायि गर्ाय रे्हाय बिोजििक कुरािाइय आिार लिइय 
कायि गनुयपनेछाः 

(क)  लनिेर्किे लनिेर्निा खिुाएको िूलय; 

(ख) लनर्ययिा उलिेख भएको भए सो िूलय;    

(ग) पििे ििानि िा कुनै अन्य प्रयोिनको िालग काययपालिका सिि लनिेर्न दरँ्र्ा 
खिुाएको िूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनसुारको िूलय; 

(ङ) िािपोि कायायियिे कायि गरेको न्यूनिि िूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोिनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िूलय कायि गरेको भए सो 
िूलय; 

(छ) पञ्चयकिे िोि कायि गनुयभन्र्ा ित्काि अगािै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो 
िूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोि” भन्नािे अचि सम्पजि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनुे न्यनुिि 
िूलयिाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय रे्हाय बिोजििको कुरािाइय सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछाः 



(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र िगायि सिक सञ्जािसँग  िोलिएको 
छ िा छैन; िथा 

(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था सम्बन्ििा प्रायिलिक 
िलुयाँकन प्रलििेर्न । 

८२. खाम्निेलि िात्र लििाि गनुयपनेाः (१) काययपालिकािे र्फा ८० बिोजिि लििाि गर्ाय 
असिुगनुयपने बाँयक खाम्ने िलि सम्पजििात्र लििाि गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पजि लििाि गर्ाय सकार भएको रकि असिुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ 
भएको िलि रकि सम्पजििाि पििाइय यफिाय गरीदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि रकि यफिाय पाउने पि लििाि गर्ायको बखि उपजस्थि नभएको भए 
रकि यफिाय लिन आउनभुनी लनिको नाििा साि दर्नको सूचना िारी गरीजझकाइय रकि यफिाय गनुयपछय 
। 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय सम्बजन्िि पि रकि यफिायलिन नआएिा उि रकि 
सजञ्चिकोषिा र्ाजखि गरी आम्र्ानीबाँलि सर्रस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोजिि लििाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाििा 
सम्पजि र्िाय नािसारीको िालग सम्बजन्िि कायायिय िा लनकायिा पत्राचार गरी लनििाइय सम्पजिको 
चिनपूिी उपिब्ि गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चिन चिाइयदर्नपुछय ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन र्फा ८० बिोजििको लििाि 
प्रयक्रया अगािी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पलन सो रकि नबजुझ सम्पजि लििाि 
गनुयपनेछ । 

८३. लििाि उपरको उिरुीाः यस ऐन बिोजिि भएको लििािको प्रयक्रयािा जचि नबझु्न ेपििे िनु 
प्रयक्रया उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिलि सिि उिरुी पेश गरी भएको आरे्श 
बिोजिि गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा िागेको खचयाः यस ऐन बिोजिि लबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा 
िागेको खचय लबगो भरीदर्नपुने िा चिनदर्नपुने सम्बजन्िि पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाजस्थलििा राख्नाेः काययपालिकािे यस ऐन बिोजिि चिनचिाइय िाग्न िा लबगो भराइयपाउन कुनै 
सम्पजि रे्खाइय लनिेर्न परेपलछ लबगो भराउने िा चिनचिाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि 
सम्पजि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनिायर् कायय गरी उि सम्पजिको 
स्िरुप पररिियन गनय नपाउन ेगरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि पिको नाििा आरे्श िारी गरी उि सम्पजि 
यथाजस्थलििा राख्नपुनेछ ।     

८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोजिि भएको 
आरे्श यिपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन आदर् गरेको लनिेर्न परेिा उि 
लनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको नाििा लिन दर्नको म्यार्  िारी गरी लनििाइय हाजिर गराइय सो 
लनिेर्न सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ ।     



