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न्यावयक सविवििे उजुरीको कारिाही वकनारा गदाा अपनाउनुपने कायाविविका 

सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७५ 

 

 

 



 

 

 

 

न्यावयक सविवििे उजुरीको कारिाही वकनारा गदाा अपनाउनुपने कायाविविका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन प्रस्िािनााः 

       न्याययक सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि उिुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवयि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्यशािा कायि गरी काननूको 

शासन िथा न्याय प्रयिको िनयवश्वास कायि राखीरहनको लायग प्रचलनिा रहेको सघंीय कानूनिा भए र्येख बाहके थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको सयंविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोयिि यबहार्ी गाउँसभाले यो ऐन     बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारवम्भक 

१. संविप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “यबहार्ी  गाउँपायलका न्याययक सयियि (कायायवयि सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा; 

(क)  “उिरुी” भन्नाले सयियि सिक्ष परेको उिुरीबाट शरुु भएको प्रचयलि कानून बिोयिि  सयियिले कारवाही र यकनारा गने उिरुी सम्झनुपछा । 

(ख) “खाम्न”ेभन्नाले िोयकएको सम्पयिको िलूयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनुपर्ाछ । 

(ग) “चलन चलाईयर्ने” भन्नाले यनर्ाय पश्चाि हक अयिकार प्राप्त भएको व्ययिलाई कुनै वस्िु वा सम्पयि भोग गना यर्ने कायालाई सम्झनुपर्ाछ । 

(घ) “ििानि”भन्नाले कुनै व्ययि वा सम्पयिलाई न्याययक सयियिले चाहकेो वखििाउपयस्थि वा हायिर गराउन यलएको यिम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई 

सम्झनुपर्ाछ । 

  (ङ) “िािलेी” भन्नाले न्याययक सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्रका यववार्हरुिा सम्वयन्िि पक्षलाई    वझुाईने 

म्यार्, सचुना, आर्शे, पूिी वा िानकारी पत्र ररिपूवाक वझुाउने कायालाई    सम्झनुपछा ।  

(च) “िायर्ाि” भन्नाले सम्पयिको यववरर् वा गन्िी गरेको संख्या ियनने व्यहोरा वा सम्पयिको फाँटवारी वा लगिलाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(छ) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोयिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको यनयििा िोयकए बिोयिि सम्झनुपछा । 

(ज) “र्रपीठ”भन्नाले न्याययक सयियि सिक्ष पेश हुन आएका कुनै कागिपत्रको  सम्बन्ििा ररि नपुगे वा कानूनले र्िाा नहुने वा नलाग्ने 

भएिा त्यसको पछायिपरि सोको कारर् र अवस्था िनाइ अयिकारप्राप्त अयिकारीले लेयखयर्ने यनर्शेन वा व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ । 

(झ) “नािसेी”भन्नाले कुनै व्ययिको नाि, थर र विन सििेको यवस्ििृ यववरर् खलुाइएको व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ । 
(ञ) “नायलश”  भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोयिि यर्एको उिरुी, यनवेर्न वा यफरार् सम्झनुपछा  

(ट) “यनर्ाय यकिाब”  भन्नाले सयियिले उिरुीिा गरेको यनर्ायको अयभलेख राख्नको लायग खिा गरेको उिुरीिा यनर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको 

आिार िथा कारर्को सयंक्षप्त उललेख भएको यकिाब सम्झनुपछा । 

  (ठ) “पन्चकृयि िोल”भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पयिको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन ि ू   लयांकन गरी 

यवक्री यविरर् हुनसक्ने उयचि ठहराएर यनयश्चि गरेको िलुयलाई    सम्झनुपर्ाछ ।    

  (ड) “पेशी” भन्नाले न्याययक सयियि सिक्ष यनर्ायाथा पेश हुने यववार्हरुिा पक्षहरुलाई     उपयस्थि 

गराइ सनुुवाइ गने कािलाई सम्झनुपर्ाछ । 

(ढ) “प्रयिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिुरी र्िाा गर्ाछ सो व्ययि वा ससं्था सम्झनुपछा । 

  (ण) “वकपत्र”भन्नाले यववार् सम्बन्ििा िानकार भई साक्षीको रुपिा व्यि गरेका कुरा     लेयखने वा 

लेयखएको कागिलाई सम्झनुपछा । 



 

 

  (ि) “बन्र् ईिलास”भन्नाले न्याययक सयियि अन्िगाि यनरुपर् हुने यववार्हरु िध्ये    गोप्य 

प्रकुयिको यववार् भएको र सम्वद्ध पक्षहरुयवच गोपयनयिा कायि गना  आवश्यक    र्येखएिा सम्वद्ध पक्षहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ि गरीएको सनुुवाई 

कक्षलाई     सम्झनुपछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कस ैउपर सयियि सिक्ष उिरुी र्िाा गने व्ययि वा ससं्था सम्झनुपछा । 

  (द) “िलूिवी”भन्नाले न्याययक सयियि अन्िगाि यवचारािीन िदु्धा अन्य अि्िा अर्ालििा सििे    यवचारायिन 

भईरहकेो अवस्थािा न्याययक सयियिले यनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारायिन िदु्धािा    प्रभायवि हुने र्येखएिा प्रभाव पाने िदु्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायवि 

हुने िदु्दा स्थयगि    गने कायालाई सम्झनुपछा ।  

(ि) “लगापाि”भन्नाले घरिग्गा र त्यससगँ अन्िरयनयहि टहरा,बोट यवरुवा,खलुला ियिन र त्यसिा रहेका सबखैाले सरंचना वा चचेको 

िग्गा,छेउछाउ,सरेोफेरो र  सम्पूर्ा अवयवलाई सम्झनुपर्ाछ ।  
  (न) “सर्रस्याहा”भन्नाले िरौटीिा रहकेो रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा वाध्ने     कायालाई 

सम्झनुपछा ।   

  (प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनुपछा । 

  (फ) “सयियि” भन्नाले न्याययक सयियि सम्झनुपछा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८     को उपर्फा 

(६) बिोयििको सयियिलाइा सििे िनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली”भन्नाले हरेक वषाको लायग छुिाछुिै हुने गरी प्रयिवषाको यनयिि स्थायी रुपिा िय गररएको शिा सम्झनुपछा । 

  (भ) “स्थानीय ऐन”भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछा । 

  (ि) "सयंविान" भन्नाले नेपालको सयंविान सम्झनुपछा । 

 

पररच्छेद-२ 

सविविको अविकार  

३. उजुरीिा वनणाय सम्बन्िी कािाः सयियििा र्िाा भएका उिरुी वा उिरुीको यनर्ाय गने वा र्िाा भएको नायलश वा उिरुीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अयिकार 

सयियिलाइा िात्र हुनेछ । 

४. वनणाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचयलि कानूनले सयियि वा सयियिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको 

प्रकृयिले सयियि वा सयियिको सर्स्यले नै गनुापने स्पष्ट भैरहकेो र्येख बाहकेको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र त्यसरी निोयकएकोिा सयियिले यनर्ाय गरी 

िोकेको वा अयिकार प्रर्ान गरेको किाचारीले गनुापनेछ । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रिखु वा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचयलि कानून बिोयिि िोयकएको काि गर्ाा सयियिको सयंोिक वा सयियिल े

िोकेको सर्स्यको प्रत्यक्ष यनर्शेन, र्खेर्खे र यनयन्त्रर्िा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोवजि कायाविवि अििम्बन गनुापनेाः सयियिले उिुरी वा उिुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचयलि र सम्बयन्िि सघंीय कानूनिा स्पष्ट उललेख भए र्येख 

बाहके यस ऐन बिोयििको कायायवयि अवलम्बन गनुापनेछ । 

६. सविवििे हेनेाः सयियिलाइा र्हेाय बिोयििको उिरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अयिकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उिुरी, 
(ख) िलेयिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िलेयिलापको लायग गाउँपायलका/नगरपायलकािा प्रयेषि उिरुी, 
(ग) सयंविानको अनुसचूी-८ अन्िगािको एकल अयिकार अन्िगाि सभाले बनाएको कानून बिोयिि यनरूपर् हुने गरी यसयिाि उिुरी, िथा 

(घ) प्रचयलि कानूनले गाउँपायलका/नगरपायलकाले हेने भयन िोकेका उिुरीहरू । 



 

 

७. सविविको िेत्राविकाराः सयियिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये र्हेाय बिोयििका उिुरीहरूिा िात्र क्षेत्रायिकार ग्रहर् गने िथा कारवाही यकनारा गनेछः 

(क) व्ययिको हकिा उिुरीका सब ैपक्ष गाउँपायलका/नगरपायलकाको भैगोयलक क्षेत्रायिकार यभत्र बसोबास गरीरहकेो, 
(ख) प्रचयलि कानून र सयंविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् वा यनकायको क्षेत्रायिकार यभत्र नरहेको, 
(ग) गाउँपायलका/नगरपायलकाको क्षेत्रायिकार यभत्र परेका कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िलेयिलाप वा यिलापत्रको लायग प्रयेषि गरीएको, 
(घ) अचल सम्पयि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पयि गाउँपायलका/नगरपायलकाको भैगोयलक क्षेत्रायिकार यभत्र रयहरहकेो, िथा 

(ङ) कुनै घटनासगँ सम्बयन्िि यवषयवस्िु रहकेोिा सो घटना गाउँपायलका/नगरपायलकाको भैगोयलक क्षेत्र यभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजुरी िथा प्रवििाद दिाा 

८. वबिाद दिाा गनेाः (१) कस ैउपर यबवार् र्िाा गर्ाा वा उिरुी चलाउँर्ा प्रचयलि कानून बिोयिि हकर्यैा पुगेको व्ययिले सयियिको िोयकएको शाखासिक्ष उिरुी र्िाा 

गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि उिरुी यर्रं्ा यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि खलुाउनुपने कुरा सब ैखलुाइा िथा पुयााउनपुन ेप्रयक्रया सब ैपरुागरी अनसुचूी-

१ बिोयििको ढाँचािा यर्नुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा लेयखए र्येख बाहकेउिुरीिा र्हेाय बिोयििको व्यहोरा सििे खुलाउनुपनेछः 

(क) बार्ीको नाि, थर, विन र यनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाि ेर बज्यै को नाि; 

(ख) प्रयिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि यनिको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको विन; 

(ग) गाउँपायलका/नगरपायलकाको नाि सयहि सयियिको नाि; 

(घ) उिरुी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर्; 
(ङ) गाउँपायलका/नगरपायलकाले िोके अनुसारकोर्स्िुर बझुाएको रयसर् वा यनस्सा; 

(च) सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्रको उिुरी रहेको व्यहोरा र सम्बयन्िि कानून; 

(छ) बार्ीले र्ावी गरेको यवषय र सोसगँ सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकर्यैा पुगेको  सम्बन्िी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पयिसगँ सम्बयन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पयि चल भए रहकेो स्थान, अवस्था िथा अचल भए चारयकलला सयहिको सब ैयववरर् । 

  (४) प्रचयलि कानूनिा कुनै यवशषे प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उललेख भएको रहछे भने सो सन्र्भािा आवश्यक यववरर् सििे खुलेको हुनुपनेछ । 

  (५) कुनै यकयसिको क्षयिपूयिा भराउनुपने अथवा बण्िा लगाउनुपने अवस्थाको उिरुीको हकिा त्यस्िो क्षयिपूयिा वा बण्िा वा चलनको लायग सम्बयन्िि 

अचल सम्पयिको यववरर् खलेुको हुनुपनेछ । 

९. वबिाद दिाा गरी वनस्सा वदनेाः(१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि प्राप्त उिरुी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारेख िोयक अनुसचूी-२ बिोयििको ढाँचािा यबवार् र्िााको यनस्सा 

यर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि िारेख यर्नु पने अवस्थािा िारेख िोक्र्ा अनुसचूी-३ बिोयििको ढाँचािा िारेख भपााइा खिा गरी सम्बयन्िि पक्षको र्स्िखि गराइा 

यियसल सािले राख्नुपछा । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि िारेख भपााइािा िोयकएको िारेख िथा उि यियििा हुने काया सिेि उललेख गरी सम्बयन्िि पक्षलाइाअनुसचूी-४ बिोयििको 

ढाँचािा िारेख पचाा यर्नुपनेछ । 

१०. उजुरी दरपीठ गनेाः (१)उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया नपुगेको र्येखएपुरा गनुापने र्हेायको प्रयक्रया पुरा गरी अथवा खलुाउनपुन ेर्हेायको 

व्यहोरा खलुाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा लेयख पाच यर्नको सिय िोयक िथा यबवार् र्िाा गना नयिलने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा िनाइा र्रपीठ गरेिाबार्ीलाइा उिरुी 

यफिाा यर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयक्रया नपुगेको भयन र्रपीठ गरी यफिाा गरेको उिुरीिा र्रपीठिा उललेख भए बिोयििको प्रयक्रया पुरा गरी पाच यर्नयभत्र 

लयाएिा र्िाागररयर्नुपछा । 



 

 

  (३) उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ आर्शे उपर यचि नबझु्ने पक्षले सो आर्शे भएको यियिले यिन यर्न यभत्र उि आर्शेको यवरूध्र्िा सयियि सिक्ष 

यनवेर्न यर्नसक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोयिि यर्एको यनवेर्न व्यहोरा िनायसब र्येखए सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ बर्र गरी यबवार् र्िाा गना आर्शे 

यर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोयिि आर्शे भएिा उिरुी प्रशासकले त्यस्िो यबवार् र्िाा गरी अरू प्रयक्रया पुरा गनुापनेछ । 

११. दिाा गना नहुनेाः उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको उिरुीिा र्हेाय बिोयििको व्यहोरा यठक भएनभएको िाँच गरी र्िाा गना नयिलने र्येखएिा र्फा १० 

बिोयििको प्रयक्रया पुरा गरी र्रपीठ गनुापनेछः 

(क) प्रचयलि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् यभत्र उिुरी परेनपरेको; 

(ख) प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्रको उिरुी रहनेरहकेो; 

(ग) कानुन बिोयिि लाग्ने र्स्िुर र्ायखल भएनभएको; 

(घ) कुनै सम्पयि वा अयिकारसगँ सम्बयन्िि यवषयिा यववार् यनरूपर् गनुापने यवषय उिुरीिा सिावेश रहकेोिा त्यस्िो सम्पयि वा अयिकार यवषयिा 

उिरुी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहनेरहकेो; 

(ङ) उि यवषयिा उिरुी गने हकर्यैा बार्ीलाइा रहनेरहेको; 

(च) यलखििा पुरागनुापने अन्य ररि पुगेनपुगेको; िथा 

१२. दोहोरो दिाा गना नहुनेाः (१)यस ऐनिा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि कानून बिोयिि सयियि वा अन्य कुनै अर्ालि वा यनकायिा कुनै पक्षले उिुरीगरी 

सयियि वा उि अर्ालि वा यनकायबाटउिरुीिा उललेख भएको यवषयिा प्रिार् बयुझ वा नबयुझ यववार् यनरोपर् भैसकेको यवषय रहकेो छ भने सो उिरुीिा रहेका पक्ष 

यवपक्षको बीचिा सोयह यवषयिा सयियिले उिुरी र्िाा गना र कारवाही गना हुरँ्नै । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि र्िाा गना नयिलने उिुरी भुलवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी भएपयछ उिुरी िनुसुकै अवस्थािा रहेको भए पयन 

