
 

 

 

 

                                                                                                                    

मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१  

िंगला गाउँपाबलका 

 

न्याययक सलमलिले उजरुीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायवलिका 
सम्बन्िमा व्यवस्था गना बनेको यविेयक 2075 

प्रस्िावनााः न्याययक सलमलिले प्रचललि कानून बमोजजम उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने 
कायायवलि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्जशािा कायम गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको 
जनयवश्वास कायम राखीरहनको लालग प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था 
गना वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बमोजजम मंगला गाउँसभाले 
यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम मंगला गाउँपाललका न्याययक सलमलि (कायायवलि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७5” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 
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२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा; 
क)  “उजरुी” भन्नाले सलमलि समि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचललि कानून बमोजजम सलमलिले  

 कारवाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछा । 

ख) खाम्ने”  भन्नाले िोयकएको सम्पजिको मूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झन ुपर्ाछ ।  

ग) “चलन चलाईदर्ने” भन्नाले लनर्ाय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै वस्ि ुवा 
सम्पजि भोग गना दर्ने कायालाई सम्झनपुर्ाछ । 

घ) “जमानि” भन्नाले कुनै व्यजि वा सम्पजिलाई न्याययक सलमलिले चाहेको वखिमा उपजस्थि वा 
हाजजर गराउन ललएको जजम्मा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनपुर्ाछ ।   

ङ) “िामलेी” भन्नाले न्याययक सलमलिको िेत्रालिकार लभत्रका यववार्हरुमा सम्वजन्िि पिलाई वझुाईन े
म्यार्, सचुना, आरे्श, पूजी वा जानकारी पत्र ररिपूवाक वझुाउने कायालाई सम्झनपुछा ।  

च) “िायर्ाि” भन्नाले सम्पजिको यववरर् वा गन्िी गरेको संख्या जलनने व्यहोरा वा सम्पजिको 
फाँटवारी वा लगिलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

छ) “िोयकएको” वा “िोयकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको लनयममा िोयकए बमोजजम 
सम्झनपुछा । 

ज) “र्रपीठ” भन्नाले न्याययक सलमलि समि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्िमा ररि 
नपगेु वा कानूनले र्िाा नहनु ेवा नलाग्ने भएमा त्यसको पछालि पयि सोको कारर् र अवस्था 
जनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीले लेजखदर्ने लनरे्शन वा व्यहोरालाई सम्झनपुर्ाछ ।  

झ) “नामेसी” भन्नाले कुन ैव्यजिको नाम, थर र विन समिेको यवस्ििृ यववरर् खलुाइएको व्यहोरालाई 
सम्झनपुर्ाछ ।  

ञ) “नाललश” भन्नाले कुन ैयववार्को यवषयमा र्फा ८ बमोजजम दर्एको उजरुी, लनवरे्न वा यफरार् 
सम्झनपुछा। 

ट) “लनर्ाय यकिाब” भन्नाले सलमलिले उजरुीमा गरेको लनर्ायको अलभलेख राख्नको लालग खिा गरेको 
उजरुीमा लनर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संजिप्त उललेख भएको यकिाब 
सम्झनपुछा । 

ठ)  “पन्चकृलि मोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय अवलोकन मूलयांकन 
गरी यवक्री यविरर् हनुसक्ने उजचि ठहराएर लनजश्चि गरेको मलुयलाई सम्झनपुर्ाछ । 

ि) “पेशी” भन्नाले न्याययक सलमलि समि लनर्ायाथा पेश हनुे यववार्हरुमा पिहरुलाई उपजस्थि गराइ 
सनुवुाइ गने कामलाई सम्झनपुर्ाछ । 

ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजरुी र्िाा गर्ाछ सो व्यजि वा संस्था सम्झनपुछा । 

र्) “वकपत्र” भन्नाले यववार् सम्बन्िमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा लेजखने वा 
लेजखएको कागजलाई सम्झनपुछा ।  
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ि) “बन्र् ईजलास” भन्नाले न्याययक सलमलि अन्िगाि लनरुपर् हनुे यववार्हरु मध्ये गोप्य प्रकुलिको 
यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलनयिा कायम गना आवश्यक रे्जखएमा सम्वद्ध पिहरु 
मात्र सहभागी हनुेगरी प्रवन्ि गरीएको सनुवुाई किलाई सम्झनपुछा ।  

थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सलमलि समि उजरुी र्िाा गने व्यजि वा संस्था सम्झनपुछा । 

र्) “मूलिवी” भन्नाले न्याययक सलमलि अन्िगाि यवचारािीन मदु्धा अन्य अड्डा अर्ालिमा समिे 
यवचारालिन भईरहेको अवस्थामा न्याययक सलमलिले लनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारालिन मदु्धामा प्रभायवि 
हनुे रे्जखएमा प्रभाव पाने मदु्धाको फैसला नभएसम्म प्रभायवि हनुे मदु्दा स्थलगि गने कायालाई 
सम्झनपुछा ।  

ि) “लगापाि” भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्िर लनयहि टहरा, बोट यवरुवा, खलुला जलमन र त्यसमा 
रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पूर्ा अवयवलाई सम्झनपुर्ाछ 
।  

न) “सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीमा रहेको रकमको लगि किा गरी आम्र्ानीमा वाध्ने कायालाई 
सम्झनपुछा ।   

प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनपुछा । 

फ) “सलमलि” भन्नाले न्याययक सलमलि सम्झनपुछा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा 
(६) बमोजजमको सलमलिलाइा समेि जनाउनेछ । 

ब) “साल वसाली” भन्नाले हरेक वषाको लालग छुिा छुिै हनुे गरी प्रलिवषाको लनलमि स्थायी रुपमा 
िय गररएको शिा सम्झनपुछा । 

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

म) "संयविान" भन्नाले नेपालको संयविान सम्झनपुछा । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलमलिको अलिकार  

३. उजरुीमा लनर्ाय सम्बन्िी कामाः सलमलिमा र्िाा भएका उजरुी वा उजरुीको लनर्ाय गने वा र्िाा भएको 
नाललश वा उजरुीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अलिकार सलमलिलाइा मात्र हनुछे । 

४. लनर्ाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कामाः (१) र्फा ३ मा उललेख भएको वा प्रचललि कानूनले सलमलि 
वा सलमलिको सर्स्यले न ैगने भने्न व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृलिले सलमलि वा सलमलिको 
सर्स्यले नै गनुापने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनमा िोयकएको कमाचारी र 
त्यसरी निोयकएकोमा सलमलिले लनर्ाय गरी िोकेको वा अलिकार प्रर्ान गरेको कमाचारीले गनुापनेछ  

 (२) िोयकएको शाखा प्रमखु वा िोयकएका अन्य कमाचारीले यस ऐन र प्रचललि कानून बमोजजम 
िोयकएको काम गर्ाा सलमलिको संयोजक वा सलमलिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रेखरे्ख 
र लनयन्त्रर्मा रही गनुापनेछ । 
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५. यस ऐन बमोजजम कायायवलि अवलम्बन गनुापनेाः सलमलिले उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा  
गर्ाा प्रचललि र सम्बजन्िि संघीय कानूनमा स्पष्ट उललेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बमोजजमको 
कायायवलि अवलम्बन गनुापनेछ । 

६. सलमलिले हेनेाः सलमलिलाइा रे्हाय बमोजजमको उजरुीहरूमा कारवाही र यकनारा गने अलिकार 
रहनेछ: 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उजरुी, 
(ख) मेललमलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेललमलापको लालग गाउँपाललकामा प्रयेषि उजरुी, 
(ग) संयविानको अनसूुची-८ अन्िगािको एकल अलिकार अन्िगाि सभाले बनाएको कानून 
बमोजजम लनरूपर् हनुे गरी लसजजाि उजरुी, िथा 
(घ) प्रचललि कानूनले गाउँपाललकाले हेने भलन िोकेका उजरुीहरू । 

७. सलमलिको िते्रालिकाराः सलमलिले र्फा ६ अन्िगािका मध्य े रे्हाय बमोजजमका उजरुीहरूमा मात्र 
िेत्रालिकार ग्रहर् गने िथा कारवाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्यजिको हकमा उजरुीका सबै पि गाउँपाललकाको भैगोललक िेत्रालिकार लभत्र 
बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचललि कानून र संयविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् 
वा लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपाललकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अर्ालि वा लनकायबाट मलेलमलाप 
वा लमलापत्रको लालग प्रयेषि गरीएको, 

(घ) अचल सम्पजि समावेश रहेको यवषयमा सो अचल सम्पजि गाउँपाललकाको भैगोललक 
िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यवषयवस्ि ुरहेकोमा सो घटना गाउँपाललकाको भैगोललक 
िेत्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उजरुी िथा प्रलिवार् र्िाा 

८. लबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर लबवार् र्िाा गर्ाा वा उजरुी चलाउँर्ा प्रचललि कानून बमोजजम 
हकरै्या पगेुको व्यजिले सलमलिको िोयकएको शाखा समि उजरुी र्िाा गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम उजरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजजम खलुाउनपुने 
कुरा सबै खलुाइा िथा पयुााउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बमोजजमको ढाँचामा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा लेजखए रे्जख बाहेक उजरुीमा रे्हाय बमोजजमको व्यहोरा समेि 
खलुाउनपुनेछाः 

(क) बार्ीको नाम, थर, विन र लनजको बाबू र आमा, िथा थाहा भएसम्म बाजे र 
बज्यै को नाम; 
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(ख) प्रलिबार्ीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान 
पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको विन; 

(ग) गाउँपाललका/नगरपाललकाको नाम सयहि सलमलिको नाम; 

(घ) उजरुी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर्; 
(ङ) गाउँपाललकाले िोके अनसुारको र्स्िरु बझुाएको रलसर् वा लनस्सा; 
(च) सलमलिको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून; 

(छ) बार्ीले र्ावी गरेको यवषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रमार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् लाग्ने भएमा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यवषय भएकोमा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, 

अवस्था िथा अचल भए चारयकलला सयहिको सबै यववरर् । 

  (४)  प्रचललि कानूनमा कुन ैयवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ 
भने सो सन्र्भामा आवश्यक यववरर् समेि खलेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसमको िलिपूलिा भराउनपुने अथवा बण्िा लगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको 
हकमा त्यस्िो िलिपूलिा वा बण्िा वा चलनको लालग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यववरर् खलेुको 
हनुपुनेछ । 

9. लबवार् र्िाा गरी लनस्सा दर्नेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजजम प्राप्त उजरुी र्िाा गरी बार्ीलाइा 
िारेख िोयक अनसूुची-२ बमोजजमको ढाँचामा लबवार् र्िााको लनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम िारेख दर्न ुपने अवस्थामा िारेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बमोजजमको 
ढाँचामा िारेख भपााइा खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइा लमलसल सामेल राख्नपुछा । 

 (३) उपर्फा (२) बमोजजम िारेख भपााइामा िोयकएको िारेख िथा उि लमलिमा हनुे काया 
समेि उललेख गरी सम्बजन्िि पिलाइा अनसूुची-४ बमोजजमको ढाँचामा िारेख पचाा दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमा प्रयक्रया नपगेुको 
रे्जखए परुा गनुापने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभने्न 
व्यहोरा लेजख पाच दर्नको समय िोयक िथा लबवार् र्िाा गना नलमलने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा 
जनाइा र्रपीठ गरेमा बार्ीलाइा उजरुी यफिाा दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रयक्रया नपगेुको भलन र्रपीठ गरी यफिाा गरेको उजरुीमा र्रपीठमा 
उललेख भए बमोजजमको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएमा र्िाा गररदर्नपुछा । 

 (३) उपर्फा (१) बमोजजमको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको लमलिले 
लिन दर्न लभत्र उि आरे्शको यवरूध्र्मा सलमलि समि लनवरे्न दर्न सक्नछे । 

 (४) उपर्फा (३) बमोजजम दर्एको लनवरे्न व्यहोरा मनालसब रे्जखए सलमलिले उपर्फा (१) 
बमोजजमको र्रपीठ बर्र गरी लबवार् र्िाा गना आरे्श दर्नसक्नेछ । 
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 (५) उपर्फा (४) बमोजजम आरे्श भएमा उजरुी प्रशासकले त्यस्िो लबवार् र्िाा गरी अरू प्रयक्रया 
परुा गनुापनेछ । 

११. र्िाा गना नहनुेाः उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमा रे्हाय बमोजजमको व्यहोरादठक 

भएनभएको जाचँ गरी र्िाा गना नलमलने रे्जखएमा र्फा १० बमोजजमको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुापनेछाः 

(क) प्रचललि कानूनमा हर्म्यार् िोयकएकोमा हर्म्यार् वा म्यार् लभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचललि कानून बमोजजम सलमलिको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बमोजजम लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि वा अलिकारसगँ सम्बजन्िि यवषयमा यववार् लनरूपर् गनुापने यवषय उजरुीमा 
समावशे रहेकोमा त्यस्िो सम्पजि वा अलिकार यवषयमा उजरुी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको 
प्रमार् आवश्यक पनेमा सो प्रमार् रहे नरहेको; 
(ङ) उि यवषयमा उजरुी गने हकरै्या बार्ीलाइा रहे नरहेको; 
(च) ललखिमा परुागनुापने अन्य ररि पगेु नपगेुको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहनुेाः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन प्रचललि कानून बमोजजम 
सलमलि वा अन्य कुनै अर्ालि वा लनकायमा कुनै पिले उजरुी गरी सलमलि वा उि अर्ालि वा 
लनकायबाट उजरुीमा उललेख भएको यवषयमा प्रमार् बजुझ वा नबजुझ यववार् लनरोपर् भैसकेको यवषय 
रहेको छ भने सो उजरुीमा रहेका पि यवपिको बीचमा सोयह यवषयमा सलमलिले उजरुी र्िाा गना 
र कारवाही गना हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम र्िाा गना नलमलने उजरुी भलुवश र्िाा भएकोमा सो व्यहोरा 
जानकारी भएपलछ उजरुी जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए पलन सलमलिले उजरुी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. उजरुीसाथ ललखि प्रमार्को सक्कल पेश गनुापनेाः उजरुीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक ललखि प्रमार्को 
सक्कल र कजम्िमा एक प्रलि नक्कल उजरुीसाथै पेश गनुापनेछ र उजरुी प्रशासकले त्यस्िो ललखिमा 
कुनै कैयफयि जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रमार् सम्बजन्िि लमलसलमा राख्नछे । 