  (२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न पेश हनु आएिा पििाइय नयाँ उिरुी र्िाय गनय 
निगाइय उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्नको 
व्यहोराबाट लनिेर्न सलिलिको िेत्रालिकार लभत्र नपने यिषयिा परेको रे्जखएिा सलिलििे उि यिषयिा 
िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ािि िा लनकाय सिि िान सनुाइय दर्नपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन े सूचनााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लनर्यय बिोजिि चिन चिाइय पाउन 
लनिेर्न परेिा चिन चिाउने लिलि खिुाइय फिानो लिलििा फिानो घर िग्गाको चिन चिाउन 
कियचारी खयटइय आउने हुँर्ा सो लिलि अगािै घर िग्गा खालि गरीदर्न ुभलन चिन दर्नपुने पिको नाििा 
सूचना िारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनदर्नपुने सम्पजि उिरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख 
प्रशासकिे सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको सूचना िारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि िोयकएको लिलििा खयटइयिाँर्ा घरिग्गा खािी गरेको भए सम्बजन्िि 
कियचारीिे चिन चिाइय दर्एको िचुलुका खिागरी िथा घरिग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन 
चिाइय चिन चिाएको िचुलुका खिा गरी प्रलििेर्न साथ अलभिेख शाखािा पेश गनुयपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

यियिि 

८८. नक्कि लनिेर्नाः (१) सलिलि सिि र्िाय रहेको उिरुीको कुनै सरोकारिािा पििे यििार्को 
लिलसििा रहेको कुनै कागिपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेर्न दर्एिा सलिलििे उि पििाइय सो 
कागिको नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्िि पििे उिरुी शाखािा रहेको लिलसिको 
नक्कि लिनपुर्ाय उिरुी प्रशासक िथा अलभिेख शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने भएिा अलभिेख 
प्रशासक सिि लनिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएिा सम्बजन्िि कियचारीिे 
सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि 
गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि लनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उिरुीको िालग फरक फरक लनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (५) यििार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दरँ्र्ा नक्किको सिािा कागिपत्रको 
फोटो जखच्ने अनिुलि िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनिेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 



८९. नक्कि र्स्िरुाः (१) सम्बजन्िि प्रशासकिे र्फा ८८ बिोजिि नक्कि िा फोटो जखच्नको िालग 
लनिेर्न दर्नेपिसँग रे्हाय बिोजििको र्स्िरु लिइय नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछाः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे; 
(ख) सलिलिको लनर्यय कागिको हकिा प्रलि सक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको 

र्रिे; िथा 
(ग) लिखि कागिपत्रको नक्कि नलिइय फोटो जखच्न चाहेिा प्रलि पानाको रू ५।–         

रुपैयाँको र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बिोजिि नक्कि र्स्िरु 
निाग्ने पििाइय यस र्फा बिोजििको र्स्िरु िाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोजिि नक्कि उिार गरी िैिाने पििे नक्कि उिार गर्ाय िागेको खचयको 
व्यिस्था आफै गनुयपनेछ । 

९०. र्स्िरु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकिे नक्कि प्रिाजर्ि गर्ाय नक्कि िैिान े
पिको नाि थर िथा उिरुीिा हैलसयिका साथै नक्कि उिार गरेिापि र्ाजखि गरेको र्स्िरु र नक्कि 
पाना सिेि उलिेख गरी नक्कि दर्एको व्यहोरा िनाइय नक्कि प्रिाजर्ि गनुयपनेछ । 

   
९१. र्स्िरु चिुा नभइय नक्कि नदर्इनाेः सम्बजन्िि प्रशासकिे यस ऐन बिोजिि नक्कि िाग्ने पििे 

नक्कि उिार गर्ाय र्फा ८९ बिोजिि िाग्ने र्स्िरु र्ाजखि नगर्ायसम्ि नक्कि दर्नेछैन र सो नक्किको 
आलिकाररकिा प्रिाजर्ि गनय पाउनेछैन ।  

९२. प्रचलिि कानून बिोजिि हनुाेः यस ऐनिा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उिरुीसँग सम्बजन्िि 
प्रचलिि कानूनिा कुनै कुरा िेजखएको भए सोिा िेजखए िलिको हकिा सोयह बिोजिि हनुेछ । 

९३. लनयि बनाउन ेअलिकाराः सलिलििे यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयि 
बनाउन सक्नछे । 

  



 

अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

धायदङ यिल्ला भोटेकोशी गाउपँायलका वडा ि ँ .......वस्िे ............................को 

छोरा/छोरी/श्रीििी.........वर्ष .....को  ..............................प्रथि पक्ष यिवेदक ................ 