सयियिले उिरुी खारेि गनुापनेछ ।  

१३. उजुरीसाथ विखि प्रिाणको सक्कि पेश गनुापनेाःउिरुीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक यलखि प्रिार्को सक्कल र कयम्ििा एक प्रयि नक्कल उिुरीसाथै पेश गनुापनेछ र उिरुी 

प्रशासकले त्यस्िो यलखििा कुनै कैयफयि िनाउनुपने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बयन्िि यियसलिा राख्नेछ । 

१४. उजुरीिथा प्रवििाद दिाा दस्िुराः(१) प्रचयलि कानूनिा यबवार् र्िाा र्स्िुर िोयकएकोिा सोयह बिोयिि िथा र्स्िुर निोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझुाउनुपनेछ । 

  (२) प्रचयलि कानूनिा प्रयिवार् र्िाा र्स्िुर नलाग्ने भनेकोिा बाहके एक सय रूपैयाँ प्रयिवार् र्िाा र्स्िुर लाग्नेछ । 

१५. प्रवििाद पेश गनुापनेाः (१) प्रयिबार्ीले र्फा २० बिोयिि म्यार् वा सचूना प्राप्त भएपयछ म्यार् वा सचूनािा िोयकएको सियावयि यभत्र उिरुी प्रशासक सिक्ष आफै वा 

वारेस िाफा ि यलयखि प्रयिवार् र्िाा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् पेश गर्ाा प्रयिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका प्रयियलयप साथै सलंग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रयिवार्ीलेयलयखि ब्यहोरायर्रँ्ा अनुसचूी-५ बिोयििको ढाँचािा यर्नुपनेछ । 

१६. प्रवििाद  जाँच गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोयिि पेश भएको प्रयिवार् िाँच गरी कानून बिोयििको ररि पुगेको िथा म्यार् यभत्र पशे भएको र्येखए र्िाा गरी 

सयियि सिक्ष पेश हुने गरी यियसल सािले गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् र्िाा हुने भएिा उिरुी प्रशासकले प्रयिबार्ीलाइा बार्ी यिलानको िारेख िोक्नुपनेछ । 

१७. विखििा पुरागनुापने सािान्य ररिाः (१) प्रचयलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेयखए र्येख बाहके सयियि सिक्ष र्िाा गना लयाएका उिुरी िथा प्रयिवार्िा र्हेाय 

बिोयििको ररि सििे पुरा गनुापनेछः 

(क) एफोर साइि को नेपाली कागििा बायाँ िफा  पाँच सयेन्टयिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरिफा  र्श सयेन्टयिटर र त्यसपयछको पषृ्ठिा पाँच सयेन्टयिटर 

छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बयिस हरफिा नबढाइा कागिको एकािफा  िात्र लेयखएको; 



 

 

(ख) यलखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्ययिले यलखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पुछारिा छोटकरी र्स्िखि गरी अयन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा 

लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले यलखि ियार गरेको भए यनिले पयहलो पषृ्ठको बायाँ िफा  यनिको कानून व्यवसायी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र काननू 

व्यवसायीको यकयसि खलुाइा र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) यलखिको अयन्िि प्रकरर्िा यस यलखििा लेयखएको व्यहोरा यठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून बिोयिि सहुलँा बुझाउँला भन्ने उललेख गरी सो 

ियुन यलखि र्िाा गना लयाएको वषा, ियहना र गिे िथा वार खलुाइा यलखि र्िाा गना लयाउने व्ययिले र्स्िखि गरेको, । 

 िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको यलखि यलनलाइ यो उपर्फाले बािा पारेको िायनने छैन ।  

 

  (२) यलखििा यवषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संययिि र ियाायर्ि भाषािा लेयखएको हुनुपनेछ ।  
  (३) यलखििा पेटबोयलिा परेको स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्ययिको नाि, थर , ठेगाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट खलेुको हुनुपनेछ । 

  (४) यलखि र्िाा गना लयाउने वा सयियििा कुनै कागि गना आउनेले यनिको नाि, थर र विन खलेुको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कि पेश गनुापनेाःउिरुी वा प्रयिवार् र्िाा गना लयाउनेले यवपक्षीको लायग उिुरी िथा प्रयिवार्को नक्कल िथा सलंग्न यलखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजुरी िा प्रवििाद संशोिनाः(१) यलखि र्िाा गना लयाउने पक्षले सयियििा र्िाा भइसकेको यलखििा लेखाइ वा टाइप वा िुद्रर्कोसािान्य त्रटुी सच्याउन यनवरे्न यर्न 

सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्निा िाग बिोयिि सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रयिवार्िा गरीएको िाग वा र्ावीिा िलुभुि पक्षिा फरक नपन े र यनकै 

सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको र्खेिेा उिुरी प्रशासकले सो बिोयिि सच्याउन यर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि संशोिन भएिा  सो को िानकारी उिुरीको अको पक्षलाइा यर्नुपनेछ । 

पररच्छेद-४ 

म्याद िािेिी िथा िारेख  

२०. म्याद सूचना िािेि गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि यबवार् र्िाा भएपयछ बयढिा र्इुा यर्न यभत्र प्रयिबार्ीका नाििा प्रचयलि काननूिा म्यार् िोयकएको भए 

सोयह बिोयिि र निोयकएको भए पन्र यर्नको म्यार् यर्इा सम्बयन्िि विा कायाालय िाफा ि उि म्यार् वा सचूना िािले गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् वा सचूना िािले गर्ाा र्फा ९ बिोयििको उिरुी िथा उि उिरुी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रयियलपी सििे 

सलंग्न गरी पठाउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन एक भन्र्ा बयढ प्रयिबार्ीलाइा म्यार् यर्नुपर्ाा प्रिार्कागिको नक्कल कुनै एकिना िुल 

प्रयिबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको म्यार्िा प्रिार्कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेयख पठाउनुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोयिि प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढिा यिन यर्न यभत्र िािले गरी िािलेीको व्यहोरा खलुाइा सयियििा पठाउनु पनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् िािले हुन नसकेिा र्हेाय बिोयििको यवद्यिुीय िाध्यि वा पयत्रकािा सचूना प्रकाशन गरेर म्यार् िािले गनुापनेछः 

(क) म्यार् िािले गररनुपने व्ययिको कुनै फ्याक्स वा इािले वा अन्य कुनै अयभलेख हुन सक्ने यवद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रयिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सक्ने िनायसब आिार छ भन्ने र्येखएिा सयियिको यनर्ायबाट कुनै स्थानीय र्यैनक पयत्रकािा 

सचूना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय एफ.एि. रेयियो वा स्थानीय टेयलयभिनबाट सचूना प्रसारर् गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्यार् िािले गराउँर्ा म्यार् िािले हुन सक्ने िनायसब कारर् र्येखएिा सयियिको आर्शेबाट त्यस्िो सरकारी 

यनकाय िाफा ि । 

  (६) यस ऐन बिोयिि म्यार् िारी गनुापर्ाा अनुसूची-६ बिोयििको ढाँचािा िारी गनुापनेछ । 
२१. रोहिरिा राख्नुपनेाः यस ऐन बिोयिि विा कायाालय िाफा ि िािले गररएको म्यार्िा सम्बयन्िि विाको अध्यक्ष वा सर्स्य िथा कयम्ििा र्इुािना स्थानीय भलार्यि 

रोहवरिा राख्नुपनेछ । 

२२. रीि बेरीि जाँच गनेाः(१)उिरुी प्रशासकले म्यार् िािलेीको प्रयिवेर्न प्राप्त भएपयछ रीिपूवाकको िािले भएको छ वा छैन िाँच गरी आवश्यक भए सम्बयन्िि विा सयचवको 

प्रयिवेर्न सििे यलइा रीिपूवाकको र्येखए यियसल सािले रायख िथा बेरीिको र्येखए बर्र गरी पुनः म्यार् िािले गना लगाइा िािलेी प्रयि यियसल सािेल राख्नुपनेछ । 

  (२)उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा सम्बयन्िि किाचारीले बर्यनयि रायख कायागरेको र्येखए उिरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइा सयियि सिक्ष प्रयिवेर्न 

पेश गनुापनेछ । 



 

 

  (३) उपर्फा (२) बिोयििको प्रयिवेर्नको व्यहोरा उपयुि र्येखए सयियिले सम्बयन्िि किाचारी उपर  कारवाहीको लायग कायापायलका सिक्ष लेयख 

पठाउनसक्नेछ । 

२३. िारेखिा राख्नूपनेाः(१)उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि यबवार् र्िाा गरेपयछ उिरुीकिाालाइा र र्फा १६ बिोयिि प्रयिवार् र्िाा गरेपयछ प्रयिबार्ीलाइा िारेख िोयक 

िारेखिा राख्नुपछा । 

  (२)उिरुीका पक्षहरूलाइा िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको यर्न गररने कािको व्यहोरा िारेख भपााइा िथा िारेख पचाािा खलुाइा उिरुीका सब ै पक्षलाइा एकै 

यिलानको यियि िथा सिय उललेख गरी एकै यिलानको िारेख िोक्नुपछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पक्ष हायिर नभए पयन िोयकएको काया सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नुपने भएिा हायिर भएको 

पक्षलाइा िारेख िोयक सियिा हायिर नभइा पयछ हायिर हुने पक्षलाइा अयघ हायिर भइा िारेख लाने पक्षसगँ एकै यिलान हुनेगरी िारेख िोक्नुपछा । 

  (४) यस र्फा बिोयिि िोयकएको िारेखिा उपयस्थि भएका पक्षहरूलाइा साथै रायख सयियिले उिरुीको कारवायह गनुापछा । 

  (५) उपर्फा (४) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन िोयकएको िारेखिा कुनै पक्ष उपयस्थि नभए पयन सयियिले यबवार्को यवषयिा कारवाही गना 

बािा पनेछैन । 

२४. सविविको वनणाय बिोवजि हुनेाः सयियिले म्यार् िािलेी सम्बन्ििा प्रचयलि कानून िथा यस ऐनिा लेयखए र्येख बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया यनिाारर् गना 

सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सुनिार्ा िथा प्रिाण बुझ्ने सम्बन्ििा 

२५. प्रारवम्भक सुनिार्ााः (१) िलेयिलापबाट यबवार् यनरुपर् हुन नसकी सयियििा आएका यबवार् प्रयिवार् र्िाा वा बयान वा सो सरहको कुन ैकाया भएपयछ सनुवाइाको लायग 

पेश भएको यबवार्िा उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल यनर्ाय गना सयकने भएिा सयियिले यबवार् पेश भएको पयहलो सनुवाइािा नै यनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) सयियि सिक्ष पेश भएको यबवार्िा उपर्फा (१) बिोयिि ित्काल यनर्ाय गना सयकने नर्येखएिा सयियिले र्हेाय बिोयििको आर्शे गना सक्नेछः- 

(क) यबवार्िा िखु नयिलेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बझु्ने वा अन्य कुनै काया गने; 

(ख) यबवार्िा बझु्नुपने प्रिार् ययकन गरी पक्षबाट पेश गना लगाउने वा सम्बयन्िि यनकायबाट िाग गने आर्शे गने; 

(ग) िलेयिलापका सम्बन्ििा यबवार्का पक्षहरूसगँ छलफल गने; िथा 

(घ) यबवार्का पक्ष उपयस्थि भएिा सनुुवाइको लायग िारेख िथा पेयशको सिय िायलका यनिाारर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको उिुरीिा 

िलेयिलापको लायग पठाउने आर्शे गनुापनेछ । 

२६. प्रिाण दावखि गनेाःबार्ी वा प्रयिबार्ीले कुनै नयाँ प्रिार् पेश गना अनुियि िाग गरी यनवेर्न पेश गरेिा उिुरी प्रशासकले सोयह यर्न यलन सक्नेछ । 

२७. विखि जाँच गनेाः (१) सयियिले उिुरीिा पेश भएको कुनै यलखिको सत्यिा परीक्षर् गना रेखा वा हस्िाक्षर यवशषेज्ञलाइा िाँच गराउन िरूरी र्खेिेा सो यलखिलाइा 

असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षर् र्स्िुर र्ायखल गना लगाइा रेखा वा हस्िाक्षर यवशषेज्ञबाट यलखि िाँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा िनायसब िायफकको सिय िोयक आर्शे गनुापनेछ र सिय यभत्र िाँच सम्पन्न हुनको लायग यथासम्भव व्यवस्था 

गनुापनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा यलखि असत्य ठहरीएिा यलखि सत्य रहकेो भन्ने पक्षबाट लागेको र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोयिि र्स्िुर 

र्ायखल गने पक्षलाइा भराइायर्नुपछा । 

२८. सािी बुझ्नेाः (१) सयियिबाट साक्षी बझु्ने आर्शे गर्ाा साक्षी बझु्ने यर्न िोयक आर्शे गनुापनेछ । साछी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्नु पने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि आर्शे भएपयछ उिरुी प्रशासकले उिुरीको पक्षलाइा आर्शेिा उललेख भएको यियििा साक्षी बझु्ने िारेख िोक्नुपनेछ । 

  (३) साक्षी बझु्ने िारेख िोयकएको यर्निा आफ्नो साक्षी सयियि सिक्ष उपयस्थि गराउनु सम्बयन्िि पक्षको र्ाययत्व हुनेछ । 

२९. सविविको िफा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन नाबालक वा अशि वा वधृ्र्वधृ्र्ा पक्ष रहकेो उिरुीिा सायक्ष बकपत्रको 

लायग िोयकएको िारेखको यर्न उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि नगराइएको साक्षीलाइा सयियिले म्यार् िोयक सयियिको िफा बाट यझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ । 



 

 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि साक्षी यझकाउँर्ा बकपत्र हुने िारेख िोयक म्यार् िारी गनुापनेछ र उिरुीका पक्षहरूलाइा सििे सोयह यिलानको िारेख िोक्नपुनछे 

। 

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिरुी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लायग िोयकएको यर्न पक्षहरूसगँ यनिहरूले उपयस्थि गराउन लयाएका सायक्षको नािावली यलइा सयियि 

सिक्ष पेश गनुापनेछ । 

  (२) साक्षी बकपत्रको लायग िोयकएको िारेखको यर्न उिरुीका सब ैपक्षले साक्षी उपयस्थि गराउन लयाएको भए कायाालय खुलनासाथ िथा कुनै पक्षले साक्षी 

उपयस्थि गराउन नलयाएको भए यर्नको बाह्र बिेपयछ सयियिले उपलब्ि भए सम्िका साक्षीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३१. बन्देज गना सक्नेाः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँर्ा उिरुीको यवषयवस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा साक्षी वा उिरुीको पक्षलाइा अपिायनि गन ेवा यझझ्याउन ेवा अनयुचि 

प्रकारको प्रश्न सोयिएिा सयियिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलाइा बन्र्िे गना सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा वधृ्र् वा असि वायबरािीले साक्षी बक्नुपने भइा त्यस्िो उिरुीिा कुनै पक्षको उपयस्थयि वा अन्य कुनै िनायसब कारर्ले साक्षीलाइा बकपत्र 

गना अनुयचि र्बाव परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहकेो छ भन्ने सयियिलाइा लागेिा सयियिले त्यस्िो पक्षको प्रत्यक्ष उपयस्थयिलाइा बन्र्िे गरी यनिले साक्षीले नर्खे्ने गरी 

