
 

 

 

 

 

 

 

नरैनापरु राजपत्र 

 खण्ड : १  संख्या :२  नरैनापरु गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ   प्रकाशित लिलत : २०७४/११/२२  

नपेािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि नरैनापरु 
गाउँपालिकाको गाउँ सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सियसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ। 

भाग – ०१ 

नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँ 

स्िीकृत लिलत २०७४/११/२१ 

न्यावयक सलिलत (काययविलध सम्बन्धी) ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तािनााः  

न्यावयक सलिलतिे प्रचलित कानून बिोशजि उजरुीको कारिाही र वकनारा गदाय अपनाउनपुने काययविलध तय गरी 
स्पष्टता, एकरूपता एिं पारदशियता कायि गरी कानूनको िासन तथा न्याय प्रलतको जनविश्वास कायि राखीरहनको 
िालग प्रचिनिा रहेको संघीय कानूनिा भए देशख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 नपेािको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बिोशजि नरैनापरु गाउँपालिकाको वििषे गाउँसभािे 
यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “न्यावयक सलिलत (काययविलध सम्बन्धी) ऐन, २०७४” रहेको 
छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुछे । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा; 
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(क) “उजरुी” भन्नािे सलिलत सिि परेको उजरुीबाट िरुु भएको प्रचलित कानून बिोशजि 
 सलिलतिे कारिाही र वकनारा गने उजरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्न”े  भन्नािे तोवकएको सम्पशिको िूलयाकंन गररदा भ्याउन ेहदिाई सम्झन ुपदयछ 
।  

(ग) “चिन चिाईददन”े  भन्नािे लनणयय पश्चात हक अलधकार प्राप्त भएको व्यशििाई कुनै    
िस्त ुिा सम्पशि भोग गनय ददन ेकाययिाई सम्झनपुदयछ । 

(घ) “जिानत”  भन्नािे कुनै व्यशि िा सम्पशििाई न्यावयक सलिलतिे चाहेको िखतिा 
उपशस्थत िा हाशजर गराउन लिएको शजम्िा िा उिरदावयत्ििाई सम्झनपुदयछ ।   

(ङ) “तािेिी”  भन्नािे न्यावयक सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रका वििादहरुिा सम्िशन्धत पििाई 
िझुाईन ेम्याद,  सचुना,  आदेि,  पूजी िा जानकारी पत्र ररतपूियक िझुाउन ेकाययिाई 
सम्झनपुछय ।  

(च) “तायदात”  भन्नािे सम्पशिको वििरण िा गन्ती गरेको संख्या जलनन ेव्यहोरा िा सम्पशिको 
फाटँिारी िा िगतिाई सम्झनपुदयछ ।  

(छ) “तोवकएको” िा “तोवकए बिोशजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनकेो लनयििा तोवकए 
बिोशजि सम्झनपुछय । 

(ज) “दरपीठ”  भन्नािे न्यावयक सलिलत सिि पेि हनु आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धिा 
ररत नपगेु िा कानूनिे दताय नहनु ेिा निाग्न ेभएिा त्यसको पछालड पवि सोको कारण 
र अिस्था जनाइ अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेशखददन ेलनदेिन िा व्यहोरािाई सम्झनपुदयछ 
।  

(झ) “नािेसी”  भन्नािे कुनै व्यशिको नाि, थर र ितन सिेतको विस्ततृ वििरण खिुाइएको 
व्यहोरािाई सम्झनपुदयछ ।  

(ञ) “नालिि”  भन्नािे कुनै वििादको विषयिा दफा ८ बिोशजि ददएको उजरुी, लनिेदन िा 
वफराद सम्झनपुछय  

(ट)   “लनणयय वकताब”  भन्नािे सलिलतिे उजरुीिा गरेको लनणययको अलभिेख राख्नको िालग 
खडा गरेको उजरुीिा लनणयय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संशिप्त 
उलिेख भएको वकताब सम्झनपुछय । 

(ठ)  “पन्चकृलत िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पशिको स्थिगत तथा स्थानीय अििोकन 
िूलयाकंन गरी विक्री वितरण हनुसक्न ेउशचत ठहराएर लनशश्चत गरेको िलुयिाई 
सम्झनपुदयछ ।    
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(ड) “पेिी”  भन्नािे न्यावयक सलिलत सिि लनणययाथय पेि हनु ेवििादहरुिा पिहरुिाई 
उपशस्थत गराइ सनुिुाइ गने काििाई सम्झनपुदयछ ।  

(ढ) “प्रलतबादी” भन्नािे बादीिे जसका उपर उजरुी दताय गदयछ सो व्यशि िा संस्था 
सम्झनपुछय । 

  (ण) “िकपत्र”  भन्नािे वििाद सम्बन्धिा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा  
  िेशखन ेिा िेशखएको कागजिाई सम्झनपुछय ।  

(त) “बन्द ईजिास”  भन्नािे न्यावयक सलिलत अन्तगयत लनरुपण हनु ेवििादहरु िध्ये गोप्य 
प्रकुलतको वििाद भएको र सम्िद्ध पिहरुविच गोपलनयता कायि गनय आिश्यक 
देशखएिा सम्िद्ध पिहरु िात्र सहभागी हनुगेरी प्रिन्ध गरीएको सनुिुाई कििाई 
सम्झनपुछय ।  

(थ) “बादी” भन्नािे कसै उपर सलिलत सिि उजरुी दताय गने व्यशि िा संस्था सम्झनपुछय 
। 

(द) “िूलतिी”  भन्नािे न्यावयक सलिलत अन्तगयत विचाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा अदाितिा 
सिेत विचारालधन भईरहेको अिस्थािा न्यावयक सलिलतिे लनणयय गदाय अन्य विचारालधन 
िदु्धािा प्रभावित हनु ेदेशखएिा प्रभाि पाने िदु्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभावित हनु ेिदु्दा 
स्थलगत गने काययिाई सम्झनपुछय ।  

(ध) “िगापात”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससगँ अन्तर लनवहत टहरा,  बोट विरुिा,  खलुिा 
जलिन र त्यसिा रहेका सबैखािे संरचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र 
सम्पूणय अियििाई सम्झनपुदयछ ।  

  (न) “सदरस्याहा”  भन्नािे धरौटीिा रहेको रकिको िगत किा गरी आम्दानीिा िाध्न े 
   काययिाई सम्झनपुछय ।     

  (प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्झनपुछय । 
  (फ) “सलिलत” भन्नािे न्यावयक सलिलत सम्झनपुछय र सो िव्दिे स्थानीय ऐनको दफा ४८  

  को उपदफा (६) बिोशजिको सलिलतिाइय सिेत जनाउनछे । 

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

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

  (ि)  "संविधान" भन्नािे नपेािको संविधान सम्झनपुछय । 
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पररच्छेद-२ 

सलिलतको अलधकार  

३. उजरुीिा लनणयय सम्बन्धी कािाः सलिलतिा दताय भएका उजरुी िा उजरुीको लनणयय गने िा दताय भएको 
नालिि िा उजरुीको कुनै व्यहोरािे िगत किा गने अलधकार सलिलतिाइय िात्र हनुछे । 

४. लनणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य कािाः (१) दफा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचलित कानूनिे सलिलत िा 
सलिलतको सदस्यिे नै गने भन्न ेव्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलतिे सलिलत िा सलिलतको सदस्यिे नै 
गनुयपने स्पष्ट भैरहेको देशख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा तोवकएको कियचारी र त्यसरी नतोवकएकोिा 
सलिलतिे लनणयय गरी तोकेको िा अलधकार प्रदान गरेको कियचारीिे गनुयपनेछ । 

  (२) तोवकएको िाखा प्रिखु िा तोवकएका अन्य कियचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून बिोशजि 
तोवकएको काि गदाय सलिलतको संयोजक िा सलिलतिे तोकेको सदस्यको प्रत्यि लनदेिन, देखदेख र 
लनयन्त्रणिा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोशजि काययविलध अििम्बन गनुयपनेाः सलिलतिे उजरुी िा उजरुीको कारिाही र वकनारा गदाय 
प्रचलित र सम्बशन्धत संघीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए देशख बाहेक यस ऐन बिोशजिको काययविलध 
अििम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलिलतिे हेनेाः सलिलतिाइय देहाय बिोशजिको उजरुीहरूिा कारिाही र वकनारा गने अलधकार रहनछेाः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगयतको उजरुी, 
(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिकािा प्रवेषत उजरुी, 
(ग) संविधानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकि अलधकार अन्तगयत सभािे बनाएको कानून 

बिोशजि लनरूपण हनु ेगरी लसशजयत उजरुी, तथा 
(घ) प्रचलित कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सलिलतको िेत्रालधकाराः सलिलतिे दफा ६ अन्तगयतका िध्ये देहाय बिोशजिका उजरुीहरूिा िात्र िेत्रालधकार 
ग्रहण गने तथा कारिाही वकनारा गनेछाः 

(क) व्यशिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकार लभत्र बसोबास 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचलित कानून र संविधानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अदाित िा न्यायाधीकरण िा 
लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अदाित िा लनकायबाट िेिलििाप िा 
लििापत्रको िालग प्रवेषत गरीएको, 
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(घ) अचि सम्पशि सिािेि रहेको विषयिा सो अचि सम्पशि गाउँपालिकाको भैगोलिक 
िेत्रालधकार लभत्र रवहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासगँ सम्बशन्धत विषयिस्त ुरहेकोिा सो घटना गाउँपालिकाको भैगोलिक िेत्र 
लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजरुी तथा प्रलतिाद दताय 

८. लबिाद दताय गनेाः (१) कसै उपर लबिाद दताय गदाय िा उजरुी चिाउँदा प्रचलित कानून बिोशजि हकदैया 
पगेुको व्यशििे सलिलतको तोवकएको िाखा सिि उजरुी दताय गनयसक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि उजरुी ददंदा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि खिुाउनपुने 
कुरा सबै खिुाइय तथा पयुायउनपुने प्रवक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बिोशजिको ढाचँािा ददनपुनेछ 
। 

  (३) उपदफा (२) िा िेशखए देशख बाहेक उजरुीिा देहाय बिोशजिको व्यहोरा सिेत 
खिुाउनपुनेछाः 

(क) बादीको नाि, थर, ितन र लनजको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को 
नाि; 

(ख) प्रलतबादीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा 
िाग्नगेरी स्पष्ट खिेुको ितन; 

(ग) गाउँपालिकाको नाि सवहत सलिलतको नाि; 

(घ) उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूणय वििरण; 
(ङ) गाउँपालिकािे तोके अनसुारको दस्तरु बझुाएको रलसद िा लनस्सा; 
(च) सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बशन्धत कानून; 

(छ) बादीिे दािी गरेको विषय र सोसगँ सम्बन्धीत प्रिाणहरू; 

(ज) हदम्याद िाग्न ेभएिा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पशिसगँ सम्बशन्धत विषय भएकोिा सो सम्पशि चि भए रहेको स्थान, अिस्था 

तथा अचि भए चारवकलिा सवहतको सबै वििरण । 

(४)  प्रचलित कानूनिा कुनै वििषे प्रवक्रया िा ढाचँा िा अन्य केवह उलिेख भएको रहेछ भन े
सो सन्दभयिा आिश्यक वििरण सिेत खिेुको हनुपुनेछ । 

(५) कुनै वकलसिको िलतपूलतय भराउनपुने अथिा बण्डा िगाउनपुने अिस्थाको उजरुीको हकिा 
त्यस्तो िलतपूलतय िा बण्डा िा चिनको िालग सम्बशन्धत अचि सम्पशिको वििरण खिेुको 
हनुपुनेछ । 
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९. लबिाद दताय गरी लनस्सा ददनाेः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोशजि प्राप्त उजरुी दताय गरी बादीिाइय 
तारेख तोवक अनसूुची-२ बिोशजिको ढाचँािा लबिाद दतायको लनस्सा ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि तारेख ददन ुपने अिस्थािा तारेख तोक्दा अनसूुची-३ बिोशजिको 
ढाचँािा तारेख भपायइय खडा गरी सम्बशन्धत पिको दस्तखत गराइय लिलसि सािेि राख्नपुछय । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि तारेख भपायइयिा तोवकएको तारेख तथा उि लिलतिा हनु ेकायय सिेत 
उलिेख गरी सम्बशन्धत पििाइय अनसूुची-४ बिोशजिको ढाचँािा तारेख पचाय ददनपुनेछ । 

१०. उजरुी दरपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोशजि पेि भएको उजरुीिा प्रवक्रया 
नपगेुको देशखए परुा गनुयपने देहायको प्रवक्रया परुा गरी अथिा खिुाउनपुने देहायको व्यहोरा खिुाइ लयाउन ु
भन्न ेव्यहोरा िेशख पाच ददनको सिय तोवक तथा लबिाद दताय गनय नलिलन ेभए सो को कारण सवहतको 
व्यहोरा जनाइय दरपीठ गरेिा बादीिाइय उजरुी वफताय ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि प्रवक्रया नपगेुको भलन दरपीठ गरी वफताय गरेको उजरुीिा दरपीठिा 
उलिेख भए बिोशजिको प्रवक्रया परुा गरी पाच ददनलभत्र लयाएिा दताय गररददनपुछय । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजिको दरपीठ आदेि उपर शचि नबझु्न ेपििे सो आदेि भएको लिलतिे 
लतन ददन लभत्र उि आदेिको विरूध्दिा सलिलत सिि लनिेदन ददन सक्नछे । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि ददएको लनिेदन व्यहोरा िनालसब देशखए सलिलतिे उपदफा (१) 
बिोशजिको दरपीठ बदर गरी लबिाद दताय गनय आदेि ददनसक्नछे । 

  (५) उपदफा (४) बिोशजि आदेि भएिा उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लबिाद दताय गरी अरू प्रवक्रया 
परुा गनुयपनेछ । 