१४. उजरुी िथा प्रलिवार् र्िाा र्स्िरुाः (१) प्रचललि कानूनमा लबवार् र्िाा र्स्िरु िोयकएकोमा सोयह 
बमोजजम िथा र्स्िरु निोयकएकोमा लनशलुक हनुेछ । 

१५. प्रलिवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रलिबार्ीले र्फा २० बमोजजम म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् वा 
सूचनामा िोयकएको समयावलि लभत्र उजरुी प्रशासक समि आफै वा वारेस माफा ि ललजखि प्रलिवार् 
र्िाा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रलिवार् पेश गर्ाा प्रलिबार्ीले भएको प्रमार् िथा कागजािका 
प्रलिललयप साथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रलिवार्ीले ललजखि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बमोजजमको ढाँचामा दर्नपुनेछ । 
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१६. प्रलिवार् जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा १५ बमोजजम पेश भएको प्रलिवार् जाँच गरी 
कानून बमोजजमको ररि पगेुको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाा गरी सलमलि समि पेश 
हनुे गरी लमलसल सामेल गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रलिवार् र्िाा हनुे भएमा उजरुी प्रशासकले प्रलिबार्ीलाइा बार्ी 
लमलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

१७. ललखिमा परुागनुापने सामान्य ररिाः (१) प्रचललि कानून िथा यस ऐनमा अन्यत्र लेजखए रे्जख बाहेक 
सलमलि समि र्िाा गना लयाएका उजरुी िथा प्रलिवार्मा रे्हाय बमोजजमको ररि समेि परुा गनुापनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ िफा  पाँच सेजन्टलमटर, पयहलो पषृ्ठमा 
शीरिफा  र्श सेजन्टलमटर र त्यसपलछको पषृ्ठमा पाँच सेजन्टलमटर छोिेको िथा 
प्रत्येक पषृ्ठमा बजिस हरफमा नबढाइा कागजको एकािफा  मात्र लेजखएको;  

 (ख) ललखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्यजिले ललखिको प्रत्यके पषृ्ठको शीर पछुारमा 
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िम पषृ्ठको अन्त्यमा लेखात्मक िथा लयाप्चे सयहछाप 
गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले ललखि ियार गरेको भए लनजले पयहलो पषृ्ठको बायाँ िफा  
लनजको कानून व्यवसायी र्िाा प्रमार्पत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको यकलसम 
खलुाइा र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) ललखिको अजन्िम प्रकरर्मा यस ललखिमा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा 
ठहरे कानून बमोजजम सहुँला बझुाउँला भने्न उललेख गरी सो मलुन ललखि र्िाा गना 
लयाएको वषा, मयहना र गिे िथा वार खलुाइा ललखि र्िाा गना लयाउने व्यजिले 
र्स्िखि गरेको, । 

              िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको ललखि ललनलाइ यो उपर्फाले बािा पारेको मालनने छन। 

 

  (२) ललखिमा यवषयहरू क्रमबध्र् रूपमा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयलमि र मयाादर्ि 
भाषामा लेजखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) ललखिमा पेटबोललमा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरर् र व्यजिको नाम, 
थर , ठेगाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

  (४) ललखि र्िाा गना लयाउने वा सलमलिमा कुनै कागज गना आउनलेे लनजको नाम, थर र 
विन खलेुको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रमार् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः उजरुी वा प्रलिवार् र्िाा गना लयाउनलेे यवपिीको लालग उजरुी िथा प्रलिवार्को 
नक्कल िथा संलग्न ललखि प्रमार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजरुी वा प्रलिवार् संशोिनाः (१) ललखि र्िाा गना लयाउन े पिले सलमलिमा र्िाा भइसकेको 
ललखिमा लेखाइ वा टाइप वा मदु्रर्को सामान्य त्रटुी सच्याउन लनवरे्न दर्न सक्नछे । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनवरे्नमा माग बमोजजम सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रलिवार्मा 
गरीएको माग वा र्ावीमा मलुभिु पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको संशोिन माग 
गरेको रे्खेमा उजरुी प्रशासकले सो बमोजजम सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम संशोिन भएमा  सो को जानकारी उजरुीको अको पिलाइा 
दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िामेली िथा िारेख  

२०. म्यार् सूचना िामेल गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बमोजजम लबवार् र्िाा भएपलछ बयढमा र्इुा 
दर्न लभत्र प्रलिबार्ीका नाममा प्रचललि कानूनमा म्यार् िोयकएको भए सोयह बमोजजम र निोयकएको 
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इा सम्बजन्िि विा कायाालय माफा ि उि म्यार् वा सूचना िामेल गना 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम म्यार् वा सूचना िामेल गर्ाा र्फा ९ बमोजजमको उजरुी िथा 
उि उजरुी साथ पेश भएको प्रमार् कागजको प्रलिललपी समेि संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीलाइा 
म्यार् दर्नपुर्ाा प्रमार् कागजको नक्कल कुनै एकजना मलु प्रलिबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको म्यार्मा 
प्रमार् कागजको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बमोजजम प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढमा लिन दर्न लभत्र 
िामेल गरी िामलेीको व्यहोरा खलुाइा सलमलिमा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बमोजजम म्यार् िामले हनु नसकेमा रे्हाय बमोजजमको यवद्यिुीय माध्यम 
वा पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िामले गनुापनेछाः  

(क) म्यार् िामेल गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इामले वा अन्य कुनै अलभलेख 
हनु सक्ने यवद्यिुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रलिबार्ीले म्यार् िामलेी भएको जानकारी पाउन सक्न ेमनालसब आिार छ भने्न 
रे्जखएमा सलमलिको लनर्ायबाट कुन ैस्थानीय रै्लनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर 
वा स्थानीय एफ.एम. रेलियो वा स्थानीय टेलललभजनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् िामले गराउँर्ा म्यार् िामेल हनु सक्न े
मनालसब कारर् रे्जखएमा सलमलिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय माफा ि । 

  (६) यस ऐन बमोजजम म्यार् जारी गनुापर्ाा अनसूुची-६ बमोजजमको ढाँचामा जारी गनुापनेछ 
। 

२१. रोहवरमा राख्नपुनेाः यस ऐन बमोजजम विा कायाालय माफा ि िामले गररएको म्यार्मा सम्बजन्िि 
विाको अध्यि वा सर्स्य िथा कजम्िमा र्इुाजना स्थानीय भलार्लम रोहवरमा राख्नपुनेछ । 
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२२. रीि बेरीि जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकले म्यार् िामलेीको प्रलिवरे्न प्राप्त भएपलछ रीिपूवाकको 
िामेल भएको छ वा छैन जाँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्िि विा सजचवको प्रलिवरे्न समेि ललइा 
रीिपूवाकको रे्जखए लमलसल सामेल राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्यार् िामेल गना 
लगाइा िामलेी प्रलि लमलसल सामेल राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम जाँच गर्ाा सम्बजन्िि कमाचारीले बर्लनयि राजख काया गरेको 
रे्जखए उजरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइा सलमलि समि प्रलिवरे्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको प्रलिवेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सलमलिले सम्बजन्िि 
कमाचारी उपर कारवाहीको लालग कायापाललका समि लेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३. िारेखमा राखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बमोजजम लबवार् र्िाा गरेपलछ उजरुीकिाालाइा र 
र्फा १६ बमोजजम प्रलिवार् र्िाा गरेपलछ प्रलिबार्ीलाइा िारेख िोयक िारेखमा राख्नपुछा । 

  (२) उजरुीका पिहरूलाइा िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररने कामको व्यहोरा िारेख 
भपााइा िथा िारेख पचाामा खलुाइा उजरुीका सबै पिलाइा एकै लमलानको लमलि िथा समय उललेख 
गरी एकै लमलानको िारेख िोक्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम िारेख िोयकएको समयमा कुनै पि हाजजर नभए पलन िोयकएको 
काया सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएमा हाजजर भएको पिलाइा िारेख िोयक समयमा हाजजर 
नभइा पलछ हाजजर हनुे पिलाइा अजघ हाजजर भइा िारेख लाने पिसँग एकै लमलान हनुेगरी िारेख 
िोक्नपुछा । 

  (४) यस र्फा बमोजजम िोयकएको िारेखमा उपजस्थि भएका पिहरूलाइा साथै राजख 
सलमलिले उजरुीको कारवायह गनुापछा । 

  (५) उपर्फा (४) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन िोयकएको िारेखमा कुनै पि 
उपजस्थि नभए पलन सलमलिले लबवार्को यवषयमा कारवाही गना बािा पनेछैन । 

२४. सलमलिको लनर्ाय बमोजजम हनुेाः सलमलिले म्यार् िामेली सम्बन्िमा प्रचललि कानून िथा यस ऐनमा 
लेजखए रे्जख बाहेकको यवषयमा आवश्यक प्रयक्रया लनिाारर् गना सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुवाइा िथा प्रमार् बझु्ने सम्बन्िमा 

२५. प्रारजम्भक सनुवाइााः (१) मेललमलापबाट लबवार् लनरुपर् हनु नसकी सलमलिमा आएका लबवार् प्रलिवार् 
र्िाा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपलछ सनुवाइाको लालग पेश भएको लबवार्मा उपलब्ि 
प्रमार्का आिारमा ित्काल लनर्ाय गना सयकने भएमा सलमलिले लबवार् पेश भएको पयहलो सनुवाइामा 
नै लनर्ाय गना सक्नछे । 
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  (२) सलमलि समि पेश भएको लबवार्मा उपर्फा (१) बमोजजम ित्काल लनर्ाय गना सयकन े
नरे्जखएमा सलमलिले रे्हाय बमोजजमको आरे्श गना सक्नछेाः- 

(क) लबवार्मा मखु नलमलेको कुरामा यकीन गना प्रमार् बझु्न ेवा अन्य कुनै काया गने; 

(ख) लबवार्मा बझु्नपुने प्रमार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बजन्िि 
लनकायबाट माग गने आरे्श गने;  

(ग) मेललमलापका सम्बन्िमा लबवार्का पिहरूसँग छलफल गने; िथा 
(घ) लबवार्का पि उपजस्थि भएमा सनुवुाइको लालग िारेख िथा पेजशको समय िाललका 

लनिाारर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन सलमलिले स्थानीय ऐनको 
र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजजमको उजरुीमा मलेलमलापको लालग पठाउने आरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रमार् र्ाजखल गनेाः बार्ी वा प्रलिबार्ीले कुन ैनयाँ प्रमार् पेश गना अनमुलि माग गरी लनवेर्न पेश 
गरेमा उजरुी प्रशासकले सोयह दर्न ललन सक्नेछ । 

२७. ललखि जाचँ गनेाः (१) सलमलिले उजरुीमा पेश भएको कुनै ललखिको सत्यिा परीिर् गना रेखा वा 
हस्िािर यवशषेज्ञलाइा जाँच गराउन जरूरी रे्खेमा सो ललखिलाइा असत्य भने्न पिबाट परीिर् 
र्स्िरु र्ाजखल गना लगाइा रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट ललखि जाँच गराउन सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम जाँच गर्ाा मनालसब मायफकको समय िोयक आरे्श गनुापनेछ 
र समय लभत्र जाँच सम्पन्न हनुको लालग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बमोजजम जाँच गर्ाा ललखि असत्य ठहरीएमा ललखि सत्य रहेको भने्न 
पिबाट लागेको र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बमोजजम र्स्िरु र्ाजखल गने पिलाइा भराइादर्नपुछा 
। 

२८. सािी बझु्नेाः (१) सलमलिबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाा सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुापनेछ । 
साछी राख्र्ा बढीमा ५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम आरे्श भएपलछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइा आरे्शमा 
उललेख भएको लमलिमा सािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्नमा आफ्नो सािी सलमलि समि उपजस्थि गराउन ु
सम्बजन्िि पिको र्ाययत्व हनुेछ । 