िात्र उपयस्थि हुन आर्शे गना सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि आर्शे गरेिा साक्षीले नर्खे्ने गरी पक्ष उपयस्थि हुने व्यवस्था यिलाउने र्ाययत्व सयियिको हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोयिि गर्ाा सयियिले उिुरीसगँ सम्बयन्िि आवश्यक प्रश्न ियार गरी सयियिको िफा बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः(१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रवार अगािी हप्ताको लायग पेशी िोयकएको यबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सचूी िथा िोयकएको यर्न 

उि यर्नको लायग पेशी िोयकएका यबवार्हरूको पेशी सचूी प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको सचूी सयंोिकले र यनिको अनुपयस्थयििा यनिले यिम्िवेारी िोकेको सयियिको सर्स्यले प्रिायर्ि गनुापनेछ । 

३३. दैवनक पेशी सूचीाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोयििको साप्तायहक पेशी सचूीिा चढेका यबवार् हरूको  िोयकएको यर्नको पेशी सचूी ियार गरी एक प्रयि सचूना 

पाटीिा टाँस्न लगाउनुपनेछ िथा एक प्रयि सयियिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको सचूीिा यबवार्हरू उललेख गर्ाा यबवार् र्िााको आिारिा र्हेायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको यबवार्; 

  (ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्ययि पक्ष भएको यबवार्; 

  (ग) सिरी वषा उिेर पुरा भएको वधृ्र् वा वधृ्र्ा पक्ष भएको यबवार्; िथा 

  (घ) यबवार् र्िााको क्रिानुसार पयहले र्िाा भएको यबवार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि पेशी सचूी ियार गर्ाा िलुिवीबाट िागेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा यिलला अर्ालिबाट पनुः इन्साफको 

लायग प्राप्त भइा र्िाा भएको यबवार्को हकिा शरुूिा सयियििा र्िाा भएको यियिलाइा नै र्िाा यियि िायन क्रि यनिाारर् गनुापनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानुसार नै सयियिले यबवार्को सनुवाइा र कारवाही िथा यकनारा गनुापनेछ । 

३४. उजुरी प्रशासकको वजम्िेिारी हुनेाः पेशी सचूीिा चढेका यबवार्हरू कायाालय खुलेको एक घण्टा यभत्र सयियि सिक्ष सनुवाइाको लायग पेश गने िथा उि यर्नको िोयकएको 

काया सयकए पयछ सयियिबाट यफिाा बयुझयलइा सुरयक्षि राख्ने यिम्िवेारी उिरुी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रिाण सुनाउन सक्नेाः सयियिले र्फा २५ बिोयिि िोयकएको िारेखको यर्न उपयस्थि सब ैपक्षलाइा अको पक्षले पेश गरेको प्रिार् एवि ्कागिाि र्खेाइा पयढबाँची सनुाइा 

सो बारेिा अको पक्षको कुनै कथन रहेको भए यलयखि बयान गराइा यियसल सािले गराउन सक्नेछ । 

३६. वबिादको सुनिार्ा गनेाः (१) सयियिले र्वुै पक्षको कुरा सनुी यनिहरूको यबवार्को सनुवाइा िथा यनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको सनुवाइा िथा यनर्ाय गर्ाा पक्षहरूको रोहवरिा गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयिि यबवार्को सनुवाइा गर्ाा इिलास कायि गरी सनुवाइा गना िनायसव र्येखएिा सोही अनुसार गना सक्नेछ । 

िर र्बुै पक्षको भनाइ िथा यियकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनुसारको इिलास कायि गना बािा हुने छैन । 

३७. बन्द र्जिासको गठन गनासक्ने (१) सयियिले ियहला िथा बालबायलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक र्खेकेो अन्य यबवार्को सनुवाइाको लायग बन्र् इिलास कायि 

गरी सनुवाइा गना सक्नेछ । 



 

 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको बन्र् इिलासिा यबवार्का पक्ष िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्ययिलाइा इिलासिा प्रवेश गना नपाउन ेगरी बन्र् 

इिलासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्र् इिलासबाट हरेरने यबवार्को काि कारवाही, यपिीिको नाि थर ठेगाना लगायिका यवषय गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्द र्जिास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हरेरएका यबवार्हरूको कागिािको प्रयियलयप बार्ी, प्रयिवायर् र यनिको यहििा असर परेको कुन ै

सरोकारवाला बाहके अरू कसैलाइा उपलब्ि गराउनुहुरँ्नै । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यबवार्को िथ्य खलुाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपयत्रकािा सपं्रषेर् हुनयर्नुहुरँ्नै । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले पक्षको गोपयनयिा िथा यहििा प्रयिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार सपं्रषेर् गना भन ेकुन ै

बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिाण बुझ्नेाःयबवार्को सनुवाइाको क्रििा यबवार्को कुनै पक्षको अनुरोििा वा यबवार् सनुवाइाको क्रििा सयियि आफैले थप प्रिार् बझु्नुपने र्खेिेा उिरुीका 

पक्षहरूलाइा थप प्रिार् पेश गना पेश गने िारेख िोयक आर्शे गनासक्नेछ । 

४०. स्िाथा बावझएको यबवार् हेना नहुनेाः सयियिको सर्स्यले र्हेायका यबवार्को कारवाही र यकनारािा सलंग्न हुनुहुँर्नैः- 

(क) आफ्नो वा नयिकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहकेो यबवार्; 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोिनको लायग "नयिकको नािेर्ार" भन्नाले अपुिाली पर्ाा कानून बिोयिि अपुिाली प्राप्त गना सक्ने प्राथयिकिा 

क्रििा रहकेो व्ययि, िािा, िाइि,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पयि वा पत्नी िफा का सास,ू ससरुा, फूपु, 
फूपाि,ु साला, िठेान, साली, यर्र्ी, बयहनी, यभनाि,ु बयहनी ज्वाइा,ँ भाञ्िा, भाञ्िी, भाञ्िी ज्वाइा,ँ भाञ्िी बहुारी िथा त्यस्िो 

नािाका व्ययिको एकासगोलिा रहकेो पररवारको सर्स्य सम्झनुपछा । 

(ख) यनिले अन्य कुनै हयैसयििा गरेको कुनै काया वा यनि सलंग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश रहकेो कुनै यबवार्; 

(ग) कुनै यवषयिा यनिले यबवार् चलने वा नचलने यवषयको छलफलिा सहभायग भइा कुनैराय यर्एको भए सो यवषय सिावेश रहकेो यबवार्; वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपिा यनि र यनिको एकाघरसगंोलका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथा बायझएको यबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको कुनै अवस्था र्येखएिा िनु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा उि सर्स्यले यबवार् हनेा नहुने कारर् खलुाइा आर्शे गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रयिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै यबवार्को कारवायह र यकनारािा सहभायग हुन लागेिा यबवार्को कुन ैपक्षले आवश्यक प्रिार् 

सयहि यबवार्को कारवायह यकनारा नगना यनवेर्न यर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनुसार यबवार् यनरुपर् हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाल ेिोकेको सयियिले 

काि कारवायह र यकनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोयिि गर्ाा सभाले यबवार्का पक्षहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोयिि गयठि सयियिबाट यबवार्को कारवायह यकनारा हुन ेकुराको िानकारी 

गराइा उि सयियि सिक्ष उपयस्थि हुन पठाउनुपनछे । 

पररच्छेद-६ 

वनणाय र अन्य आदेश 

४१. वनणाय गनुापनेाः (१) सयियिले सनुवाइाको लायग पेश भएको यबवार् हरे्ाा कुनै प्रिार् बझु्नुपने बाँयक नरयह यबवार् यकनारा गने अवस्था रहकेो र्येखएिा सोयह पशेीिा 

यबवार्िा यनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि यनर्ाय गरेपयछ यनर्ायको व्यहोरा यनर्ाय यकिाबिा लेयख सयियििा उपयस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयिि गरीएको यनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचयलि कानून बिोयिि खलुाउनुपने यववरर् खलेुको पूर्ा पाठ यनर्ाय भएको यियिले 

बयढिा साि यर्न यभत्र ियार गरी यियसल सािले राख्नुपछा ।   

(४) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनायसब कारर्ले गर्ाा सोयह यर्न यबवार् यनर्ाय गना नसक्न ेभएिा 

आगायि हप्ताको कुनै यर्नको लायग अको पेशी िारेख िोक्नुपनेछ । 

४२. वनणायिा खुिाउनुपनेाः(१) सयियिले र्फा ४१ बिोयिि गरेको यनर्ायको पूर्ापाठिा यस र्फा बिोयििका कुराहरू खलुाइा अनुसचूी-७ बिोयििको ढाँचािा ियार 

गनुापनेछ । 



 

 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि पूर्ापाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रयिबार्ीको यियकर, यनर्ाय गनुापने र्येखएको यवषय, र्वुै पक्षबाट पेश भएको प्रिार्का 

कुराहरू सििेको यवषय खलुाउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उललेख भए र्येख बाहेक पूर्ापाठिा र्हेायका कुराहरू सििे खलुाउनुपनेछः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) यबवार्को कुनै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको भएिा यनिले पेश गरेको बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका िुल यवषयहरु; 

(ग) यनर्ाय गनाको लायग आिार यलइएको प्रिार्का साथै र्वुै पक्षबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको यवशे्लषर्; 

(घ) यनर्ाय कायाान्वयन गनाको लायग गनुापने यवषयहरूको यसलयसलेवार उललेखन सयहिको िपयसल खण्ि; िथा 

(ङ) यनर्ाय उपर पुनरावेर्न लाग्ने भएिा पुनरावेर्न लाग्ने यिलला अर्ालिको नाि र के कयि यर्नयभत्र पुनरावेर्न गनुापने हो सो सििे ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएर्येख बाहके र्हेायका कुराहरु सििे यनर्ायिा खलुाउन सक्नेछः- 

(क) साक्षी वा सिायिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो निीरको यववरर् र यबवार्िा उि निीरको यसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लागु भएको हो 

अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारर् सयहिको यवशे्लषर्; 

(ग) यनर्ायबाट कसलैाइा कुनै कुरा यर्नुभराउनुपने भएको भए कसलाइा के कयि भराइायर्नुपने हो सोको यववरर्; िथा 

(घ) यबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्िु सयियि सिक्ष पेश भएको भए सो िालसािान वा वस्िुको हकिा के गने हो भन्ने 

यवषय । 

४३. प्रारवम्भक सुनिार्ािा वनणाय हुनसक्नेाः (१) सयियिले पयहलो सनुवाइाको लायग पेश भएको अवस्थािा नै यबवार्िा थप प्रिार् बयुझरहनुपने अवस्था नरहकेो र्खेिेा 

अथवा हर्म्यार् वा हकर्यैा वा सयियिको क्षेत्रायिकार नरहकेो कारर्ले यबवार् यनर्ाय गना नयिलने र्खेिेा पयहलो सनुवाइािा नै यनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनर्ाय क्षेत्रायिकारको अभाव रहकेो कारर्ले भएको अवस्थािा क्षेत्रायिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य 

यनकायिा उिुरी गना िानु भयन सम्बयन्िि पक्षलाइा  िानकारी यर्नु पनेछ । 

४४. वनणाय संशोिनाः (१)सयियि सिक्ष यबवार्को पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले यबवार्को यनर्ायिा भएको कुनै लेखाइाको त्रुटी सशंोिन गरीपाउन यियकर यलइा यनर्ायको 

िानकारी भएको पैंयिस यर्न यभत्र यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न परी सयियिले हरे्ाा सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट यनर्ायको िलू आशयिा कुनै हरेफेर नहुने र्खेिेा छुिै पचाा खिा 

गरी यनवेर्न बिोयिि यनर्ाय संशोिन गने आर्शे यर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयििको आर्शे िूल यनर्ायको अयभन्न अङ्गको रुपिा यलइनेछ । 

४५. वनणायिा हेरफेर गना नहुनेाः(१) सयियिका सर्स्य अथवा अरु कसलेै पयन सयियिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपयछ यनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुरँ्नै । 

  (२) कसलैे उपर्फा (१)बिोयिि को कसरु गने किाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लायग सम्बयन्िि यनकायिा लेयख पठाउनुपनेछ ।  

४६. वनणाय भएपवछ गनुापने कारिावहाः(१)उिरुी प्रशासकले सयियिबाट यनर्ाय भएपश्चाि यनर्ाय यकिाबिा सयियिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी यनर्ाय 

यकिाब र यियसल यिम्िा यलनुपछा । 

  (२)यस ऐन बिोयिि यनर्ायको पूर्ापाठ ियार भएपयछ सब ै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपयछ उिुरी प्रशासकले यनर्ायको कायाान्यवय गनाका लायग ित्काल 

गनुापने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी यियसल अयभलेखको लागी पठानुपछा । 

४७. वनणाय गनापने अिविाः(१) सयियिले प्रयिवार् र्ायखल भएको वा बयान गनुापनेिा प्रयिबार्ीको बयान भएको यियिले िथा प्रयिवार् र्ायखल नभएको वा बयान नभएकोिा 

सो हुनुपने म्यार् भुिान भएको यियिले नब्ब ेयर्नयभत्र यबवार्को अयन्िि यनर्ाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको सियावयि गर्ना गर्ाा िेलयिलापको लायग पठाइाएको यबवार्को हकिा िलेयिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइा 

अवयि गर्ना गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन यबवार्िा बझु्नुपने प्रिार् िथा पुरा गनुापने प्रयक्रया बाँयक नरही यबवार् यनर्ाय गना अङ्ग पुयगसकेको 

भए सो पुगेको पन्र यर्नयभत्र अयन्िि यनर्ाय गनुापनेछ । 

४८. अन्िररि संरिणात्िक आदेश जारी गना सवकने: स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (र्येख )ङ (सम्ि 

उयललयखि यवषयिा ित्काल अन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्शे िारी गना सयकनेछ । यस्िो आर्शे िारी गर्ाा यनवेर्कले पेश गरेको कागिाि , 



 

 

यनिको अवस्था र वस्िुगि पररयस्थयिको प्रारयम्भक छानयवन गरी ित्काल आर्शे नगरे यनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्िक प्रभावको िलुयांकन गनुा 

पर्ाछ । न्याययक सयियिले िारी गन ेअन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्शे अनुसचूी ८ िा उललेख गरे बिोयिि हुनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-७ 

सविविको सवचिािय 

४९. सविविको सवचिाियाः (१)सयियिको कायासम्पार्नलाइा सहयिकरर्ा गना एक सयचवालय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) विोयििको सयचवालयिा कायापायलकाले आवश्यिाअनुसार उिरुी प्रशासक, अयभलेख प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था 

गना सक्नेछ । सयचवालयको कायासम्पार्नलाइा व्यवयस्थि गना सयचवालय अन्िगाि उिरुी शाखा/ फाँट िथा अयभलेख शाखा/फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अविकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए र्येख बाहेक उिुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार र्हेाय बिोयिि हुनेछः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रयिवार् र अन्य यलखिहरु िाँच गरी रीि पुगेको भए कानून बिोयिि लाग्ने र्स्िुर यलइा र्िाा गने र र्िाा गना नयिलने भए कारर् 

िनाइा र्रपीठ गने; 