यवरद्ध  

धायदङ यिल्ला भोटेकोशी गाउपँायलका वडा ि ँ .......वस्िे ............................को 

छोरा/छोरी/श्रीििी.........वर्ष .....को  .............................दोश्रो पक्ष यिवेदक ................ 

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद 

ि यिम्ि वुदँाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदषछु : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच सवंि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह 

गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वर्षसम्ि अथाषि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहेको 

यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे 

स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायषिा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिदैँ िाि थाल्यो । २०७१ सालको 

यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि 

गए ँ। िर यििले यििीसगँ िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिुषपछष  गर भयि ठाडो िवाफ 

यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि आफुिसुी गर र  िलाई 

सम्पकष  िगर,गरिेा राम्रो हुदैँि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फकेला र घर 

आउयलि भयि पिी वसे ँिर आईिि । कररव ३ वर्षपछी अथाषि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पिुः यलि गए ँिर 

यवपक्षी िसगँ वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष गरी िलाई 

िथािाि गायल गलौच गर े। ियुककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकष ए ँर अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसगँ पिुः 

फयकष  आउिे र दाम्पत्य िीवि सिुधरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि 

यदि आएको छु ।  



२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझु्िपुछष  विुी यववाद यिरुपण गराईपाउ ँ।  

३. यस गाउपँायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायषयवयधको दफा ....विोयिि यिवेदि दस्िरु रु 

......, दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु 

 .............सिेि गरी िम्िा रु ......यसै यिवेदिसाथ दायिल गरकेो छु ।  

४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ (२ )अिसुार यसै सयियिको 

अयधकारके्षत्रयभत्र पदषछ ।  

५. यो यिवेदि हदम्यादयभतै्र छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफष का र िेरो घर िफष का पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझु्ि 

सयकिेछ ।  

८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो सत्य हुि्, िठुा ठहर ेकािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।  

 

यिवेदक 

िािः  ............................. 

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  



अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उिरुी र्िाय गरेको लनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषय:  उिरुी र्िायको लनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................यिरुद्धिा 
. ......................................भनी उिरुी र्िाय गनय लयाएकोिा आिको लिलििा र्िाय गरी र्िाय नं .

 ................कायि भएकोिे यो लनस्सा िारी गररदर्एको छ ।  

 

अलिकृि कियचारी 

र्स्िखि:   ........  

लिलि:   ...........  

  



अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्याययक सलिलि  

.......... गाउँपालिकािा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

िार्ी           प्रलििार्ी 

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

िदु्दा  .................... 

लिलि ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही दर्न ........... बिे यस 
न्याययक सलिलि/कायायियिा उपजस्थि हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

िार्ी ................         प्रलििार्ी ................ 

 

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  

 

  



अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्याययक सलिलि 

भोटेकोशी  गाउँपालिका 

बाट िारी भएको िारेखको पचाय 

 

िार्ी        प्रलििार्ी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

लिलि ............... िा .................... काि गनय ........ बिे हाजिर हनु आउनहुोिा ।  

 

फाँटिािाको र्स्िखि  

लिलि ................. 

 

  



अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

लिजखि ििाफको निूना 

न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको 

लिजखि ििाफ 

प्रथि पि 

धायदङ यिल्ला भोटेकोशी गाउपँायलका वडा ि ँ .......वस्िे ............................को 

छोरा/छोरी/श्रीििी.........वर्ष .....को  ..............................प्रथि पक्ष यिवेदक ................ 

यवरद्ध  

धायदङ यिल्ला भोटेकोशी गाउपँायलका वडा ि ँ .......वस्िे ............................को 

छोरा/छोरी/श्रीििी.........वर्ष .....को  .............................दोश्रो पक्ष यिवेदक ................ 