२९. सलमलिको िफा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) िर यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन 
नाबालक वा अशि वा वृध्र्वृध्र्ा पि रहेको उजरुीमा साजि बकपत्रको लालग िोयकएको िारेखको 
दर्न उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि नगराइएको सािीलाइा सलमलिले म्यार् िोयक सलमलिको िफा बाट 
जझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनु ेिारेख िोयक म्यार् जारी गनुापनेछ 
र उजरुीका पिहरूलाइा समिे सोयह लमलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 
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३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लालग िोयकएको दर्न पिहरूसँग 
लनजहरूले उपजस्थि गराउन लयाएका साजिको नामावली ललइा सलमलि समि पेश गनुापनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लालग िोयकएको िारेखको दर्न उजरुीका सबै पिले सािी उपजस्थि 
गराउन लयाएको भए कायाालय खलुनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए 
दर्नको बाह्र बजेपलछ सलमलिले उपलब्ि भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गना सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यवषयवस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको िथा 
सािी वा उजरुीको पिलाइा अपमालनि गने वा जझझ्याउने वा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सोलिएमा 
सलमलिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइा बन्रे्ज गना सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा वृध्र् वा असि वा लबरामीले सािी बक्नपुने भइा त्यस्िो उजरुीमा कुन ै
पिको उपजस्थलि वा अन्य कुनै मनालसब कारर्ले सािीलाइा बकपत्र गना अनजुचि र्बाव परेको वा 
पने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने्न सलमलिलाइा लागेमा सलमलिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलिलाइा 
बन्रे्ज गरी लनजले सािीले नरे्ख्न ेगरी मात्र उपजस्थि हनु आरे्श गना सक्नछे । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम आरे्श गरेमा सािीले नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थि हनुे व्यवस्था 
लमलाउने र्ाययत्व सलमलिको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बमोजजम गर्ाा सलमलिले उजरुीसँग सम्बजन्िि आवश्यक प्रश्न 
ियार गरी सलमलिको िफा बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रवार अगामी हप्ताको लालग 
पेशी िोयकएको लबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लालग पेशी 
िोयकएका लबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको सूची संयोजकले र लनजको अनपुजस्थलिमा लनजले जजम्मेवारी 
िोकेको सलमलिको सर्स्यले प्रमाजर्ि गनुापनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ३२ बमोजजमको साप्तायहक पेशी सूचीमा चढेका 
लबवार् हरूको  िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनपुनेछ 
िथा एक प्रलि सलमलिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको सूचीमा लबवार्हरू उललेख गर्ाा लबवार् र्िााको आिारमा 
रे्हायको क्रममा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबालक पि भएको लबवार्; 

  (ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको लबवार्; 

  (ग) सिरी वषा उमेर परुा भएको वृध्र् वा वधृ्र्ा पि भएको लबवार्; िथा 
  (घ) लबवार् र्िााको क्रमानसुार पयहले र्िाा भएको लबवार् । 
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  (३) उपर्फा (२) बमोजजम पेशी सूची ियार गर्ाा मलुिवीबाट जागेका िथा सवोच्च 
अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा जजलला अर्ालिबाट पनुाः इन्साफको लालग प्राप्त भइा र्िाा भएको 
लबवार्को हकमा शरुूमा सलमलिमा र्िाा भएको लमलिलाइा नै र्िाा लमलि मालन क्रम लनिाारर् गनुापनेछ 
। 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानसुार नै सलमलिले लबवार्को सनुवाइा र कारवाही 
िथा यकनारा गनुापनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको जजम्मेवारी हनुेाः पेशी सूचीमा चढेका लबवार्हरू कायाालय खलेुको एक घण्टा 
लभत्र सलमलि समि सनुवाइाको लालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको काया सयकए पलछ 
सलमलिबाट यफिाा बजुझललइा सरुजिि राख्न ेजजम्मेवारी उजरुी प्रशासकको हनुछे । 

३५. प्रमार् सनुाउन सक्नाेः सलमलिले र्फा २५ बमोजजम िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि सबै पिलाइा 
अको पिले पेश गरेको प्रमार् एवम ्कागजाि रे्खाइा पयढ बाँची सनुाइा सो बारेमा अको पिको 
कुनै कथन रहेको भए ललजखि बयान गराइा लमलसल सामले गराउन सक्नेछ । 

३६. लबवार्को सनुवाइा गनेाः (१) सलमलिले र्वैु पिको कुरा सनुी लनजहरूको लबवार्को सनुवाइा िथा 
लनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको सनुवाइा िथा लनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरमा गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजम लबवार्को सनुवाइा गर्ाा इजलास कायम गरी सनुवाइा गना 
मनालसव रे्जखएमा सोही अनसुार गना सक्नछे । 

      िर र्बैु पिको भनाइ िथा जजयकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इजलास कायम गना बािा हनु े
छैन । 

३७. बन्र् इजलासको गठन गनासक्ने (१) सलमलिले मयहला िथा बालबाललका समावेश रहेको िथा 
आवश्यक रे्खेको अन्य लबवार्को सनुवाइाको लालग बन्र् इजलास कायम गरी सनुवाइा गना सक्नेछ 
। 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको बन्र् इजलासमा लबवार्का पि िथा अन्य सरोकारवाला 
बाहेक अन्य व्यजिलाइा इजलासमा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इजलासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बन्र् इजलासबाट हेररने लबवार्को काम कारवाही, यपिीिको नाम थर ठेगाना 
लगायिका यवषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इजलासबाट हेररएका लबवार्हरूको कागजािको 
प्रलिललयप बार्ी, प्रलिवादर् र लनजको यहिमा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा 
उपलब्ि गराउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लबवार्को िथ्य खलुाइा कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा 
संप्रषेर् हनु दर्न ुहुँरै्न । 
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  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन सलमलिले पिको गोपलनयिा िथा 
यहिमा प्रलिकुल प्रभाव नपने गरी समाचार संप्रषेर् गना भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रमार् बझु्नेाः लबवार्को सनुवाइाको क्रममा लबवार्को कुन ै पिको अनरुोिमा वा लबवार् 
सनुवाइाको क्रममा सलमलि आफैले थप प्रमार् बझु्नपुने रे्खेमा उजरुीका पिहरूलाइा थप प्रमार् 
पेश गना पेश गने िारेख िोयक आरे्श गना सक्नछे । 

४०. स्वाथा बाजझएको लबवार् हेना नहनुेाः सलमलिको सर्स्यले रे्हायका लबवार्को कारवाही र यकनारामा 
संलग्न हनुहुुँरै्नाः- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको लबवार्; 

 स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजनको लालग "नजजकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली 
पर्ाा कानून बमोजजम अपिुाली प्राप्त गना सक्ने प्राथलमकिा क्रममा रहेको व्यजि, 
मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पलि वा पत्नी िफा का 
सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, लभनाज,ु बयहनी 
ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको 
एकासगोलमा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झनपुछा । 

(ख) लनजले अन्य कुनै हैलसयिमा गरेको कुनै काया वा लनज संलग्न रहेको कुनै यवषय 
समावशे रहेको कुनै लबवार्; 

(ग) कुनै यवषयमा लनजले लबवार् चलने वा नचलने यवषयको छलफलमा सहभालग भइा 
कुनैराय दर्एको भए सो यवषय समावेश रहेको लबवार्; वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभिू रूपमा लनज र लनजको एकाघरसंगोलका पररवारका 
सर्स्यको कुनै स्वाथा बाजझएको लबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको कुनै अवस्था रे्जखएमा जनु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा 
उि सर्स्यले लबवार् हेना नहनुे कारर् खलुाइा आरे्श गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रलिकुल हनु ेगरी कुनै सर्स्यले कुनै लबवार्को कारवायह र यकनारामा 
सहभालग हनु लागेमा लबवार्को कुनै पिले आवश्यक प्रमार् सयहि लबवार्को कारवायह यकनारा 
नगना लनवरे्न दर्न सक्नछे  र सो सम्बन्िमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार 
हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार लबवार् लनरुपर् हनु नसक्न ेअवस्थामा स्थानीय ऐनको र्फा 
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले िोकेको सलमलिले काम कारवायह र यकनारामा 
गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोजजम गर्ाा सभाले लबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बमोजजम 
गदठि सलमलिबाट लबवार्को कारवायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइा उि सलमलि समि 
उपजस्थि हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 
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लनर्ाय र अन्य आरे्श 

 

४१. लनर्ाय गनुापनेाः (१) सलमलिले सनुवाइाको लालग पेश भएको लबवार् हेर्ाा कुन ैप्रमार् बझु्नपुने बाँयक 
नरयह लबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको रे्जखएमा सोयह पेशीमा लबवार्मा लनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम लनर्ाय गरेपलछ लनर्ायको व्यहोरा लनर्ाय यकिाबमा लेजख 
सलमलिमा उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजम गरीएको लनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचललि कानून बमोजजम 
खलुाउनपुने यववरर् खलेुको पूर्ा पाठ लनर्ाय भएको लमलिले बयढमा साि दर्न लभत्र ियार गरी 
लमलसल सामेल राख्नपुछा ।   

(४) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन समयाभाव अथवा अन्य कुन ै
मनालसब कारर्ले गर्ाा सोयह दर्न लबवार् लनर्ाय गना नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको कुनै दर्नको 
लालग अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ । 

४२. लनर्ायमा खलुाउनपुनेाः (१) सलमलिले र्फा ४१ बमोजजम गरेको लनर्ायको पूर्ापाठमा यस र्फा 
बमोजजमका कुराहरू खलुाइा अनसूुची-७ बमोजजमको ढाँचामा ियार गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम पूर्ापाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रलिबार्ीको जजयकर, लनर्ाय 
गनुापने रे्जखएको यवषय, र्वैु पिबाट पेश भएको प्रमार्का कुराहरू समिेको यवषय खलुाउनपुनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (२) मा उललेख भए रे्जख बाहेक पूर्ापाठमा रे्हायका कुराहरू समिे 
खलुाउनपुनेछाः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबवार्को कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएमा लनजले पेश गरेको बहस 

नोट िथा बहसमा उठाइएका मलु यवषयहरु; 

(ग) लनर्ाय गनाको लालग आिार ललइएको प्रमार्का साथै र्वैु पिबाट पेश भएको प्रमार् 
िथा त्यसको यवश्लषेर्; 

(घ) लनर्ाय कायाान्वयन गनाको लालग गनुापने यवषयहरूको लसललसलेवार उललेखन 
सयहिको िपलसल खण्ि; िथा 

(ङ) लनर्ाय उपर पनुरावरे्न लाग्ने भएमा पनुरावेर्न लाग्न ेजजलला अर्ालिको नाम र 
के कलि दर्नलभत्र पनुरावरे्न गनुापने हो सो समिे ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ मा उललेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु समेि लनर्ायमा 
खलुाउन सक्नेछाः- 
(क) सािी वा सजालमनको बकपत्रको सारांश; 
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(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरर् र लबवार्मा 
उि नजीरको लसध्र्ान्ि के कुन आिारमा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको 
हो भने्न कारर् सयहिको यवश्लषेर्; 

(ग) लनर्ायबाट कसैलाइा कुन ैकुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइा के कलि भराइा 
दर्नपुने हो सोको यववरर्; िथा 

(घ) लबवार्को क्रममा कुन ैमालसामान वा प्रमार्को रुपमा केयह वस्ि ुसलमलि समि 
पेश भएको भए सो मालसामान वा वस्िकुो हकमा के गने हो भने्न यवषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुवाइामा लनर्ाय हनुसक्नेाः (१) सलमलिले पयहलो सनुवाइाको लालग पेश भएको अवस्थामा 
नै लबवार्मा थप प्रमार् बजुझरहनपुने अवस्था नरहेको रे्खेमा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्या वा 
सलमलिको िेत्रालिकार नरहेको कारर्ले लबवार् लनर्ाय गना नलमलन े रे्खेमा पयहलो सनुवाइामा न ै
लनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनर्ाय िेत्रालिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको 
अवस्थामा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य लनकायमा उजरुी गना जान ुभलन 
सम्बजन्िि पिलाइा  जानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. लनर्ाय संशोिनाः (१) सलमलि समि लबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले लबवार्को लनर्ायमा भएको 
कुनै लेखाइाको त्रटुी संशोिन गरी पाउन जजयकर ललइा लनर्ायको जानकारी भएको पैंलिस दर्न लभत्र 
लनवरे्न दर्न सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनवरे्न परी सलमलिले हेर्ाा सामान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट 
लनर्ायको मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेमा छुिै पचाा खिा गरी लनवरे्न बमोजजम लनर्ाय 
संशोिन गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको आरे्श मूल लनर्ायको अलभन्न अङ्गको रुपमा ललइनछे । 

४५. लनर्ायमा हेरफेर गना नहनुेाः (१) सलमलिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पलन सलमलिका सर्स्यहरुको 
र्स्िखि भैसकेपलछ लनर्ायमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गना हुँरै्न । 

  (२) कसैले उपर्फा (१) बमोजजम को कसरु गने कमाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लालग 
सम्बजन्िि लनकायमा लेजख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनर्ाय भएपलछ गनुापने कारवायहाः (१) उजरुी प्रशासकले सलमलिबाट लनर्ाय भएपश्चाि लनर्ाय यकिाबमा 
सलमलिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्ाय यकिाब र लमलसल जजम्मा ललनपुछा 
। 
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  (२) यस ऐन बमोजजम लनर्ायको पूर्ापाठ ियार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपलछ 
उजरुी प्रशासकले लनर्ायको कायाान्यवय गनाका लालग ित्काल गनुापने केयह काया भए सो सम्पन्न 
गरी लमलसल अलभलेखको लागी पठानपुछा । 

४७. लनर्ाय गनापने अवलिाः (१) सलमलिले प्रलिवार् र्ाजखल भएको वा बयान गनुापनेमा प्रलिबार्ीको बयान 
भएको लमलिले िथा प्रलिवार् र्ाजखल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको 
लमलिले नब्बे दर्नलभत्र लबवार्को अजन्िम लनर्ाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको समयावलि गर्ना गर्ाा मेललमलापको लालग पठाइाएको 
लबवार्को हकमा मलेलमलापको प्रयक्रयामा लागेको समय कटाइा अवलि गर्ना गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन लबवार्मा बझु्नपुने प्रमार् िथा 
परुा गनुापने प्रयक्रया बाँयक नरही लबवार् लनर्ाय गना अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र दर्नलभत्र 
अजन्िम लनर्ाय गनुापनेछ । 