११. दताय गनय नहनुाेः उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोशजि पेि भएको उजरुीिा देहाय बिोशजिको 
व्यहोरा दठक भएनभएको जाचँ गरी दताय गनय नलिलन ेदेशखएिा दफा १० बिोशजिको प्रवक्रया परुा गरी 
दरपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचलित कानूनिा हदम्याद तोवकएकोिा हदम्याद िा म्याद लभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचलित कानून बिोशजि सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोशजि िाग्न ेदस्तरु दाशखि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पशि िा अलधकारसगँ सम्बशन्धत विषयिा वििाद लनरूपण गनुयपने विषय उजरुीिा 

सिािेि रहेकोिा त्यस्तो सम्पशि िा अलधकार विषयिा उजरुी गनय बादीको हक स्थावपत 
भएको प्रिाण आिश्यक पनेिा सो प्रिाण रहे नरहेको; 

(ङ) उि विषयिा उजरुी गने हकदैया बादीिाइय रहे नरहेको; 
(च) लिखतिा परुागनुयपने अन्य ररत पगेु नपगेुको; तथा 
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१२. दोहोरो दताय गनय नहनुाेः (१) यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानून 
बिोशजि सलिलत िा अन्य कुनै अदाित िा लनकायिा कुनै पििे उजरुी गरी सलिलत िा उि अदाित 
िा लनकायबाट उजरुीिा उलिेख भएको विषयिा प्रिाण बशुझ िा नबशुझ वििाद लनरोपण भैसकेको विषय 
रहेको छ भन ेसो उजरुीिा रहेका पि विपिको बीचिा सोवह विषयिा सलिलतिे उजरुी दताय गनय र 
कारिाही गनय हुदैँन । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि दताय गनय नलिलन ेउजरुी भिुिि दताय भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी 
भएपलछ उजरुी जनुसकैु अिस्थािा रहेको भए पलन सलिलतिे उजरुी खारेज गनुयपनेछ ।  

१३. उजरुीसाथ लिखत प्रिाणको सक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुीसाथ पेि गनुय पने प्रत्येक लिखत प्रिाणको 
सक्कि र कशम्तिा एक प्रलत नक्कि उजरुीसाथै पेि गनुयपनेछ र उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो लिखतिा कुनै 
कैवफयत जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिाण सम्बशन्धत लिलसििा राख्नछे । 

१४. उजरुी तथा प्रलतिाद दताय दस्तरुाः (१) प्रचलित कानूनिा लबिाद दताय दस्तरु तोवकएकोिा सोवह 
बिोशजि तथा दस्तरु नतोवकएकोिा एक सय रूपैया ँबझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलित कानूनिा प्रलतिाद दताय दस्तरु निाग्न ेभनकेोिा बाहेक एक सय रूपैया ँप्रलतिाद 
दताय दस्तरु िाग्नछे । 

१५. प्रलतिाद पेि गनुयपनेाः (१) प्रलतबादीिे दफा २० बिोशजि म्याद िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद 
िा सूचनािा तोवकएको सियािलध लभत्र उजरुी प्रिासक सिि आफै िा िारेस िाफय त लिशखत प्रलतिाद 
दताय गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि प्रलतिाद पेि गदाय प्रलतबादीिे भएको प्रिाण तथा कागजातका 
प्रलतलिवप साथै संिग्न गरी पेि गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलतिादीिे लिशखत ब्यहोरा ददँदा अनसूुची-५ बिोशजिको ढाचँािा ददनपुनेछ । 

१६. प्रलतिाद  जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा १५ बिोशजि पेि भएको प्रलतिाद जाचँ गरी 
कानून बिोशजिको ररत पगेुको तथा म्याद लभत्र पेि भएको देशखए दताय गरी सलिलत सिि पेि हनु ेगरी 
लिलसि सािेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि प्रलतिाद दताय हनु े भएिा उजरुी प्रिासकिे प्रलतबादीिाइय बादी 
लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. लिखतिा परुागनुयपने सािान्य ररताः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा अन्यत्र िेशखए देशख 
बाहेक सलिलत सिि दताय गनय लयाएका उजरुी तथा प्रलतिादिा देहाय बिोशजिको ररत सिेत परुा गनुयपनेछाः 
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(क) एफोर साइज को नपेािी कागजिा बाया ँतफय  पाचँ सेशन्टलिटर, पवहिो पषृ्ठिा िीरतफय  
दि सेशन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाचँ सेशन्टलिटर छोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठिा बशिस 
हरफिा नबढाइय कागजको एकातफय  िात्र िेशखएको;  

 (ख) लिखत दताय गनय लयाउन े प्रत्येक व्यशििे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको िीर पछुारिा 
छोटकरी दस्तखत गरी अशन्ति पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक तथा लयाप्चे सवहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पवहिो पषृ्ठको बाया ँ तफय  
लनजको कानून व्यिसायी दताय प्रिाणपत्र नंबर, नाि र कानून व्यिसायीको वकलसि 
खिुाइय दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) लिखतको अशन्ति प्रकरणिा यस लिखतिा िेशखएको व्यहोरा दठक साचँो छ, झटु्ठा ठहरे 
कानून बिोशजि सहुिँा बझुाउँिा भन्न ेउलिेख गरी सो िलुन लिखत दताय गनय लयाएको 
िषय, िवहना र गते तथा िार खिुाइय लिखत दताय गनय लयाउन ेव्यशििे दस्तखत गरेको, 
। 

 तर ब्यहोरा परुाइ पेि भएको लिखत लिनिाइ यो उपदफािे बाधा पारेको िालनन ेछैन ।  

 

  (२) लिखतिा विषयहरू क्रिबध्द रूपिा प्रकरण प्रकरण छुट्याइय संयलित र ियायददत भाषािा 
िेशखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखतिा पेटबोलििा परेको स्थानको पवहचान हनु ेस्पष्ट वििरण र व्यशिको नाि, थर , 
ठेगाना तथा अन्य वििरण स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखत दताय गनय लयाउन ेिा सलिलतिा कुनै कागज गनय आउनिेे लनजको नाि, थर र ितन 
खिेुको नागररकता िा अन्य कुनै प्रिाण पेि गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुी िा प्रलतिाद दताय गनय लयाउनिेे विपिीको िालग उजरुी तथा प्रलतिादको 
नक्कि तथा संिग्न लिखत प्रिाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुयपछय । 

१९. उजरुी िा प्रलतिाद संिोधनाः (१) लिखत दताय गनय लयाउन ेपििे सलिलतिा दताय भइसकेको 
लिखतिा िेखाइ िा टाइप िा िदु्रणको सािान्य त्रटुी सच्याउन लनिेदन ददन सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदनिा िाग बिोशजि सच्याउँदा दािी तथा प्रलतिादिा गरीएको 
िाग िा दािीिा ििुभतु पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संिोधन िाग गरेको देखेिा उजरुी 
प्रिासकिे सो बिोशजि सच्याउन ददन सक्नछे । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि संिोधन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको पििाइय ददनपुनेछ 
। 

 

पररच्छेद-४ 
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म्याद तािेिी तथा तारेख  

२०. म्याद सूचना तािेि गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोशजि लबिाद दताय भएपलछ बवढिा 
दइुय ददन लभत्र प्रलतबादीका नाििा प्रचलित कानूनिा म्याद तोवकएको भए सोवह बिोशजि र नतोवकएको 
भए पन्र ददनको म्याद ददइय सम्बशन्धत िडा कायायिय िाफय त उि म्याद िा सूचना तािेि गनय सक्नछे 
। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि म्याद िा सूचना तािेि गदाय दफा ९ बिोशजिको उजरुी तथा उि 
उजरुी साथ पेि भएको प्रिाण कागजको प्रलतलिपी सिेत संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन एक भन्दा बवढ प्रलतबादीिाइय म्याद 
ददनपुदाय प्रिाण कागजको नक्कि कुनै एकजना ििु प्रलतबादीिाइय पठाइय बावँकको म्यादिा प्रिाण कागजको 
नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्न ेव्यहोरा िेशख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त भएको म्याद िडा कायायियिे बवढिा लतन ददन लभत्र तािेि 
गरी तािेिीको व्यहोरा खिुाइय सलिलतिा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (१) बिोशजि म्याद तािेि हनु नसकेिा देहाय बिोशजिको विद्यतुीय िाध्यि िा 
पलत्रकािा सूचना प्रकािन गरेर म्याद तािेि गनुयपनेछाः  

(क) म्याद तािेि गररनपुने व्यशिको कुनै फ्याक्स िा इयिेि िा अन्य कुनै अलभिेख हनु 
सक्न ेविद्यतुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलतबादीिे म्याद तािेिी भएको जानकारी पाउन सक्न ेिनालसब आधार छ भन्न ेदेशखएिा 
सलिलतको लनणययबाट कुनै स्थानीय दैलनक पलत्रकािा सूचना प्रकािन गरेर िा स्थानीय 
एफ.एि. रेलडयो िा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद तािेि गराउँदा म्याद तािेि हनु सक्न ेिनालसब 
कारण देशखएिा सलिलतको आदेिबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय िाफय त । 

  (६) यस ऐन बिोशजि म्याद जारी गनुयपदाय अनसूुची-६ बिोशजिको ढाचँािा जारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोशजि िडा कायायिय िाफय त तािेि गररएको म्यादिा सम्बशन्धत 

िडाको अध्यि िा सदस्य तथा कशम्तिा दइुयजना स्थानीय भिादलि रोहिरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे म्याद तािेिीको प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ रीतपूियकको 
तािेि भएको छ िा छैन जाचँ गरी आिश्यक भए सम्बशन्धत िडा सशचिको प्रलतिेदन सिेत लिइय 
रीतपूियकको देशखए लिलसि सािेि राशख तथा बेरीतको देशखए बदर गरी पनुाः म्याद तािेि गनय िगाइय 
तािेिी प्रलत लिलसि सािेि राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि जाचँ गदाय सम्बशन्धत कियचारीिे बदलनयत राशख कायय गरेको देशखए 
उजरुी प्रिासकिे सो व्यहोरा खिुाइय सलिलत सिि प्रलतिेदन पेि गनुयपनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बिोशजिको प्रलतिेदनको व्यहोरा उपयिु देशखए सलिलतिे सम्बशन्धत कियचारी 
उपर  कारिाहीको िालग काययपालिका सिि िेशख पठाउनसक्नछे । 

२३. तारेखिा राखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोशजि लबिाद दताय गरेपलछ उजरुीकतायिाइय 
र दफा १६ बिोशजि प्रलतिाद दताय गरेपलछ प्रलतबादीिाइय तारेख तोवक तारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उजरुीका पिहरूिाइय तारेख तोक्दा तारेख तोवकएको ददन गररन ेकािको व्यहोरा तारेख 
भपायइय तथा तारेख पचायिा खिुाइय उजरुीका सबै पििाइय एकै लििानको लिलत तथा सिय उलिेख गरी 
एकै लििानको तारेख तोक्नपुछय । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि तारेख तोवकएको सियिा कुनै पि हाशजर नभए पलन तोवकएको 
कायय सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हाशजर भएको पििाइय तारेख तोवक सियिा हाशजर नभइय 
पलछ हाशजर हनु ेपििाइय अशघ हाशजर भइय तारेख िान ेपिसगँ एकै लििान हनुगेरी तारेख तोक्नपुछय । 

  (४) यस दफा बिोशजि तोवकएको तारेखिा उपशस्थत भएका पिहरूिाइय साथै राशख सलिलतिे 
उजरुीको कारिावह गनुयपछय । 

  (५) उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन तोवकएको तारेखिा कुनै पि उपशस्थत 
नभए पलन सलिलतिे लबिादको विषयिा कारिाही गनय बाधा पनेछैन । 

२४. सलिलतको लनणयय बिोशजि हनुाेः सलिलतिे म्याद तािेिी सम्बन्धिा प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा 
िेशखए देशख बाहेकको विषयिा आिश्यक प्रवक्रया लनधायरण गनय सक्नछे । 

 

पररच्छेद-५ 

सनुिाइय तथा प्रिाण बझु्न ेसम्बन्धिा 
२५. प्रारशम्भक सनुिाइयाः (१) िेिलििापबाट लबिाद लनरुपण हनु नसकी सलिलतिा आएका लबिाद 

प्रलतिाद दताय िा बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको िालग पेि भएको लबिादिा उपिब्ध 
प्रिाणका आधारिा तत्काि लनणयय गनय सवकन ेभएिा सलिलतिे लबिाद पेि भएको पवहिो सनुिाइयिा नै 
लनणयय गनय सक्नछे । 

  (२) सलिलत सिि पेि भएको लबिादिा उपदफा (१) बिोशजि तत्काि लनणयय गनय सवकन े
नदेशखएिा सलिलतिे देहाय बिोशजिको आदेि गनय सक्नछेाः- 

(क) लबिादिा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनय प्रिाण बझु्न ेिा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) लबिादिा बझु्नपुने प्रिाण यवकन गरी पिबाट पेि गनय िगाउन ेिा सम्बशन्धत लनकायबाट 
िाग गने आदेि गने;  

(ग) िेिलििापका सम्बन्धिा लबिादका पिहरूसगँ छिफि गने; तथा 
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(घ) लबिादका पि उपशस्थत भएिा सनुिुाइको िालग तारेख तथा पेशिको सिय तालिका 
लनधायरण गने । 

  (३) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सलिलतिे स्थानीय ऐनको दफा 
४७ को उपदफा (२) बिोशजिको उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउन ेआदेि गनुयपनेछ । 

२६. प्रिाण दाशखि गनेाः बादी िा प्रलतबादीिे कुनै नया ँप्रिाण पेि गनय अनिुलत िाग गरी लनिेदन 
पेि गरेिा उजरुी प्रिासकिे सोवह ददन लिन सक्नछे । 