 

यिषय सम्िन्ि यिच्छेर् । 

ि लनम्न िुरँ्ाहरुिा िेजखए ििोजिि लनिेर्न गर्यछु : 

१. ि लिजखि ििाफ प्रस्ििुकिाय र यिपिी लनिेर्कयिच संिि २०६९ साििा सािाजिक परम्परा 
अनसुार यििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि 
भएको दठक हो । २०७१ सािको लिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्ि लिन आएको िर ि घर नगएको,िैिे यिपिी लनिेर्किाई 
र्ाम्पत्य िीिन चलन नसक्ने भनेको र िेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रिर् गने सम्िको कायय गरेकोभलन 
कपोिकजलपि झठुा र हुँरै् नभएका लनरािार व्यहोरा उलिेख गरी यििार् गरेको कुरा उलिेख गनय 
चाहान्छु ।  

२. ििाई यिपिी लनिेर्क सिेि लििी गालि गिौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी ि िाइिीिा आई िसेकी हुँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कारर् ििाथी 



यिलभन्न यकलसिका आरोप िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगायिका कािहरु हुँरै्गए । 
पररिारका अन्य सर्स्यहरुिे ि िाथी घृर्ा गने, िोिचाि नगने िस्िा कायय गरेपलन यिपिीबाट केही 
सिय ििाई नै सिथयन र सहयोग गरै् आएका लथए िर पछी यिपिी लनिेर्क सिेि उलनहरुसँगै लििे र 
ििाई ििरिस्ि गरबाट लनकालने काययिा सहभागी भए  । के कुन कारर्िे िा िेरो के गलिीिे यसो 
गरेका हनु भलन िझु्र्ा िेिािेिा र्ाइिो नलयाएको भलन िाइिी पिसिेिको  आिोचना गने गरेका लथए 
। सायर् उलनहरुिाई र्ाइिोकै िोभका कारर् ििाई घरबाट लनकािीदर्एका हनुपुर्यछ । िैिे कुनै 
गलिी नगरेको र यिपिी िोग्नेसँग पूियिि िाया, सद्भाि र सम्िान यथािि रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको 
सम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट ििरिस्ि लनकािेपछी ४ ियहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्िै 
३ िषयसम्ि िेखिर, सम्पकय यियहन िसी अयहिे एक्कासी सम्िन्ि यिच्छेर्को िाग गरी लनिेर्न दर्न ुआफैँ िा 
आश्चययिनक िागेको छ, सत्य िथ्य िजुझ कानून ििोजिि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा ....ििोजिि लिजखि 
ििाफ िापि र्स्िरु रु ......यसै लनिेर्नसाथ र्ाजखि गरेको छु ।  

५. यो लिजखि ििाफ म्यार्लभतै्र लिई ि आफैं  उपजस्थि भएको छु ।  

६. यस यिषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोजिि संिाय भोग्न ियार 
छु ।  

लनिेर्क 

नािाः ................................... 

इलि संिि  .................साि  .....................ियहना  .............. गिे ....................रोि शभुि ्।  

 

 

  



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्याययक सलिलिबाट िारी भएको 

म्यार् सूचना 

.............................................................िस्ने .....................................................को नाउँिा 
 ........................................गाउँपालिका  कायाांियबाट िारी भएको १५ )पन्र (दर्ने सूचना  

...............................................िस्न े ....................................................................िे िपाकको यिरुद्ध 
...................................यििार् परेको भलन लनिेर्न र्िाय गरेको हुँर्ा सो को प्रलिलिपी यसै साथ पठाईएको छ 

। अिाः िपाईिे यो म्यार् िझेुको िा ररि पूियक िािेि भएको लिलििे १५) पन्र  (दर्न लभत्रिा आफ्नो भनाइ 
सयहि आफैं  िा कानून ििोजििको िारेश िाफय ि यस कायायियिा हाजिर हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून 
ििोजिि हनुे व्यहोरा िानकारी गराईन्छ ।  

 

इलि सम्बि ...................साि.......................ियहना......................गिे रोि.............शभुि् .........।  

  



अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

....................................... न्याययक सलिलि 

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

सर्स्य श्री........................................................................................... 

सर्स्य श्री........................................................................................... 

लनर्यय 

संिि ............... सािको लनिेर्न नं........ 