४८. अन्िररम संरिर्ात्मक आरे्श जारी गना सयकनेाः  

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि सम्म उजललजखि यवषयमा (ङ) रे्जख 
(क) ित्काल अन्िररम संरिर्ात्मक आरे्श जारी गना सयकन्छ यस्िो लनवेर्न जारी गर्ाा 
लनवेर्कले पेश गरेको कागजाि, लनजको अवस्था र वस्िगुि पररजस्थलिको प्रारजम्भक छानयवन 
गरी ित्काल आरे्श नगरे लनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्मक प्रभावको मलुयांकन गनुा पर्ाछ 
। न्याययक सलमलिले जारी गने अन्िररम संरिर्ात्मक आरे्श अनसूुची ८ मा उललेख गरे 
बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेर्-७ 

सलमलिको सजचवालय 

४९. सलमलिको सजचवालयाः  (१)सलमलिको कायासम्पार्नलाइा सहजजकरर्ा गना एक सजचवालय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) वमोजजमको सजचवालयमा कायापाललकाले आवश्यिा अनसुार उजरुी 
प्रशासक, अलभलेख प्रशासक िथा अन्य कमाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सजचवालयको 
कायासम्पार्नलाइा व्यवजस्थि गना सजचवालय अन्िगाि उजरुी शाखा/ फाँट िथा अलभलेख शाखा 
/फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काम, किाव्य र अलिकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए रे्जख बाहेक उजरुी 
प्रशासकको काम, किाव्य र अलिकार रे्हाय बमोजजम हनुछेाः 
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(क) पेश भएका उजरुी, प्रलिवार् र अन्य ललखिहरु जाँच गरी रीि पगेुको भए कानून 
बमोजजम लाग्ने र्स्िरु ललइा र्िाा गने र र्िाा गना नलमलने भए कारर् जनाइा र्रपीठ 
गने; 

(ख) यववार्मा प्रमार्को लालग पेश भएका नक्कल कागजलाइा सक्कलसँग लभिाइा दठक 
रे्जखएमा प्रमाजर्ि गने र लमलसल सामले राख्न ेिथा सक्कलमा केयह कैयफयि रे्जखएमा 
सो जनाइा सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइा राख्न;े 

(ग) पेश भएका ललखि साथ संलग्न हनुपुने प्रमार् िथा अन्य कागजाि छ वा छैन 
भए ठीक छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) सलमलिको आरे्शले जझकाउनपुने प्रलिबार्ी, सािी वा अन्य व्यजिको नाममा म्यार् 
जारी गने; 

(ङ) यववार्का पिलाइा िारेख वा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) सलमलि समि पेश हनुपुने लनवरे्न र्िाा गरी आरे्शको लालग सलमलि समि पेश 

गने; 

(छ) कानून बमोजजम वारेस ललन ेिथा गजु्रकेो िारेख थाम्न े लनवरे्न ललइा आवश्यक 
कारवाही गने; 

(ज) सलमलिबाट भएको आरे्श कायाान्वयन गने गराउने; 
(झ) सलमलिमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपााइा गने लगायिका कायाहरु 

गने; 

(ञ) आवश्यकिानसुार सलमलिको िफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलमलिको आरे्शले िामले गनुापने म्यार् िामेल गनेगराउने, िामले भएको म्यार्को 
िामेली जाँची रीिपूवाकको नभए पनुाः जारी गने िथा अन्य अर्ालि वा लनकायबाट 
प्राप्त भएको गाउँपाललका/नगरपाललकाले िामले गररदर्नपुने म्यार् िामेल गने 
गराउने; 

(ठ) लनर्ाय यकिाब र उजरुीको लमलसल जजम्मा ललने; 
(ि) सलमलिमा र्िाा भएका यववार् िथा लनवरे्न लगायिका कागजािको अलभलेख ियार 

गने र मालसक वा वायषाक प्रलिवरे्न पेश गनुापने लनकाय समि प्रलिवरे्न ियार गरी 
संयोजकबाट प्रमाजर्ि गराइा सम्बजन्िि लनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्मा रहेका उजरुीका लमलसलमा रहेका कागजािको रीिपूवाक नक्कल दर्ने; 
(र्) जजलला अर्ालिमा पनुरावरे्न लाग्न ेगरी लनर्ाय भएका यववार्मा पनुरावरे्न म्यार् 

जारी गरी िामेल गनेगराउने; 
(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै लनकायमा यववार्को लमलसल वा कुनै कागजाि पठाउनपुने 

भएमा सलमलिलाइा जानकारी गराइा लमलसल वा कागजाि पठाउन ेिथा यफिाा प्राप्त 
भएपलछ कानून बमोजजम सरुजिि राख्न ेव्यवस्था लमलाउने; 

(ि) लनर्ाय यकिाब जजम्मा ललने; िथा 
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(थ) पेश भएका लनवेर्न लगायिका कागजािमा सलमलिबाट आरे्श हनुपुने वा लनकासा 
ललनपुनेमा सलमलि समि पेश गने । 

 

५१. अलभलेख प्रशासकको काम, किाव्य र अलिकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अलभलेख 
प्रशासकको काम, किाव्य र अलिकार रे्हाय बमोजजम हनुछेाः 
 (क) लनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीाः 

(२) लनर्ाय बमोजजम चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नपुने 
लगायिका लनर्ाय कायाान्वयनका लालग गनुापने कायाहरु गने िथा लनर्ाय 
कायाान्वयनको अलभलेख राखी कानून बमोजजम यववरर् पठाउनपुने 
लनकायहरुमा यववरर् पठाउन;े 

(३) लनर्ाय कायाान्वयनको क्रममा लनवरे्न दर्एका पिहरुको वारेस ललने, सकार 
गराउने, गजु्रकेो िारेख थमाउने लगायिका कायाहरु गने; 

(४) सलमलिको आरे्शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा लनकायबाट 
रोक्का भै आएको जायजथेा अन्य अड्डा अर्ालिमा र्ाजखल चलान गनुापने 
भए सो गने; 

(५) लनर्ाय बमोजजम लललाम गने लगायिका अन्य कुनै काम गनुापने भए सो 
समेि गने; िथा 

(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुन ैकाया लनर्ाय कायाान्वयनको क्रममा गनुापने 
भएमा सलमलि समि पेश गरी आरे्श बमोजजम गने । 

 (ख) अलभलेख संरिर् सम्बन्िीाः 
(१) अलभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनर्ाय भएका लमलसल सरुजिि राख्न े र 

कानून बमोजजम सिाउनेपने कागजहरु सिाउने; 
(२) लनर्ाय भएका लमलसलहरुमा कागजाि जाँच गरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र 

लमलसल कानून बमोजजम गरी र्रुुस्ि अवस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोजजम सिाउने कागजको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सरुजिि 
रहने व्यवस्था गने; 

(४) अलभलेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसलहरुको सालबसाली अलभलेख राख्न ेर 
आवश्यकिानसुार यववरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा लनकायबाट अलभलेखमा रहेको लमलसल वा कुनै कागजाि 
माग भै आएमा रीिपूवाक पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपलछ रीिपूवाक गरी 
सरुजिि राख्न े। 

५२. उजरुी प्रशासक वा अलभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनवेर्नाः (१) यस ऐन बमोजजम उजरुी 
प्रशासक वा अलभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श वा कारवाही उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श 
वा कारवाही भएको पाँच दर्नलभत्र सलमलि समि लनवरे्न दर्न सक्नेछ । 
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  (२) सलमलिले उपर्फा (१) बमोजजम पेश भएको लनवरे्न उपर सनुवुाइा गरी लनवरे्न पेश 
भएको बयढमा साि दर्न लभत्र लनवरे्न उपरको कारवायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बमोजजमको लनवेर्न 
उपर आरे्श वा लनर्ाय गनुापूवा केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर मात्र लनर्ाय वा आरे्श गनुापनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

मेललमलाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३. लमलापत्र गराउनेाः (१) सलमलिले प्रचललि कानून बमोजजम लमलापत्र हनु सक्न ेजनुसकैु उजरुीमा 
लमलापत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) यववार्का पिहरूले लमलापत्रको लालग अनसूुची-९ बमोजजमको ढाँचामा लनवरे्न दर्एमा 
सलमलिले उजरुीमा लमलापत्र गराउन उपयिु रे्खेमा लमलापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम पिहरूले दर्एको लनवरे्नको व्यहोरा सलमलिले र्वैु पिलाइा 
सनुाइा त्यसको पररर्ाम सम्झाइा पिहरूको लमलापत्र गने सम्बन्िमा सहमलि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ 
। 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजम सनुाउँर्ा पिहरूले लमलापत्र गना मञु्जर गरेमा सलमलिले 
पिहरूको लनवेर्नमा उललेख भएको व्यहोरा बमोजजमको लमलापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोजजमको लमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबाँची सनुाइा लमलापत्र 
गना मञु्जर भएमा पिहरूको सयहछाप गराइा सलमलिका सर्स्यहरूले लमलापत्र कागज अनसूुची-१० 
बमोजजमको ढाँचामा प्रमाजर्ि गरी एक प्रलि सलमलिले अलभलेखको लालग लमलसलमा राख्नपुनेछ िथा 
एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीलाइा दर्नपुनेछ । 

   

५४. मेललमलाप गराउन सक्नेाः (१) सलमलिले प्रचललि कानून बमोजजम लमलापत्र गना लमलने उजरुीमा 
.पिहरूबीच मलेलमलाप गराउन सक्नछे । 

  (२) पिहरूले जनुसकैु िहमा यवचारािीन रहेको प्रचललि कानूनले मलेलमलापको माध्यमबाट 
समािान गना सयकने यववार्मा यववार्का पिले संयिु रूपमा सलमलि समि लनवरे्न दर्न सक्नछेन ्
। 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम लनवरे्न दर्एकोमा मलेलमलापबाट उजरुीको लनरोपर् हनु उपयिु 
रे्जखएमा सलमलिले त्यस्िो उजरुी मेललमलापको माध्यमबाट लनरोपर् गना लेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजमको आरे्शपलछ मलेलमलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच मलेलमलाप गराइादर्नपुनेछ । 

  (५) मेललमलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बमोजजम हनुेछ । 
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५५. उजरुी लनर्ाय गनेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम मलेलमलापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपर् 
गना प्रयक्रया बढाएकोमा मेललमलापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपर् हनु नसकेमा पिहरूलाइा 
उजरुीको पेशी िारेख िोयक कानून बमोजजम कारवाही गरी सनुवाइा िथा लनर्ाय गने प्रयक्रया 
बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बमोजजमको उजरुीमा मेललमलाप वा लमलापत्र हनु नसकेमा सलमलिले अलिकार िेत्र 
रहेको अर्ालिमा जाने भलन सनुाइादर्नपुनेछ । 

५६. मेललमलाप वा लमलापत्र हनु नसक्नेाः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन कुन ै
उजरुीमा लमलापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृलि वा लमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा 
चलेको कुनै यववार् वा सावाजलनक िथा सरकारी सम्पजि वा यहिमा असर पने रे्जखएमा सलमलिले 
त्यस्िो यववार्मा लमलापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट मात्र लमलापत्र गना चाहेमा भन े
लमलापत्र गराइादर्नपुनेछ । 

५७. मेललमलापको लालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलमलिले सलमलि समि सनुवाइाको लालग पेश भएको 
उजरुीमा मलेलमलाप हनुसक्न ेसम्भावना रहेको रे्खेमा पिहरूलाइा मलेलमलापको लालग िारेख िोक्न 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको िारेखको दर्न सलमलिले यववार्का पि िथा यवपि, उपजस्थि 
भएसम्म पिले पत्याइा साथै ललइआएका अन्य व्यजि समेि उपजस्थि गराइा मलेलमलापको लालग 
छलफल गराइा पिहरूको बीचमा सहमलि भएमा सहमलि भए बमोजजम लमलापत्र कागज ियार गना 
लगाइा लमलापत्र गराइादर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीमा िोयकएको म्यार्मा सलमलि समि उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि भएर पलन 
िारेख गजुारी यववार्मा िारेखमा नरहेको पि अथवा यववार्मा पि कायम नभएको भए िापलन 
यववार्को पेटबोलीबाट उजरुीको पि कायम हनु े रे्जखएको व्यजि समिे मलेलमलापको लालग 
उपजस्थि भएमा सलमलिले मलेलमलाप गराइा लमलापत्रको कागज गराइादर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुवाइा पूवा मेललमलापाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुवाइाको लालग सलमलि समि 
उजरुी पेश हनुपूुवा उजरुीमा मलेलमलाप हनुसक्ने अवस्था रे्जखएमा वा पिहरूले सो व्यहोराको 
लनवरे्न ललइा आएमा लमलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागज ियार गरी सलमलि समि पेश गनासक्नेछ 
। 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाा लमलापत्रमा अजन्िम सहमलि नजटेुको भए िापलन पिहरू 
मेललमलापको लालग प्रयक्रयामा जान सहमि भएमा उजरुी प्रशासकले पिहरूको लनवरे्न ललइा उजरुीमा 
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मेललमलापको लालग मलेलमलापकिाा समि पठाउन ेआरे्शको लालग सलमलि समि पेश गनासक्नछे 
। 

५९. मेललमलापकिााको सूची ियार गनेाः (१) सलमलिले मेललमलापको काया गराउनको लालग रे्हाय 
बमोजजमको योग्यिा पगेुको व्यजिहरूको यववरर् खलुाइा सम्भायवि मेललमलापकिााको सूची ियार 
गनेछाः 

 (क) कजम्िमा स्नािक उजिर्ा गरेको;  
 (ख) कुनै राजनीलिक र्ल प्रलि आस्था राखी राजनीलिमा सयक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरमा समाजसेवीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  मेललमलापकिााको ४८ घण्टा िाललम ललइ मलेलमलापकिााको काया गरै् 
आएको  

 (ङ)  २५ बषा उमेर परुा भएको । 

 (च)  माथी योग्यिामा जनु सकैु कुरा लेजखएको भएिा पलन िाललम ललइ हाल 
काम  गरररहेकाको हकमा लनजलाइ लनरन्िरिा दर्न सयकने । 