(ख) यववार्िा प्रिार्को लायग पेश भएका नक्कल कागिलाइा सक्कलसगँ यभिाइा यठक र्येखएिा प्रिायर्ि गने र यियसल सािले राख्ने िथा 

सक्कलिा केयह कैयफयि र्येखएिा सो िनाइा सम्बयन्िि पक्षको सयहछाप गराइा राख्ने; 

(ग) पेश भएका यलखि साथ सलंग्न हुनुपने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन िाँच्ने; 

(घ) सयियिको आर्शेले यझकाउनुपने प्रयिबार्ी, साक्षी वा अन्य व्ययिको नाििा म्यार् िारी गने; 

(ङ) यववार्का पक्षलाइा िारेख वा पेशी िारेख िोक्ने; 

(च) सयियि सिक्ष पेश हुनुपने यनवेर्न र्िाा गरी आर्शेको लायग सयियि सिक्ष पेश गने; 

(छ) कानून बिोयिि वारेस यलने िथा गुज्रेको िारेख थाम्ने यनवेर्न यलइा आवश्यक कारवाही गने; 

(ि) सयियिबाट भएको आर्शे कायाान्वयन गने गराउने; 

(झ) सयियििा पेश वा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्ने, भपााइा गने लगायिका कायाहरु गने; 

(ञ) आवश्यकिानुसार सयियिको िफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सयियिको आर्शेले िािले गनुापने म्यार् िािेल गनेगराउने, िािले भएको म्यार्को िािलेी िाँची रीिपूवाकको नभए पुनः िारी गने िथा अन्य 

अर्ालि वा यनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपायलका/नगरपायलकाले िािले गररयर्नुपने म्यार् िािले गने गराउने; 

(ठ) यनर्ाय यकिाब र उिुरीको यियसल यिम्िा यलने; 

(ि) सयियििा र्िाा भएका यववार् िथा यनवेर्न लगायिका कागिािको अयभलेख ियार गने र िायसक वा वायषाक प्रयिवेर्न पेश गनुापने यनकाय सिक्ष 

प्रयिवेर्न ियार गरी सयंोिकबाट प्रिायर्ि गराइा सम्बयन्िि यनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो यिम्िा रहकेा उिुरीका यियसलिा रहकेा कागिािको रीिपूवाक नक्कल यर्ने; 

(र्) यिलला अर्ालििा पुनरावेर्न लाग्ने गरी यनर्ाय भएका यववार्िा पुनरावेर्न म्यार् िारी गरी िािेल गनेगराउने; 

(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै यनकायिा यववार्को यियसल वा कुनै कागिाि पठाउनुपने भएिा सयियिलाइा िानकारी गराइा यियसल वा कागिाि पठाउने 

िथा यफिाा प्राप्त भएपयछ कानून बिोयिि सरुयक्षि राख्ने व्यवस्था यिलाउने; 
(ि) यनर्ाय यकिाब यिम्िा यलने; िथा 

(थ) पेश भएका यनवेर्न लगायिका कागिाििा सयियिबाट आर्शे हुनुपने वा यनकासा यलनुपनेिा सयियि सिक्ष पेश गने । 

 

५१. अवभिेख प्रशासकको काि, किाव्य र अविकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अयभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार र्हेाय बिोयिि हुनेछः 

 (क) यनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीः 

(२) यनर्ाय बिोयिि चलन चलाउनुपन,े कुनै कुरा यर्लाइाभराइा यर्नुपने लगायिका यनर्ाय कायाान्वयनका लायग गनुापने कायाहरु गने 

िथा यनर्ाय कायाान्वयनको अयभलेख राखी कानून बिोयिि यववरर् पठाउनुपने यनकायहरुिा यववरर् पठाउने; 



 

 

(३) यनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा यनवेर्न यर्एका पक्षहरुको वारेस यलने, सकार गराउने, गुज्रेको िारेख थिाउने लगायिका कायाहरु 

गन;े 

(४) सयियिको आर्शेले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा यनकायबाट रोक्का भै आएको िायिथेा अन्य अि्िा अर्ालििा 

र्ायखल चलान गनुापने भए सो गने; 

(५) यनर्ाय बिोयिि यललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुापने भए सो सििे गने; िथा 

(६) लेयखए र्येख बाहेकको कुनै काया यनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा गनुापने भएिा सयियि सिक्ष पेश गरी आर्शे बिोयिि गने । 

 (ख) अयभलेख सरंक्षर् सम्बन्िीः 

(१) अयभलेख शाखाको रेखर्खे गरी यनर्ाय भएका यियसल सुरयक्षि राख्ने र कानून बिोयिि सिाउनेपने कागिहरु सिाउने; 

(२) यनर्ाय भएका यियसलहरुिा कागिाि िाँच गरी र्रुुस्ि रहनेरहकेो हनेे र यियसल कानून बिोयिि गरी र्रुुस्ि अवस्थािा राख्ने; 

(३) कानून बिोयिि सिाउने कागिको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सुरयक्षि रहने व्यवस्था गने; 

(४) अयभलेख शाखािा प्राप्त भएको यियसलहरुको सालबसाली अयभलेख राख्ने र आवश्यकिानुसार यववरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा यनकायबाट अयभलेखिा रहेको यियसल वा कुनै कागिाि िाग भै आएिा रीिपूवाक पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपयछ 

रीिपूवाक गरी सरुयक्षि राख्ने । 

५२. उजुरी प्रशासक िा अवभिेख प्रशासकको आदेश उपरको वनिेदनाः(१) यस ऐन बिोयिि उिरुी प्रशासक वा अयभलेख प्रशासकले गरेको आर्शे वा कारवाही उपर 

यचि नबझु्ने पक्षले सो आर्शे वा कारवाही भएको पाँच यर्नयभत्र सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

  (२) सयियिले उपर्फा (१) बिोयिि पेश भएको यनवेर्न उपर सनुुवाइा गरी यनवेर्न पेश भएको बयढिा साि यर्न यभत्र यनवेर्न उपरको कारवायह टुङ्ग्याउनुपनेछ 

। 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न उपर आर्शे वा यनर्ाय गनुापवूा केयह बझु्नुपने भए सो बझुरे िात्र 

यनर्ाय वा आर्शे गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

िेिवििाप सम्बन्िी व्यिस्था 

५३. वििापत्र गराउनेाः (१) सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि यिलापत्र हुन सक्ने िनुसुकै उिुरीिा यिलापत्र गराउनसक्नेछ । 

  (२) यववार्का पक्षहरूले यिलापत्रको लायग अनुसचूी-९ बिोयििको ढाँचािा यनवेर्न यर्एिा सयियिले उिरुीिा यिलापत्र गराउन उपयुि र्खेिेा यिलापत्र 

गराइयर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि पक्षहरूले यर्एको यनवेर्नको व्यहोरा सयियिले र्वुै पक्षलाइा सनुाइा त्यसको पररर्ाि सम्झाइा पक्षहरूको यिलापत्र गन ेसम्बन्ििा 

सहियि रहनेरहेको सोध्नुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोयिि सनुाउँर्ा पक्षहरूले यिलापत्र गना िञ्िरु गरेिा सयियिले पक्षहरूको यनवेर्निा उललेख भएको व्यहोरा बिोयििको यिलापत्र 

िीन प्रयि ियार गराउनुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोयििको यिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाइा पढीबाँची सनुाइा यिलापत्र गना िञ्िरु भएिा पक्षहरूको सयहछाप गराइा सयियिका 

सर्स्यहरूले यिलापत्र कागि अनुसचूी-१० बिोयििको ढाँचािा प्रिायर्ि गरी एक प्रयि सयियिले अयभलेखको लायग यियसलिा राख्नुपनेछ िथा एक-एक प्रयि बार्ी िथा 

प्रयिबार्ीलाइा यर्नुपनेछ । 

   

५४. िेिवििाप गराउन सक्नेाः (१) सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि यिलापत्र गना यिलने उिरुीिा पक्षहरूबीच िलेयिलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पक्षहरूले िनुसकैु िहिा यवचारािीन रहेको प्रचयलि कानूनले िेलयिलापको िाध्यिबाट सिािान गना सयकने यववार्िा यववार्का पक्षले सयंिु रूपिा 

सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछन् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि यनवेर्न यर्एकोिा िलेयिलापबाट उिरुीको यनरोपर् हुन उपयुि र्येखएिा सयियिले त्यस्िो उिुरी िलेयिलापको िाध्यिबाट 

यनरोपर् गना लेयख पठाउनु पनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोयििको आर्शेपयछ िेलयिलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच िलेयिलाप गराइायर्नुपनेछ । 

  (५) िलेयिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोयिि हुनेछ । 



 

 

५५. उजुरी वनणाय गनेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि िेलयिलापको िाध्यिबाट उिरुीको यनरोपर् गना प्रयक्रया बढाएकोिा िलेयिलापको िाध्यिबाट उिरुीको यनरोपर् हुन 

नसकेिा पक्षहरूलाइा उिरुीको पेशी िारेख िोयक कानून बिोयिि कारवाही गरी सनुवाइा िथा यनर्ाय गने प्रयक्रया बढाउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको उिरुीिा िलेयिलाप वा यिलापत्र हुन 

नसकेिा सयियिले अयिकार क्षेत्र रहकेो अर्ालििा िाने भयन सनुाइायर्नुपनेछ । 

५६. िेिवििाप िा वििापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन कुनै उिुरीिा यिलापत्र गराउँर्ा उिरुीको प्रकृयि वा यिलापत्रको व्यहोराबाट 

नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको कुनै यववार् वा सावाियनक िथा सरकारी सम्पयि वा यहििा असर पने र्येखएिा सयियिले त्यस्िो यववार्िा यिलापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र यिलापत्र गना चाहिेा भने यिलापत्र गराइायर्नुपनेछ । 

५७. िेिवििापको िावग प्रोत्साहन गनेाः (१) सयियिले सयियि सिक्ष सनुवाइाको लायग पेश भएको उिरुीिा िलेयिलाप हुनसक्ने सम्भावना रहकेो र्खेिेा पक्षहरूलाइा 

िलेयिलापको लायग िारेख िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको िारेखको यर्न सयियिले यववार्का पक्ष िथा यवपक्ष, उपयस्थि भएसम्ि पक्षले पत्याइा साथ ैयलइआएका अन्य व्ययि सििे 

उपयस्थि गराइा िलेयिलापको लायग छलफल गराइा पक्षहरूको बीचिा सहियि भएिा सहियि भए बिोयिि यिलापत्र कागि ियार गना लगाइा यिलापत्र गराइायर्नुपनेछ । 

  (३) उिरुीिा िोयकएको म्यार्िा सयियि सिक्ष उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि भएर पयन िारेख गुिारी यववार्िा िारेखिा नरहकेो पक्ष अथवा यववार्िा पक्ष 

कायि नभएको भए िापयन यववार्को पेटबोलीबाट उिुरीको पक्ष कायि हुने र्येखएको व्ययि सििे िलेयिलापको लायग उपयस्थि भएिा सयियिले िलेयिलाप गराइा 

यिलापत्रको कागि गराइायर्नुपनेछ । 

५८. प्रारवम्भक सुनिार्ा पूिा िेिवििापाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रारयम्भक सनुवाइाको लायग सयियि सिक्ष उिुरी पेश हुनुपूवा उिरुीिा िेलयिलाप हुनसक्न ेअवस्था र्येखएिा 

वा पक्षहरूले सो व्यहोराको यनवेर्न यलइा आएिा यिलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागि ियार गरी सयियि सिक्ष पेश गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा यिलापत्रिा अयन्िि सहियि निटेुको भए िापयन पक्षहरू िलेयिलापको लायग प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा उिरुी 

प्रशासकले पक्षहरूको यनवेर्न यलइा उिुरीिा िेलयिलापको लायग िलेयिलापकिाा सिक्ष पठाउने आर्शेको लायग सयियि सिक्ष पेश गनासक्नेछ । 

५९. िेिवििापकिााको सूची ियार गनेाः(१) सयियिले िेलयिलापको काया गराउनको लायग र्हेाय बिोयििको योग्यिा पुगेको व्ययिहरूको यववरर् खलुाइा सम्भायवि 

िलेयिलापकिााको सचूी ियार गनेछः 

 (क) कयम्ििा िाध्ययिक िह उयिर्ा गरेको; 
 (ख) कुनै रािनीयिक र्ल प्रयि आस्था राखी रािनीयििा सयक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरिा सिािसवेीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िलेयिलापकिााको ४८ घण्टा िायलि यलइ िलेयिलापकिााको काया गर् ैआएको  

 (ङ)  २५ बषा उिेर पुरा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा िनु सुकै कुरा लेयखएको भएिा पयन िायलि यलइ हाल काि  गरररहकेाको हकिा यनिलाइ यनरन्िरिा 

यर्न सयकने । 

  (२) िलेयिलापकिााको सचूी ियार गरेपयछ सयियिले सचूी सभा सिक्ष पेश गरी अनुिोर्न गराउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि सचूी अनुिोर्न भएपयछ सयियिले सावाियनक िानकारीको लायग सचूना प्रकाशन गनुापनेछ िथा िलेयिलापको लायग पठाउँर्ा 

प्रत्येक पक्षलाइा सो सचूी उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

६०. िेिवििापकिााको सूची अद्यािविक गनेाः (१) सयियिले र्फा ५९ बिोयिि ियार भएको सचूी प्रत्येक वषा अद्यावयिक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषा अद्यावयिक गरेको िलेयिलापकिााको सचूी सयियिले सभाबाट अनुिोर्न गराउनुपनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि िलेयिलापकिााको सचूीिा सचूीकृि हुन योग्यिा पुगेको व्ययिले सयियि सिक्ष सचूीकृि गररपाउनको लायग 

अनुसचूी-११ बिोयििको ढाँचािा यनवेर्न यर्नसक्नेछ । 

६१. िेिवििापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सयियिले र्फा ६० बिोयिि िेलयिलापकिााको सचूी अद्यावयिक गर्ाा र्हेायको अवस्थाका िलेयिलापकिााको नाि 

सचूीबाट हटाउनेछः- 



 

 

(क) यनिको ितृ्यु भएिा; 

(ख) यनिले आफ्नो नाि सचूीबाट हटाइापाउँ भन्ने यनवेर्न यर्एिा; 

(ग) यनिले नैयिक पिन र्येखने फौिर्ारी अयभयोगिा सिाय पाएिा; 

(घ) यनि कुनै ससं्थासगँ सम्बध्र् रहेकोिा सो ससं्था खारेि वा यवघटन भएिा; र 

(ङ) सयियिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोयिि यनिलाइा सचूीबाट हटाउने यनर्ाय गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि सचूीबाट नाि हटाइएका िेलयिलापकिााहरूको नािावली सयियिले सावाियनक सचूनाको लायग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेिवििापको िावग सियािवि िोक्नेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि िेलयिलाको लायग िलेयिलापकिाा पठाउँर्ा बयढिा यिन ियहना सम्िको सिय िोयक 

पठाउनेछ । 

  (२) िलेयिलापको लायग पठाउँर्ा सािान्यियाः वयढिा िीनिना बाट िलेयिलाप गराउने गरी िोक्नुपनेछ ।   