यिषयाः ििेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. जिलिा ................ गाउँपालिका ििा नं............ ...............................िस्ने 

..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

................. जिलिा ................ गाउँपालिका ििा नं............ ...............................िस्ने 

..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोजिि लनिेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्फा 
४६ ििोजिि गठन भएको न्याययक सलिलि सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त िथ्य र लनर्यय 
यस प्रकार छाः  

(१) .............. गाउँपालिका ििा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरिग्गािा पजश्चि िफय का यक.नं..........का संलियार यिपिी 
...................िे घर िनाउँर्ा आफ्नो घरिग्गािा लसिानासम्ि आई िोलि िनाएको िर छि िथा 
ििेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र झानेगरी िनाएको हुँर्ा सो ििेसी िन्र् गराइपाउँ भने्न 
लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरा ।  



(२) .............. गाउँपालिकाबाट प्रचलिि भिन लनिायर् सम्िन्िी िापर्ण्ि ििोजिि इिािि प्राप्त 
गरी भिनको नक्सा सिेि स्िीकृि गराई सो नक्सा ििोजिि भिन लनिायर् गरेको हुँ । यिपिी 
लनिेर्किे भने ििोजिि आफ्नो घरको छि िथा ििेसीको पानी लनिको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने 
नगरेको आफ्नै घरिग्गािा झाने गरेको हुँर्ा झठुा लनिेर्न खारेि गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिजखि 
ििाफ ।  

(३) .............. गाउँपालिकाबाट स्थिगि लनररिर् िथा सिेंिर् गनय गएका प्रायिलिक टोलििे 
स्थिगि लनररिर् गरी लिलि.........िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रलििेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफय बाट 
छि िथा ििेसीको पानी खस्र्ा लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भने्न व्यहोरा 
उलिेजखि भएको  ।  

(४) यििार्का र्िैु पििाई िेिलििाप गराउने प्रयोिनका िालग.......................... गाउँपालिका 
ििा नं........,................. िा रहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेिलििाप हनु नसकी फयकय  आएको 
।  

लनर्यय 

र्िैु पििाई सनुिुाईको िालग आि पेशी िोयकएकोिा यििार्का सम्िजन्िि पिहरु स्ियिं िथा 
लनिहरुबाट लनयिु गरेका कानून व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुाः लििापत्र गनुयहोस भलन 
सम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा पलन लििापत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिार् कागिहरुको सिेि 
िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) ििोजििलनर्यय दर्नपुने हनु आई 
लनर्ययिफय  यिचार गर्ाय लनिेर्कको यक. नं....को पजश्चििफय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोलिएर 
रहेकोिा यििार् रे्जखएन । लनिेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा 
ििेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगि रुपिै िाँचिझु गरी प्रायिलिक प्रलििेर्न पेश गनय 
कायायियबाट खयट गएका प्रायिलिक कियचारीिे लिलि.............िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रायिलिक 
प्रलििेर्न सिेिबाट लनिेर्कको िाग र्ािी ििोजिि आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा 
ििेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पाररि गरेको 
नक्सािा सिेि छि िथा ििेसीको पानी आफ्नै घरिग्गािा झाने भलन रे्खाईएको र लनिेर्कको घर 
कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे र्ािी यिरोि गनय सिेि नसकेको र प्रचलिि कानून 
र प्रचिनबाट सिेि अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा ििेसीको पानी झानय पाउन े
नरे्जखएको हुँर्ा लनिेर्कको िाग ििोजिि प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथा ििेसीबाट आफ्नै घर िग्गािा 



पानी झाने प्रिन्ि गनुयपने रे्जखन्छ । लनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो 
ठहनायिे िपजशि बिोजिि गनुय ।  

िपजशि 

१. सरोकारिािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसुार र्स्िरु लिई नक्कि दर्न ु।  

२. यो लनर्ययिा जचि निझेु ३५ दर्नलभत्र ..............जिलिा अर्ािििा पनुरािेर्न गनय िान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरािेर्न नपरेिा कानून ििोजिि लनर्यय कायायन्ियन गनुय/गराउन ु।  