  (२) मेललमलापकिााको सूची ियार गरेपलछ सलमलिले सूची सभा समि पेश गरी अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम सूची अनमुोर्न भएपलछ सलमलिले सावाजलनक जानकारीको 
लालग सूचना प्रकाशन गनुापनेछ िथा मेललमलापको लालग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइा सो सूची उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

६०. मेललमलापकिााको सूची अद्यावलिक गनेाः (१) सलमलिले र्फा ५९ बमोजजम ियार भएको सूची 
प्रत्येक वषा अद्यावलिक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्यके वषा अद्यावलिक गरेको मलेलमलापकिााको सूची सलमलिले सभाबाट अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजजम मेललमलापकिााको सूचीमा सूचीकृि हनु योग्यिा 
पगेुको व्यजिले सलमलि समि सूचीकृि गररपाउनको लालग अनसूुची-११ बमोजजमको ढाँचामा लनवरे्न 
दर्नसक्नेछ । 

६१. मेललमलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सलमलिले र्फा ६० बमोजजम मलेलमलापकिााको सूची 
अद्यावलिक गर्ाा रे्हायको अवस्थाका मेललमलापकिााको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) लनजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) लनजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइापाउँ भने्न लनवरे्न दर्एमा; 
(ग) लनजले नैलिक पिन रे्जखने फौजर्ारी अलभयोगमा सजाय पाएमा; 
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(घ) लनज कुन ैसंस्थासँग सम्बध्र् रहेकोमा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएमा; 
र 

(ङ) सलमलिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बमोजजम लनजलाइा सूचीबाट हटाउन े
लनर्ाय गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेललमलापकिााहरूको नामावली 
सलमलिले सावाजलनक सूचनाको लालग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. मेललमलापको लालग समयावलि िोक्नेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम मलेलमलाको लालग 
मेललमलापकिाा पठाउँर्ा बयढमा लिन मयहना सम्मको समय िोयक पठाउनेछ । 

  (२) मेललमलापको लालग पठाउँर्ा सामान्यियााः वयढमा िीनजना बाट मलेलमलाप गराउन े
गरी िोक्नपुनेछ ।   

६३. मेललमलापकिााको छनौटाः (१) सलमलिले मलेलमलाप गराउने कायाको लालग यववार्का पिहरूलाइा 
एक जना मेललमलापकिााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाा पिहरूबीचमा एकजना मलेलमलापकिााको लालग सहमलि 
नभएमा सलमलिले पिहरूको सहमलिमा लिन जना मेललमलापकिााको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेललमलापकिााको नाममा सहमलि हनु नसकेमा सलमलिले 
मेललमलापकिााको सूचीमा रहेका मेललमलापकिााहरू मध्येबाट र्वैु पिबाट एक-एक जना 
मेललमलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो मलेलमलापकिाा छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहमलिमा मलेलमलापकिााको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजजम 
मेललमलापकिाा हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा संस्थाबाट मेललमलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन 
सहमि भै ललजखि लनवरे्न दर्एमा सलमलिले त्यस्िो व्यजि वा संस्थालाइा मेललमलापकिाा 
िोयकदर्नपुनेछ । 

६४. मेललमलापकिााको पररविानाः (१) सलमलिले रे्हायको अवस्था परर पिहरूले लनवेर्न दर्एको 
अवस्थामा मेललमलापकिाा पररविान गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बमोजजम मेललमलापकिााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहमलिमा मेललमलापकिाा हेरफेर गना मञु्जर भएमा;  

(ग) यववार्को कुनै पिले मलेलमलापकिाा प्रलि अयवश्वास रहेको ललजखि 
जानकारी गराएमा; 

(घ) कुनै कारर्ले मलेलमलापकिााले मेललमलापमा सहभागी भैरहन नसक्न े
जनाएमा; 
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(ङ) यववार्को यवषयवस्िमुा मेललमलापकिााको कुन ै स्वाथा रहेको 
मेललमलापकिााले जानकारी गराएमा वा कुनै स्रोिबाट सलमलि समि 
जानकारी भएमा; िथा 

(च) मेललमलापकिााले मलेलमलापकिााको हैलसयिले कायागर्ाा र्फा ६६ िथा 
अन्य प्रचललि कानून बमोजजम पालन गनुापने आचरर् पालन नगरेमा । 

  (२) मेललमलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको समयमा मलेलमलापको काया सम्पन्न 
हनु नसक्ने भएमा सलमलिले बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गना सक्नेछ । 

६५. मेललमलापको लालग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) सलमलिले कुनै उजरुी मेललमलापको लालग 
मेललमलापकिाा समि पठाउँर्ा पिहरूलाइा मलेलमलापकिााको सम्पका  उपलब्ि गराइा 
मेललमलापकिाा समि उपजस्थि हनुे िारेख िोयक रे्हाय बमोजजमको कागज साथै राजख 
लेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा मखु्य मखु्य कागजािको प्रलिललपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, विन र उपलब्ि भएसम्म 

टेललफोन नम्बर, इामले, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  यववरर्; िथा 
(ग) मेललमलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र समय । 

  (२) मेललमलापकिााले सलमलि समि माग गरेमा उजरुीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

  (३) मेललमलापको लालग िोयकएको समय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उजरुीको पिहरू 
सलमलि समि उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन मलेलमलापकिााले िोयकएको 
समय अगावै उजरुी सलमलि समि यफिाा पठाउने लनर्ाय गरेमा सो लनर्ायको जानकारी भएको साि 
दर्न लभत्र पिहरूलाइा सलमलि समि उपजस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. मेललमलापमा अवलम्बन गनुापने प्रयक्रयााः (१) सलमलिले पिहरूको सहमलिमा मलेलमलापको लालग 
छलफल गने िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि िथा मलेलमलापकिाालाइा सोको 
जानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहमलिमा मलेलमलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन 
। 

  (२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बमोजजम मलेलमलापकिााले िोकेको स्थानमा िोयकएको 
समयमा उपजस्थि हनुे र्ाययत्व रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको र्ाययत्व पिहरूले परुा नगरेमा मेललमलापकिााले 
मेललमलापको प्रयक्रया बन्र् गरी सलमलिलाइा सोको ललजखि जानकारी गराइा उजरुीको कागजाि यफिाा 
पठाउनसक्नेछ । 
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  (४) मेललमलापको क्रममा मेललमलापकिााले पिहरूबीचमा सहजकिााको भलूमका गनेछ र 
उि भलूमका लनवााह गने क्रममा लनजले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग समेि एकल वा 
सामूयहक वािाा गनासक्नेछाः 

(क) यववार्को यवषयमा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजकेो व्यजि; िथा 
(ख) यववार्को यवषयवस्िकुो बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्मी । 

  (५) मेललमलापकिााले पिहरूको सहमलिमा पिहरूसँग रे्हाय बमोजजम वािाा गनासक्नेछाः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्िवािाा; िथा 
(ख) टेललफोन वािाा, लभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वािाालाप 

। 
  (६) प्रचललि कानून िथा यस ऐनको मान्यिा यवपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहमलिमा 

मेललमलापकिााले मलेलमलापको कायायवलि लनिाारर् गनासक्नेछ । 

६७. मेललमलापकिााको आचरर्ाः (१) मलेलमलापकिााले रे्हाय बमोजजमको आचरर् पालन गनुापनेछाः- 

(क) मेललमलाप सम्बन्िी कारवाही लनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् 
वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइा िर, त्रास, झकु्यान वा प्रलोभनमा पारी मलेलमलाप गराउन 
नहनु;े 

(घ) यववार् कायम रहेको अवस्थामा यववार्को कुनै पिसँग आलथाक कारोबारमा 
सँलग्न नहनु;े 

(ङ) मेललमलाप सम्बन्िमा बनकेो प्रचललि कानून िथा अन्य स्थायपि मान्यिा 
यवपरीि आचरर् गना नहनुे; 

(च) मेललमलापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानजनक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रलि 
समान व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेललमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरेको यवषयवस्िकुो गोपनीयिा 
कायम राख्न;े िथा 

(ज) मेललमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि वा वस्ि ुप्रयक्रया 
सम्पन्न भएपलछ वा लनज प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ सम्बजन्िि पिलाइा 
सरुजिि यफिाा गने । 

  (२) सलमलिले कुनै मेललमलापकिााले उपर्फा (१) बमोजजमको आचरर् पालना नगरेको 
उजरुी परी वा सो यवषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्िो 
मेललमलापकिाालाइा मलेलमलापकिााको सूचीबाट हटाउनछे । 
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६८. ललखि ियारी र लमलापत्राः (१) मलेलमलापकिााले पिहरुसँगको छलफल पश्चाि मेललमलापको लालग 
र्वैु पि सहमि भएकोमा लमलापत्र गराइा सहमलि भएको यवषयवस्ि ुबमोजजमको लमलापत्रको ललखि 
ियार गरर सलमलि समि पठाउनपुनेछ । 

   

६९. मेललमलाप नभएको उजरुीमा गनुापने कारवाहीाः (१) मलेलमलापकिााले पिहरु बीचमा मेललमलाप 
हनु नसकेमा सो व्यहोरा खलुाइा प्रलिवरे्न ियार गरी यववार्का सबै कागजाि सयहि सलमलिमा 
यफिाा पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाा मलेलमलापकिााले पिहरुलाइा सलमलि समि हाजीर हनु 
जाने बयढमा साि दर्नको म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०. मेललमलाप नभएको उजरुीमा लनर्ाय गनुापनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्मा 
सलमलिले मेललमलापको लालग पठाएको उजरुीमा पिहरुबीच मेललमलाप हनु नसयक 
मेललमलापकिााको प्रलिवरे्न सयहि प्राप्त हनु आएमा कानून बमोजजम कारवाही गरी लनर्ाय गनुापछा 
।  

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन रे्हाय बमोजजमको उजरुीमा 
अलिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ालि वा लनकायमा उजरुी गना जान ुभलन सनुाइा पठाइादर्नपुछााः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजजमको यववार्मा; 
िथा 

(ख) कुनै अर्ालि वा लनकायबाट मेललमलापको लालग प्रयेषि भएको 
यववार्मा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बमोजजमको यववार्मा सम्बजन्िि अर्ालि वा लनकायमा 
पठाउँर्ा हाजजर हनु जान ेिारेख िोकी पठाउने िथा लमलसल समेि नक्कल खिा गरी अलभलेख राजख 
सक्कल लमलसल सम्बजन्िि अर्ालि वा लनकायमा पठाउनपुनेछ । 

७१. मेललमलाप र्स्िरुाः मेललमलापमा जाने यववार्को हकमा मलेलमलापकिााले पिहरुले सहमलिमा दर्न 
मञु्जर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन । िर पिहरूको सहमलिमा मलेलमलापकिााले 
पिहरुबाट बढीमा रु ५००।-/५००।- ललन पाउनेछन ।  

७२. समरु्ाय स्िरमा हनुे सामरु्ाययक मेललमलाप प्रविान गना कमाचारी िोक्न सक्नेाः (१)सलमलिले स्थानीय 
स्िरमा मलेलमलाप प्रवध्र्ान गनाको लालग कायापाललकामा अनरुोि गरेमा कमाचारी खटाइा समरु्ाय 
स्िरमा मलेलमलापको प्रवध्र्ानात्मक कायाक्रम गना सयकनेछ । 

(२) समरु्ाय स्िरमा हनुे सामरु्ाययक मलेलमलापको हकमा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा 
अनभुव नभएका मेललमलापकिाावाट मलेलमलाप गराउन वािा पने छैन । 

(२) सलमलिले समरु्ायस्िरमा हनुे सामरु्ाययक मलेलमलापको कायायवलि िोके वमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेर्-९ 

लनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था  

७३. सजचवालयको जजम्मेवारीाः कायापाललकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनमा रयह सलमलिको लनर्ाय 
कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रेखरे्ख गने जजम्मवेारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनेाः (१)गाउँपाललका/नगरपाललका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै विा कायाालय 
िथा अन्य कायाालयले यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजजम सलमलिले गरेको लनर्ाय बमोजजम 
व्यजि वा संस्था वा अन्य कसैसँग असलु गनुापने जरीवाना वा अन्य रकम असलुउपर गना सहयोग 
गनुापनेछ ।  

  (२)  यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजजम सलमलिले असूल गनापने जरीवाना, लबगो वा 
अन्य कुनै प्रकारको रकम असलुउपर नभइा उपर्फा (१) मा उललेख भए बमोजजमका कायाालयहरुले 
कुनै लसफाररश वा कुन ैकाया गररदर्नेछैनन । 

७५. असलु उपर गनेाः (१) अलभलेख प्रशासकले सलमलिको लनर्ाय बमोजजम कुनै पिसँग जरीवाना वा 
लबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असलु उपर गनुापने भएमा सो पिले जरीवाना लिना बझुाउन लयाएमा 
बजुझ सर्रस्याहा गरी जरीवानाको लगि किा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम असलुउपर नभएमा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाम नामेसी 
िथा जरीवाना रकम समिेको यववरर् गाउँपाललका/नगरपाललकाको कायाालयका साथै सबै विा 
कायाालयमा समिे अलभलेखको लालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बमोजजम लेजख आएमा त्यस्िो पिसँग जरीवाना 
रकम असलुउपर गरी अलभलेख शाखामा सर्रस्याहा गना पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम गरेको कुनै लनर्ाय बमोजजम कुनै पिले राखेको 
र्स्िरु, वा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइा पाउने भएमा भराइा पाउन ेपिले भरी 
दर्नपुने पिको त्यस्िो रकम भराइा दर्नपुने स्रोि खलुाइा अनसूुची-१२ बमोजजमको ढाँचामा लनवेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम लनवरे्न दरँ्र्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँक खािा वा कुन ै
सहकारी वा बचि संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लललाम लबक्री गरी असलु उपर गनुापने 
अवस्था भएमा कुन ैअचल सम्पजिको व्यहोरा खलुाइा लनवरे्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको लनवेर्नमा र्फा ७८ बमोजजमको यववरर् खलुाइा लनवरे्न 
दर्नपुनेछ  