६३. िेिवििापकिााको छनौटाः (१) सयियिले िेलयिलाप गराउने कायाको लायग यववार्का पक्षहरूलाइा एक िना िेलयिलापकिााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा पक्षहरूबीचिा एकिना िलेयिलापकिााको लायग सहियि नभएिा सयियिले पक्षहरूको सहियििा यिन िना 

िलेयिलापकिााको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पक्षहरूको बीचिा िलेयिलापकिााको नाििा सहियि हुन नसकेिा सयियिले िलेयिलापकिााको सचूीिा रहेका िलेयिलापकिााहरू िध्येबाट र्वुै 

पक्षबाट एक-एक िना िलेयिलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो िलेयिलापकिाा छनौट गररयर्नुपनेछ । 

  (४) उिरुीका सब ैपक्षको सहियििा िलेयिलापकिााको सचूीिा नरहकेो यस ऐन बिोयिि िेलयिलापकिाा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्ययि वा ससं्थाबाट 

िलेयिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहिि भै यलयखि यनवेर्न यर्एिा सयियिले त्यस्िो व्ययि वा ससं्थालाइा िलेयिलापकिाा िोयकयर्नुपनेछ । 

६४. िेिवििापकिााको पररििानाः (१) सयियिले र्हेायको अवस्था परर पक्षहरूले यनवेर्न यर्एको अवस्थािा िलेयिलापकिाा पररविान गररयर्नुपनेछः- 

(क) र्फा ६१ बिोयिि िलेयिलापकिााको सचूीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 

(ख) पक्षहरूले पारस्पररक सहियििा िलेयिलापकिाा हरेफेर गना िञ्िरु भएिा; 

(ग) यववार्को कुनै पक्षले िलेयिलापकिाा प्रयि अयवश्वास रहकेो यलयखि िानकारी गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्ले िेलयिलापकिााले िलेयिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा; 

(ङ) यववार्को यवषयवस्िुिा िलेयिलापकिााको कुनै स्वाथा रहकेो िलेयिलापकिााले िानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट सयियि सिक्ष 

िानकारी भएिा; िथा 

(च) िलेयिलापकिााले िलेयिलापकिााको हयैसयिले कायागर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य प्रचयलि कानून बिोयिि पालन गनुापने आचरर् 

पालन नगरेिा । 

  (२) िलेयिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको सियिा िलेयिलापको काया सम्पन्न हुन नसक्ने भएिा सयियिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप 

गना सक्नेछ । 

६५. िेिवििापको िावग पठाउँदा गने प्रवियााः (१) सयियिले कुनै उिुरी िलेयिलापको लायग िलेयिलापकिाा सिक्ष पठाउँर्ा पक्षहरूलाइा िलेयिलापकिााको सम्पका  

उपलब्ि गराइा िलेयिलापकिाा सिक्ष उपयस्थि हुने िारेख िोयक र्हेाय बिोयििको कागि साथै रायख लेयखपठाउनुपनेछः 

(क) उिरुीको सारसकं्षेप वा िखु्य िखु्य कागिािको प्रयियलपी; 

(ख) उिरुीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टेयलफोन नम्बर, इािले, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  

यववरर्; िथा 

(ग) िलेयिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र सिय । 

  (२) िलेयिलापकिााले सयियि सिक्ष िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

  (३) िलेयिलापको लायग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि यर्न यभत्र उिुरीको पक्षहरू सयियि सिक्ष उपयस्थि हुने गरी िारेख िोक्नुपनेछ । 



 

 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन िलेयिलापकिााले िोयकएको सिय अगावै उिरुी सयियि सिक्ष यफिाा पठाउन ेयनर्ाय गरेिा सो 

यनर्ायको िानकारी भएको साि यर्न यभत्र पक्षहरूलाइा सयियि सिक्ष उपयस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. िेिवििापिा अििम्बन गनुापने प्रवियााः(१) सयियिले पक्षहरूको सहियििा िलेयिलापको लायग छलफल गने िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पक्ष िथा 

िलेयिलापकिाालाइा सोको िानकारी उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

  िर पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन । 

  (२) पक्षहरूलाइा उपर्फा (१) बिोयिि िेलयिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा उपयस्थि हुने र्ाययत्व रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयििको र्ाययत्व पक्षहरूले पुरा नगरेिा िेलयिलापकिााले िलेयिलापको प्रयक्रया बन्र् गरी सयियिलाइा सोको यलयखि िानकारी गराइा 

उिरुीको कागिाि यफिाा पठाउनसक्नेछ । 

  (४) िलेयिलापको क्रििा िेलयिलापकिााले पक्षहरूबीचिा सहिकिााको भूयिका गनेछ र उि भूयिका यनवााह गन ेक्रििा यनिले पक्षहरू बाहके र्हेायका 

व्ययिहरूसगँ सििे एकल वा साियूहक वािाा गनासक्नेछः 

(क) यववार्को यवषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पक्षले रोिेको व्ययि; िथा 

(ख) यववार्को यवषयवस्िुको बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी । 

  (५) िलेयिलापकिााले पक्षहरूको सहियििा पक्षहरूसगँ र्हेाय बिोयिि वािाा गनासक्नेछः 

(क) पक्षहरूसगँ एकल एकान्िवािाा; िथा 

(ख) टेयलफोन वािाा, यभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप । 
  (६) प्रचयलिकानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहुनेगरी पक्षहरूको सहियििा िलेयिलापकिााले िलेयिलापको कायायवयि यनिाारर् गनासक्नेछ । 

६७. िेिवििापकिााको आचरणाः(१)िलेयिलापकिााले र्हेाय बिोयििको आचरर् पालन गनुापनेछः- 

(क) िलेयिलाप सम्बन्िी कारवाही यनष्पक्ष ढङ्गले सम्पार्न गनुापन;े 

(ख) कुनै पक्षप्रयि झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखकेो र्येखने कुनै आचरर् वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षलाइा िर, त्रास, झकु्यान वा प्रलोभनिा पारी िलेयिलाप गराउन नहुने; 

(घ) यववार् कायि रहकेो अवस्थािा यववार्को कुनै पक्षसगँ आयथाक कारोबारिा सलँग्न नहुने; 

(ङ) िलेयिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचयलि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यवपरीि आचरर् गना नहुने; 

(च) िलेयिलापको क्रििा पक्षहरुसगँ सम्िानिनक, सर्भावपूर्ा र सब ैपक्षप्रयि सिान व्यवहार कायि गने; 

(छ) िलेयिलापको क्रििा पक्षहरुले व्यि गरेको यवषयवस्िुको गोपनीयिा कायि राख्ने; िथा 

(ि) िलेयिलापको क्रििा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा वस्िु प्रयक्रया सम्पन्न भएपयछ वा यनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपयछ 

सम्बयन्िि पक्षलाइा सुरयक्षि यफिाा गने । 

  (२) सयियिले कुनै िलेयिलापकिााले उपर्फा (१) बिोयििको आचरर् पालना नगरेको उिरुी परी वा सो यवषयिा स्वयं िानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा 

व्यहोरा यठक र्येखए त्यस्िो िलेयिलापकिाालाइा िलेयिलापकिााको सचूीबाट हटाउनेछ । 

६८. विखि ियारी र वििापत्राः(१) िलेयिलापकिााले पक्षहरुसगँको छलफल पश्चाि िलेयिलापको लायग र्वुै पक्ष सहिि भएकोिा यिलापत्र गराइा सहियि भएको यवषयवस्ि ु

बिोयििको यिलापत्रको यलखि ियार गरर सयियि सिक्ष पठाउनुपनेछ । 

   

६९. िेिवििाप नभएको उजुरीिा गनुापने कारिाहीाः(१) िलेयिलापकिााले पक्षहरु बीचिा िलेयिलाप हुन नसकेिा सो व्यहोरा खलुाइा प्रयिवेर्न ियार गरी यववार्का सब ै

कागिाि सयहि सयियििा यफिाा पठाउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा िेलयिलापकिााले पक्षहरुलाइा सयियि सिक्ष हािीर हुन िाने बयढिा साि यर्नको म्यार् िोयक पठाउनुपनेछ । 

७०. िेिवििाप नभएको उजुरीिा वनणाय गनुापनेाः (१)स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िासयियिले िेलयिलापको लायग पठाएको उिरुीिा पक्षहरुबीच िलेयिलाप 

हुन नसयक िेलयिलापकिााको प्रयिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोयिि कारवाही गरी यनर्ाय गनुापछा । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन र्हेाय बिोयििको उिरुीिा अयिकारक्षेत्र ग्रहर् गने सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा उिरुी गना िानु 

भयन सनुाइा पठाइायर्नुपछाः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको यववार्िा; िथा 



 

 

(ख) कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िलेयिलापको लायग प्रयेषि भएको यववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को र्हेाय (ख) बिोयििको यववार्िा सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउँर्ा हायिर हुन िाने िारेख िोकी पठाउने िथा यियसल सििे 

नक्कल खिा गरी अयभलेख रायख सक्कल यियसल सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउनुपनेछ । 

७१.  िेिवििाप दस्िुराःिलेयिलापिा िाने यववार्को हकिा िलेयिलापकिााले पक्षहरुले सहियििा यर्न िञ्िरु भएर्येख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेछैन ।िर 

पक्षहरूको सहियििा िलेयिलापकिााले पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- यलन पाउनेछन ।  

७२.  सिुदाय स्िरिा हुने सािुदावयक िेिवििाप प्रििान गना किाचारी िोक्न सक्नेाः(१)सयियिले स्थानीय स्िरिा िेलयिलाप प्रवध्र्ान गनाको लायग 

कायापायलकािा अनुरोि गरेिा किाचारी खटाइा सिरु्ाय स्िरिा िलेयिलापको प्रवध्र्ानात्िक कायाक्रि गनासयकनेछ । 

(२) सिुर्ाय स्िरिा हुने सािरु्ाययक िलेयिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा िथा अनुभव नभएका िलेयिलापकिाावाट िेलयिलाप गराउन वािा पने छैन । 

(२) सयियिले सिरु्ायस्िरिा हुने सािरु्ाययक िलेयिलापको कायायवयि िोके विोयिि हुनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

वनणाय कायाान्ियन सम्बन्िी व्यिस्था 

७३. सवचिाियको वजम्िेिारीाःकायापायलकाको प्रत्यक्ष यनयन्त्रर् र यनर्शेनिा रयह सयियिको यनर्ाय कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रेखर्खे गने यिम्िवेारी 

वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनेाः(१)गाउँपायलका/नगरपायलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सब ैविा कायाालय िथा अन्य कायाालयले यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिले 

गरेको यनर्ाय बिोयिि व्ययि वा ससं्था वा अन्य कसैसगँ असुल गनुापने िरीवाना वा अन्य रकि असलुउपर गना सहयोग गनुापनेछ । 

  (२)यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिले असूल गनापने िरीवाना, यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असुलउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख 

भए बिोयििका कायाालयहरुले कुनै यसफाररश वा कुनै काया गररयर्नेछैनन । 

७५. असुिउपर गनेाः(१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाय बिोयिि कुनै पक्षसगँ िरीवाना वा यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असुल उपर गनुापने भएिा सो पक्षले िरीवाना 

यिना बझुाउन लयाएिा बयुझ सर्रस्याहा गरी िरीवानाको लगि किा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि असलुउपर नभएिा लगि राखी सम्बयन्िि पक्षको नाि नािेसी िथा िरीवाना रकि सििेको यववरर् गाउँपायलका/नगरपायलकाको 

कायाालयका साथै सबै विा कायाालयिा सििे अयभलेखको लायग पठाउनुपनेछ । 

  (३) सम्बयन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोयिि लेयख आएिा त्यस्िो पक्षसगँ िरीवाना रकि असुलउपर गरी अयभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना 

पठाउनुपनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरेको कुनै यनर्ाय बिोयिि कुनै पक्षले राखकेो र्स्िुर, वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइापाउने भएिा 

भराइापाउने पक्षले भरीयर्नुपने पक्षको त्यस्िो रकि भराइायर्नुपने स्रोि खलुाइा अनुसचूी-१२ बिोयििको ढाँचािा यनवेर्न यर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्रँ्ा यथासम्भव नगर् रहकेो बैकँ खािा वा कुनै सहकारी वा बचि ससं्थािा रहकेो रकि र सो नभएिा यललाि यबक्री गरी 

असलुउपर गनुापने अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पयिको व्यहोरा खलुाइा यनवेर्न यर्नुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयििको यनवेर्निा र्फा ७८ बिोयििको यववरर् खलुाइा यनवेर्न यर्नुपनेछ  

७७. चिनचिार्ावदनेाः(१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरेको कुनै यनर्ाय बिोयिि कुनै सम्पयि वा अयिकार वा कुनै यवषयवस्िु वा सवेा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने 

ठहरेको पक्षले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको यववरर् खलुाइा अयभलेख प्रशासक सिक्ष अनुसचूी-१३ को ढाँचािा यनवेर्न यर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न परेिा अयभलेख प्रशासकले यनर्ाय बिोयििको यवषयको चलन चलाइायर्नुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्रँ्ा चलन चलाउनुपने सम्पयिको र्फा ७८बिोयििको यववरर् खलुाउनुपनेछ । 

७८. सम्पविको वििरण खुिाउनुपनेाः भररभराउ गना वा चलनचलाइ पाउनको लायग यनवेर्न यर्ने यववार्को पक्षले यनवेर्निा सम्पयिको यववरर् उललेख गर्ाा र्हेाय बिोयििको 

यववरर् खलुाउनुपनेछः- 

  (क) अचल सम्पयिको यववरर् 

(१) घरिग्गा भए रहकेो स्थानको ठेगाना िथा चार यकलला; 



 

 

(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा क्षेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगायफट; 

(४) घर िग्गाको अवयस्थिी आवास वा औद्योयगक वा व्यापाररक क्षेत्रिा रहेको व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पयक्क सिकसगँ िोयिएको व्यहोरा; 

(६) घरिग्गाको स्वायित्व रहेको व्ययिको नाि थर साथै स्वायित्व भन्र्ा फरक व्ययिको भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गनेको नाि 

थरका साथै अन्य यववरर्; िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्यबयक्र हुन सक्ने न्यूनिि िलूय । 

  (ख) चल सम्पयिको यववरर्ः 

(१) चलसम्पयि रहकेो ठाउँ िथा भोग वा यनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर; 

(२) बैकँ खािािा रहकेो नगर् भए खािावालको साथै बैकँ िथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पयिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि यबयक्र िलूय; िथा 

(४) नगर् बाहकेको चल सम्पयि भए अवस्था, प्रकृयि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइि र सखँ्या । 

७९. सम्पवि रोक्का राख्नेाः(१)अयभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोयिि यनर्ाय कायाान्वयनको लायग यनवेर्न परेपयछ र्खेाइएको सम्पयिको हकिाआवश्यक पने ियि 

िथेा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा यनर्ायको लायग कायाापायलका सिक्ष पेश गने र कायापायलकाबाट रोक्का राख्ने यनर्ाय गरेपछी यनर्ाय बिोयिि िथेा रोक्का राख्नको लायग सो 

िथेा र्िाा रहेको कायाालय वा रयिष्रेशन गने कायाालयिा लेयख पठाउनुपनेछ । 

  (२)बाली, ब्याि,बहाल लगायिको सम्पयिको हकिा यनवेर्न परेको बयढिा र्इुा यर्न यभत्र सम्पयि िायर्ाि गना लगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक 