२७. लिखत जाचँ गनेाः (१) सलिलतिे उजरुीिा पेि भएको कुनै लिखतको सत्यता परीिण गनय रेखा 
िा हस्तािर वििषेज्ञिाइय जाचँ गराउन जरूरी देखेिा सो लिखतिाइय असत्य भन्न ेपिबाट परीिण दस्तरु 
दाशखि गनय िगाइय रेखा िा हस्तािर वििषेज्ञबाट लिखत जाचँ गराउन सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि जाचँ गदाय िनालसब िावफकको सिय तोवक आदेि गनुयपनेछ र 
सिय लभत्र जाचँ सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बिोशजि जाचँ गदाय लिखत असत्य ठहरीएिा लिखत सत्य रहेको भन्न ेपिबाट 
िागेको दस्तरु असिु गरी उपदफा (१) बिोशजि दस्तरु दाशखि गने पििाइय भराइयददनपुछय । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) सलिलतबाट सािी बझु्न ेआदेि गदाय सािी बझु्न ेददन तोवक आदेि गनुयपनेछ 
।  (२) उपदफा (१) बिोशजि आदेि भएपलछ उजरुी प्रिासकिे उजरुीको पििाइय 
आदेििा उलिेख भएको लिलतिा सािी बझु्न ेतारेख तोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्न ेतारेख तोवकएको ददनिा आफ्नो सािी सलिलत सिि उपशस्थत गराउन ुसम्बशन्धत 
पिको दावयत्ि हनुछे । 

२९. सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
नाबािक िा अिि िा िधृ्दिधृ्दा पि रहेको उजरुीिा साशि बकपत्रको िालग तोवकएको तारेखको ददन 
उपशस्थत नभएको िा उपशस्थत नगराइएको सािीिाइय सलिलतिे म्याद तोवक सलिलतको तफय बाट शझकाइय 
बकपत्र गराउन सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि सािी शझकाउँदा बकपत्र हनु ेतारेख तोवक म्याद जारी गनुयपनेछ र 
उजरुीका पिहरूिाइय सिेत सोवह लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रिासकिे सािी बकपत्रको िालग तोवकएको ददन पिहरूसगँ 
लनजहरूिे उपशस्थत गराउन लयाएका साशिको नािाििी लिइय सलिलत सिि पेि गनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग तोवकएको तारेखको ददन उजरुीका सबै पििे सािी उपशस्थत 
गराउन लयाएको भए कायायिय खलुनासाथ तथा कुनै पििे सािी उपशस्थत गराउन नलयाएको भए ददनको 
बाह्र बजेपलछ सलिलतिे उपिब्ध भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 
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३१. बन्देज गनय सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको विषयिस्त ुभन्दा फरक प्रकारको 
तथा सािी िा उजरुीको पििाइय अपिालनत गने िा शझझ्याउन ेिा अनशुचत प्रकारको प्रश्न सोलधएिा 
सलिलतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय बन्देज गनय सक्नछे । 

  (२) नाबािक िा िधृ्द िा असि िा लबरािीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस्तो उजरुीिा कुनै पिको 
उपशस्थलत िा अन्य कुनै िनालसब कारणिे सािीिाइय बकपत्र गनय अनशुचत दबाि परेको िा पने प्रबि 
सम्भािना रहेको छ भन्न ेसलिलतिाइय िागेिा सलिलतिे त्यस्तो पिको प्रत्यि उपशस्थलतिाइय बन्देज गरी 
लनजिे सािीिे नदेख्न ेगरी िात्र उपशस्थत हनु आदेि गनय सक्नछे । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि आदेि गरेिा सािीिे नदेख्न े गरी पि उपशस्थत हनु े व्यिस्था 
लििाउन ेदावयत्ि सलिलतको हनुछे । 

  (४) उपदफा (१) िा (२) बिोशजि गदाय सलिलतिे उजरुीसगँ सम्बशन्धत आिश्यक प्रश्न तयार 
गरी सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नछे । 

३२. पेिी सूची प्रकािन गनुयपनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िकु्रिार अगािी हप्ताको िालग 
पेिी तोवकएको लबिादहरूको साप्तावहक पेिी सूची तथा तोवकएको ददन उि ददनको िालग पेिी तोवकएका 
लबिादहरूको पेिी सूची प्रकािन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुशस्थलतिा लनजिे शजम्िेिारी 
तोकेको सलिलतको सदस्यिे प्रिाशणत गनुयपनेछ । 

३३. दैलनक पेिी सूचीाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ३२ बिोशजिको साप्तावहक पेिी सूचीिा चढेका 
लबिाद हरूको  तोवकएको ददनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीिा टासँ्न िगाउनपुनेछ 
तथा एक प्रलत सलिलतका सदस्यहरूिाइय उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सूचीिा लबिादहरू उलिेख गदाय लबिाद दतायको आधारिा देहायको 
क्रििा तयार गरी प्रकािन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबािक पि भएको लबिाद; 

  (ख) िारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यशि पि भएको लबिाद; 

  (ग) सिरी िषय उिेर परुा भएको िधृ्द िा िधृ्दा पि भएको लबिाद; तथा 
  (घ) लबिाद दतायको क्रिानसुार पवहिे दताय भएको लबिाद । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि पेिी सूची तयार गदाय िलुतिीबाट जागेका तथा सिोच्च अदाित, 
उच्च अदाित तथा शजलिा अदाितबाट पनुाः इन्साफको िालग प्राप्त भइय दताय भएको लबिादको हकिा 
िरुूिा सलिलतिा दताय भएको लिलतिाइय नै दताय लिलत िालन क्रि लनधायरण गनुयपनेछ । 
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  (४) उपदफा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सलिलतिे लबिादको सनुिाइय र कारिाही 
तथा वकनारा गनुयपनेछ । 

३४. उजरुी प्रिासकको शजम्िेिारी हनुाेः पेिी सूचीिा चढेका लबिादहरू कायायिय खिेुको एक घण्टा 
लभत्र सलिलत सिि सनुिाइयको िालग पेि गने तथा उि ददनको तोवकएको कायय सवकए पलछ सलिलतबाट 
वफताय बशुझलिइय सरुशित राख्न ेशजम्िेिारी उजरुी प्रिासकको हनुछे । 

३५. प्रिाण सनुाउन सक्नाेः सलिलतिे दफा २५ बिोशजि तोवकएको तारेखको ददन उपशस्थत सबै 
पििाइय अको पििे पेि गरेको प्रिाण एिि ्कागजात देखाइय पवढ बाचँी सनुाइय सो बारेिा अको पिको 
कुनै कथन रहेको भए लिशखत बयान गराइय लिलसि सािेि गराउन सक्नछे । 

३६. लबिादको सनुिाइय गनेाः (१) सलिलतिे दिैु पिको कुरा सनुी लनजहरूको लबिादको सनुिाइय तथा 
लनणयय गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सनुिाइय तथा लनणयय गदाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजि लबिादको सनुिाइय गदाय इजिास कायि गरी सनुिाइय गनय िनालसि 
देशखएिा सोही अनसुार गनय सक्नछे । 

तर दबैु पिको भनाइ तथा शजवकर सनु्निाइ उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायि गनय बाधा हनु ेछैन । 

३७. बन्द इजिासको गठन गनयसक्न े(१) सलिलतिे िवहिा तथा बािबालिका सिािेि रहेको तथा 
आिश्यक देखेको अन्य लबिादको सनुिाइयको िालग बन्द इजिास कायि गरी सनुिाइय गनय सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको बन्द इजिासिा लबिादका पि तथा अन्य सरोकारिािा बाहेक 
अन्य व्यशििाइय इजिासिा प्रिेि गनय नपाउन ेगरी बन्द इजिासको गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्द इजिासबाट हेररन ेलबिादको काि कारिाही, वपडीतको नाि थर ठेगाना िगायतका 
विषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्द इजिास सम्बन्धी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्द इजिासबाट हेररएका लबिादहरूको कागजातको 
प्रलतलिवप बादी, प्रलतिादद र लनजको वहतिा असर परेको कुनै सरोकारिािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ध 
गराउनहुुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लबिादको तथ्य खिुाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेण 
हनु ददन ुहुदैँन । 

  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सलिलतिे पिको गोपलनयता तथा 
वहतिा प्रलतकुि प्रभाि नपने गरी सिाचार संप्रषेण गनय भन ेकुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रिाण बझु्नाेः लबिादको सनुिाइयको क्रििा लबिादको कुनै पिको अनरुोधिा िा लबिाद 
सनुिाइयको क्रििा सलिलत आफैिे थप प्रिाण बझु्नपुने देखेिा उजरुीका पिहरूिाइय थप प्रिाण पेि गनय 
पेि गने तारेख तोवक आदेि गनय सक्नछे । 
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४०. स्िाथय बाशझएको लबिाद हेनय नहनुाेः सलिलतको सदस्यिे देहायका लबिादको कारिाही र वकनारािा 
संिग्न हनुहुुदैँनाः- 

(क) आफ्नो िा नशजकको नातेदारको हक वहत िा सरोकार रहेको लबिाद; 

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग "नशजकको नातेदार" भन्नािे अपतुािी पदाय 
कानून बिोशजि अपतुािी प्राप्त गनय सक्न े प्राथलिकता क्रििा रहेको व्यशि, िािा, 
िाइज,ु सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलत िा पत्नी तफय का सासू, ससरुा, 
फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दददी, बवहनी, लभनाज,ु बवहनी ज्िाइ,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्िाइ,ँ भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यशिको एकासगोििा रहेको पररिारको 
सदस्य सम्झनपुछय । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसयतिा गरेको कुनै कायय िा लनज संिग्न रहेको कुनै विषय सिािेि 
रहेको कुनै लबिाद; 

(ग) कुनै विषयिा लनजिे लबिाद चलन ेिा नचलन ेविषयको छिफििा सहभालग भइय कुनैराय 
ददएको भए सो विषय सिािेि रहेको लबिाद; िा 

(घ) अन्य कुनै कारणिे आधारभतू रूपिा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररिारका 
सदस्यको कुनै स्िाथय बाशझएको लबिाद । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको कुनै अिस्था देशखएिा जनु सदस्यको त्यस्तो अिस्था पछय उि 
सदस्यिे लबिाद हेनय नहनु ेकारण खिुाइय आदेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रलतकुि हनु ेगरी कुनै सदस्यिे कुनै लबिादको कारिावह र वकनारािा 
सहभालग हनु िागेिा लबिादको कुनै पििे आिश्यक प्रिाण सवहत लबिादको कारिावह वकनारा नगनय 
लनिेदन ददन सक्नछे  र सो सम्बन्धिा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनुछे । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार लबिाद लनरुपण हनु नसक्न ेअिस्थािा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) 
र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे तोकेको सलिलतिे काि कारिावह र वकनारािा गनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बिोशजि गदाय सभािे लबिादका पिहरूिाइय सोवह उपदफा बिोशजि गदठत 
सलिलतबाट लबिादको कारिावह वकनारा हनु ेकुराको जानकारी गराइय उि सलिलत सिि उपशस्थत हनु 
पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेद-६ 

लनणयय र अन्य आदेि 

४१. लनणयय गनुयपनेाः (१) सलिलतिे सनुिाइयको िालग पेि भएको लबिाद हेदाय कुनै प्रिाण बझु्नपुने बावँक 
नरवह लबिाद वकनारा गने अिस्था रहेको देशखएिा सोवह पेिीिा लबिादिा लनणयय गनुयपनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बिोशजि लनणयय गरेपलछ लनणययको व्यहोरा लनणयय वकताबिा िेशख सलिलतिा 
उपशस्थत सदस्यहरू सबैिे दस्तखत गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजि गरीएको लनणययको दफा ४२ र अन्य प्रचलित कानून बिोशजि 
खिुाउनपुने वििरण खिेुको पूणय पाठ लनणयय भएको लिलतिे बवढिा सात ददन लभत्र तयार गरी लिलसि 
सािेि राख्नपुछय ।   

(४) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसब 
कारणिे गदाय सोवह ददन लबिाद लनणयय गनय नसक्न ेभएिा आगालि हप्ताको कुनै ददनको िालग अको पेिी 
तारेख तोक्नपुनेछ । 

४२. लनणययिा खिुाउनपुनेाः (१) सलिलतिे दफा ४१ बिोशजि गरेको लनणययको पूणयपाठिा यस दफा 
बिोशजिका कुराहरू खिुाइय अनसूुची-७ बिोशजिको ढाचँािा तयार गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि पूणयपाठ तयार गदाय बादी तथा प्रलतबादीको शजवकर, लनणयय गनुयपने 
देशखएको विषय, दिैु पिबाट पेि भएको प्रिाणका कुराहरू सिेतको विषय खिुाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) िा उलिेख भए देशख बाहेक पूणयपाठिा देहायका कुराहरू सिेत खिुाउनपुनेछाः- 
(क) तथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबिादको कुनै पििे कानून व्यिसायी राखेको भएिा लनजिे पेि गरेको बहस नोट 

तथा बहसिा उठाइएका ििु विषयहरु; 

(ग) लनणयय गनयको िालग आधार लिइएको प्रिाणका साथै दिैु पिबाट पेि भएको प्रिाण 
तथा त्यसको विश्लषेण; 

(घ) लनणयय कायायन्ियन गनयको िालग गनुयपने विषयहरूको लसिलसिेिार उलिेखन सवहतको 
तपलसि खण्ड; तथा 

(ङ) लनणयय उपर पनुरािेदन िाग्न ेभएिा पनुरािेदन िाग्न े शजलिा अदाितको नाि र के 
कलत ददनलभत्र पनुरािेदन गनुयपने हो सो सिेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ िा उलिेख भएदेशख बाहेक देहायका कुराहरु सिेत लनणययिा खिुाउन 
सक्नछेाः- 
(क) सािी िा सजयलिनको बकपत्रको सारािं; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए सो नजीरको वििरण र लबिादिा उि 
नजीरको लसध्दान्त के कुन आधारिा िाग ुभएको हो अथिा िाग ुनभएको हो भन्न े
कारण सवहतको विश्लषेण; 

