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आठराई गाउँपालिका  न्यालिक सलिलि (काियलिलि सम्बन्धी) ऐन  

२०७५”  

 

प्रस्तावनााः न्यायिक सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि उिुरीको कारवाही र 

यकनारा गर्ाा अपनाउनु पने कािायवयि िि गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं 

पारर्यशािा कािि गरी कानूनको शासन िथा न्याि प्रयिको िनयवश्वास कािि 

राखी रहनको लायग प्रचलनिा रहेको संघीि कानूनिा भए रे्खख बाहेक थप 

कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीि भएकोले, 

नेपालको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोयिि आठराई 

गाउँपायलकाको गाउँसभाले िो ऐन बनाएको छ । 

पररचे्छर् -१ 

प्रारखिक  

१. संयिप्त नाि र प्रारिाः  

(१) िस ऐनको नाि “ आठराई गाउँपायलका  न्यायिक सयियि (कािायवयि 

सम्बन्धी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

                (२) िो ऐन िुरून्त प्रारि हुनेछ । 

२. पररभाषााः यवषि वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा िस ऐनिा; 

 (क) “उिुरी” भन्नाले सयियि सिि परेको उिुरीबाट शुरु भएको प्रचयलि कानून 

बिोयिि सयियिले कारवाही र यकनारा   गने उिुरी सम्झनुपछा  । 

(ख) “खामे्न”  भन्नाले िोयकएको सम्पयिको िूल्ांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई 

सम्झनु पर्ाछ । 

(ग) “चलन चलाईयर्ने”  भन्नाले यनर्ाि पश्चाि हक अयिकार प्राप्त भएको 

व्यखिलाई कुनै वसु्त वा सम्पयि भोग गना यर्ने कािालाई सम्झनुपर्ाछ । 



(घ) “ििानि”  भन्नाले कुनै व्यखि वा सम्पयिलाई न्यायिक सयियिले चाहेको 

वखििा उपखस्थि वा हायिर गराउन यलएको यिम्मा वा उिरर्ायित्वलाई 

सम्झनुपर्ाछ । 

(ङ) “िािेली”  भन्नाले न्यायिक सयियिको िेत्रायिकार यभत्रका यववार्हरुिा 

सम्वखन्धि पिलाई वुझाईने म्यार्,  सुचना,  आरे्श,  पूिी वा िानकारी पत्र 

ररिपूवाक वुझाउने कािालाई सम्झनुपछा  । 

(च) “िािर्ाि”  भन्नाले सम्पयिको यववरर् वा गन्ती गरेको संख्या ियनने व्यहोरा 

वा सम्पयिको फाँटवारी वा लगिलाई 

       सम्झनुपर्ाछ । 

(छ) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोयिि” भन्नाले िस ऐन अन्तगाि बनेको 

यनिििा िोयकए बिोयिि सम्झनुपछा  । 

(ि) “र्रपीठ”  भन्नाले न्यायिक सयियि सिि पेश हुन आएका कुनै 

कागिपत्रको सम्बन्धिा ररि नपुगे वा कानूनले र्िाा नहुने वा नलागे्न भएिा 

त्यसको पछायि पयि सोको कारर् र अवस्था िनाइ अयिकारप्राप्त अयिकारीले 

लेखखयर्ने यनरे्शन वा व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ । 

(झ) “नािेसी”  भन्नाले कुनै व्यखिको नाि, थर र विन सिेिको यवसृ्ति यववरर् 

खुलाइएको व्यहोरालाई सम्झनुपर्ाछ .  

(ञ) “नायलश”  भन्नाले कुनै यववार्को यवषििा र्फा ८ बिोयिि यर्एको उिुरी, 

यनवेर्न वा यफरार् सम्झनुपछा  

(ट)   “यनर्ाि यकिाब”  भन्नाले सयियिले उिुरीिा गरेको यनर्ािको अयभलेख 

राख्नको लायग खिा गरेको उिुरीिा यनर्ाि गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा 

कारर्को संयिप्त उले्लख भएको यकिाब सम्झनुपछा  । 

(ठ)  “पन्चकृयि िोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पयिको स्थलगि िथा स्थानीि 

अवलोकन िूल्ांकन गरी यवक्री यविरर् हुनसके्न उयचि ठहराएर यनयश्चि गरेको 

िुल्लाई सम्झनुपर्ाछ । 



(ि) “पेशी”  भन्नाले न्यायिक सयियि सिि यनर्ािाथा पेश हुने यववार्हरुिा 

पिहरुलाई उपखस्थि गराइ सुनुवाइ गने कािलाई सम्झनुपर्ाछ । 

(ढ) “प्रयिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिुरी र्िाा गर्ाछ सो व्यखि वा 

संस्था सम्झनुपछा  । 

(र्) “वकपत्र”  भन्नाले यववार् सम्बन्धिा िानकार भई सािीको रुपिा व्यि 

गरेका कुरा लेखखने वा लेखखएको कागिलाई सम्झनुपछा  । 

(ि) “बन्द ईिलास”  भन्नाले न्यायिक सयियि अन्तगाि यनरुपर् हुने यववार्हरु 

िधे्य गोप्य प्रकुयिको यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपयनििा कािि गना 

आवश्यक रे्खखएिा सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको 

सुनुवाई किलाई सम्झनुपछा  । 

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सयियि सिि उिुरी र्िाा गने व्यखि वा संस्था 