पने ियि सम्पयि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, िनुाफा आयर् आय यनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सम्बयन्िि पक्षलाइा यर्नुपछा । 

  (३) र्फा ७८ को र्हेाय (ख) बिोयििको सम्पयिको हकिा भररभराउको लायग आवश्यक पने ियि सम्पयि रोक्का राखी रोक्काको सचूना 

आवश्यकिाअनुसार लेखा शाखा वा सम्बयन्िि बैकँ वा सम्बयन्िि यनकायिा िुरुन्ि लेयख पठाउनुपनेछ । 

  (४) सम्पयि रोक्का सम्वयन्ि आर्शे अनुसचूी १४ बिोयिि हुनेछ । 

 
८०. सम्पवि वििाि गदाा अपनाउनुपने कायाविविाः(१) कायापायलकाले यस ऐन बिोयिि भरीभराउ गनुापने यबगो वा कोटा फी वा त्यस्िै कुनै रकि असलुउपर गना र्फा ७८ 

को र्हेाय (क) बिोयिि सम्पयिको यववरर् खलुाइा र्खाास्ि परेिा त्यस्िो रकि भरीयर्नुपने व्ययिलाइा बझुाउनुपने रकि बझुाउनसाि यर्नको म्यार् यर्इा सचूना िारी गनुापछा । 

  (२)उपर्फा (२)बिोयििको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीयर्नुपने व्ययिको भरीपाउने व्ययिले र्खेाएको र्फा ७८ को र्हेाय (क) बिोयििको 

सम्पयि िायर्ाि गरीलयाउनुपछा ।  

  (३) र्ण्ि, िरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै अर्ालि वा यनकाय वा गाउँपायलका/नगरपायलका वा सयियिको यनर्ायले असलु उपर गनुापने कुनै रकिको हकिा 

त्यस्िो असलुउपर हुनुपने व्ययिले बुझाउन नलयाएिा यनिको िनुसुकै अचल सम्पयि फेला परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नुपछा । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन िथेा ििानि वा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ायखल गरेको हकिा सो सम्पयिबाट खाम्ने ियि रकिको 

लायग उपर्फा (३)बिोयिि गरररहनुपर्नै । 

  (५) उपर्फा (४) बिोयिि िोल कायि भएपयछ उि अचल सम्पयिको यललािको सचूना सम्बयन्िि पक्षलाइा यर्इा सवासािारर्को िानकारीको लायग 

यललाि हुने यियि र सम्पयिको यववरर् सयहिको सावाियनक सचूना गाउँपायलका/नगरपायलका, यिलला प्रशासन कायाालय, यिलला अर्ालि, यिलला सिन्वय सयियिको 

कायाालय िथा कोष िथा लेखा यनयन्त्रकको कायाालयिा टाँस्न लगाउनुपनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोयििको सचूनािा िोयकएको यर्निा उि सचूनािा िोयकएको सम्पयि पञ्चयकिे िोलबाट िायथ बढाबढ प्रयक्रया बिोयिि यललाि 

गनुापनेछ । 

  (७) यललाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि यिलला अर्ालि, यिलला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा 

गाउँपायलका/नगरपायलका क्षेत्र यभत्र रहकेा अन्य सरकारी कायाालयका प्रयियनयिलाइा रोहवरिा राख्नुपनेछ ।  

  (८) उपर्फा (६) बिोयिि गर्ाा उि सम्पयि कसलैे पयन यललाि सकार नगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट पुनः र्ोस्रोपटक यललाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पयन 

कसलेै यललाि सकार नगरेिा भराइापाउने पक्ष यनवेर्कलाइा नै उि सम्पयि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना लगाउनुपनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोयिि गर्ाा यनवेर्कले सम्पयि सकार गना नचाहिेा पयछ अको िथेा खुलन आएका बखि कानून बिोयिि गनेगरी यनिको यनवेर्न 

िािलेीिा राखी यललाििा चढाइाएको सम्पयि फुकुवा गरीयर्नुपछा ।  

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन गाउँपायलका/नगरपायलकाको कुनै रकि असलु उपर गने क्रििा यललाि गर्ाा कसलेै सकार 

नगरेिा ियििा सकार हुन्छ त्ययििा नै सो सम्पयि यललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोयिि अन्य सम्पयि वा प्रयक्रयाबाट असलुउपर 

गनुापनेछ । 

८१. िायदाि गने प्रवियााः(१)अयभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोयिि सम्पयि िायर्ाि गनुापर्ाा कयम्ििा विा सयचव स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सम्पयिको 

चलनचलिीको िलूय स्पष्ट खलुने गरी िायर्ाि गनालगाउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुापने सम्पयिको चलनचलिीको िलूय कायि गने प्रयोिनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी 

िचुुलका खिा गरी अयभलेख प्रशासक सिक्ष प्रयिवेर्न सयहि पेश गनुापनेछ । 



 

 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा र्हेाय बिोयििक कुरालाइा आिार यलइा कायि गनुापनेछः 

(क) यनवेर्कले यनवेर्निा खलुाएको िलूय; 

(ख) यनर्ायिा उललेख भएको भए सो िलूय; 

(ग) पक्षले ििानि वा कुनै अन्य प्रयोिनको लायग कायापायलका सिक्ष यनवेर्न यर्रँ्ा खुलाएको िूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िलूयाँकन अनुसारको िलूय; 

(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरेको न्यूनिि िलूय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी यनकायले कुनै िलूय कायि गरेको भए सो िूलय; 

(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गनुाभन्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्यबयक्र भएको भए सो िलूय । 

स्पविकरणाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पयि यबयक्र गनुापर्ाा यबयक्रहुने न्युनिि िलूयलाइा सम्झनुपछा । 
  (४) उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा र्हेाय बिोयििको कुरालाइा सििे ध्यानिा राख्नुपनेछः 

(क) औद्योयगक वा व्यापाररक वा आवास क्षेत्र लगायि सिक सञ्िालसगँ  िोयिएको छ वा छैन; िथा 

(ख) नगरक्षेत्रयभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवयिक िलुयाँकन प्रयिवेर्न । 

८२. खाम्नेजवि िात्र वििाि गनुापनेाः(१)कायापायलकाले र्फा ८० बिोयिि यललाि गर्ाा असलुगनुापने बाँयक खाम्ने ियि सम्पयििात्र यललाि गनुापनेछ । 

  (२) सम्पयि यललाि गर्ाा सकार भएको रकि असलुउपर गनुापने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको ियि रकि सम्पयिवाल पक्षलाइा यफिाा गरीयर्नुपछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि रकि यफिाा पाउने पक्ष यललाि गर्ााको बखि उपयस्थि नभएको भए रकि यफिाा यलन आउनुभनी यनिको नाििा साि यर्नको 

सचूना िारी गरीयझकाइा रकि यफिाा गनुापछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा सम्बयन्िि पक्ष रकि यफिाायलन नआएिा उि रकि सयञ्चिकोषिा र्ायखल गरी आम्र्ानीबाँयि सर्रस्याहा गनुापछा । 

  (५) अयभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोयिि यललाि गरेको सम्पयि सकार गने पक्षको नाििा सम्पयि र्िाा नािसारीको लायग सम्बयन्िि कायाालय वा 

यनकायिा पत्राचार गरी यनिलाइा सम्पयिको चलनपूिी उपलब्ि गराइा आवश्यक परे सो सम्पयिको चलन चलाइायर्नुपछा । 

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन र्फा ८० बिोयििको यललाि प्रयक्रया अगािी बयढसकेपयछ भराउनुपने रकि बझुाउन लयाए पयन सो 

रकि नबयुझ सम्पयि यललाि गनुापनेछ । 

८३. वििाि उपरको उजुरीाः यस ऐन बिोयिि भएको यललािको प्रयक्रयािा यचि नबझु्ने पक्षले िनु प्रयक्रया उपर यचि नबुझकेो हो सो भएको पन्र यर्न यभत्र सयियि सिक्ष उिुरी 

पेश गरी भएको आर्शे बिोयिि गनुापनेछ । 

८४. वबगो भराउँदा िा चिनचिाउँदा िागेको खचााः यस ऐन बिोयिि यबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचा यबगो भरीयर्नुपने वा चलनयर्नुपने सम्बयन्िि पक्षले 

व्यहोनुापनेछ । 

८५. यथावस्थवििा राख्नेाः कायापायलकाले यस ऐन बिोयिि चलनचलाइा िाग्न वा यबगो भराइापाउन कुनै सम्पयि र्खेाइा यनवेर्न परेपयछ यबगो भराउने वा चलनचलाउने काया 

सम्पन्न नभएसम्िको लायग उि सम्पयि हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, यबगाना िथा कुनै प्रकारको यनिाार् काया गरी उि सम्पयिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का 

राख्न सम्बयन्िि पक्षको नाििा आर्शे िारी गरी उि सम्पयि यथायस्थयििा राख्नुपनेछ । 

८६. वनिेदनबाट कारिाही गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले कुनै पक्षले र्फा ८५ बिोयिि भएको आर्शे यवपररि कुनै सम्पयिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आयर् 

गरेको यनवेर्न परेिा उि यनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पक्षको नाििा यिन यर्नको म्यार्  िारी गरी यनिलाइा हायिर गराइा सो यनवेर्न सयियि सिक्ष पेश गनुापनेछ । 

  (२) सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न पेश हुन आएिा पक्षलाइा नयाँ उिरुी र्िाा गना नलगाइा उि यनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी यनर्ाय 

गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्नको व्यहोराबाट यनवेर्न सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्र नपने यवषयिा 

परेको र्येखएिा सयियिले उि यवषयिा क्षेत्रायिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा यनकाय सिक्ष िान सनुाइायर्नुपनेछ । 

८७. चिनचिाउने सूचनााः(१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाय बिोयिि चलन चलाइा पाउन यनवेर्न परेिा चलन चलाउने यियि खलुाइा फलानो यियििा फलानो घर 

िग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटइा आउने हुँर्ा सो यियि अगावै घर िग्गा खायल गरीयर्नु भयन चलन यर्नुपने पक्षको नाििा सचूना िारी गनुापनेछ । 

  (२) चलनयर्नुपने सम्पयि उिरुीको पक्षबाहके अन्य कसैको भोगचलनिा रहकेो भएिा अयभलेख प्रशासकले सोयह पक्षको नाििा उपर्फा (१) बिोयििको 

सचूना िारीगनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयिि िोयकएको यियििा खयटइािाँर्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बयन्िि किाचारीले चलन चलाइा यर्एको िचुुलका खिागरी िथा 

घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको िचुुलका खिा गरी प्रयिवेर्न साथ अयभलेख शाखािा पेश गनुापनेछ ।  

पररच्छेद-१० 

विविि 

८८. नक्कि वनिेदनाः(१) सयियि सिक्ष र्िाा रहेको उिरुीको कुनै सरोकारवाला पक्षले यववार्को यियसलिा रहकेो कुनै कागिपत्रको नक्कल यलनको लायग यनवेर्न यर्एिा 

सयियिले उि पक्षलाइा सो कागिको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ । 



 

 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्रँ्ा सम्बयन्िि पक्षले उिरुी शाखािा रहकेो यियसलको नक्कल यलनुपर्ाा उिुरी प्रशासक िथा अयभलेख शाखािा 

रहकेो यियसलको नक्कल यलनुपने भएिा अयभलेख प्रशासक सिक्ष यनवेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्नको एघार बिे अगावै पेश भएिा सम्बयन्िि किाचारीले सोयह यर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि 

सोयह यर्न नभए सोको भोयलपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्रँ्ा फरक फरक उिुरीको लायग फरक फरक यनवेर्न यर्नुपनेछ । 

  (५)यववार्को कुनै पक्षले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्रँ्ा नक्कलको सिािा कागिपत्रको फोटो यखच्ने अनुियि िागेिा सो यर्नुपनेछ । 

  (६) नक्कल यनवेर्न यर्रँ्ा अनुसचूी-१५ बिोयििको ढाँचािा यर्नुपनेछ । 

८९. नक्कि दस्िुराः (१) सम्बयन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोयिि नक्कल वा फोटो यखच्नको लायग यनवेर्न यर्नेपक्षसगँ र्हेाय बिोयििको र्स्िुर यलइा नक्कल उपलब्ि 

गराउनुपनेछः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रयि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रले; 
(ख) सयियिको यनर्ाय कागिको हकिा प्रयि सक्कल पानाको प्रयि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रले; िथा 

(ग) यलखि कागिपत्रको नक्कल नयलइा फोटो यखच्न चाहिेा प्रयि पानाको रू ५।–   रुपैयाँको र्रले । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि कानून बिोयिि नक्कल र्स्िुर नलाग्ने पक्षलाइा यस र्फा बिोयििको र्स्िुर लाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोयिि नक्कल उिार गरी लैिाने पक्षले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था आफै गनुापनेछ । 

९०. दस्िुर उल्िेख गनेाः(१)नक्कल प्रिायर्ि गने सम्बयन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिायर्ि गर्ाा नक्कल लैिाने पक्षको नाि थर िथा उिरुीिा हयैसयिका साथै नक्कल उिार 

गरेवापि र्ायखल गरेको र्स्िुर र नक्कल पाना सििे उललेख गरी नक्कल यर्एको व्यहोरा िनाइा नक्कल प्रिायर्ि गनुापनेछ । 

   
९१. दस्िुर चुक्ता नभर्ा नक्कि नवदर्नेाः सम्बयन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोयिि नक्कल िाग्ने पक्षले नक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोयिि लाग्ने र्स्िुर र्ायखल नगर्ाासम्ि 

नक्कल यर्नेछैन र सो नक्कलको आयिकाररकिा प्रिायर्ि गना पाउनेछैन ।  

९२. प्रचविि कानून बिोवजि हुनेाः यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उिरुीसगँ सम्बयन्िि प्रचयलि कानूनिा कुनै कुरा लेयखएको भए सोिा लेयखए ियिको हकिा 

सोयह बिोयिि हुनेछ । 

९३. वनयि बनाउने अविकाराः सयियिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लायग आवश्यक यनयि बनाउन सक्नेछ । 

  



 

 

 

अनुसचूी-१ 

(दफा ८को उपदफा (२)सगँ सम्बवन्िि) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्षपशे गरेको 

यनवेर्न-पत्र 

 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, 

विा नं  ............... ......... .वस्ने 

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

को छोरा/छोरी/श्रीियि 

वषा  ..................को 

............................................................. .............यनवेर्क (प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, 

विा नं  ............... ......... .वस्न े वषा  ..................को 

..................................................................................यवपक्षी (र्ोस्रो 

पक्ष)  

यवषयः सम्वन्ि यवच्छेर् 

ि यनम्न वुँर्ाहरुिा लेयखए विोयिि यनवेर्न गर्ाछु : 

१. ि यनवेर्क र यस यववार्को र्ोस्रो पक्षयवच सवंि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनसुार यववाह 

गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वषासम्ि अथााि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुिरु र्ाम्पत्य िीवन रहकेो 

यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सििे िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्न े

स्वास्नीयवचको सहियि र सहकायािा छोरा िन्िपेछी क्रिशः सिस्या र्येखँर् ैिान थालयो । २०७१ सालको 



 

 

यिहारिा िाइि गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरे ँ । २ पटकसम्ि यलन 