(ग) लनणययबाट कसैिाइय कुनै कुरा ददन ुभराउन ुपने भएको भए कसिाइय के कलत भराइय 
ददनपुने हो सोको वििरण; तथा 
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(घ) लबिादको क्रििा कुनै िािसािान िा प्रिाणको रुपिा केवह िस्त ुसलिलत सिि पेि 
भएको भए सो िािसािान िा िस्तकुो हकिा के गने हो भन्न ेविषय । 

४३. प्रारशम्भक सनुिाइयिा लनणयय हनुसक्नाेः (१) सलिलतिे पवहिो सनुिाइयको िालग पेि भएको 
अिस्थािा नै लबिादिा थप प्रिाण बशुझरहनपुने अिस्था नरहेको देखेिा अथिा हदम्याद िा हकदैया िा 
सलिलतको िेत्रालधकार नरहेको कारणिे लबिाद लनणयय गनय नलिलन ेदेखेिा पवहिो सनुिाइयिा नै लनणयय गनय 
सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनणयय िेत्रालधकारको अभाि रहेको कारणिे भएको अिस्थािा 
िेत्रालधकार ग्रहण गने अदाित िा स्थानीय तह िा अन्य लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन सम्बशन्धत 
पििाइय  जानकारी ददन ुपनेछ । 

४४. लनणयय संिोधनाः (१) सलिलत सिि लबिादको पि िा कुनै सरोकारिािािे लबिादको लनणययिा 
भएको कुनै िेखाइयको त्रटुी संिोधन गरी पाउन शजवकर लिइय लनणययको जानकारी भएको पैंलतस ददन लभत्र 
लनिेदन ददन सक्नछे ।  

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदन परी सलिलतिे हेदाय सािान्य त्रटुी भएको र संिोधनबाट 
लनणययको िूि आियिा कुनै हेरफेर नहनु ेदेखेिा छुिै पचाय खडा गरी लनिेदन बिोशजि लनणयय संिोधन 
गने आदेि ददनसक्नछे । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजिको आदेि िूि लनणययको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनछे । 

४५. लनणययिा हेरफेर गनय नहनुाेः (१) सलिलतका सदस्य अथिा अरु कसैिे पलन सलिलतका सदस्यहरुको 
दस्तखत भैसकेपलछ लनणययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हुदैँन । 

  (२) कसैिे उपदफा (१) बिोशजि को कसरु गने कियचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िालग 
सम्बशन्धत लनकायिा िेशख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनणयय भएपलछ गनुयपने कारिावहाः (१) उजरुी प्रिासकिे सलिलतबाट लनणयय भएपश्चात लनणयय 
वकताबिा सलिलतका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको यवकन गरी लनणयय वकताब र लिलसि शजम्िा 
लिनपुछय । 

  (२) यस ऐन बिोशजि लनणययको पूणयपाठ तयार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसकेपलछ उजरुी 
प्रिासकिे लनणययको कायायन्यिय गनयका िालग तत्काि गनुयपने केवह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि 
अलभिेखको िागी पठानपुछय । 
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४७. लनणयय गनयपने अिलधाः (१) सलिलतिे प्रलतिाद दाशखि भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रलतबादीको 
बयान भएको लिलतिे तथा प्रलतिाद दाशखि नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्याद भिुान भएको 
लिलतिे नब्बे ददनलभत्र लबिादको अशन्ति लनणयय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सियािलध गणना गदाय िेिलििापको िालग पठाइयएको लबिादको 
हकिा िेिलििापको प्रवक्रयािा िागेको सिय कटाइय अिलध गणना गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन लबिादिा बझु्नपुने प्रिाण तथा परुा 
गनुयपने प्रवक्रया बावँक नरही लबिाद लनणयय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र ददनलभत्र अशन्ति 
लनणयय गनुयपनेछ । 

  

४८. अन्तररि संरिणात्िक आदेि जारी गनय सवकनाेः  
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (देशख )ङ (सम्ि उशलिशखत विषयिा तत्काि 
अन्तररि संरिणात्िक आदेि जारी गनय सवकनछे । यस्तो आदेि जारी गदाय लनिेदकिे पेि गरेको 
कागजात, लनजको अिस्था र िस्तगुत पररशस्थलतको प्रारशम्भक छानविन गरी तत्काि आदेि नगरे 
लनिेदकिाई पनय सक्न ेनकारात्िक प्रभािको िलुयाकंन गनुय पदयछ । न्यावयक सलिलतिे जारी गने अन्तररि 
संरिणात्िक आदेि अनसूुची ८ िा उलिेख गरे बिोशजि हनुछे । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-७ 

सलिलतको सशचिािय 

४९. सलिलतको सशचिाियाः  (१)सलिलतको काययसम्पादनिाइय सहशजकरणा गनय एक सशचिािय रहन े
छ  

  (२) उपदफा (१) ििोशजिको सशचिाियिा काययपालिकािे आिश्यता अनसुार उजरुी प्रिासक, 
अलभिेख प्रिासक तथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नछे । सशचिाियको काययसम्पादनिाइय 
व्यिशस्थत गनय सशचिािय अन्तगयत उजरुी िाखा/ फाटँ तथा अलभिेख िाखा /फाटँ रहन सक्नछे । 
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५०. उजरुी प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए देशख बाहेक उजरुी 
प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोशजि हनुछेाः 

(क) पेि भएका उजरुी, प्रलतिाद र अन्य लिखतहरु जाचँ गरी रीत पगेुको भए कानून बिोशजि 
िाग्न ेदस्तरु लिइय दताय गने र दताय गनय नलिलन ेभए कारण जनाइय दरपीठ गने; 

(ख) वििादिा प्रिाणको िालग पेि भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसगँ लभडाइय दठक देशखएिा 
प्रिाशणत गने र लिलसि सािेि राख्न ेतथा सक्कििा केवह कैवफयत देशखएिा सो जनाइय 
सम्बशन्धत पिको सवहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेि भएका लिखत साथ संिग्न हनुपुने प्रिाण तथा अन्य कागजात छ िा छैन भए ठीक 
छ िा छैन जाचँ्न;े 

(घ) सलिलतको आदेििे शझकाउनपुने प्रलतबादी, सािी िा अन्य व्यशिको नाििा म्याद जारी 
गने; 

(ङ) वििादका पििाइय तारेख िा पेिी तारेख तोक्न;े 

(च) सलिलत सिि पेि हनुपुने लनिेदन दताय गरी आदेिको िालग सलिलत सिि पेि गने; 

(छ) कानून बिोशजि िारेस लिन ेतथा गजु्रकेो तारेख थाम्न ेलनिेदन लिइय आिश्यक कारिाही 
गने; 

(ज) सलिलतबाट भएको आदेि कायायन्ियन गने गराउन;े 

(झ) सलिलतिा पेि िा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्न,े भपायइय गने िगायतका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकतानसुार सलिलतको तफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिलतको आदेििे तािेि गनुयपने म्याद तािेि गनेगराउन,े तािेि भएको म्यादको 
तािेिी जाचँी रीतपूियकको नभए पनुाः जारी गने तथा अन्य अदाित िा लनकायबाट प्राप्त 
भएको गाउँपालिकािे तािेि गररददनपुने म्याद तािेि गने गराउन;े 

(ठ) लनणयय वकताब र उजरुीको लिलसि शजम्िा लिन;े 

(ड) सलिलतिा दताय भएका वििाद तथा लनिेदन िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने 
र िालसक िा िावषयक प्रलतिेदन पेि गनुयपने लनकाय सिि प्रलतिेदन तयार गरी 
संयोजकबाट प्रिाशणत गराइय सम्बशन्धत लनकायिा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो शजम्िा रहेका उजरुीका लिलसििा रहेका कागजातको रीतपूियक नक्कि ददन;े 

(ण) शजलिा अदाितिा पनुरािेदन िाग्न ेगरी लनणयय भएका वििादिा पनुरािेदन म्याद जारी 
गरी तािेि गनेगराउन;े 

(त) अदाित िा अन्य कुनै लनकायिा वििादको लिलसि िा कुनै कागजात पठाउनपुने भएिा 
सलिलतिाइय जानकारी गराइय लिलसि िा कागजात पठाउन ेतथा वफताय प्राप्त भएपलछ कानून 
बिोशजि सरुशित राख्न ेव्यिस्था लििाउन;े 
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(त) लनणयय वकताब शजम्िा लिन;े तथा 
(थ) पेि भएका लनिेदन िगायतका कागजातिा सलिलतबाट आदेि हनुपुने िा लनकासा 

लिनपुनेिा सलिलत सिि पेि गने । 

 

५१. अलभिेख प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख 
प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोशजि हनुछेाः 
 (क) लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धीाः 

(२) लनणयय बिोशजि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा ददिाइयभराइय ददनपुने िगायतका 
लनणयय कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने तथा लनणयय कायायन्ियनको 
अलभिेख राखी कानून बिोशजि वििरण पठाउनपुने लनकायहरुिा वििरण 
पठाउन;े 

(३) लनणयय कायायन्ियनको क्रििा लनिेदन ददएका पिहरुको िारेस लिन,े सकार 
गराउन,े गजु्रकेो तारेख थिाउन ेिगायतका काययहरु गने; 

(४) सलिलतको आदेििे रोक्का भएको िा अरु कुनै अदाित िा लनकायबाट रोक्का भै 
आएको जायजेथा अन्य अड्डा अदाितिा दाशखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

(५) लनणयय बिोशजि लििाि गने िगायतका अन्य कुनै काि गनुयपने भए सो सिेत 
गने; तथा 

(६) िेशखए देशख बाहेकको कुनै कायय लनणयय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा 
सलिलत सिि पेि गरी आदेि बिोशजि गने । 

 (ख) अलभिेख संरिण सम्बन्धीाः 
(१) अलभिेख िाखाको रेखदेख गरी लनणयय भएका लिलसि सरुशित राख्न ेर कानून 

बिोशजि सडाउनपेने कागजहरु सडाउन;े 

(२) लनणयय भएका लिलसिहरुिा कागजात जाचँ गरी दरुुस्त रहेनरहेको हेने र लिलसि 
कानून बिोशजि गरी दरुुस्त अिस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोशजि सडाउन ेकागजको वििरण तयार गरी सो वििरण सरुशित रहन े
व्यिस्था गने; 

(४) अलभिेख िाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र 
आिश्यकतानसुार वििरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै अदाित िा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि िा कुनै कागजात िाग 
भै आएिा रीतपूियक पठाउन ेर वफताय प्राप्त भएपलछ रीतपूियक गरी सरुशित राख्न े
। 
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५२. उजरुी प्रिासक िा अलभिेख प्रिासकको आदेि उपरको लनिेदनाः (१) यस ऐन बिोशजि उजरुी 
प्रिासक िा अलभिेख प्रिासकिे गरेको आदेि िा कारिाही उपर शचि नबझु्न ेपििे सो आदेि िा 
कारिाही भएको पाचँ ददनलभत्र सलिलत सिि लनिेदन ददन सक्नछे । 

  (२) सलिलतिे उपदफा (१) बिोशजि पेि भएको लनिेदन उपर सनुिुाइय गरी लनिेदन पेि भएको 
बवढिा सात ददन लभत्र लनिेदन उपरको कारिावह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदन उपर 
आदेि िा लनणयय गनुयपूिय केवह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र लनणयय िा आदेि गनुयपनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद-८ 

िेिलििाप सम्बन्धी व्यिस्था 

५३. लििापत्र गराउनाेः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोशजि लििापत्र हनु सक्न ेजनुसकैु उजरुीिा 
लििापत्र गराउन सक्नछे । 

  (२) वििादका पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची-९ बिोशजिको ढाचँािा लनिेदन ददएिा 
सलिलतिे उजरुीिा लििापत्र गराउन उपयिु देखेिा लििापत्र गराइददनछे । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि पिहरूिे ददएको लनिेदनको व्यहोरा सलिलतिे दिैु पििाइय सनुाइय 
त्यसको पररणाि सम्झाइय पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्धिा सहिलत रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि सनुाउँदा पिहरूिे लििापत्र गनय िञु्जर गरेिा सलिलतिे पिहरूको 
लनिेदनिा उलिेख भएको व्यहोरा बिोशजिको लििापत्र तीन प्रलत तयार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बिोशजिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबाचँी सनुाइय लििापत्र गनय 
िञु्जर भएिा पिहरूको सवहछाप गराइय सलिलतका सदस्यहरूिे लििापत्र कागज अनसूुची-१० बिोशजिको 
ढाचँािा प्रिाशणत गरी एक प्रलत सलिलतिे अलभिेखको िालग लिलसििा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रलत बादी 
तथा प्रलतबादीिाइय ददनपुनेछ । 

   

५४. िेिलििाप गराउन सक्नाेः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोशजि लििापत्र गनय लिलन ेउजरुीिा 
पिहरूबीच िेिलििाप गराउन सक्नछे । 
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  (२) पिहरूिे जनुसकैु तहिा विचाराधीन रहेको प्रचलित कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट 
सिाधान गनय सवकन ेवििादिा वििादका पििे संयिु रूपिा सलिलत सिि लनिेदन ददन सक्नछेन ्। 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि लनिेदन ददएकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लनरोपण हनु उपयिु 
देशखएिा सलिलतिे त्यस्तो उजरुी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपण गनय िेशख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजिको आदेिपलछ िेिलििाप सम्बन्धी कारिावह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 
िेिलििाप गराइयददनपुनेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोशजि हनुछे । 

५५. उजरुी लनणयय गनेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण 
गनय प्रवक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण हनु नसकेिा पिहरूिाइय उजरुीको 
पेिी तारेख तोवक कानून बिोशजि कारिाही गरी सनुिाइय तथा लनणयय गने प्रवक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(२) बिोशजिको उजरुीिा िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसकेिा सलिलतिे अलधकार िेत्र रहेको अदाितिा 
जान ेभलन सनुाइयददनपुनेछ । 