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  

 

  



अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

 

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

सयंोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

सवंि ............................ सालको यिवेदि ि.ं....... 
ववषयः  विडििलाई उिचार गराउिे सम्वन्धिा । 

................. जजल्ला ................ गाउँिामलका विा ि.ं........... ...............................वस्िे 

..................................................................................प्रथि िक्ष 

ववरुद्ध 

................. जजल्ला ................ गाउँिामलका  विा ि.ं........... ...............................वस्िे 

..................................................................................दोस्रो िक्ष 

यसिा यिवेदकको िाग विोजजि ..........................जजल्ला विा ि.ं............................... वस्िे 
...............को िायि ..........................को छोरा/छोरी वषष ................ को ................ले आफुलाई असाध्य 
रोग लागग यियमिि रुििा हप्िाको २ िटक िगृौला िायलोमसस गिष गचककत्सकले मशफाररस गरेकोिा 
एकाघरका छोरा वषष .................. को ...........................ले यियमिि रुििा िायलोमसस गिष अटेर गरेको, 
घरर घरर रुिैँया िभएको वहािा गिे गरेको, कहहले कहहले कायाषलयको कािको व्यस्ििाले फुसषद िमिलेको 
आहद कारण जिाई आफुले यियमिि प्राप्ि गिुषििे स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गिष िसकेको हँुदा आफ्िो जीवि 
झिझि खिरायकु्ि वन्दै गएको भयि अस्ििालको गचककत्सकको िजुाष र मशफाररस सहहि िेश हुि आएको 
यिवेदि उिर प्रारजम्भक रुििा जाँचवझु गदाष व्यहोरा ििामसव देखखएको हँुदा हाललाई यिवेदकको लागग 
गचककत्सकले मशफाररस गरे विोजजि हरेक हप्िा २ िटक िायलोमसस गिुष गराउि ु िथा यिजको स्वाथ्य 
लाभका लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउि ुभयि स्थािीय सरकार सचंालि ऐि २०७४ को दफा 
४९(८) विोजजि वविक्षी ........................को िाििा यो अन्िररि सरंक्षणात्िक आदेश जारी गररहदएका छ। । 
यो आदेश मिमसल सािेल राखी वविक्षीलाई लेखी  िठाईहदि ु। यो आदेश अिसुार उिचार भएको जािकारी 
प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राख्ि ुर यियिािसुार िेश गिुष ।  

 

ईयि सवंि ................... साल ..........िहहिा....गि ेरोज..शभुि ्। 

 



अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

....................गाउँपालिका न्याययक सलिलिसिि पेश गरेको लििापत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

धायदङ यिल्ला भोटेकोशी गाउपँायलका वडा ि ँ .......वस्िे ............................को 

छोरा/छोरी/श्रीििी.........वर्ष .....को  ..............................प्रथि पक्ष यिवेदक ................ 

यवरद्ध  

धायदङ यिल्ला भोटेकोशी गाउपँायलका वडा ि ँ .......वस्िे ............................को 

छोरा/छोरी/श्रीििी.........वर्ष .....को  .............................दोश्रो पक्ष यिवेदक ................ 

लिजखि ििाफकिािृ )र्ोस्रो पि(  

यिषयाः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हािी लनिेर्क  लनम्न लिजखि लनिेर्न गर्यछौाः  

१. हािीयिच संिि २०६९ साििा सािाजिक परम्परा अनसुार यििाह गररएकोिा कररि  २ िषयसम्ि  
सिुिरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह 
िषय २०७१ सािको लिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, 
लिन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइिो नलयाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी ििरिस्ि घरबाट लनकािा गरेको 
हो । आफु खशुीिे िाइि गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोिे 
िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिजखि ििाफ रहेको  ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषय िोग्ने स्िास्नी छुयटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि 
सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यिषयिे िनिटुाि भई िोग्न ेस्िास्नी अिग अिग िसेकोिा 

 .....................गाउँपालिक  न्याययक सलिलि िाफय ि ििा नं  ................. .अन्िगयिको  ............................
िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापकिाय .................को पहििा ए क आपसिा छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा 