गएँ । िर यनिले यििीसगँ िरेो िीवन चलन सक्र्नै, ि घर िान सयिन, यििी िे गनुापछा गर भयन ठािो िवाफ 

यर्न थायलन । के कारर्ले यस्िो हुन गयो भयन सोध्र्ा अव यिम्रो र िरेो सम्वन्ि छैन आफुखसुी गर र  िलाई 

सम्पका  नगर,गरेिा राम्रो हुरँ्नै भयन िाक िम्की र त्रास िसिे यर्इन । लािो सियसम्ि िन फकेला र घर 

आउयलन भयन पखी वसे ँिर आईनन । कररव ३ वषापछी अथााि २०७४ साल भाद्र ियहनािा पनुः यलन गएँ िर 

यवपक्षी िसगँ वोलर् ै नवोली घरयभत्र यछररन र साला िठेान पठाईशारीररक आक्रिर् गन ेसम्िको काया गरी 

िलाई िथानाि गायल गलौच गरे । ियुश्कलले ज्यान िोगाई यनराश भएर घर फयका एँ र अव र्ोस्रो पक्षश्रीििी 

िसगँ पनुः फयका  आउन ेर र्ाम्पत्य िीवन सिुिरु हुन ेसम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववार् यनरुपर्का लायग 

यो यनवेर्न यर्न आएको छु ।  

२. यस सयियिबाट र्ोस्रो पक्ष यझकाई िे िो वझु्नपुछा वझुी यववार् यनरुपर् गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलकाबाट िारी भएको स्थानीय 

न्याययक कायायवयिको र्फा ....विोयिि यनवेर्न र्स्िरु रु ...... , र्ोस्रो पक्ष १ िनालाई म्यार् सचूना र्स्िरु रु 

........., पाना २ को यनवेर्नको प्रयियलपी र्स्िरु रु  .............सििे गरी िम्िा रु ......यस ै

यनवेर्नसाथ र्ायखल गरेको छु ।  

४. यो यनवेर्न स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ (२ )अनसुार यस ै सयियिको 

अयिकारक्षेत्रयभत्र पर्ाछ ।  

५. यो यनवेर्न हर्म्यार्यभत्र ैछ र ि यनवेर्कलाई यस यवषयिा यनवेर्न यर्न ेहकर्यैा प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कही ँकिै कुन ैयनकायिा कुन ैप्रकारको यनवेर्न यर्एको छैन ।  

७. यसिा र्ोस्रो पक्षको िाइिी िफा का र िरेो घर िफा का पररवारका सर्स्यहरु यझकाई थप व्यहोरा वझु्न 

सयकनछे ।  

८. यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुन,् झठुा ठहरे काननू विोयिि सिंाय भोग्न ियार छु ।  

 

यनवेर्क 

नािः  ............................. 

इयि संवि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 



 

 

अनुसचूी-२ 

(दफा ९को उपदफा (१)सगँ सम्बवन्िि) 

उिरुी र्िाा गरेको यनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषय:  उिरुी र्िााको यनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ  ........................ले  ....................बस्ने  .......................यवरुद्धिा 

............... ........................भनी उिरुी र्िाा गना लयाएकोिा आिको यियििा र्िाा गरी र्िाा नं ................ .कायि 

भएकोले यो यनस्सा िारी गररयर्एको छ ।  

 

अयिकृि किाचारी 

र्स्िखि:   ........  

यियि:   ...........  

  



 

 

अनुसचूी-३ 

(दफा ९को उपदफा (२)सगँ सम्बवन्िि) 

िाररख भपाार्ा 

न्याययक सयियि  

.......... गाउँपायलका खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

वार्ी           प्रयिवार्ी 

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

िदु्दा  .................... 

यियि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही यर्न ........... बिे यस न्याययक 

सयियि/कायाालयिा उपयस्थि हुनेछु भनी सही गने ...... 

 

वार्ी ................         प्रयिवार्ी ................ 

 

इयि संवि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 

 

  



 

 

अनुसचूी-४ 

(दफा ९को उपदफा (३)सगँ सम्बवन्िि) 

िाररख पचाा 

न्याययक सयियि 

.......... गाउँपायलका 

बाट िारी भएको िारेखको पचाा 

 

वार्ी        प्रयिवार्ी 

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

िदु्दाः ...................... 

 

यियि ............... िा .................... काि गना ........ बिे हायिर हुन आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको र्स्िखि  

यियि ................. 

 

  



 

 

अनुसचूी-५ 

(दफा १५को उपदफा (३)सगँ सम्बवन्िि) 

प्रवििादको ढाँचा 

यलयखि िवाफको निनूा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको 

यलयखि िवाफ 

प्रथि पक्ष 

................................यिलला  ......................गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलकाविा 

नं  ...........................वस्ने   ..................को ....................... (नािा सम्बन्ि उललेख गने (वषा  .............
को.....................................................................यलयखि िवाफ प्रस्िुिकिाा  

र्ोस्रो पक्ष 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं  ............... .वस्ने 

...................................................................को छोरा वषा  .........को 

....................................................................................................यवपक्षी )यनवेर्क(  

यवषय सम्वन्ि यवच्छेर् । 

ि यनम्न वुँर्ाहरुिा लेयखए विोयिि यनवेर्न गर्ाछु : 

१. ि यलयखि िवाफ प्रस्िुिकिाा र यवपक्षी यनवेर्कयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनसुार यववाह भएको व्यहोरा यठक हो । 

हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको यठक हो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 

फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्ि यलन आएको िर ि घर नगएको,िैले यवपक्षी यनवेर्कलाई र्ाम्पत्य िीवन चलन नसक्ने भनेको र िेरा र्ाईभाईले 

शारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया गरेकोभयन कपोलकयलपि झठुा र हुरँ्ै नभएका यनरािार व्यहोरा उललेख गरी यववार् गरेको कुरा उललेख गना चाहान्छु ।  

२. िलाई यवपक्षी यनवेर्क सिेि यिली गायल गलौच , िर, िाक, िम्की र्ेखाई हािपाि गरी घरबाट यनकाला गरेपछी ि िाइिीिा आई वसेकी हु ँ। 

यववाह भएको केही वषापछी यवना कारर् ििाथी यवयभन्न यकयसिका आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगायिका कािहरु हुरँ्ैगए । पररवारका 

अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी घरृ्ा गने, वोलचाल नगने िस्िा काया गरेपयन यवपक्षीबाट केही सिय िलाई नै सिथान र सहयोग गर्ै आएका यथए िर पछी 

यवपक्षी यनवेर्क सिेि उयनहरुसँगै यिले र िलाई िवरिस्ि गरबाट यनकालने कायािा सहभागी भए  । के कुन कारर्ले वा िेरो के गलिीले यसो गरेका हुन भयन 

वझु्र्ा वेलावेला र्ाइिो नलयाएको भयन िाइिी पक्षसिेिको  आलोचना गने गरेका यथए । सायर् उयनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट 

यनकालीयर्एका हुनपुर्ाछ । िैले कुनै गलिी नगरेको र यवपक्षी लोग्नेसँग पवूावि िाया, सद्भाव र सम्िान यथावि रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि 

कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट िवरिस्ि यनकालेपछी ४ ियहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्िै ३ वषासम्ि वेखवर, सम्पका यवयहन वसी अयहले 

एक्कासी सम्वन्ि यवच्छेर्को िाग गरी यनवेर्न यर्न ुआफँैिा आश्चयािनक लागेको छ, सत्य िथ्य वयुझ कानून विोयिि गररपाउँ ।  



 

 

४. .........................बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायायविीको र्फा ....विोयिि यलयखि िवाफ वापि र्स्िुर रु ......यसै 

यनवेर्नसाथ र्ायखल गरेको छु ।  

५. यो यलयखि िवाफ म्यार्यभत्रै यलई ि आफैं  उपयस्थि भएको छु ।  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कही ँकिै कुनै यनकायिा कुनै प्रकारको यनवेर्न यर्एको छैन ।  

७. यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुन्, झठुा ठहरे काननू विोयिि संिाय भोग्न ियार छु ।  

यनवेर्क 

नािः ................................... 

इयि संवि  .................साल .. ...................ियहना  .............. गिे ....................रोि शभुि ्।  

 

 

  



 

 

अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बवन्िि) 

न्याययक सयियिबाट िारी भएको 

म्यादसूचना 

.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँिा 

 ........................................गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका कायाांलयबाट िारी भएको १५ )पन्र (यर्ने सचूना  

 

...............................................वस्ने ....................................................................ले िपाईकंो यवरुद्ध 

...................................यववार् परेको भयन यनवेर्न र्िाा गरेको हुरँ्ा सो को प्रयियलपी यस ैसाथ पठाईएको छ । अिः िपाईले यो म्यार् वझुकेो वा ररि पूवाक िािले भएको 

यियिले ५१) पन्र  (यर्न यभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं  वा कानून विोयििको वा रेश िाफा ि यस कायाालयिा हायिर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानून विोयिि हुने व्यहोरा िानकारी 

गराईन्छ ।  

 

इयि सम्बि ...................साल.......................ियहना......................गिे रोि.............शभुि् .........।  

  



 

 

अनुसचूी-७ 

(दफा ४२को उपदफा (१)सगँ सम्बवन्िि) 

वनणायको ढाँचा 

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

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

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

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

यनर्ाय 

संवि ............... सालको यनवेर्न नं........ 

यवषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. यिलला ................ गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका विा नं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि 

पक्ष 

यवरुद्ध 

................. यिलला ................ गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका विा नं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................र्ोस्रो 

पक्ष 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोयिि यनवेर्न र्िाा भई सोही ऐनको र्फा ४६ विोयिि गठन भएको न्याययक सयियि सिक्ष 

प्रस्िुि हुन आएको िदु्दाको संयक्षप्त िथ्य र यनर्ाय यस प्रकार छः  

(१) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगरपायलका विा नं. ....................... नक्सा यसट नं.... 
यक.नं........के्ष.फ...........को घरिग्गािा पयश्चि िफा का यक.नं..........का संयियार यवपक्षी ...................ले घर वनाउँर्ा आफ्नो 

घरिग्गािा यसिानासम्ि आई िोयि वनाएको िर छि िथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्ियभत्र झानेगरी वनाएको हुरँ्ा सो वलेसी वन्र् गराइपाउँ भन्ने 

यनवेर्कको यनवेर्न व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/नगर/िहानगर पायलकाबाट प्रचयलि भवन यनिाार् सम्वन्िी िापर्ण्ि विोयिि इिािि प्राप्त गरी भवनको नक्सा 

सिेि स्वीकृि गराई सो नक्सा विोयिि भवन यनिाार् गरेको हु ँ । यवपक्षी यनवेर्कले भने विोयिि आफ्नो घरको छि िथा वलेसीको पानी यनिको घर 

कम्पाउण्ियभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरिग्गािा झाने गरेको हुरँ्ा झठुा यनवेर्न खारेि गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखि िवाफ ।  



 

 

(३) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगर पायलकाबाट स्थलगि यनररक्षर् िथा सवेंक्षर् गना गएका प्रायवयिक टोयलले स्थलगि 

यनररक्षर् गरी यियि.........िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रयिवेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफा बाट छि िथा वलेसीको पानी खस्र्ा यनवेर्कको घर 

कम्पाउण्ियभत्र पने गरेको र्ेयखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेयखि भएको  ।  

(४) यववार्का र्वुै पक्षलाईिेलयिलाप गराउने प्रयोिनका 

लायग..........................गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगर/िहानगरपायलक विा नं........,................. िा रहकेो 

िेलयिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलयिलाप हुन नसकी फयका  आएको ।  

यनर्ाय 

र्वुै पक्षलाई सनुवुाईको लायग आि पेशी िोयकएकोिा यववार्का सम्वयन्िि पक्षहरु स्वयिं िथा यनिहरुबाट यनयिु गरेका काननू व्यवसायीहरु सिेिको 

भनाई सनुी पनुः यिलापत्र गनुाहोस भयन सम्झाउँर्ा वझुाउँर्ा पयन यिलापत्र गना िञ्िरु नगनुा भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिार् कागिहरुको सिेि िलूयाङ्कन 

गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोयिियनर्ाय यर्नपुने हुन आई यनर्ायिफा  यवचार गर्ाा यनवरे्कको यक. नं....को पयश्चििफा  

प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोयिएर रहकेोिा यववार् र्ेयखएन । यनवेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्ियभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीको 

पानी झारेको हो होइन भयन स्थलगि रुपिै िाँचवझु गरी प्रायवयिक प्रयिवेर्न पेश गना कायाालयबाट खयट गएका प्रायवयिक किाचारीले 

यियि.............िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रायवयिक प्रयिवेर्न सिेिबाट यनवेर्कको िाग र्ावी विोयिि आफ्नो घर कम्पाउण्ियभत्र प्रत्यथीको छि 

िथा वलेसीबाट पानी झने गरेको भन्ने पयुष्ट हुने र्ेयखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररि गरेको नक्सािा सिेि छि िथा वलेसीको पानी आफ्नै 

घरिग्गािा झाने भयन र्ेखाईएको र यनवेर्कको घर कम्पाउण्ियभत्र पानी झाना पाउनपुछा भयन प्रत्यथीले र्ावी यवरोि गना सिेि नसकेको र प्रचयलि काननू र 

प्रचलनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्ियभत्र आफ्नो छि िथा वलेसीको पानी झाना पाउने नर्ेयखएको हुरँ्ा यनवेर्कको िाग विोयिि प्रत्यथीले आफ्नो छि 

िथा वलेसीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने प्रवन्ि गनुापने र्ेयखन्छ । यनवेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झाना नपाउने ठहछा  । सो ठहनााले िपयशल बिोयिि 

गनुा ।  

िपवशि 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाग गना आएिा यनयिानसुार र्स्िुर यलई नक्कल यर्न ु।  

२. यो यनर्ायिा यचि नवझुे ३५ यर्नयभत्र ..............यिलला अर्ालििा पनुरावेर्न गना िान ुभयन  प्रत्यथीलाई सनुाईयर्न ु।  

३. म्यार्यभत्र पनुरावेर्न नपरेिा काननू विोयिि यनर्ाय कायाान्वयन गनुा/गराउन ु।  

इयि संवि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 

 

  



 

 

अनुसचूी-८ 

(दफा ४८को सगँ सम्बवन्िि) 

अन्िररि सरंिणात्िक आदेशको निूना 

 

........................................................... न्याययक सयियि 
सयंोिक 

श्री............................................................................

............. 
सर्स्य 

श्री............................................................................

............... 
सर्स्य 

श्री............................................................................

............... 
आदेश 

सवंि ............................ सालको यनवेर्न नं........ 
विषयाः  वपवडििाई उपचार गराउने सम्िन्ििा । 

................. यिलला ................ गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका विा नं............ 

...............................वस्ने 

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

.....प्रथि पक्ष 
विरुद्ध 

................. यिलला ................ गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका विा नं............ 