५६. िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै 
उजरुीिा लििापत्र गराउँदा उजरुीको प्रकृलत िा लििापत्रको व्यहोराबाट नपेाि सरकार बादी भइय चिेको 
कुनै वििाद िा साियजलनक तथा सरकारी सम्पशि िा वहतिा असर पने देशखएिा सलिलतिे त्यस्तो वििादिा 
लििापत्र गराउनछैेन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भन ेलििापत्र 
गराइयददनपुनेछ । 

५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलिलतिे सलिलत सिि सनुिाइयको िालग पेि भएको 
उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्न े सम्भािना रहेको देखेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग तारेख तोक्न 
सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको तारेखको ददन सलिलतिे वििादका पि तथा विपि, उपशस्थत 
भएसम्ि पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य व्यशि सिेत उपशस्थत गराइय िेिलििापको िालग छिफि 
गराइय पिहरूको बीचिा सहिलत भएिा सहिलत भए बिोशजि लििापत्र कागज तयार गनय िगाइय लििापत्र 
गराइयददनपुनेछ । 

  (३) उजरुीिा तोवकएको म्यादिा सलिलत सिि उपशस्थत नभएको िा उपशस्थत भएर पलन तारेख 
गजुारी वििादिा तारेखिा नरहेको पि अथिा वििादिा पि कायि नभएको भए तापलन वििादको 
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पेटबोिीबाट उजरुीको पि कायि हनु े देशखएको व्यशि सिेत िेिलििापको िालग उपशस्थत भएिा 
सलिलतिे िेिलििाप गराइय लििापत्रको कागज गराइयददनपुनेछ । 

५८. प्रारशम्भक सनुिाइय पूिय िेिलििापाः (१) उजरुी प्रिासकिे प्रारशम्भक सनुिाइयको िालग सलिलत 
सिि उजरुी पेि हनुपूुिय उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्न ेअिस्था देशखएिा िा पिहरूिे सो व्यहोराको 
लनिेदन लिइय आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज तयार गरी सलिलत सिि पेि गनयसक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि गदाय लििापत्रिा अशन्ति सहिलत नजटेुको भए तापलन पिहरू 
िेिलििापको िालग प्रवक्रयािा जान सहित भएिा उजरुी प्रिासकिे पिहरूको लनिेदन लिइय उजरुीिा 
िेिलििापको िालग िेिलििापकताय सिि पठाउन ेआदेिको िालग सलिलत सिि पेि गनयसक्नछे । 

५९. िेिलििापकतायको सूची तयार गनेाः (१) सलिलतिे िेिलििापको कायय गराउनको िालग देहाय 
बिोशजिको योग्यता पगेुको व्यशिहरूको वििरण खिुाइय सम्भावित िेिलििापकतायको सूची तयार गनेछाः 

(क) कशम्तिा िाध्यलिक तह उशिणय गरेको;  

(ख) नैलतक पतन देशखन ेकुनै अपराधिा सजाय नपाएको व्यशि 
 (ग) स्थानीय स्तरिा सिाजसेिीको रुपिा पवहचान बनाएको । 

 (घ)  िेिलििापकतायको ४८ घण्टा तालिि लिइ िेिलििापकतायको कायय गदै आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यतािा जनु सकैु कुरा िेशखएको भएता पलन तालिि लिइ हाि काि 
 गरररहेकाको हकिा लनजिाइ लनरन्तरता ददन सवकन े। 

  (२) िेिलििापकतायको सूची तयार गरेपलछ सलिलतिे सूची सभा सिि पेि गरी अनिुोदन 
गराउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि सूची अनिुोदन भएपलछ सलिलतिे साियजलनक जानकारीको िालग 
सूचना प्रकािन गनुयपनेछ तथा िेिलििापको िालग पठाउँदा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ध गराउनपुनेछ 
। 

६०. िेिलििापकतायको सूची अद्यािलधक गनेाः (१) सलिलतिे दफा ५९ बिोशजि तयार भएको सूची 
प्रत्येक िषय अद्यािलधक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािलधक गरेको िेिलििापकतायको सूची सलिलतिे सभाबाट अनिुोदन 
गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि िेिलििापकतायको सूचीिा सूचीकृत हनु योग्यता 
पगेुको व्यशििे सलिलत सिि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बिोशजिको ढाचँािा लनिेदन 
ददनसक्नछे । 
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६१. िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सलिलतिे दफा ६० बिोशजि िेिलििापकतायको सूची 
अद्यािलधक गदाय देहायको अिस्थाका िेिलििापकतायको नाि सूचीबाट हटाउनछेाः- 

(क) लनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भन्न ेलनिेदन ददएिा; 
(ग) लनजिे नैलतक पतन देशखन ेफौजदारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) लनज कुनै संस्थासगँ सम्बध्द रहेकोिा सो संस्था खारेज िा विघटन भएिा; र 

(ङ) सलिलतिे दफा ६७ को उपदफा (२) बिोशजि लनजिाइय सूचीबाट हटाउन ेलनणयय 
गरेिा। 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकतायहरूको नािाििी सलिलतिे 
साियजलनक सूचनाको िालग प्रकािन गनुयपनेछ । 

६२. िेिलििापको िालग सियािलध तोक्नाेः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि िेिलििाको िालग 
िेिलििापकताय पठाउँदा बवढिा लतन िवहना सम्िको सिय तोवक पठाउनछे । 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँदा सािान्यतयााः िवढिा तीनजना बाट िेिलििाप गराउन ेगरी 
तोक्नपुनेछ।   

६३. िेिलििापकतायको छनौटाः (१) सलिलतिे िेिलििाप गराउन ेकाययको िालग वििादका पिहरूिाइय 
एक जना िेिलििापकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि गदाय पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापकतायको िालग सहिलत नभएिा 
सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा लतन जना िेिलििापकतायको छनौट गनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकतायको नाििा सहिलत हनु नसकेिा सलिलतिे 
िेिलििापकतायको सूचीिा रहेका िेिलििापकतायहरू िध्येबाट दिैु पिबाट एक-एक जना िेिलििापकताय 
छनौट गनय िगाइय तेस्रो िेिलििापकताय छनौट गररददनपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिलतिा िेिलििापकतायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोशजि 
िेिलििापकताय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यशि िा संस्थाबाट िेिलििाप प्रवक्रया अगाडी बढाउन सहित 
भै लिशखत लनिेदन ददएिा सलिलतिे त्यस्तो व्यशि िा संस्थािाइय िेिलििापकताय तोवकददनपुनेछ । 

६४. िेिलििापकतायको पररितयनाः (१) सलिलतिे देहायको अिस्था परर पिहरूिे लनिेदन ददएको 
अिस्थािा िेिलििापकताय पररितयन गररददनपुनेछाः- 

(क) दफा ६१ बिोशजि िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउन ेअिस्था भएिा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिलतिा िेिलििापकताय हेरफेर गनय िञु्जर भएिा;  
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(ग) वििादको कुनै पििे िेिलििापकताय प्रलत अविश्वास रहेको लिशखत जानकारी 
गराएिा; 

(घ) कुनै कारणिे िेिलििापकतायिे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसक्न ेजनाएिा; 
(ङ) वििादको विषयिस्तिुा िेिलििापकतायको कुनै स्िाथय रहेको िेिलििापकतायिे 

जानकारी गराएिा िा कुनै स्रोतबाट सलिलत सिि जानकारी भएिा; तथा 
(च) िेिलििापकतायिे िेिलििापकतायको हैलसयतिे काययगदाय दफा ६६ तथा अन्य 

प्रचलित कानून बिोशजि पािन गनुयपने आचरण पािन नगरेिा । 

  (२) िेिलििापकताय पररितयनको कारणिे तोवकएको सियिा िेिलििापको कायय सम्पन्न हनु 
नसक्न ेभएिा सलिलतिे बवढिा एक िवहना सम्िको सिय थप गनय सक्नछे । 

६५. िेिलििापको िालग पठाउँदा गने प्रवक्रयााः (१) सलिलतिे कुनै उजरुी िेिलििापको िालग 
िेिलििापकताय सिि पठाउँदा पिहरूिाइय िेिलििापकतायको सम्पकय  उपिब्ध गराइय िेिलििापकताय 
सिि उपशस्थत हनु ेतारेख तोवक देहाय बिोशजिको कागज साथै राशख िेशखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप िा िखु्य िखु्य कागजातको प्रलतलिपी; 
(ख) उजरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ितन र उपिब्ध भएसम्ि 

टेलिफोन नम्बर, इयिेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय  वििरण; तथा 
(ग) िेिलििाप सम्बन्धी प्रवक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

  (२) िेिलििापकतायिे सलिलत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ध 
गराउनपुनेछ । 

  (३) िेिलििापको िालग तोवकएको सिय सम्पन्न भएको सात ददन लभत्र उजरुीको पिहरू सलिलत 
सिि उपशस्थत हनु ेगरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन िेिलििापकतायिे तोवकएको सिय 
अगािै उजरुी सलिलत सिि वफताय पठाउन ेलनणयय गरेिा सो लनणययको जानकारी भएको सात ददन लभत्र 
पिहरूिाइय सलिलत सिि उपशस्थत हनुगेरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेिलििापिा अििम्बन गनुयपने प्रवक्रयााः (१) सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा िेिलििापको िालग 
छिफि गने तथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि तथा िेिलििापकतायिाइय सोको जानकारी 
उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपदफा (१) बिोशजि िेिलििापकतायिे तोकेको स्थानिा तोवकएको सियिा 
उपशस्थत हनु ेदावयत्ि रहनछे । 
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  (३) उपदफा (२) बिोशजिको दावयत्ि पिहरूिे परुा नगरेिा िेिलििापकतायिे िेिलििापको 
प्रवक्रया बन्द गरी सलिलतिाइय सोको लिशखत जानकारी गराइय उजरुीको कागजात वफताय पठाउनसक्नछे । 

  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकतायिे पिहरूबीचिा सहजकतायको भलूिका गनेछ र उि 
भलूिका लनिायह गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहेक देहायका व्यशिहरूसगँ सिेत एकि िा सािूवहक िाताय 
गनयसक्नछेाः 

(क) वििादको विषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यशि; तथा 
(ख) वििादको विषयिस्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादिी । 

  (५) िेिलििापकतायिे पिहरूको सहिलतिा पिहरूसगँ देहाय बिोशजि िाताय गनयसक्नछेाः 
(क) पिहरूसगँ एकि एकान्तिाताय; तथा 
(ख) टेलिफोन िाताय, लभडीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िातायिाप । 

  (६) प्रचलित कानून तथा यस ऐनको िान्यता विपरीत नहनुगेरी पिहरूको सहिलतिा 
िेिलििापकतायिे िेिलििापको काययविलध लनधायरण गनयसक्नछे । 

६७. िेिलििापकतायको आचरणाः (१) िेिलििापकतायिे देहाय बिोशजिको आचरण पािन गनुयपनेछाः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्धी कारिाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्न ेिा राखेको देशखन ेकुनै आचरण िा 
व्यिहार नगने; 

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

(घ) वििाद कायि रहेको अिस्थािा वििादको कुनै पिसगँ आलथयक कारोबारिा 
सिँग्न नहनु;े 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्धिा बनकेो प्रचलित कानून तथा अन्य स्थावपत िान्यता विपरीत 
आचरण गनय नहनु;े 

(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसगँ सम्िानजनक, सदभािपूणय र सबै पिप्रलत सिान 
व्यिहार कायि गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको विषयिस्तकुो गोपनीयता कायि 
राख्न;े तथा 

(ज) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात िा िस्त ु प्रवक्रया 
सम्पन्न भएपलछ िा लनज प्रवक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बशन्धत पििाइय सरुशित 
वफताय गने । 

  (२) सलिलतिे कुनै िेिलििापकतायिे उपदफा (१) बिोशजिको आचरण पािना नगरेको उजरुी 
परी िा सो विषयिा स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानविन गदाय व्यहोरा दठक देशखए त्यस्तो िेिलििापकतायिाइय 
िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनछे । 
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६८. लिखत तयारी र लििापत्राः (१) िेिलििापकतायिे पिहरुसगँको छिफि पश्चात िेिलििापको 
िालग दिैु पि सहित भएकोिा लििापत्र गराइय सहिलत भएको विषयिस्त ुबिोशजिको लििापत्रको लिखत 
तयार गरर सलिलत सिि पठाउनपुनेछ । 

   

६९. िेिलििाप नभएको उजरुीिा गनुयपने कारिाहीाः (१) िेिलििापकतायिे पिहरु बीचिा िेिलििाप 
हनु नसकेिा सो व्यहोरा खिुाइय प्रलतिेदन तयार गरी वििादका सबै कागजात सवहत सलिलतिा वफताय 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि गदाय िेिलििापकतायिे पिहरुिाइय सलिलत सिि हाजीर हनु जान े
बवढिा सात ददनको म्याद तोवक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेिलििाप नभएको उजरुीिा लनणयय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को विबादिा 
सलिलतिे िेिलििापको िालग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसवक िेिलििापकतायको 
प्रलतिेदन सवहत प्राप्त हनु आएिा कानून बिोशजि कारिाही गरी लनणयय गनुयपछय ।  

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहाय बिोशजिको उजरुीिा अलधकारिेत्र 
ग्रहण गने सम्बशन्धत अदाित िा लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन सनुाइय पठाइयददनपुछयाः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोशजिको वििादिा; तथा 
(ख) कुनै अदाित िा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रवेषत भएको वििादिा 