७७. चलन चलाइादर्नेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम गरेको कुन ै लनर्ाय बमोजजम कुनै सम्पजि वा 
अलिकार वा कुनै यवषयवस्ि ुवा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्िो 
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चलन पाउने यवषयको यववरर् खलुाइा अलभलेख प्रशासक समि अनसूुची-१३ को ढाँचामा लनवेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम लनवरे्न परेमा अलभलेख प्रशासकले लनर्ाय बमोजजमको यवषयको 
चलन चलाइादर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजमको लनवरे्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ु पने सम्पजिको र्फा ७८ 
बमोजजमको यववरर् खलुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पजिको यववरर् खलुाउनपुनेाः भररभराउ गना वा चलन चलाइ पाउनको लालग लनवेर्न दर्न े
यववार्को पिले लनवेर्नमा सम्पजिको यववरर् उललेख गर्ाा रे्हाय बमोजजमको यववरर् खलुाउन ु
पनेछाः- 

  (क) अचल सम्पजिको यववरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकलला; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;    

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

(४) घर जग्गाको अवजस्थिी आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रमा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पदक्क सिकसँग जोलिएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वालमत्व रहेको व्यजिको नाम थर साथै स्वालमत्व भन्र्ा 

फरक व्यजिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै 
अन्य यववरर्; िथा 

(७) घरमा भएको लगापाि िथा खररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनिम मूलय । 

  (ख) चल सम्पजिको यववरर्ाः 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग वा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाम थर; 

(२) बैँक खािामा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बैँक िथा शाखाको नाम; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि लबयक्र मूलय; 
िथा 

(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अवस्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै 
प्रत्येकको साइज र सँख्या । 

७९. सम्पजि रोक्का राख्नाेः (१) अलभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बमोजजम लनर्ाय कायाान्वयनको 
लालग लनवेर्न परेपलछ रे्खाइएको सम्पजिको हकमा आवश्यक पने जलि जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्िमा 
लनर्ायको लालग कायाापाललका समि पेश गने र कायापाललकाबाट रोक्का राख्न ेलनर्ाय गरेपछी लनर्ाय 
बमोजजम जेथा रोक्का राख्नको लालग सो जेथा र्िाा रहेको कायाालय वा रजजषे्ट्रशन गने कायाालयमा 
लेजख पठाउनपुनेछ । 
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  (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायिको सम्पजिको हकमा लनवेर्न परेको बयढमा र्इुा दर्न लभत्र 
सम्पजि िायर्ाि गना लगाइा िायर्ाि गर्ााको समयमा नै आवश्यक पने जलि सम्पजि वा सोबाट 
प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्याज, मनुाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नपुछा र त्यसको भपााइा 
सम्बजन्िि पिलाइा दर्नपुछा । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बमोजजमको सम्पजिको हकमा भररभराउको लालग आवश्यक 
पने जलि सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकिाअनसुार लेखा शाखा वा सम्बजन्िि बैँक वा 
सम्बजन्िि लनकायमा िरुुन्ि लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलि रोक्का सम्वजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बमोजजम हनुेछ । 

 
८०. सम्पजि लललाम गर्ाा अपनाउनपुने कायायवलिाः (१) कायापाललकाले यस ऐन बमोजजम भरीभराउ गनुापने 

लबगो वा कोटा फी वा त्यस्िै कुनै रकम असलुउपर गना र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोजजम 
सम्पजिको यववरर् खलुाइा र्खाास्ि परेमा त्यस्िो रकम भरी दर्नपुने व्यजिलाइा बझुाउनपुने रकम 
बझुाउन साि दर्नको म्यार् दर्इा सूचना जारी गनुापछा । 

  (२) उपर्फा (२) बमोजजमको म्यार्मा रकम बझुाउन नलयाएमा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यजिको 
भरीपाउने व्यजिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोजजमको सम्पजि िायर्ाि गरीलयाउनपुछा 
।   

  (३) र्ण्ि, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अर्ालि वा लनकाय वा गाउँपाललका/नगरपाललका 
वा सलमलिको लनर्ायले असलु उपर गनुापने कुनै रकमको हकमा त्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यजिले 
बझुाउन नलयाएमा लनजको जनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेमा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन जेथा जमानि वा कुनै प्रकारको 
नगर् िरौट र्ाजखल गरेको हकमा सो सम्पजिबाट खाम्ने जलि रकमको लालग उपर्फा (३) बमोजजम 
गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बमोजजम मोल कायम भएपलछ उि अचल सम्पजिको लललामको सूचना 
सम्बजन्िि पिलाइा दर्इा सवासािारर्को जानकारीको लालग लललाम हनुे लमलि र सम्पजिको यववरर् 
सयहिको सावाजलनक सूचना गाउँपाललका/नगरपाललका, जजलला प्रशासन कायाालय, जजलला अर्ालि, 
जजलला समन्वय सलमलिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा लनयन्त्रकको कायाालयमा टाँस्न 
लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बमोजजमको सूचनामा िोयकएको दर्नमा उि सूचनामा िोयकएको सम्पजि 
पञ्चयकिे मोलबाट मालथ बढाबढ प्रयक्रया बमोजजम लललाम गनुापनेछ । 

  (७) लललाम प्रयक्रयामा सम्भव भएसम्म जजलला अर्ालि, जजलला प्रशासन कायाालय वा 
स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा गाउँपाललका/नगरपाललका िेत्र लभत्र रहेका 
अन्य सरकारी कायाालयका प्रलिलनलिलाइा रोहवरमा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बमोजजम गर्ाा उि सम्पजि कसैले पलन लललाम सकार नगरेमा सोयह 
प्रयक्रयाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक लललाम गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पलन कसैले लललाम सकार 
नगरेमा भराइापाउने पि लनवरे्कलाइा नै उि सम्पजि पञ्चयकिे मोलमा सकार गना लगाउनपुनेछ । 
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  (९) उपर्फा (८) बमोजजम गर्ाा लनवरे्कले सम्पजि सकार गना नचाहेमा पलछ अको जेथा 
खलुन आएका बखि कानून बमोजजम गनेगरी लनजको लनवेर्न िामलेीमा राखी लललाममा चढाइाएको 
सम्पजि फुकुवा गरीदर्नपुछा ।      

  (१०) यस र्फामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन गाउँपाललका/नगरपाललकाको 
कुनै रकम असलु उपर गने क्रममा लललाम गर्ाा कसैले सकार नगरेमा जलिमा सकार हनु्छ त्यलिमा 
नै सो सम्पजि लललाम गरी प्राप्त रकम सर्रस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोजजम अन्य 
सम्पजि वा प्रयक्रयाबाट असलुउपर गनुापनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः (१) अलभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बमोजजम सम्पजि िायर्ाि गनुापर्ाा कजम्िमा 
विा सजचव स्िरको कमाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको मूलय स्पष्ट खलुने गरी 
िायर्ाि गनालगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम िायर्ाि गने कमाचारीले िायर्ाि गनुापने सम्पजिको चलनचलिीको 
मूलय कायम गने प्रयोजनले पञ्चयकिे मोल कायम गरी मचुलुका खिा गरी अलभलेख प्रशासक समि 
प्रलिवरे्न सयहि पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम पञ्चयकिे मोल कायम गर्ाा रे्हाय बमोजजमक कुरालाइा आिार 
ललइा कायम गनुापनेछाः 

(क)  लनवरे्कले लनवरे्नमा खलुाएको मूलय; 

(ख) लनर्ायमा उललेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पिले जमानि वा कुनै अन्य प्रयोजनको लालग कायापाललका समि लनवरे्न 
दरँ्र्ा खलुाएको मूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय मूलयाँकन अनसुारको मूलय; 

(ङ) मालपोि कायाालयले कायम गरेको न्यूनिम मूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी लनकायले कुनै मूलय कायम गरेको 
भए सो मूलय; 

(छ) पञ्चयकिे मोल कायम गनुाभन्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्लबयक्र भएको 
भए सो मूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे मोल” भन्नाले अचल सम्पजि लबयक्र गनुापर्ाा लबयक्रहनुे 
न्यनुिम मूलयलाइा सम्झनपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजम गर्ाा रे्हाय बमोजजमको कुरालाइा समेि ध्यानमा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायि सिक सञ्जालसँग  

जोलिएको छ वा छैन; िथा 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको विामान अवस्था सम्बन्िमा 

प्रायवलिक मलुयाँकन प्रलिवेर्न । 

८२. खाम्नेजलि मात्र लललाम गनुापनेाः (१) कायापाललकाले र्फा ८० बमोजजम लललाम गर्ाा असलुगनुापने 
बाँयक खाम्ने जलि सम्पजिमात्र लललाम गनुापनेछ ।       
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  (२) सम्पजि लललाम गर्ाा सकार भएको रकम असलुउपर गनुापने भन्र्ा बयढ भएमा सो बयढ 
भएको जलि रकम सम्पजिवाल पिलाइा यफिाा गरीदर्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम रकम यफिाा पाउने पि लललाम गर्ााको बखि उपजस्थि नभएको 
भए रकम यफिाा ललन आउनभुनी लनजको नाममा साि दर्नको सूचना जारी गरीजझकाइा रकम यफिाा 
गनुापछा । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजम गर्ाा सम्बजन्िि पि रकम यफिााललन नआएमा उि रकम 
सजञ्चिकोषमा र्ाजखल गरी आम्र्ानीबाँलि सर्रस्याहा गनुापछा । 

  (५) अलभलेख प्रशासकले र्फा ८० बमोजजम लललाम गरेको सम्पजि सकार गने पिको 
नाममा सम्पजि र्िाा नामसारीको लालग सम्बजन्िि कायाालय वा लनकायमा पत्राचार गरी लनजलाइा 
सम्पजिको चलनपूजी उपलब्ि गराइा आवश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइादर्नपुछा ।  

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन र्फा ८० बमोजजमको लललाम 
प्रयक्रया अगािी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकम बझुाउन लयाए पलन सो रकम नबजुझ सम्पजि लललाम 
गनुापनेछ । 

८३. लललाम उपरको उजरुीाः यस ऐन बमोजजम भएको लललामको प्रयक्रयामा जचि नबझु्न ेपिले जनु 
प्रयक्रया उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलमलि समि उजरुी पेश गरी भएको 
आरे्श बमोजजम गनुापनेछ । 

८४. लबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बमोजजम लबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा 
लागेको खचा लबगो भरीदर्नपुने वा चलनदर्नपुने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथाजस्थलिमा राख्नाेः कायापाललकाले यस ऐन बमोजजम चलनचलाइा माग्न वा लबगो भराइापाउन कुन ै
सम्पजि रे्खाइा लनवेर्न परेपलछ लबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्मको लालग 
उि सम्पजि हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, लबगाना िथा कुनै प्रकारको लनमाार् काया गरी उि 
सम्पजिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि पिको नाममा आरे्श जारी 
गरी उि सम्पजि यथाजस्थलिमा राख्नपुनेछ ।     

८६. लनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अलभलेख प्रशासकले कुन ैपिले र्फा ८५ बमोजजम भएको आरे्श 
यवपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आदर् गरेको लनवरे्न परेमा उि 
लनवरे्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पिको नाममा लिन दर्नको म्यार्  जारी गरी लनजलाइा हाजजर गराइा 
सो लनवरे्न सलमलि समि पेश गनुापनेछ ।     

  (२) सलमलिले उपर्फा (१) बमोजजमको लनवरे्न पेश हनु आएमा पिलाइा नयाँ उजरुी र्िाा 
गना नलगाइा उि लनवरे्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनर्ाय गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बमोजजमको लनवेर्नको 
व्यहोराबाट लनवरे्न सलमलिको िेत्रालिकार लभत्र नपने यवषयमा परेको रे्जखएमा सलमलिले उि 
यवषयमा िते्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा लनकाय समि जान सनुाइा दर्नपुनेछ । 
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८७. चलनचलाउन े सूचनााः (१) अलभलेख प्रशासकले सलमलिको लनर्ाय बमोजजम चलन चलाइा पाउन 
लनवरे्न परेमा चलन चलाउन ेलमलि खलुाइा फलानो लमलिमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन 
कमाचारी खयटइा आउने हुँर्ा सो लमलि अगावै घर जग्गा खालल गरीदर्न ुभलन चलन दर्नपुने पिको 
नाममा सूचना जारी गनुापनेछ ।    

  (२) चलनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा 
अलभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाममा उपर्फा (१) बमोजजमको सूचना जारीगनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजम िोयकएको लमलिमा खयटइाजाँर्ा घरजग्गा खाली गरेको भए 
सम्बजन्िि कमाचारीले चलन चलाइा दर्एको मचुलुका खिागरी िथा घरजग्गा खाली नगरेको भए 
खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको मचुलुका खिा गरी प्रलिवरे्न साथ अलभलेख शाखामा पेश 
गनुापनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