...............................वस्ने 

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

.....र्ोस्रो पक्ष 

यसिा यनवेर्कको िाग विोयिि ..........................यिलला विा 

नं................................ वस्ने ...............को नायि 

..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................ले आफुलाई 

असाध्य रोग लायग यनययिि रुपिा हप्ताको २ पटक िगृौला िायलोयसस गना यचयकत्सकले यशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषा .................. को 

...........................ले यनययिि रुपिा िायलोयसस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपैयँा नभएको वहाना गने गरेको, कयहले कयहले कायाालयको 

कािको व्यस्ििाले फुसार् नयिलेको आयर् कारर् िनाई आफुले यनययिि प्राप्त गनुापने स्वाथ्य सवेा प्राप्त गना नसकेको हुँर्ा आफ्नो िीवन झनझन खिरायुि वन्र् ैगएको भयन अस्पिालको 

यचयकत्सकको पुिाा र यशफाररस सयहि पेश हुन आएको यनवेर्न उपर प्रारयम्भक रुपिा िाँचवझु गर्ाा व्यहोरा िनायसव र्येखएको हुरँ्ा हाललाई यनवेर्कको लायग यचयकत्सकले यशफाररस गरे 

विोयिि हरेक हप्ता २ पटक िायलोयसस गनुा गराउनु िथा यनिको स्वाथ्यलाभका लायग आवश्यक अन्य प्रवन्ि सििे यिलाउनु भयन स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को र्फा 

४९(८) विोयिि यवपक्षी ........................को नाििा यो अन्िररि सरंक्षर्ात्िक आर्शे िारी गररयर्एका छौं । यो आर्शे यियसल सािेल राखी 

यवपक्षीलाई लेखी  पठाईयर्नु । यो आर्शे अनुसार उपचार भएको िानकारी प्राप्त गरी यियसल सािेल राख्नु र यनयिानुसार पेश गनुा ।  

 

ईयि सवंि ................... साल ..........ियहना....गिे रोि..शभुि ्। 

 



 

 

अनुसचूी-९ 

(दफा ५३को उपदफा (२)सगँ सम्बवन्िि) 

वििापत्रको िावग वनिेदनको ढाँचा 

....................गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको सयंुि यनवेर्नपत्र 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं  ............... ......... .वस्ने 

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

वषा  ..................को ...............................................................................यनवेर्क )प्रथि पक्ष(  

यवरुद्ध 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं  ............... ......... .वस्ने वषा 

 ..................को ............................................यलयखि िवाफकिािृ )र्ोस्रो पक्ष(  

यवषयः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी यनवेर्क  यनम्न यलयखि यनवेर्न गर्ाछौः 

१. हािीयवच सवंि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनुसार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषासम्ि  सिुिुर र्ाम्पत्य िीवन रहकेो यथयो । हािीबाट २०७१ साल िठेिा १ 

छोराको सििे िायिन्ि भएको,   सोयह वषा २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, यलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी 

पठाएको भयन यनवेर्कको यनवेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको यनउँबाट घरिा हलेा गरेको, अपिान गरी िवरिस्ि घरबाट यनकाला गरेको हो । आफु खुशीले िाइि गई वसेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयि आफ्नो 

यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखि िवाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीवषा लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि सििेभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िनिुटाव भई लोग्ने 

स्वास्नी अलग अलग वसकेोिा  .....................गाउँपायलका नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलकाको न्याययक सयियि िाफा ि विा नं ................. .
अन्िगािको  ............................िलेयिलाप केन्द्रिा िलेयिलापकिाा .................को पहलिा ए क आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की 

यवगििा ि ेिस्िा यवषयिा असिझर्ारी िथा वेिेल भएको भएिापनी हािीयवच एक अकााप्रयि यवश्वास, सर्भाव र प्रेि कायि ैरहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छेर् गरी पाउँ भन्ने 

यनवेर्न र्ावी छोयि पुनः सिुिुर सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य िीवनलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायि वढाउने छौं । यनवेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्वास्नी यियल वस्ने वािावरर् नहुने भएकोले 

छुिै ठाउिा िेरा यलई वस्न हािी र्वुै पक्ष सहिि भएकाले स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (विोयिि यो यिलापत्रको सयंुि यनवेर्न पेश गरेका  छौं , लेयखए 

विोयिि यिलापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका स्थानीय न्याययक कायायविी विोयिि यो यिलापत्रको सयंुि यनवेर्न र्स्िुर बापि 

रु ...........यससैाथ सलंग्न छ ।  

५. यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक साँचो  हुन्, झठुा ठहरे कानून विोयिि सहुलँा वझुाउँला ।  

यनवेर्कहरु 

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

.................................... र्ोस्रो पक्ष 



 

 

 

इयि संवि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 

 

  



 

 

अनुसचूी-१० 

(दफा ५३को उपदफा (५)सगँ सम्बवन्िि) 

वििापत्रको ढाँचा 

  

....................गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष 

पशे गरेको यिलापत्रको सयंिु यनवेर्नपत्र 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, 

विा नं  ............... ......... .वस्ने 

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

को छोरा/छोरी/श्रीियि  

वषा  ..................को 

...............................................................................यनवेर्क (प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, 

विा न ं

यलयखि िवाफकिाा........................को .......................वस्ने 

वषा........................ )र्ोस्रो पक्ष( 

यवषयःसम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी यनवेर्क  यनम्न यलयखि यनवेर्न गर्ाछौं : 

१. हािीयवच सवंि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषासम्ि  

सिुिरु र्ाम्पत्य िीवन रहकेो यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सििे िायिन्ि भएको,   सोयह 

वषा २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, 

यलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेर्कको यनवेर्न परेको ।  



 

 

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको यनउँबाट घरिा हलेा गरेको, अपिान गरी िवरिस्ि घरबाट यनकाला 

गरेको हो । आफु खशुीले िाइि गई वसकेो होइन अझपयन लोग्नपे्रयि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान 

रहकेोले लोग्न ेस्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायि गराईपाउँ भन्न ेप्रत्यथीको यलयखि िवाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीवषा लोग्न े स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि 

सििेभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िनिटुाव भई लोग्न े स्वास्नी अलग अलग वसकेोिा 

 .....................गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलकाको न्याययक सयियि 

िाफा ि विा नं  ................. .अन्िगािको  ............................िलेयिलाप केन्द्रिा 

िलेयिलापकिाा .................को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की 

यवगििा िे िस्िा यवषयिा असिझर्ारी िथा वेिले भएको भएिापनी हािीयवच एक अकााप्रयि यवश्वास, 

सर्भाव र पे्रि कायि ैरहकेोले लोग्न ेस्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छेर् गरी पाउँ भन्न ेयनवेर्न र्ावी छोयि पनुः सिुिरु 

सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य िीवनलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायि वढाउन ेछौं । यनवेर्कको घरिा ित्काल लोग्न े

स्वास्नी यियल वस्ने वािावरर् नहुन े भएकोले छुिै ठाउिा िेरा यलई वस्न हािी र्वैु पक्ष सहिि भएकाले 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२ )विोयिि यो यिलापत्रको सयंिु यनवेर्न पशे गरेका छौं 

, लेयखए विोयिि यिलापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपायलका /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलक स्थानीय 

न्याययक कायायविी विोयिि यो यिलापत्रको सयंिु यनवेर्न र्स्िरु बापि रु ...........यससैाथ सलंग्न छ ।  

५. यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक साँचो  हुन,् झठुा ठहरे काननू विोयिि सहुलँा वझुाउँला ।  

यनवेर्कहरु 

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

.................................... र्ोस्रो पक्ष 

 

इयि संवि् ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 

 

  



 

 

अनुसचूी-११ 

(दफा ६०को उपदफा (३)सगँ सम्बवन्िि) 

िेिवििापकिाािा सचूीकृि हुने वनिेदन ढाँचा 

न्याययक सयियि 

............ गाउँपायलका/नगरपायलका सिक्ष पेश गरेको यनवेर्न 

 

यवषयः िेलयिलापकिाािा सचूीकृि हुन पाउँ । 

 

प्रस्िुि यवषयिा िपयसलिा उललेयखि कागिािहरुको प्रयियलपी साथै राखी ............  गाउँपायलका/नगरपायलकाको न्याययक सयियि अन्िगािका 

............ िेलयिलाप केन्द्रिा सचूीकृि भई िेलयिलाप गराउन अनिुिी पाउँ भनी यनवेर्न गर्ाछु ।  

िपयसल  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

२) स्नािक िहसम्ि उयिर्ा गरेको शैयक्षक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

३) िेलयिलापकिााको िायलिप्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 

४) िेलयिलाप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व्ययिगि यववरर् (Bio- data) 

                                                         यनवेर्क 

नाि थरः .......... 

र्स्िखिः ........... 

यियिः ............. 

 

अनुसचूी-१२ 

(दफा ७६को उपदफा (१)सगँ सम्बवन्िि) 

 

फोटो 

 



 

 

............गा उँपायलका÷नगरपायलकाको न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको  

भररभराउको यनवेर्न पत्र 

 

यवषयः भररभराई पाउँ भन्ने वारे । 

......वस्ने................................यनवेर्क ÷वार्ी÷प्रयिवार्ी 

यवरुद्ध 

.......वस्ने.............यवपक्षी ÷वार्ी÷प्रयिवार्ी 

िदु्धा 

ि यनवेर्क यनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ाछु । 

१  .उपरोि यवप क्षी संगको उललेयखि िदु्धा यस गाउँपायलका÷नगरपायलकाको न्याययक सयियिको यियि ..............को यनर्ाय बिोयिि िैले यस 

कायाालयिा राखेको र्स्िुर÷रकि यियि ..............को श्री...................यिलला अर्ालिको फैसला बिोयिि िैले भरी भराई पाउने 

ठहर भएको हुरँ्ा उि रकि भरी भराई पाउन यो यनवेर्न पेश गरेको छु । 

२  .िैले यस कायाालयिा िम्िा गरेको र्स्िुर ÷रकिको भरपाई÷रयसर्÷भौचरको सक्कलै प्रयि र सम्िानीि श्री .......................यिलला 

अर्ालिको अयन्िि फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न छ । 

३  .यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक हो , झठुा ठहरे सहुलँा बुझाउला । 

यनवेर्क 

यनि.............. 

ईयि संवि ..................साल...................ियहना.............गिे........रोि शभुि् ।  



 

 

अनुसचूी-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बवन्िि) 

चलन चलाउने यनवेर्न 

.........गाउँपायलका ÷नगरपायलकािा पेश गरेको 

यनवेर्न पत्र 

यवषयः चलन चलाई पाउँ भन्ने वारे । 

.......वस्ने.....................यनवेर्क ÷वार्ी÷प्रयिवार्ी 

यवरुद्ध 

.......वस्ने..................यवपक्षी ÷वार्ी÷प्रयिवार्ी 

िदु्धा 

ि यनवेर्क यनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ाछु । 

१  .उपरोि यवपक्षीसंगको उललेख यिि िदु्धा यस गाउँपायलका÷नगरपायलकाको न्याययक सयियिबाट यियि ........िा यनर्ाय भई उि घर िग्गा )वा िनु 

सम्पयि भोग गना पाउने गरी यनर्ाय भएको छ सो सम्पयि वा वस्िु उललेख गने (िेरो हक भोग र स्वायित्वको हुने ठहर भएकोिा श्री ......यिलला 

अर्ालििा यवपक्षीले पिुनरावलोकन गरेकोिा सम्िानीि अर्ालिबाट सिेि यियि  ..............िा यनर्ाय हुरँ्ा न्याययक सयियिकै यनर्ायलाई 

सर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुरँ्ा सो िेरो हक भोगको कायि भएको सम्पयि रहकेो हुरँ्ा यशिायियशि िलाई उि सम्पयि चलन चलाई पाउन 

यो यनवेर्न पेश गरेको छु । 

२  .यसै यनवेर्न साथ र्ेहायका कागिािहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सयियिले यियि............िा गरेको यनर्ायको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........यिलला अर्ालिले गरेको यियि.............को सर्र फैसलाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यववार् सम्वद्ध यियसल यसै कायाालयिा रहकेो छ ।  

 घ  .लेयखएको व्यहोरा यठक साँचो छ , झठुा ठहरे काननू बिोयिि सहुलँा बुझाउँला । 

यनवेर्क 

यनि............... 
ईयि संवि ..................साल...................ियहना.............गिे........रोि शभुि् ।  

 

 

अनुसचूी-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सगँ सम्बवन्िि) 

सम्पवि रोक्काको अदेश 

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



 

 

सयंोिक 

श्री......................................................................................... 

सर्स्य 

श्री........................................................................................... 

सर्स्य 

श्री ...........................................................................................  

आर्शे 

सवंि  .................सालको यनवेर्न नं........  

यवषयः सम्पयि हस्िान्िरर् रोक्का 

.............. यिलला  ............. .गाउँपायलक /नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीियिवषा  ..................
को .........................................................यनवेर्क )प्रथि पक्ष(  

यवरुद्ध 

......यिलला...........गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा न.ं...यवपक्षी (र्ोश्रो पक्ष)..........वस्ने....वषा.....को यसिा यनवेर्कको िाग 

बिोयिि......यिलला..............गाउँपायलका/नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं.... क्ष.ेफ.........यक.नं........ िग्गािा बनेको.........को 

नाििा रहेको अवण्िाको..................वगायफटको चार िलले घर र यलग लगापाि सििे यवपक्षी....सम्पयि यनि यवपक्षीबाट अन्य अयंशयारहरुको िन्िरुी यवना हक हस्िान्िरर् हुन 

सक्ने आशंका गरी यनवेर्कले यर्एको यनवेर्न उपर प्रारयम्भक रुपिा िाँचवझु गर्ाा व्यहोरा िनायसव र्येखएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यक्षीको नाििा रहकेो उयललयखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् 

गना यसफाररस नयर्न विालाई र अको आर्शे नभएसम्िका लायग उि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुा/गना नयर्नु भनी िालपोि कायाालयको नाििा सििे स्थानीय सरकार सचंालन ऐन 

२०७४ को र्फा ४९ (६) बिोयिि यो रोक्काको आर्शे िारी गररयर्एका छौं । यो आर्शे यियसल सािेल राखी सम्वयन्िि कायाालयहरुिा पठाईयर्नु । यो आर्शे अनुसार रोक्का भएको 

िानकारी प्राप्त गरी यियसल सािले राख्नु र यनयिानुसार पेश गनुा । 

ईयि सवंि................साल.............िायहना...........गि‘े..........रोि शभुि ्। 

  



 

 

अनुसचूी-१५ 

(दफा ८८को उपदफा (६) सगँ सम्बवन्िि) 

नक्किको िावग वनिेदन 

न्याययक सयियि  

.......... गाउँपायलका/नगरपायलकािा पेश गरेको 

यनवेर्न पत्र 

यवषयः नक्कल पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... यनवेर्क/वार्ी/प्रयिवार्ी 

यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यवपक्षी/वार्ी/प्रयिवार्ी 

िदु्दाः .................................. 

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

ि यनवेर्क यनवेर्न र्स्िुर वापि रु. १०।– साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ाछुः 

(१) उपरोि यवपक्षीसगँको उललेयखि िदु्दािा अध्ययनको लायग र्हेायका कागिािहरु आवश्यक परेको हुरँ्ा प्रिायर्ि प्रयियलपी पाउँ भनी यो यनवेर्न साथ उपयस्थि भएको छु । 

अिः नक्कलको प्रिायर्ि प्रयियलपी पाउँ ।  

र्हेाय  

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

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

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

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

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

२) लेयखएको व्यहोरा यठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोयिि सहुलँा बुझाउँला ।  

यनवेर्क 

यनि .......................... 

 इयि सम्वि् ///////// साल .... ियहना .... गिे रोि ्... शभुि ्................ 