। 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बिोशजिको वििादिा सम्बशन्धत अदाित िा लनकायिा पठाउँदा 
हाशजर हनु जान ेतारेख तोकी पठाउन ेतथा लिलसि सिेत नक्कि खडा गरी अलभिेख राशख सक्कि लिलसि 
सम्बशन्धत अदाित िा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेिलििाप दस्तरुाः िेिलििापिा जान ेवििादको हकिा पिहरुिे िेिलििाप दस्तरु रू 
१०००/- का दरिे जम्िा गनुय पने छ । िेिलििाप हनु नसकेिा जम्िा भएको रकिको आधा वफताय 
ददईन ेछ । िेिलििाप भएिा िा नभएिा िेिलििापिा बसे बापत िेिलििापकतायिाई पिहरुबाट दाशखि 
भएको रकिको २५% रकि किा गरी बाकँी भिुानी गररन ेछ । 

७२.  सिदुाय स्तरिा हनु े सािदुावयक िेिलििाप प्रिधयन गनय कियचारी तोक्न सक्नाेः 
(१)सलिलतिे स्थानीय स्तरिा िेिलििाप प्रिध्दयन गनयको िालग काययपालिकािा अनरुोध गरेिा कियचारी 
खटाइय सिदुाय स्तरिा िेिलििापको प्रिध्दयनात्िक काययक्रि गनय सवकनछे । 

(२) सिदुाय स्तरिा हनु ेसािदुावयक िेिलििापको हकिा दफा ५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा 
अनभुि नभएका िेिलििापकतायिाट िेिलििाप गराउन िाधा पने छैन । 

(२) सलिलतिे सिदुायस्तरिा हनु ेसािदुावयक िेिलििापको काययविलध तोके ििोशजि हनुछे । 
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पररच्छेद-९ 

लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धी व्यिस्था  

७३. सशचिाियको शजम्िेिारीाः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदेिनिा रवह सलिलतको लनणयय 
कायायन्ियन गने गराउन ेसम्बन्धी सम्पूणय काययको रेखदेख गने शजम्िेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेाः (१)गाउँपालिका कायायिय तथा सो अन्तगयतका सबै िडा कायायिय तथा अन्य 
कायायियिे यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि सलिलतिे गरेको लनणयय बिोशजि व्यशि िा संस्था िा 
अन्य कसैसगँ असिु गनुयपने जरीिाना िा अन्य रकि असिुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि सलिलतिे असूि गनयपने जरीिाना, लबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि असिुउपर नभइय उपदफा (१) िा उलिेख भए बिोशजिका कायायियहरुिे कुनै 
लसफाररि िा कुनै कायय गररददनछैेनन । 

७५. असिु उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणयय बिोशजि कुनै पिसगँ जरीिाना िा 
लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएिा सो पििे जरीिाना लतनय बझुाउन लयाएिा बशुझ 
सदरस्याहा गरी जरीिानाको िगत किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि असिुउपर नभएिा िगत राखी सम्बशन्धत पिको नाि नािेसी तथा 
जरीिाना रकि सिेतको वििरण गाउँपालिकाको कायायियका साथै सबै िडा कायायियिा सिेत अलभिेखको 
िालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बशन्धत कायायियहरुिे उपदफा (२) बिोशजि िेशख आएिा त्यस्तो पिसगँ जरीिाना रकि 
असिुउपर गरी अलभिेख िाखािा सदरस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि गरेको कुनै लनणयय बिोशजि कुनै पििे राखेको 
दस्तरु, िा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउन ेभएिा भराइय पाउन ेपििे भरी ददनपुने 
पिको त्यस्तो रकि भराइय ददनपुने स्रोत खिुाइय अनसूुची-१२ बिोशजिको ढाचँािा लनिेदन ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि लनिेदन ददँदा यथासम्भि नगद रहेको बैँक खाता िा कुनै सहकारी 
िा बचत संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असिु उपर गनुयपने अिस्था भएिा कुनै 
अचि सम्पशिको व्यहोरा खिुाइय लनिेदन ददनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजिको लनिेदनिा दफा ७८ बिोशजिको वििरण खिुाइय लनिेदन ददनपुनेछ  
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७७. चिन चिाइयददनाेः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि गरेको कुनै लनणयय बिोशजि कुनै सम्पशि िा 
अलधकार िा कुनै विषयिस्त ुिा सेिा िा अन्य कुनै विषयको चिन पाउन ेठहरेको पििे त्यस्तो चिन 
पाउन ेविषयको वििरण खिुाइय अलभिेख प्रिासक सिि अनसूुची-१३ को ढाचँािा लनिेदन ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि लनिेदन परेिा अलभिेख प्रिासकिे लनणयय बिोशजिको विषयको चिन 
चिाइयददनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदन ददँदा चिन चिाउन ुपने सम्पशिको दफा ७८ बिोशजिको 
वििरण खिुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पशिको वििरण खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िालग लनिेदन ददन े
वििादको पििे लनिेदनिा सम्पशिको वििरण उलिेख गदाय देहाय बिोशजिको वििरण खिुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि सम्पशिको वििरण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार वकलिा; 
(२) घर जग्गाको वकिा नम्बर तथा िते्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा किि र सम्भि भएसम्ि िगयवफट; 

(४) घर जग्गाको अिशस्थती आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची िा पदक्क सडकसगँ जोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यशिको नाि थर साथै स्िालित्ि भन्दा फरक 

व्यशिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य वििरण; 
तथा 

(७) घरिा भएको िगापात तथा खररदलबवक्र हनु सक्न ेन्यूनति िूलय । 

  (ख) चि सम्पशिको वििरणाः 
(१) चि सम्पशि रहेको ठाउँ तथा भोग िा लनयन्त्रण राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खातािा रहेको नगद भए खातािािको साथै बैँक तथा िाखाको नाि; 

(३) चि सम्पशिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भावित लबवक्र िूलय; तथा 
(४) नगद बाहेकको चि सम्पशि भए अिस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको 

साइज र सखँ्या । 

७९. सम्पशि रोक्का राख्नाेः (१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७५ िा ७६ बिोशजि लनणयय कायायन्ियनको 
िालग लनिेदन परेपलछ देखाइएको सम्पशिको हकिा आिश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्न े सम्बन्धिा 
लनणययको िालग कायायपालिका सिि पेि गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न ेलनणयय गरेपछी लनणयय बिोशजि 
जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा दताय रहेको कायायिय िा रशजषे्ट्रिन गने कायायियिा िेशख पठाउनपुनेछ 
। 
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  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायतको सम्पशिको हकिा लनिेदन परेको बवढिा दइुय ददन लभत्र 
सम्पशि तायदात गनय िगाइय तायदात गदायको सियिा नै आिश्यक पने जलत सम्पशि िा सोबाट प्राप्त हनु े
बािी, बहाि, ब्याज, िनुाफा आदद आय लनयन्त्रण गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बशन्धत 
पििाइय ददनपुछय । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बिोशजिको सम्पशिको हकिा भररभराउको िालग आिश्यक पने 
जलत सम्पशि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकताअनसुार िेखा िाखा िा सम्बशन्धत बैँक िा सम्बशन्धत 
लनकायिा तरुुन्त िेशख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलत रोक्का सम्िशन्ध  आदेि अनसूुची १४ बिोशजि हनुछे । 

 
८०. सम्पशि लििाि गदाय अपनाउनपुने काययविलधाः (१) काययपालिकािे यस ऐन बिोशजि भरीभराउ 

गनुयपने लबगो िा कोटय फी िा त्यस्तै कुनै रकि असिुउपर गनय दफा ७८ को देहाय (क) बिोशजि 
सम्पशिको वििरण खिुाइय दखायस्त परेिा त्यस्तो रकि भरी ददनपुने व्यशििाइय बझुाउनपुने रकि बझुाउन 
सात ददनको म्याद ददइय सूचना जारी गनुयपछय । 

  (२) उपदफा (२) बिोशजिको म्यादिा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्तो भरीददनपुने व्यशिको 
भरीपाउन ेव्यशििे देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बिोशजिको सम्पशि तायदात गरीलयाउनपुछय ।   

  (३) दण्ड, जरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अदाित िा लनकाय िा गाउँपालिका िा सलिलतको 
लनणययिे असिु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असिुउपर हनुपुने व्यशििे बझुाउन नलयाएिा 
लनजको जनुसकैु अचि सम्पशि फेिा परेिा तायदात गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन जेथा जिानत िा कुनै प्रकारको नगद 
धरौट दाशखि गरेको हकिा सो सम्पशिबाट खाम्न ेजलत रकिको िालग उपदफा (३) बिोशजि गरररहनपुदैन 
।   

  (५) उपदफा (४) बिोशजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पशिको लििािको सूचना 
सम्बशन्धत पििाइय ददइय सियसाधारणको जानकारीको िालग लििाि हनु ेलिलत र सम्पशिको वििरण सवहतको 
साियजलनक सूचना गाउँपालिका, शजलिा प्रिासन कायायिय, शजलिा अदाित, शजलिा सिन्िय सलिलतको 
कायायिय तथा कोष तथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टासँ्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बिोशजिको सूचनािा तोवकएको ददनिा उि सूचनािा तोवकएको सम्पशि 
पञ्चवकते िोिबाट िालथ बढाबढ प्रवक्रया बिोशजि लििाि गनुयपनेछ । 

  (७) लििाि प्रवक्रयािा सम्भि भएसम्ि शजलिा अदाित, शजलिा प्रिासन कायायिय िा स्थानीय 
प्रिासन कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय तथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका 
प्रलतलनलधिाइय रोहिरिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपदफा (६) बिोशजि गदाय उि सम्पशि कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा सोवह प्रवक्रयाबाट 
पनुाः दोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाय पलन कसैिे लििाि सकार नगरेिा भराइयपाउन े
पि लनिेदकिाइय नै उि सम्पशि पञ्चवकते िोििा सकार गनय िगाउनपुनेछ । 
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  (९) उपदफा (८) बिोशजि गदाय लनिेदकिे सम्पशि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको जेथा खलुन 
आएका बखत कानून बिोशजि गनेगरी लनजको लनिेदन तािेिीिा राखी लििाििा चढाइयएको सम्पशि 
फुकुिा गरीददनपुछय ।      

  (१०) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै रकि असिु 
उपर गने क्रििा लििाि गदाय कसैिे सकार नगरेिा जलतिा सकार हनु्छ त्यलतिा नै सो सम्पशि लििाि 
गरी प्राप्त रकि सदरस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोशजि अन्य सम्पशि िा प्रवक्रयाबाट 
असिुउपर गनुयपनेछ ।  

८१. तायदात गने प्रवक्रयााः (१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७९ बिोशजि सम्पशि तायदात गनुयपदाय 
कशम्तिा िडा सशचि स्तरको कियचारी खटाइय त्यस्तो अचि सम्पशिको चिनचलतीको िूलय स्पष्ट खलुन े
गरी तायदात गनयिगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बिोशजि तायदात गने कियचारीिे तायदात गनुयपने सम्पशिको चिनचलतीको 
िूलय कायि गने प्रयोजनिे पञ्चवकते िोि कायि गरी िचुलुका खडा गरी अलभिेख प्रिासक सिि 
प्रलतिेदन सवहत पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि पञ्चवकते िोि कायि गदाय देहाय बिोशजिक कुरािाइय आधार लिइय 
कायि गनुयपनेछाः 

(क)  लनिेदकिे लनिेदनिा खिुाएको िूलय; 

(ख) लनणययिा उलिेख भएको भए सो िूलय;    

(ग) पििे जिानत िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका सिि लनिेदन ददँदा 
खिुाएको िूलय; 

(घ) तायदात गदाय भै आएको स्थानीय िूलयाकँन अनसुारको िूलय; 

(ङ) िािपोत कायायियिे कायि गरेको न्यूनति िूलय; 

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

(छ) पञ्चवकते िोि कायि गनुयभन्दा तत्काि अगािै कुनै खररदलबवक्र भएको भए सो 
िूलय । 

स्पवष्टकरणाः “पञ्चवकते िोि” भन्नािे अचि सम्पशि लबवक्र गनुयपदाय लबवक्रहनु ेन्यनुति 
िूलयिाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि गदाय देहाय बिोशजिको कुरािाइय सिेत ध्यानिा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसगँ  जोलडएको 

छ िा छैन; तथा 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको ितयिान अिस्था सम्बन्धिा प्राविलधक 

िलुयाकँन प्रलतिेदन । 
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८२. खाम्नजेलत िात्र लििाि गनुयपनेाः (१) काययपालिकािे दफा ८० बिोशजि लििाि गदाय असिुगनुयपने 
बावँक खाम्न ेजलत सम्पशििात्र लििाि गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पशि लििाि गदाय सकार भएको रकि असिुउपर गनुयपने भन्दा बवढ भएिा सो बवढ 
भएको जलत रकि सम्पशििाि पििाइय वफताय गरीददनपुछय । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि रकि वफताय पाउन ेपि लििाि गदायको बखत उपशस्थत नभएको भए 
रकि वफताय लिन आउनभुनी लनजको नाििा सात ददनको सूचना जारी गरीशझकाइय रकि वफताय गनुयपछय 
। 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि गदाय सम्बशन्धत पि रकि वफतायलिन नआएिा उि रकि सशञ्चतकोषिा 
दाशखि गरी आम्दानीबालँध सदरस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रिासकिे दफा ८० बिोशजि लििाि गरेको सम्पशि सकार गने पिको नाििा 
सम्पशि दताय नािसारीको िालग सम्बशन्धत कायायिय िा लनकायिा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पशिको 
चिनपूजी उपिब्ध गराइय आिश्यक परे सो सम्पशिको चिन चिाइयददनपुछय ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन दफा ८० बिोशजिको लििाि प्रवक्रया 
अगाडी बवढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पलन सो रकि नबशुझ सम्पशि लििाि गनुयपनेछ । 