यो छ की यिगििा िे िस्िा यिषयिा असिझर्ारी िथा िेिेि भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास, 

सर्भाि र प्रिे कायिै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउँ भने्न लनिेर्न र्ािी छोलि पनुाः सिुिरु 
सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनिाई व्यिजस्थि ढंगिे अगालि िढाउने छौं । लनिेर्कको घरिा ित्काि िोग्ने 



स्िास्नी लिलि िस्ने िािािरर् नहनुे भएकोिे छुिै ठाउिा िेरा लिई िस्न हािी र्िैु पि सहिि भएकािे स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (ििोजिि यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न पेश गरेका  छौं , 

िेजखए ििोजिि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका  स्थानीय न्याययक कायययििी ििोजिि यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्िरु 
बापि रु ...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोजिि सहुँिा िझुाउँिा ।  

लनिेर्कहरु 

...................................... प्रथि पि 

.................................... र्ोस्रो पि 

 

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  

 

  



अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

....................गाउपँायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरकेो यिलापत्रको संयिु यिवेदिपत्र 

.............. यिल्ला  ............. .गाउपँायलक ाा, वडा िं  ............... ......... .वस्िे 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीियि  

वर्ष  ..................को ...............................................................................यिवेदक (प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला  ............. .गाउपँायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं 

यलयिि िवाफकिाष........................को .......................वस्िे वर्ष........................ )दोस्रो पक्ष( 

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हािी यिवेदक  यिम्ि यलयिि यिवेदि गदषछौं : 

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ वर्षसम्ि  

सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहकेो यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह 

वर्ष २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरकेो, 

यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परकेो ।  

२. आफुलाई दाइिो िल्याएको यिउबँाट घरिा हेला गरकेो, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकाला गरकेो 

हो । आफु िशुीले िाइि गई वसेको होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले 

लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउ ँभन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ रहेको  ।  

३. हािी िगडा गरर आयौं, केहीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि 

सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटुाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा 

 .....................गाउपँायलका को न्याययक सयियि िाफष ि वडा =====  वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक 

अकाषप्रयि यवश्वास, सदभाव र पे्रि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउ ँभन्िे यिवेदि दावी 

छोयड पिुः सिुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा 



ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छुटैै  ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवैु पक्ष सहिि 

भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ को  (२ ) विोयिि यिलापत्र गरी पाउ ँ।  

४.भोटेकोशी गाउपायलकाको न्याययक कायषयवधी विोयिि यो यिलापत्रको सयंिु यिवेदि दस्िरु बापि रु 

...........यसैसाथ संलग्ि छ ।  

५. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो  हुि्, िठुा ठहर ेकािूि विोयिि सहुलँा विुाउलँा ।  

यिवेदकहरु 

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

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

 

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 

 

  



अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्याययक सलिलि 

............ गाउँपालिका सिि पेश गरेको लनिेर्न 

 

यिषयाः िेिलििापकिायिा सूचीकृि हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ििु यिषयिा िपलसििा उलिेजखि कागिािहरुको प्रलिलिपी साथै राखी ............  गाउँपालिकाको 
न्याययक सलिलि अन्िगयिका ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेिलििाप गराउन अनिुिी 
पाउँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।  

िपलसि  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नािक िहसम्ि उलिर्य गरेको शैजिक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

३) िेिलििापकिायको िालिि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 

४) िेिलििाप सम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यजिगि यििरर् (Bio- data) 

                                                         लनिेर्क 

नाि थराः .......... 

र्स्िखिाः ........... 

लिलिाः ............. 

 

 

फोटो 

    



अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

भोटेकोशी गाउँपालिका न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको  

भररभराउको लनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

................................ ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 

यिरुद्ध 

...==============================÷िार्ी÷प्रलििार्ी 

िदु्धा 

ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िालथ िेजखएको व्यहोरा झठुा ठहरे सहुँिा बझुाउिा । 

लनिेर्क 

लनि.............. 



ईलि संिि................ 



अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चिन चिाउने लनिेर्न 
भोटेकोशी गाउँपालिकािा पेश गरेको 

लनिेर्न पत्र 

यिषयाः चिन चिाई पाउँ भने्न िारे । 

.......िस्ने.....................लनिेर्क ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 
यिरुद्ध 

.......िस्ने..................यिपिी ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 
िदु्धा 

ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपरोि यिपिीसंगको उलिेख जिि िदु्धा यस गाउँपालिका÷नगरपालिकाको न्याययक सलिलिबाट 
लिलि ........िा लनर्यय भई उि घर िग्गा )िा िनु सम्पजि भोग गनय पाउने गरी लनर्यय भएको छ 

सो सम्पजि िा िस्ि ु उलिेख गने (िेरो हक भोग र स्िालित्िको हनुे ठहर भएकोिा श्री ......
जिलिा अर्ािििा यिपिीिे पिुनराििोकन गरेकोिा सम्िानीि अर्ाििबाट सिेि लिलि ..............

िा लनर्यय हुँर्ा न्याययक सलिलिकै लनर्ययिाई सर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँर्ा सो िेरो 
हक भोगको कायि भएको सम्पजि रहेको हुँर्ा जश ालिजश  ििाई उि सम्पजि चिन चिाई 
पाउन यो लनिेर्न पेश गरेको छु । 

२  .यसै लनिेर्न साथ रे्हायका कागिािहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सलिलििे लिलि............िा गरेको लनर्ययको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........जिलिा अर्ािििे गरेको लिलि.............को सर्र फैसिाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यििार् सम्िद्ध लिलसि यसै कायायियिा रहेको छ ।  

 घ  .िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ , झठुा ठहरे कानून बिोजिि सहुँिा बझुाउँिा । 

लनिेर्क 

लनि............... 
ईलि संिि ..................साि...................ियहना.............गिे........रोि शभुि ्।  

 

 



अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्िि) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

.............................................. न्याययक सयियि 

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

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

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

आदेश 

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

यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का 

.............. जिलिा  ............. .गाउँपालिक , ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिलििषय 

 ..................को .........................................................लनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

......जिलिा...........गाउँपालिका, ििा नं....यिपिी (र्ोश्रो पि)..........िस्ने....िषय.....को यसिा लनिेर्कको िाग 
बिोजिि......जिलिा........ ......गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, ििा नं.... 
िे.फ.........यक.नं........ िग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको अिण्िाको..................िगययफटको चार िलिे 
घर र लिग िगापाि सिेि यिपिी....सम्पजि लनि यिपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्िरुी यिना हक हस्िान्िरर् 
हनु सक्ने आशंका गरी लनिेर्किे दर्एको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िाँचिझु गर्ाय व्यहोरा िनालसि रे्जखएको 
हुँर्ा हाििाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उजलिजखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय लसफाररस नदर्न ििािाई र 
अको आरे्श नभएसम्िका िालग उि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय/गनय नदर्न ुभनी िािपोि कायायियको 
नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजिि यो रोक्काको आरे्श िारी 
गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसि सािेि राखी सम्िजन्िि कायायियहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार 
रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लनयिानसुार पेश गनुय । 

ईलि संिि................साि.............िायहना...........गिे‘..........रोि शभुि ्। 

  



अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्याययक सलिलि  

.......... गाउँपालिकािा पेश गरेको 

लनिेर्न पत्र 

यिषयाः नक्कि पाउँ भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनिेर्क/िार्ी/प्रलििार्ी 

यिरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यिपिी/िार्ी/प्रलििार्ी 

िदु्दााः .................................. 

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

ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्िरु िापि रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछुाः 

(१) उपरोि यिपिीसँगको उलिेजखि िदु्दािा अध्ययनको िालग रे्हायका कागिािहरु आिश्यक परेको हुँर्ा 
प्रिाजर्ि प्रलिलिपी पाउँ भनी यो लनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्किको प्रिाजर्ि प्रलिलिपी पाउँ ।  

रे्हाय  

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

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

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

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

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

२) िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोजिि सहुिँा बझुाउँिा ।  

लनिेर्क 

लनि .......................... 

 इलि सम्िि ्......... साि .... ियहना .... गिे रोि ्... शभुि ्................ 