यवयवि 

८८. नक्कल लनवेर्नाः (१) सलमलि समि र्िाा रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला पिले यववार्को लमलसलमा 
रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल ललनको लालग लनवेर्न दर्एमा सलमलिले उि पिलाइा सो कागजको 
नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनवरे्न दरँ्र्ा सम्बजन्िि पिले उजरुी शाखामा रहेको 
लमलसलको नक्कल ललनपुर्ाा उजरुी प्रशासक िथा अलभलेख शाखामा रहेको लमलसलको नक्कल ललनपुने 
भएमा अलभलेख प्रशासक समि लनवरे्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजमको लनवरे्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्बजन्िि 
कमाचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोयह दर्न नभए सोको भोललपलट 
नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बमोजजम लनवेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको लालग फरक फरक लनवेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (५) यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बमोजजमको लनवेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिामा 
कागजपत्रको फोटो जखच्न ेअनमुलि मागेमा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कल लनवरे्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बमोजजमको ढाँचामा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कल र्स्िरुाः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बमोजजम नक्कल वा फोटो जखच्नको लालग लनवेर्न 
दर्नेपिसँग रे्हाय बमोजजमको र्स्िरु ललइा नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछाः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; 
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(ख) सलमलिको लनर्ाय कागजको हकमा प्रलि सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– 
रुपैयाँको र्रले; िथा 

(ग) ललखि कागजपत्रको नक्कल नललइा फोटो जखच्न चाहेमा प्रलि पानाको रू ५।–         
रुपैयाँको र्रले । 

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन प्रचललि कानून बमोजजम नक्कल 
र्स्िरु नलाग्ने पिलाइा यस र्फा बमोजजमको र्स्िरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बमोजजम नक्कल उिार गरी लैजान ेपिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको 
व्यवस्था आफै गनुापनेछ । 

९०. र्स्िरु उललेख गनेाः (१) नक्कल प्रमाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रमाजर्ि गर्ाा नक्कल 
लैजान ेपिको नाम थर िथा उजरुीमा हैलसयिका साथै नक्कल उिार गरेवापि र्ाजखल गरेको र्स्िरु 
र नक्कल पाना समेि उललेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा जनाइा नक्कल प्रमाजर्ि गनुापनेछ । 

   
९१. र्स्िरु चिुा नभइा नक्कल नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बमोजजम नक्कल माग्ने पिले 

नक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९ बमोजजम लाग्न े र्स्िरु र्ाजखल नगर्ाासम्म नक्कल दर्नेछैन र सो 
नक्कलको आलिकाररकिा प्रमाजर्ि गना पाउनछैेन ।  

९२. प्रचललि कानून बमोजजम हनुाेः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उजरुीसँग सम्बजन्िि 
प्रचललि कानूनमा कुनै कुरा लेजखएको भए सोमा लेजखए जलिको हकमा सोयह बमोजजम हनुेछ । 

९३. लनयम बनाउने अलिकाराः सलमलिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लालग आवश्यक लनयम 
बनाउन सक्नछे । 
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अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

 

.............. यिल्ला/गाउपँायलका......................... वडा िं ................. को 

..................................................वस्िे...............................छोरा/छोरी/श्रीियि वर्ष .......को 

........................................(प्रथि पक्ष) यिवेदक ............................................... 

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला/गाउपँायलका......................... वडा िं. ......... को 

..................................................वस्िे...............................छोरा/छोरी/श्रीियि वर्ष .......को 

........................................(दोश्रो पक्ष) यवपक्षी ............................................... 

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 ँ ि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 ँ।  
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३. यस गाउपँायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाबाट िा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  

अयधकारक्षेत्रयभत्र 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 सिंाय भोग्ि ियार छु 

।  

 

यिवेदक 

िािः  ............................. 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्
।  
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अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजरुी र्िाा गरेको लनस्साको ढाँचा 

श्री  .................... 

........................ । 

 

यवषय:  उजरुी र्िााको लनस्सापत्र सम्बन्िमा । 

 

..............वस्ने िपाइ यवरुद्धमा.............................वस्ने...........................ले................. 
भनी उजरुी र्िाा गना लयाएकोमा आजको लमलिमा र्िाा गरी र्िाा नं. ...........कायम भएकोले यो 
लनस्सा जारी गररदर्एको छ । 

अलिकृि कमाचारी 

र्स्िखि:   ........  

लमलि:   ...........  
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अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्याययक सलमलि  

.......... गाउँपाललकामा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

वार्ी           प्रलिवार्ी 

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

मदु्दा  .................... 

लमलि ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही दर्न ........... बजे 
यस न्याययक सलमलि/कायाालयमा उपजस्थि हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

वार्ी ................        प्रलिवार्ी ................ 

 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्याययक सलमलि 

.......... गाउँपाललका 
बाट जारी भएको िारेखको पचाा 

 

वार्ी        प्रलिवार्ी 

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

मदु्दााः ...................... 

 

लमलि ............... मा .................... काम गना ........ बजे हाजजर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको र्स्िखि  

लमलि ................. 
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अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

ललजखि जवाफको नमूना 
न्याययक सलमलि समि पशे गरेको 

ललजखि जवाफ 

प्रथम पि 

.............. यिल्ला/गाउपँायलका........................., वडा िं. ......... को 

..................................................वस्िे...............................(िािा सम्वन्ध उल्लेि गिे) वर्ष 

.......को यलयिि िवाफ प्रस्ििु किाष .................................... को  

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

र्ोस्रो पि 

.............. यिल्ला/गाउपँायलका...................., वडा िं. ......... को 

..........................छोरा/छोरी/श्रीियि वर्ष .......वस्िे ........................................ यिवेदक(यवपयक्ष) 

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

यवषय सम्वन्ि यवच्छेर् । 

म लनम्न वुरँ्ाहरुमा लेजखए वमोजजम लनवेर्न गर्ाछु  : 

१. म ललजखि जवाफ प्रस्ििुकिाा र यवपिी लनवेर्कयवच संवि २०६९ सालमा सामाजजक 
परम्परा अनसुार यववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको 
समेि जायजन्म भएको दठक हो । २०७१ सालको लिहारमा माइि गएपछी म घर नफकेको, 
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्म ललन आएको िर म घर नगएको,मैले 
यवपिी लनवेर्कलाई र्ाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने भनकेो र मेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रमर् गने 
सम्मको काया गरेकोभलन कपोलकजलपि झठुा र हुँरै् नभएका लनरािार व्यहोरा उललेख गरी यववार् 
गरेको कुरा उललेख गना चाहान्छु ।  

२. मलाई यवपिी लनवेर्क समेि लमली गालल गलौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी 
घरबाट लनकाला गरेपछी म माइिीमा आई वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारर् 
ममाथी यवलभन्न यकलसमका आरोप लगाई अपमान गने, गाली गलौच गने लगायिका कामहरु हुँरै्गए 
। पररवारका अन्य सर्स्यहरुले म माथी घृर्ा गने, वोलचाल नगने जस्िा काया गरेपलन यवपिीबाट 
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केही समय मलाई नै समथान र सहयोग गरै् आएका लथए िर पछी यवपिी लनवेर्क समेि उलनहरुसँगै 
लमले र मलाई जवरजस्ि गरबाट लनकालने कायामा सहभागी भए  । के कुन कारर्ले वा मेरो के 
गलिीले यसो गरेका हनु भलन वझु्र्ा वेलावेला र्ाइजो नलयाएको भलन माइिी पिसमेिको  आलोचना 
गने गरेका लथए । सायर् उलनहरुलाई र्ाइजोकै लोभका कारर् मलाई घरबाट लनकालीदर्एका 
हनुपुर्ाछ । मैले कुनै गलिी नगरेको र यवपिी लोग्नेसँग पूवावि माया, सद्भाव र सम्मान यथावि 
रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायम गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्ि लनकालेपछी ४ मयहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माइिी आएको 
झण्िै ३ वषासम्म वेखवर, सम्पका यवयहन वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ि यवच्छेर्को माग गरी लनवेर्न 
दर्न ुआफैँ मा आश्चयाजनक लागेको छ, सत्य िथ्य वजुझ कानून वमोजजम गररपाउँ ।  

४.  .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायविीको र्फा  ....वमोजजम  
ललजखि जवाफ वापि र्स्िरु रु ......यसै लनवेर्नसाथ र्ाजखल गरेको छु ।   

५. यो ललजखि जवाफ म्यार्लभतै्र ललई म आफैं  उपजस्थि भएको छु ।  

६. यस यवषयमा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायमा कुन ैप्रकारको लनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोजजम संजाय भोग्न 
ियार छु ।  

लनवेर्क 

नामाः  .................................. 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्याययक सलमलिबाट जारी भएको 

म्यार् सूचना 

.................................... बस्ने को नाउँमा गाउँपाललका ........................................ जारी भएको 
१५ दर्ने सूचना (पन्र) 

...................................... बस्नलेे िपाईको लबरुद्ध .................................................. यववार् 
परेको भलन लनवरे्न र्िाा गरेको हुँर्ा सो .......................................... को प्रलिललयप यसै साथ पठाईएको 
छ । अि: िपाईले यो मयार् बझेुको वा ररि पूवाक िामेल भएको लमलिले १५ (पन्र) दर्न लभत्रमा आफ्नो 
भनाइ सयहि आफैं  वा कानून बमोजजमको वारेश माफा ि यस कायाालयमा हाजजर हनु आउनहुोला । अन्यथा 
कानून बमोजजम हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम।् 
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अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

....................................... न्याययक सलमलि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

लनर्ाय 

संवि ............... सालको लनवरे्न नं........ 

यवषय: वलेसीबाट पानी झारेको । 

............. जजलला ................गाउँपाललका विा नं....... वस्ने ............................. प्रथम पि 

यवरुद्ध 

............. जजलला ................गाउँपाललका विा नं....... वस्ने ............................. र्ोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ वमोजजम लनवरे्न र्िाा भई सोही ऐनको र्फा 
४६ वमोजजम गठन भएको न्याययक सलमलि समि प्रस्ििु हनु आएको मदु्दाको संजिप्त िथ्य र लनर्ाय यस 
प्रकार छाः  

(१) .............. गाउँपाललका विा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा पजश्चम िफा का यक.नं..........का संलियार यवपिी ...................ले 
घर वनाउँर्ा आफ्नो घरजग्गामा लसमानासम्म आई जोलि वनाएको िर छि िथा वलेसीको पानी आफ्नो घर 
कम्पाउण्िलभत्र झानेगरी वनाएको हुँर्ा सो वलेसी वन्र् गराइपाउँ भने्न लनवरे्कको लनवरे्न व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँपाललकाबाट प्रचललि भवन लनमाार् सम्वन्िी मापर्ण्ि वमोजजम इजाजि प्राप्त गरी 
भवनको नक्सा समेि स्वीकृि गराई सो नक्सा वमोजजम भवन लनमाार् गरेको हुँ । यवपिी लनवरे्कले भन े
वमोजजम आफ्नो घरको छि िथा वलेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरजग्गामा 
झाने गरेको हुँर्ा झठुा लनवरे्न खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको ललजखि जवाफ ।  

(३) .............. गाउँपाललकाबाट स्थलगि लनररिर् िथा सवेंिर् गना गएका प्रायवलिक टोललले स्थलगि 
लनररिर् गरी लमलि.........मा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रलिवरे्नबाट प्रत्यथीको घरिफा बाट छि िथा 
वलेसीको पानी खस्र्ा लनवरे्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भने्न व्यहोरा उललेजखि भएको  ।  

(४) यववार्का र्वैु पिलाई मलेलमलाप गराउने प्रयोजनका लालग.......................... गाउँपाललका विा 
नं........,................. मा रहेको मेललमलाप केन्द्रमा पठाउँर्ा मेललमलाप हनु नसकी फयका  आएको ।  
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लनर्ाय 

र्वैु पिलाई सनुवुाईको लालग आज पेशी िोयकएकोमा यववार्का सम्वजन्िि पिहरु स्वयमं िथा लनजहरुबाट 
लनयिु गरेका कानून व्यवसायीहरु समेिको भनाई सनुी पनुाः लमलापत्र गनुाहोस भलन सम्झाउँर्ा वझुाउँर्ा 
पलन लमलापत्र गना मञु्जर नगनुा भएकोले फाइलमा संलग्न प्रमार् कागजहरुको समेि मूलयाङ्कन गरी स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) वमोजजमलनर्ाय दर्नपुने हनु आई लनर्ायिफा  यवचार गर्ाा 
लनवरे्कको यक. नं....को पजश्चमिफा  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलिएर रहेकोमा यववार् रे्जखएन । 
लनवरे्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन 
भलन स्थलगि रुपमै जाँचवझु गरी प्रायवलिक प्रलिवेर्न पेश गना कायाालयबाट खयट गएका प्रायवलिक कमाचारीले 
लमलि.............मा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रायवलिक प्रलिवरे्न समिेबाट लनवरे्कको माग र्ावी वमोजजम 
आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । 
प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररि गरेको नक्सामा समेि छि िथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झाने 
भलन रे्खाईएको र लनवरे्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पानी झाना पाउनपुछा भलन प्रत्यथीले र्ावी यवरोि गना 
समेि नसकेको र प्रचललि कानून र प्रचलनबाट समिे अकााको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा 
वलेसीको पानी झाना पाउने नरे्जखएको हुँर्ा लनवरे्कको माग वमोजजम प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा वलेसीबाट 
आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रवन्ि गनुापने रे्जखन्छ । लनवेर्कको घर कम्पाउण्िमा पानी झाना नपाउन े
ठहछा  । सो ठहनााले िपजशल बमोजजम गनुा ।  

िपजशल 

१. सरोकारवालाले नक्कल माग गना आएमा लनयमानसुार र्स्िरु ललई नक्कल दर्न ु।  

२. यो लनर्ायमा जचि नवझेु ३५ दर्नलभत्र ..............जजलला अर्ालिमा पनुरावरे्न गना जान ुभलन 
 प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरावरे्न नपरेमा कानून वमोजजम लनर्ाय कायाान्वयन गनुा/गराउन ु।  

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-८ 

(र्फा ४८ को सँग सम्बजन्िि) 