८३. लििाि उपरको उजरुीाः यस ऐन बिोशजि भएको लििािको प्रवक्रयािा शचि नबझु्न ेपििे जनु 
प्रवक्रया उपर शचि नबझेुको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र सलिलत सिि उजरुी पेि गरी भएको आदेि 
बिोशजि गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भराउँदा िा चिनचिाउँदा िागेको खचयाः यस ऐन बिोशजि लबगो भराउँदा िा चिनचिाउँदा 
िागेको खचय लबगो भरीददनपुने िा चिनददनपुने सम्बशन्धत पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाशस्थलतिा राख्नाेः काययपालिकािे यस ऐन बिोशजि चिनचिाइय िाग्न िा लबगो भराइयपाउन कुनै 
सम्पशि देखाइय लनिेदन परेपलछ लबगो भराउन ेिा चिनचिाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि 
सम्पशि हकहस्तान्तरण गनय, भत्काउन, लबगानय तथा कुनै प्रकारको लनिायण कायय गरी उि सम्पशिको 
स्िरुप पररितयन गनय नपाउन ेगरी रोक्का राख्न सम्बशन्धत पिको नाििा आदेि जारी गरी उि सम्पशि 
यथाशस्थलतिा राख्नपुनेछ ।     

८६. लनिेदनबाट कारिाही गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे कुनै पििे दफा ८५ बिोशजि भएको आदेि 
विपररत कुनै सम्पशिको हक हस्तान्तरण िा स्िरुप पररितयन आदद गरेको लनिेदन परेिा उि लनिेदन 
दताय गरी त्यस्तो गने पिको नाििा लतन ददनको म्याद  जारी गरी लनजिाइय हाशजर गराइय सो लनिेदन 
सलिलत सिि पेि गनुयपनेछ ।     

  (२) सलिलतिे उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदन पेि हनु आएिा पििाइय नया ँउजरुी दताय गनय 
निगाइय उि लनिेदनबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनणयय गनुयपनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदनको 
व्यहोराबाट लनिेदन सलिलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने विषयिा परेको देशखएिा सलिलतिे उि विषयिा 
िेत्रालधकार ग्रहण गने अदाित िा लनकाय सिि जान सनुाइय ददनपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन ेसूचनााः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणयय बिोशजि चिन चिाइय पाउन 
लनिेदन परेिा चिन चिाउन ेलिलत खिुाइय फिानो लिलतिा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कियचारी 
खवटइय आउन ेहुदँा सो लिलत अगािै घर जग्गा खालि गरीददन ुभलन चिन ददनपुने पिको नाििा सूचना 
जारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनददनपुने सम्पशि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख 
प्रिासकिे सोवह पिको नाििा उपदफा (१) बिोशजिको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजि तोवकएको लिलतिा खवटइयजादँा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बशन्धत 
कियचारीिे चिन चिाइय ददएको िचुलुका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन 
चिाइय चिन चिाएको िचुलुका खडा गरी प्रलतिेदन साथ अलभिेख िाखािा पेि गनुयपनेछ ।       

 

 

पररच्छेद-१० 

विविध 

८८. नक्कि लनिेदनाः (१) सलिलत सिि दताय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारिािा पििे वििादको 
लिलसििा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेदन ददएिा सलिलतिे उि पििाइय सो 
कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदन ददँदा सम्बशन्धत पििे उजरुी िाखािा रहेको लिलसिको 
नक्कि लिनपुदाय उजरुी प्रिासक तथा अलभिेख िाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने भएिा अलभिेख 
प्रिासक सिि लनिेदन पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजिको लनिेदन ददनको एघार बजे अगािै पेि भएिा सम्बशन्धत कियचारीिे 
सोवह ददन र सो भन्दा पछी पेि भएिा सम्भि भएसम्ि सोवह ददन नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ध 
गराउनछे । 

  (४) उपदफा (१) बिोशजि लनिेदन ददँदा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनिेदन 
ददनपुनेछ । 

  (५) नक्कि लनिेदन ददँदा अनसूुची-१५ बिोशजिको ढाचँािा ददनपुनेछ । 
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८९. नक्कि दस्तरुाः (१) सम्बशन्धत प्रिासकिे दफा ८८ बिोशजि नक्कि लनिेदन ददनपेिसगँ देहाय 
बिोशजिको दस्तरु लिइय नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछाः 

(क) लनिेदन दस्तरु रू १०/- 

(ख) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाकँो दरिे; 
(ग) सलिलतको लनणयय कागजको हकिा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाकँो 

दरिे; तथा 
  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोशजि नक्कि दस्तरु 

निाग्न ेपििाइय यस दफा बिोशजिको दस्तरु िाग्नछैेन । 

  (३) यस दफा बिोशजि नक्कि उतार गरी िैजान े पििे नक्कि उतार गदाय िागेको खचयको 
व्यिस्था आफै गनुयपनेछ । 

९०. दस्तरु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रिाशणत गने सम्बशन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रिाशणत गदाय नक्कि िैजान े
पिको नाि थर तथा उजरुीिा हैलसयतका साथै नक्कि उतार गरेिापत दाशखि गरेको दस्तरु र नक्कि 
पाना सिेत उलिेख गरी नक्कि ददएको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रिाशणत गनुयपनेछ । 

   
९१. दस्तरु चिुा नभइय नक्कि नददइनाेः सम्बशन्धत प्रिासकिे यस ऐन बिोशजि नक्कि िाग्न ेपििे 

नक्कि उतार गदाय दफा ८९ बिोशजि िाग्न ेदस्तरु दाशखि नगदायसम्ि नक्कि ददनछैेन र सो नक्किको 
आलधकाररकता प्रिाशणत गनय पाउनछैेन ।  

९२. प्रचलित कानून बिोशजि हनुाेः यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उजरुीसगँ सम्बशन्धत 
प्रचलित कानूनिा कुनै कुरा िेशखएको भए सोिा िेशखए जलतको हकिा सोवह बिोशजि हनुछे । 

९३. लनयि बनाउन ेअलधकाराः सलिलतिे यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयि 
बनाउन सक्नछे ।  



 

34 
 

 

अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

 

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

 ............... .........वस्िे .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीियि 

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

यवरुद्ध 

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

 ............... .........वस्िे वर्ष  ..................को 

..................................................................................यवपक्षी (दोस्रो पक्ष)  

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद 

ि यिम्ि वुदँाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदषछु : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि 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 ँ
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ि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 

िािः  ............................. 

इलत संित ्............. साि...................िवहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजरुी दताय गरेको लनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

विषय:  उजरुी दतायको लनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

.................... बस्ने तपाइ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................
विरुद्धिा  .......................................एकोिा आजको लिलतिा दतायभनी उजरुी दताय गनय लया 

गरी दताय नं ................ .कायि भएकोिे यो लनस्सा जारी गररददएको छ ।  

 

अलधकृत कियचारी 

दस्तखत:   ........  

लिलत:   ...........  
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अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्यावयक सलिलत  

.......... गाउँपालिका/नगरपालिकािा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

िादी           प्रलतिादी 

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

िदु्दा  .................... 

लिलत ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही ददन ........... बजे यस 
न्यावयक सलिलत/कायायियिा उपशस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

िादी ................         प्रलतिादी ................ 

 

इलत संित ्............. साि...................िवहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्यावयक सलिलत 

.......... गाउँपालिका/नगरपालिका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाय 

 

िादी        प्रलतिादी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

लिलत ............... िा .................... काि गनय ........ बजे हाशजर हनु आउनहुोिा ।  

 

फाँटिािाको दस्तखत  

लिलत ................. 
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अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

लिशखत जिाफको निूना 

न्यावयक सलिलत सिि पेि गरेको 

लिशखत जिाफ 

प्रथि पि 

................................शजलिा ......................
गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका िडा नं  ...........................िस्ने   

..................को ....................... (नाता सम्बन्ध उलिेख गने ( िषय  .............
को.....................................................................लिशखत जिाफ प्रस्ततुकताय  

दोस्रो पि 

.............. शजलिा  ............. .गाउँपालिका /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, िडा नं .
 ...............िस्ने ...................................................................को छोरा िषय  .........को 

....................................................................................................विपिी )लनिेदक(  

विषय सम्िन्ध विच्छेद । 

ि लनम्न िुदँाहरुिा िेशखए ििोशजि लनिेदन गदयछु : 

१. ि लिशखत जिाफ प्रस्ततुकताय र विपिी लनिेदकविच संित २०६९ साििा सािाशजक परम्परा 
अनसुार वििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत जायजन्ि 
भएको दठक हो । २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्ि लिन आएको तर ि घर नगएको,िैिे विपिी लनिेदकिाई 
दाम्पत्य जीिन चलन नसक्ने भनेको र िेरा दाईभाईिे िारीररक आक्रिण गने सम्िको कायय गरेकोभलन 
कपोिकशलपत झठुा र हुँदै नभएका लनराधार व्यहोरा उलिेख गरी वििाद गरेको कुरा उलिेख गनय 
चाहान्छु ।  
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२. ििाई विपिी लनिेदक सिेत लििी गालि गिौच, डर, धाक, धम्की देखाई हातपात गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी ि िाइतीिा आई िसेकी हुँ । वििाह भएको केही िषयपछी विना कारण ििाथी 
विलभन्न वकलसिका आरोप िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगायतका कािहरु हुँदैगए । पररिारका 
अन्य सदस्यहरुिे ि िाथी घृणा गने, िोिचाि नगने जस्ता कायय गरेपलन विपिीबाट केही सिय ििाई 
नै सिथयन र सहयोग गदै आएका लथए तर पछी विपिी लनिेदक सिेत उलनहरुसँगै लििे र ििाई 
जिरजस्त गरबाट लनकालने काययिा सहभागी भए  । के कुन कारणिे िा िेरो के गलतीिे यसो गरेका 
हनु भलन िझु्दा िेिािेिा दाइजो नलयाएको भलन िाइती पिसिेतको  आिोचना गने गरेका लथए । 
सायद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण ििाई घरबाट लनकािीददएका हनुपुदयछ । िैिे कुनै गलती 
नगरेको र विपिी िोग्नेसँग पूियित िाया, सद्भाि र सम्िान यथाित रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध 
यथाित कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जिरजस्त लनकािेपछी ४ िवहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर िाइती आएको झण्डै 
३ िषयसम्ि िेखिर, सम्पकय विवहन िसी अवहिे एक्कासी सम्िन्ध विच्छेदको िाग गरी लनिेदन ददन ुआफैँ िा 
आश्चययजनक िागेको छ, सत्य तथ्य िशुझ कानून ििोशजि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक काययविधीको दफा ....ििोशजि लिशखत 
जिाफ िापत दस्तरु रु ......यसै लनिेदनसाथ दाशखि गरेको छु ।  

५. यो लिशखत जिाफ म्यादलभतै्र लिई ि आफैं  उपशस्थत भएको छु ।  

६. यस विषयिा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेदन ददएको छैन ।  

७. यसिा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोशजि संजाय भोग्न तयार 
छु ।  

लनिेदक 

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

इलत संित  .................साि  .....................िवहना  .............. गते ....................रोज िभुि् 
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्यावयक सलिलतबाट जारी भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................िस्ने .....................................................को नाउँिा 
 ........................................गाउँपालिका /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका कायाांियबाट जारी भएको 

१५ )पन्र (ददने सूचना  

 

...............................................िस्ने ....................................................................िे तपाईंको विरुद्ध 
...................................वििाद परेको भलन लनिेदन दताय गरेको हुँदा सो को प्रलतलिपी यसै साथ पठाईएको छ । अताः 

१५ तपाईिे यो म्याद िझेुको िा ररत पूियक तािेि भएको लिलतिे) पन्र  (ददन लभत्रिा आफ्नो भनाइ सवहत आफैं  िा 
कानून ििोशजिको िारेि िाफय त यस कायायियिा हाशजर हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून ििोशजि हनुे व्यहोरा जानकारी 
गराईन्छ ।  

 

इलत सम्बत ...................साि.......................िवहना......................गते रोज.............िभुि् .........।  
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अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

....................................... न्यावयक सलिलत 

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

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

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

लनणयय 

संित ............... सािको लनिेदन नं........ 

विषयःाः ििेसीबाट पानी झारेको । 
 

................. शजलिा ................ गाउँपालिका िडा नं............ ...............................िस्ने 

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

विरुद्ध 

................. शजलिा ................ गाउँपालिका िडा नं............ ...............................िस्ने 

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

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ ििोशजि लनिेदन दताय भई सोही ऐनको 
दफा ४६ ििोशजि गठन भएको न्यावयक सलिलत सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संशिप्त तथ्य र 
लनणयय यस प्रकार छाः  

(१) .............. गाउँ िडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... वक.नं........िे.फ...........को 
घरजग्गािा पशश्चि तफय का वक.नं..........का संलधयार विपिी ...................िे घर िनाउँदा आफ्नो 
घरजग्गािा लसिानासम्ि आई जोलड िनाएको तर छत तथा ििेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र 
झानेगरी िनाएको हुँदा सो ििेसी िन्द गराइपाउँ भने्न लनिेदकको लनिेदन व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ पालिकाबाट प्रचलित भिन लनिायण सम्िन्धी िापदण्ड ििोशजि इजाजत प्राप्त 
गरी भिनको नक्सा सिेत स्िीकृत गराई सो नक्सा ििोशजि भिन लनिायण गरेको हुँ । विपिी 
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लनिेदकिे भने ििोशजि आफ्नो घरको छत तथा ििेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने 
नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुँदा झठुा लनिेदन खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिशखत 
जिाफ ।  

(३) .............. गाउँ पालिकाबाट स्थिगत लनररिण तथा सिेंिण गनय गएका प्राविलधक टोलििे 
स्थिगत लनररिण गरी लिलत.........िा पेि गरेको स्केच सवहतको प्रलतिेदनबाट प्रत्यथीको घरतफय बाट 
छत तथा ििेसीको पानी खस्दा लनिेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको देशखन्छ भने्न व्यहोरा 
उलिेशखत भएको  ।  

(४) वििादका दिैु पििाई िेिलििाप गराउने प्रयोजनका िालग.......................... गाउँपालिका 
िडा नं........,................. िा रहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउँदा िेिलििाप हनु नसकी फवकय  आएको 
।  

लनणयय 

दिैु पििाई सनुिुाईको िालग आज पेिी तोवकएकोिा वििादका सम्िशन्धत पिहरु स्ियिं तथा 
लनजहरुबाट लनयिु गरेका कानून व्यिसायीहरु सिेतको भनाई सनुी पनुाः लििापत्र गनुयहोस भलन 
सम्झाउँदा िझुाउँदा पलन लििापत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिाण कागजहरुको 
सिेत िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) ििोशजिलनणयय ददनपुने 
हनु आई लनणययतफय  विचार गदाय लनिेदकको वक. नं....को पशश्चितफय  प्रत्यथीको वक.नं....को घरजग्गा 
जोलडएर रहेकोिा वििाद देशखएन । लनिेदकको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको 
छत तथा ििेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपिै जाँचिझु गरी प्राविलधक प्रलतिेदन पेि 
गनय कायायियबाट खवट गएका प्राविलधक कियचारीिे लिलत.............िा पेि गरेको स्केच सवहतको 
प्राविलधक प्रलतिेदन सिेतबाट लनिेदकको िाग दािी ििोशजि आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको 
छत तथा ििेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पवुष्ट हनुे देशखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पाररत 
गरेको नक्सािा सिेत छत तथा ििेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भलन देखाईएको र लनिेदकको 
घर कम्पाउण्डलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे दािी विरोध गनय सिेत नसकेको र प्रचलित 
कानून र प्रचिनबाट सिेत अकायको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छत तथा ििेसीको पानी झानय पाउने 
नदेशखएको हुँदा लनिेदकको िाग ििोशजि प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा ििेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा 
पानी झाने प्रिन्ध गनुयपने देशखन्छ । लनिेदकको घर कम्पाउण्डिा पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो 
ठहनायिे तपशिि बिोशजि गनुय ।  

तपशिि 
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१. सरोकारिािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसुार दस्तरु लिई नक्कि ददन ु।  

२. यो लनणययिा शचि निझेु ३५ ददनलभत्र ..............शजलिा अदाितिा पनुरािेदन गनय जान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई सनुाईददन ु।  

३. म्यादलभत्र पनुरािेदन नपरेिा कानून ििोशजि लनणयय कायायन्ियन गनुय/गराउन ु।  

इलत संित ्............. साि...................िवहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

 

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

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

आदेश 

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

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............ 

...............................वस्िे ..................................................................................प्रथि पक्ष 

विरुद्ध 

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका 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 खिरायुक्ि वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पुजाष र 
मिफाररस सहहि पेि हुि आएको यिवेदि उपर प्रारजभभक रुपिा जाँिवुझ गदाष व्यहोरा ििामसव देखखएको हँुदा हाललाई 
यिवेदकको लागग गिककत्सकले मिफाररस गरे विोजजि हरेक हप्िा २ पटक डायलोमसस गिुष गराउिु िथा यिजको 
स्वाथ्य लाभका लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउिु भयि स्थािीय सरकार सिंालि ऐि २०७४ को दफा 
४९(८) विोजजि ववपक्षी ........................को िाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदेि जारी गररहदएका छौं । यो 
आदेि मिमसल सािेल राखी ववपक्षीलाई लेखी  पठाईहदिु । यो आदेि अिुसार उपिार भएको जािकारी प्राप्ि गरी 
मिमसल सािेल राखु्न र यियिािुसार पेि गिुष ।  

 

ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गि ेरोज..िुभि ्। 
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अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

नरैनापरु गाउँपालिका न्यावयक सलिलतसिि पेि गरेको लििापत्रको संयिु लनिेदनपत्र 

बाँके शजलिा नरैनापरु गाउँपालिका, िडा नं ............ िस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिलत  

िषय  ..................को ...............................................................................लनिेदक )प्रथि पि(  

विरुद्ध 

बाँके शजलिा नरैनापरु गाउँपालिका, िडा नं  ............... ......... .िस्ने िषय  ..................को 
............................................लिशखत जिाफकताःृ )दोस्रो पि(  

विषयःाः सम्िन्ध विच्छेद । 

हािी लनिेदक  लनम्न लिशखत लनिेदन गदयछौःाः  

१. हािीविच संित २०६९ साििा सािाशजक परम्परा अनसुार वििाह गररएकोिा कररि  २ िषयसम्ि  सिुधरु 
दाम्पत्य जीिन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत जायजन्ि भएको,   सोवह िषय २०७१ 
सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उलटै 
कुटवपट गरी पठाएको भलन लनिेदकको लनिेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नलयाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जिरजस्त घरबाट लनकािा गरेको हो । 
आफु खिुीिे िाइत गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथाित िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोिे िोग्ने 
स्िास्नीको सम्िन्ध यथाित कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिशखत जिाफ रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीिषय िोग्ने स्िास्नी छुवटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्तानको जायजन्ि सिेतभैसकेको 
छ । घरिा सािान्य घरायसी विषयिे िनिटुाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग िसेकोिा ........... ..........
गाउँपालिकानगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिकाको न्यावयक सलिलत िाफय त िडा नं ................. .

अन्तगयतको  ............................िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापकताय .................को पहििा ए क आपसिा 
छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की विगतिा जे जस्ता विषयिा असिझदारी तथा िेिेि भएको भएतापनी 
हािीविच एक अकायप्रलत विश्वास, सदभाि र प्रिे कायिै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्ने लनिेदन 
दािी छोलड पनुाः सिुधरु सम्िन्धका साथ दाम्पत्य जीिनिाई व्यिशस्थत ढंगिे अगालड िढाउने छौं । लनिेदकको घरिा 
तत्काि िोग्ने स्िास्नी लिलि िस्ने िातािरण नहनुे भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई िस्न हािी दिैु पि सहित भएकािे 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (ििोशजि यो लििापत्रको संयिु लनिेदन पेि गरेका  छौं , 

िेशखए ििोशजि लििापत्र गरी पाउँ ।  
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४. ..................गाउँपालिका /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिकःा स्थानीय न्यावयक काययविधी 
ििोशजि यो लििापत्रको संयिु लनिेदन दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसिा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोशजि सहुँिा िझुाउँिा ।  

लनिेदकहरु 

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

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

 

इलत संित ्............. साि...................िवहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

....................गाउपँायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश 

गरकेो यिलापत्रको संयिु यिवेदिपत्र 

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

 ............... .........वस्िे .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीियि  

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

यवरुद्ध 

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

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

यवर्याः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हािी यिवेदक  यिम्ि यलयिि यिवेदि गदषछौं : 

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

सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहेको 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 रहकेो  ।  

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/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक सयियि िाफष ि वडा िं .

 .................अन्िगषिको  ............................यिलाप केन्द्रिा िेलयिलापकिाषिेल .................को पहलिा 
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एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा असििदारी िथा 

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 छुटै्ट ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवैु पक्ष सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को 

दफा ४७ (२ )विोयिि यो यिलापत्रको संयिु यिवेदि पेश गरकेा छौं , लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउ ँ।  

४. िरिैापरु गाउपँायलका स्थािीय न्याययक कायषयवधी विोयिि यो यिलापत्रको संयिु 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 

 

इलत संित ्............. साि...................िवहना......................गते.....................रोज िभुि ्। 
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अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्यावयक सलिलत 

नरैनापरु गाउँपालिका सिि पेि गरेको लनिेदन 

 

विषयःाः िेिलििापकतायिा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ततु विषयिा तपलसििा उलिेशखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी ............  गाउँपालिकाको 
न्यावयक सलिलत अन्तगयतका ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृत भई िेिलििाप गराउन अनिुती 
पाउँ भनी लनिेदन गदयछु ।  

तपलसि  

१) नागररकता प्रिाणपत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्ि उलतणय गरेको िैशिक प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 

३) िेिलििापकतायको तालिि प्राप्त गरेको प्रिाणपत्रको छायाँकपी, 

४) िेिलििाप सम्बन्धी अनभुि र 

५) व्यशिगत वििरण (Bio- data) 

                                                         लनिेदक 

नाि थरःाः .......... 

दस्तखताः ........... 

लिलतःाः ............. 

 

 

फोटो 
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अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

नरैनापरु गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलत सिि पेि गरेको  

भररभराउको लनिेदन पत्र 

 

विषयाः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

......िस्ने................................लनिेदक ÷िादी÷प्रलतिादी 

विरुद्ध 

.......िस्ने.............विपिी ÷िादी÷प्रलतिादी 

िदु्धा 

ि लनिेदक लनिेदन िापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछु । 

१  .उपरोि विप िी संगको उलिेशखत िदु्धा यस गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलतको लिलत ..............को 
लनणयय बिोशजि िैिे यस कायायियिा राखेको दस्तरु÷रकि लिलत ..............को 

श्री...................शजलिा अदाितको फैसिा बिोशजि िैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँदा 
उि रकि भरी भराई पाउन यो लनिेदन पेि गरेको छु । 

२  .िैिे यस कायायियिा जम्िा गरेको दस्तरु ÷रकिको भरपाई÷रलसद÷भौचरको सक्किै प्रलत र सम्िानीत 
श्री .......................शजलिा अदाितको अशन्ति फैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न छ ।  

३  .यसिा िेशखएको व्यहोरा दठक हो , झठुा ठहरे सहुँिा बझुाउिा । 

लनिेदक 

लनज.............. 

ईलत संित ..................साि...................िवहना.............गते........रोज िभुि ्।  
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अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चिन चिाउने लनिेदन 

नरैनापरु गाउँपालिकािा पेि गरेको 
लनिेदन पत्र 

विषयाः चिन चिाई पाउँ भने्न िारे । 

.......िस्ने.....................लनिेदक ÷िादी÷प्रलतिादी 
विरुद्ध 

.......िस्ने..................विपिी ÷िादी÷प्रलतिादी 
िदु्धा 

ि लनिेदक लनिेदन िापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछु । 

१  .उपरोि विपिीसंगको उलिेख शःत िदु्धा यस गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलतबाट लिलत ........िा 
लनणयय भई उि घर जग्गा )िा जनु सम्पशि भोग गनय पाउने गरी लनणयय भएको छ सो सम्पशि 

िा िस्त ु उलिेख गने (िेरो हक भोग र स्िालित्िको हनुे ठहर भएकोिा श्री ......शजलिा 
अदाितिा विपिीिे पःुनराििोकन गरेकोिा सम्िानीत अदाितबाट सिेत लिलत ............ ..िा 
लनणयय हुँदा न्यावयक सलिलतकै लनणययिाई सदर गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँदा सो िेरो 
हक भोगको कायि भएको सम्पशि रहेको हुँदा शिघ्रालतशिघ्र ििाई उि सम्पशि चिन चिाई 
पाउन यो लनिेदन पेि गरेको छु । 

२  .हायका कागजातहरु संिग्न गरेको छु ।यसै लनिेदन साथ दे  

 क  .न्यावयक सलिलतिे लिलत............िा गरेको लनणययको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........शजलिा अदाितिे गरेको लिलत.............को सदर फैसिाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस वििाद सम्िद्ध लिलसि यसै कायायियिा रहेको छ ।  

 घ  .साँचो छिेशखएको व्यहोरा दठक , झठुा ठहरे कानून बिोशजि सहुँिा बझुाउँिा । 

लनिेदक 

लनज..............
. 

ईलत संित ..................साि...................िवहना.............गते........रोज िभुि ्।  
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अनसूुची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धत) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

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

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

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

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

आदेश 

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

यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का 

.............. शजलिा  ............. .गाउँपालिक /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, िडा नं ............... ......... .
िस्ने .................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिलतिषय 

 ..................को .........................................................लनिेदक )प्रथि पि(  

विरुद्ध 

......शजलिा...........गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, िडा नं....विपिी (दोश्रो 
पि)..........िस्ने....िषय.....को यसिा लनिेदकको िाग बिोशजि......शजलिा........ 
......गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, िडा नं.... िे.फ.........वक.नं........ जग्गािा 
बनेको.........को नाििा रहेको अिण्डाको..................िगयवफटको चार तलिे घर र लिग िगापात सिेत विपिी....सम्पशि 
लनज विपिीबाट अन्य अंशियारहरुको िन्जरुी विना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आिंका गरी लनिेदकिे ददएको लनिेदन 
उपर प्रारशम्भक रुपिा जाँचिझु गदाय व्यहोरा िनालसि देशखएको हुँदा हाििाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उशलिशखत 
घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनय लसफाररस नददन िडािाई र अको आदेि नभएसम्िका िालग उि घरजग्गाको हक 
हस्तान्तरण नगनुय/गनय नददन ुभनी िािपोत कायायियको नाििा सिेत स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा 
४९ (६) बिोशजि यो रोक्काको आदेि जारी गररददएका छौं । यो आदेि लिलसि सािेि राखी सम्िशन्धत कायायियहरुिा 
पठाईददन ु। यो आदेि अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनुय । 

ईलत संित................साि.............िावहना...........गते‘..........रोज िभुि ्। 
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अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्यावयक सलिलत  

  पेि गरेको 

लनिेदन पत्र 

विषयःाः नक्कि पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनिेदक/िादी/प्रलतिादी 

विरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ विपिी/िादी/प्रलतिादी 

िदु्दाःाः .................................. 

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

ि लनिेदक लनिेदन दस्तरु िापत रु. १०।– साथै रःाखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछुःाः 

(१) उपरोि विपिीसँगको उलिेशखत िदु्दािा अध्ययनको िालग देहायका कागजातहरु आिश्यक परेको हुँदा प्रिाशणत 
प्रलतलिपी पाउँ भनी यो लनिेदन साथ उपशस्थत भएको छु । अताः नक्किको प्रिाशणत प्रलतलिपी पाउँ ।  

देहाय  

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

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

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

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

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

२) िेशखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोशजि सहुँिा बझुाउँिा ।  

लनिेदक 

लनज .......................... 

 इलत सम्ित ्......... साि .... िवहना .... गते रोज ्... िभुि ्................ 

 