अन्िररम संरिर्ात्मक आरे्शको नमूना 
 

........................................................... न्याययक सलमलि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

आरे्श 

संवि ............................ सालको लनवेर्न नं........ 
यवषयाः  यपलििलाई उपचार गराउने सम्वन्िमा । 

................. जजलला ................ गाउँपाललका विा नं........ वस्ने ..................................... प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. जजलला ................ गाउँपाललका विा नं........ वस्ने ..................................... र्ोस्रो पि 

यसमा लनवरे्कको माग वमोजजम ..........................जजलला विा नं................................ वस्न े
...............को नालि ..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................ले आफुलाई 
असाध्य रोग लालग लनयलमि रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौला िायलोलसस गना जचयकत्सकले जशफाररस गरेकोमा 
एकाघरका छोरा वषा .................. को ...........................ले लनयलमि रुपमा िायलोलसस गना अटेर 
गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको वहाना गने गरेको, कयहले कयहले कायाालयको कामको व्यस्ििाले फुसार् 
नलमलेको आदर् कारर् जनाई आफुले लनयलमि प्राप्त गनुापने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हुँर्ा आफ्नो 
जीवन झनझन खिरायिु वन्रै् गएको भलन अस्पिालको जचयकत्सकको पजुाा र जशफाररस सयहि पेश हनु 
आएको लनवरे्न उपर प्रारजम्भक रुपमा जाँचवझु गर्ाा व्यहोरा मनालसव रे्जखएको हुँर्ा हाललाई लनवरे्कको 
लालग जचयकत्सकले जशफाररस गरे वमोजजम हरेक हप्ता २ पटक िायलोलसस गनुा गराउन ुिथा लनजको स्वाथ्य 
लाभका लालग आवश्यक अन्य प्रवन्ि समिे लमलाउन ुभलन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा 
४९(८) वमोजजम यवपिी ........................को नाममा यो अन्िररम संरिर्ात्मक आरे्श जारी गररदर्एका 
छौं । यो आरे्श लमलसल सामेल राखी यवपिीलाई लेखी  पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार उपचार भएको 
जानकारी प्राप्त गरी लमलसल सामेल राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुा ।  

 

ईलि संवि ................... साल ..........मयहना.........गिे................ रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्िि) 

लमलापत्रको लालग लनवेर्नको ढाचँा 
....................गाउँपाललका न्याययक सलमलिसमि पेश गरेको लमलापत्रको संयिु लनवेर्नपत्र 

.............. जजलला गाउँपाललका ......................... विा नं ......... बस्ने ..................................को  
छोरा/छोरी/श्रीमिी वषा............ (प्रथम पि) लनवेर्क ......................................................... 

यवरुद्ध 

.............. जजलला गाउँपाललका ......................... विा नं ......... बस्ने ................................. ललजखि 
जवाफकिाा.................................. को ...................वषा ( र्ोस्रो पि) 

यवषय: सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हामी लनवेर्क  लनम्न ललजखि लनवेर्न गर्ाछौ:  

१. हामीयवच संवि २०६९ सालमा सामाजजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषासम्म  समुिरु र्ाम्पत्य 
जीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म भएको,   सोयह वषा २०७१ सालको 
लिहारमा माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, ललन गएको िर उलटै कुटयपट 
गरी पठाएको भलन लनवेर्कको लनवेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइजो नलयाएको लनउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी जवरजस्ि घरबाट लनकाला गरेको हो । 
आफु खुशीले माइि गई वसेको होइन अझपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यथावि माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने 
स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायम गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको ललजखि जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगिा गरर आयौं, केहीवषा लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्िानको जायजन्म समेिभैसकेको छ 
। घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमटुाव भई लोग्न ेस्वास्नी अलग अलग वसेकोमा गाउँपाललका ....... ..............  
को न्याययक सलमलि माफा ि विा नं  ................. .अन्िगािको   ............................मेललमलाप केन्द्रमा  

मेललमलापकिाा   .................को पहलमा ए क आपसमा छलफल गरी लमली आएको व्यहोरा यो छ की यवगिमा जे 
जस्िा यवषयमा असमझर्ारी िथा वेमेल भएको भएिापनी हामीयवच एक अकााप्रलि यवश्वास, सर्भाव र प्रमे कायमै रहेकोले 
लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छेर् गरी पाउँ भन्ने लनवेर्न र्ावी छोलि पनुाः समुिरु सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य जीवनलाई 
व्यवजस्थि ढंगले अगालि वढाउने छौं । लनवेर्कको घरमा ित्काल लोग्ने स्वास्नी लमलल वस्ने वािावरर् नहनुे भएकोले 
छुिै ठाउमा िेरा ललई वस्न हामी र्वैु पि सहमि भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ 

)२ (वमोजजम यो लमलापत्रको संयिु लनवेर्न पेश गरेका  छौं , लेजखए वमोजजम लमलापत्र गरी पाउँ ।  

४.  ...................गाउँपाललका  स्थानीय न्याययक कायायविी वमोजजम यो लमलापत्रको संयिु लनवेर्न र्स्िरु बापि रु 
यसै साथ संलग्न छ । 

५.यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोजजम सहुँला वझुाउँला ।  

लनवेर्कहरु 

...................................... प्रथम पि 

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

 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 

 

अनुसूची-१० 
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(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 

न्िलापत्रको ढाँचा 

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

.............. यिल्ला ......................गाउपँायलका, ....... वडा िं  बस्िे  .....................   को छोरा /छोरी/श्रीियि 

वर्ष (प्रथि पक्ष) यववेदक .................................. को 

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला ............. . गाउपँायलका ................ वडा िं यलयिि िवाफकिाष ........................को 

.......................वस्िे वर्ष........................ (दोस्रो पक्ष) 

यवर्य: 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 परेको ।  

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

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

स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउ ँभन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ रहेको  ।  

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

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

 .....................गाउपँायलका  को न्याययक सयियि िाफष ि वडा िं  ................अन्िगषिको   ............................

िेलयिलाप केन्द्रिा िेलयिलापकिाष   .................लफल गरी यिली आएकोको पहलिा एक आपसिा छ  

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 

सिुधुर 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 दवुै पक्ष सहिि भएकाले 

स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ )२ (विोयिि यो यिलापत्रको संयुि यिवेदि पेश गरकेा छौं  

, लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउपँायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलक स्थािीय न्याययक कायषयवधी 

विोयिि यो यिलापत्रको संयुि यिवेदि दस्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संलग्ि छ ।   

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

यिवेदकहरु 

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

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

 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे................ रोज शभुम ्। 

अनसुूची-११ 
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(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

िेलन्िलापकताािा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्याययक सलमलि 

............ गाउँपाललका/नगरपाललका समि पेश गरेको लनवेर्न 

 

यवषयःाः मेललमलापकिाामा सूचीकृि हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ििु यवषयमा िपलसलमा उललेजखि कागजािहरुको प्रलिललपी साथै राखी ............  
गाउँपाललका/नगरपाललकाको न्याययक सलमलि अन्िगािका ............ मेललमलाप केन्द्रमा सूचीकृि 
भई मेललमलाप गराउन अनमुिी पाउँ भनी लनवेर्न गर्ाछु ।  

िपलसल  

१) नागररकिा प्रमार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नािक िहसम्म उलिर्ा गरेको शैजिक प्रमार्पत्रको छाँयाकपी, 

३) मेललमलापकिााको िाललम प्राप्त गरेको प्रमार्पत्रको छायाँकपी, 

४) मेललमलाप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व्यजिगि यववरर् (Bio- data) 

                                                         लनवेर्क 

नाम थर: .......... 

र्स्िखिाः ........... 

लमलि: ............. 

 
 

 

अनसुूची-१२ 

 

फोटो 
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(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

...................गाउँपाललकाको न्याययक सलमलि समि पेश गरेको  

भररभराउको लनवेर्न पत्र 

 

यवषयाः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वस्ने................................लनवेर्क ÷वार्ी÷प्रलिवार्ी 

यवरुद्ध 

.......वस्ने.............यवपिी ÷वार्ी÷प्रलिवार्ी 

मदु्धा 

म लनवेर्क लनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्ाछु । 

१  .उपरोि यवप िी संगको उललेजखि मदु्धा यस गाउँपाललका÷नगरपाललकाको न्याययक सलमलिको 
लमलि ..............को लनर्ाय बमोजजम मैले यस कायाालयमा राखेको र्स्िरु ÷रकम 
लमलि ..............को श्री...................लिको फैसला बमोजजम मैले भरी भराईजजलला अर्ा  
पाउने ठहर भएको हुँर्ा उि रकम भरी भराई पाउन यो लनवेर्न पेश गरेको छु । 

२  .मैले यस कायाालयमा जम्मा गरेको र्स्िरु ÷रकमको भरपाई÷रलसर्÷भौचरको सक्कलै प्रलि र 
सम्मानीि श्री .......................छायाकपी यसै साथजजलला अर्ालिको अजन्िम फैसलाको  
संलग्न छ । 

३  .यसमा लेजखएको व्यहोरा दठक हो , झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

लनवेर्क 

लनज .............. 

 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे ...............रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चलन चलाउने लनवेर्न 

 .........गाउँपाललका ÷नगरपाललकामा पेश गरेको 
लनवेर्न पत्र 

यवषयाः चलन चलाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वस्ने.....................लनवेर्क ÷वार्ी÷प्रलिवार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्ने..................यवपिी ÷वार्ी÷प्रलिवार्ी 
मदु्धा 

म लनवेर्क लनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्ाछु । 

१ . उपरोि यवपिीसंगको उललेखजःि मदु्धा यस गाउँपाललका÷नगरपाललकाको न्याययक सलमलिबाट 
लमलि  ........मा लनर्ाय भई उि घर जग्गा  )वा जनु सम्पजि भोग गना पाउने गरी लनर्ाय 

 वा वस्ि ुउललेख गनेभएको छ सो सम्पजि (मेरो हक भोग र स्वालमत्वको हनुे ठहर भएकोमा 
श्री ......जजलला अर्ालिमा यवपिीले प ःुनरावलोकन गरेकोमा सम्मानीि अर्ालिबाट समेि 

लमलि  ..............मा लनर्ाय हुँर्ा न्याययक सलमलिकै लनर्ायलाई सर्र गरी मेरै हक भोग कायम  
गको कायम भएको सम्पजि रहेको हुँर्ा जशघ्रालिजशघ्र मलाई उिगरेको हुँर्ा सो मेरो हक भो  

सम्पजि चलन चलाई पाउन यो लनवेर्न पेश गरेको छु । 

२ . यसै लनवेर्न साथ रे्हायका कागजािहरु संलग्न गरेको छु । 

 क  .न्याययक सलमलिले लमलि............मा गरेको लनर्ायको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........जजलला अर्ालिले गरेको लमलि.............को सर्र फैसलाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यववार् सम्वद्ध लमलसल यसै कायाालयमा रहेको छ ।  

 घ  .लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ , झठुा ठहरे कानून बमोजजम सहुँला बझुाउँला । 

लनवेर्क 

लनज ............... 
 

इलि संवि ्............. साल...................मयहना......................गिे .................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्िि) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

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

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

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

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

आदेश 

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

यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का 

.............. यिल्ला ......................गाउपँायलका, ....... वडा िं  बस्िे  .....................   को छोरा /छोरी/श्रीियि 

वर्ष ........................................ को (प्रथि पक्ष) यववेदक .................................. 

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला ......................गाउपँायलका, ....... वडा िं  यवपक्षी (दोस्रो पक्ष) .......................... बस्िे 

............... वर्ष ................ को यसिा लनवेर्कको माग बमोजजम......जजलला........ ......गाउँपाललका, विा 
नं.... ि.ेफ.................. यक.नं....................... जग्गामा बनेको............................को नाममा रहेको 
अवण्िाको..................वगायफटको चार िलले घर र ललग लगापाि समेि यवपिी...................सम्पजि 
लनज यवपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको मन्जरुी यवना हक हस्िान्िरर् हनु सक्ने आशंका गरी लनवेर्कले 
दर्एको लनवेर्न उपर प्रारजम्भक रुपमा जाँचवझु गर्ाा व्यहोरा मनालसव रे्जखएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यिी को 
नाममा रहेको उजललजखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् गना लसफाररस नदर्न विालाई र अको आरे्श 
नभएसम्मका लालग उि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुा/गना नदर्न ुभनी मालपोि कायाालयको नाममा 
समेि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बमोजजम यो रोक्काको आरे्श जारी गररदर्एका 
छौं । यो आरे्श लमलसल सामेल राखी सम्वजन्िि कायाालयहरुमा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का 
भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसल सामले राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुा । 

 

 

ईलि संवि................साल.............मायहना...........गिे‘.................. रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्याययक सलमलि  

.......... गाउँपाललकामा पेश गरेको 

लनवरे्न पत्र 

यवषय: नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनवरे्क/वार्ी/प्रलिवार्ी 

यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वार्ी/प्रलिवार्ी 

मदु्दा: ..................................। 

म लनवेर्क लनवेर्न र्स्िरु वापि रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवरे्न गर्ाछुःाः 

(१) उपरोि यवपिीसँगको उललेजखि मदु्दामा अध्ययनको लालग रे्हायका कागजािहरु आवश्यक 
परेको हुँर्ा प्रमाजर्ि प्रलिललपी पाउँ भनी यो लनवरे्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रमाजर्ि 
प्रलिललपी पाउँ ।  

रे्हाय  

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
२) लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बमोजजम सहुँला बझुाउँला ।  

लनवरे्क 

लनज 
.......................... 
 

इलि सम्वि ्......... साल ........................ मयहना ...........गिे................ रोज ् शभुम ्। 

 

  आज्ञाले  

 यवष्र् ुप्रसार् पौिेल 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 