सम्झनुपछा  । 

(र्) “िूल्तवी”  भन्नाले न्यायिक सयियि अन्तगाि यवचारािीन िुद्धा अन्य अड्डा 

अर्ालििा सिेि यवचारायिन भईरहेको अवस्थािा न्यायिक सयियिले यनर्ाि 

गर्ाा अन्य यवचारायिन िुद्धािा प्रभायवि हुने रे्खखएिा प्रभाव पाने िुद्धाको 

फैसला नभएसम्म प्रभायवि हुने िुद्दा स्थयगि गने कािालाई सम्झनुपछा  । 

(ि) “लगापाि”  भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अन्तर यनयहि टहरा,  बोट यवरुवा,  

खुल्ला ियिन र त्यसिा रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  

सेरोफेरो र समू्पर्ा अविवलाई सम्झनुपर्ाछ । 

(न) “सर्रस्याहा”  भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्दानीिा 

वाधे्न कािालाई सम्झनुपछा  । 

(प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा/नगरसभा सम्झनुपछा  । 



(फ) “सयियि” भन्नाले न्यायिक सयियि सम्झनुपछा  र सो शव्र्ले स्थानीि ऐनको 

र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोयििको सयियिलाइा सिेि िनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषाको लायग छुिा छुिै हुने गरी प्रयिवषाको 

यनयिि स्थािी रुपिा िि गररएको शिा सम्झनुपछा  । 

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

(ि)  "संयविान" भन्नाले नेपालको संयविान सम्झनुपछा  । 

 

 

 

पररचे्छर्-२ 

सयियिको अयिकार 

३. उिुरीिा यनर्ाि सम्बन्धी कािाः सयियििा र्िाा भएका उिुरी वा उिुरीको 

यनर्ाि गने वा र्िाा भएको नायलश वा उिुरीको कुनै व्यहोराले लगि किा 

गने अयिकार सयियिलाइा िात्र हुनेछ । 

४. यनर्ाि सम्बन्धी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उले्लख भएको वा 

प्रचयलि कानूनले सयियि वा सयियिको सर्स्यले नै गने भने्न व्यवस्था 

गरेको वा कािाको प्रकृयिले सयियि वा सयियिको सर्स्यले नै गनुापने स्पष्ट 

भैरहेको रे्खख बाहेकको अन्य कािाहरू िस ऐनिा िोयकएको किाचारी र 

त्यसरी निोयकएकोिा सयियिले यनर्ाि गरी िोकेको वा अयिकार प्रर्ान 

गरेको किाचारीले गनुापनेछ । 

     (२) िोयकएको शाखा प्रिुख वा िोयकएका अन्य किाचारीले िस ऐन र प्रचयलि 

कानून बिोयिि िोयकएको काि गर्ाा सयियिको संिोिक वा सयियिले 

िोकेको सर्स्यको प्रत्यि यनरे्शन, रे्खरे्ख र यनिन्त्रर्िा रही गनुापनेछ । 



५. िस ऐन बिोयिि कािायवयि अवलम्बन गनुापनेाः सयियिले उिुरी वा 

उिुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचयलि र सम्बखन्धि संघीि कानूनिा 

स्पष्ट उले्लख भए रे्खख बाहेक िस ऐन बिोयििको कािायवयि अवलम्बन 

गनुापनेछ । 

६. सयियिले हेनेाः सयियिलाइा  रे्हाि बिोयििको उिुरीहरूिा कारवाही र 

यकनारा गने अयिकार रहनेछाः 

(क) स्थानीि सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७४ को र्फा ४७ 

अन्तगािको उिुरी, 

(ख) िेलयिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलयिलापको लायग गाउँपायलकािा 

पे्रयषि उिुरी, 

(ग) संयविानको अनुसूची-८ अन्तगािको एकल अयिकार अन्तगाि सभाले 

बनाएको कानून बिोयिि यनरूपर् हुने गरी यसयिाि उिुरी, िथा 

(घ) प्रचयलि कानूनले गाउँपायलका िथा नगरपायलकाले हेने भयन 

िोकेका उिुरीहरू । 

७. सयियिको िेत्रायिकाराः सयियिले र्फा ६ अन्तगािका िधे्य रे्हाि 

बिोयििका उिुरीहरूिा िात्र िेत्रायिकार ग्रहर् गने िथा कारवाही 

यकनारा गनेछ   :— 

(क) व्यखिको हकिा उिुरीका सबै पि गाउँपायलकाको भैगोयलक 

िेत्रायिकार यभत्र बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचयलि कानून र संयविानको भाग ११ अन्तगािको कुनै अर्ालि 

वा न्यािािीकरर् वा यनकािको िेत्रायिकार यभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपायलकाको िेत्रायिकार यभत्र परेका कुनै अर्ालि वा 

यनकािबाट िेलयिलाप वा यिलापत्रको लायग पे्रयषि गरीएको, 



(घ) अचल सम्पयि सिावेश रहेको यवषििा सो अचल सम्पयि 

गाउँपायलकाको भैगोयलक िेत्रायिकार यभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बखन्धि यवषिवसु्त रहेकोिा सो घटना 

गाउँपायलकाको भैगोयलक िेत्र यभत्र घटेको । 

 

 

पररचे्छर्-३ 

उिुरी िथा प्रयिवार् र्िाा 

८. यबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर यबवार् र्िाा गर्ाा वा उिुरी चलाउँर्ा 

प्रचयलि कानून बिोयिि हकरै्िा पुगेको व्यखिले सयियिको िोयकएको 

शाखा सिि उिुरी र्िाा गनासके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि उिुरी यरं्र्ा िस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि 

खुलाउनुपने कुरा सबै खुलाइा िथा पुिााउनुपने प्रयक्रिा सबै पुरागरी  

अनुसूची-१ 

 बिोयििको ढाँचािा यर्नुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा लेखखए रे्खख बाहेक उिुरीिा रे्हाि बिोयििको व्यहोरा 

सिेि खुलाउनुपनेछाः 

(क) बार्ीको नाि, थर, विन र यनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्म 

बािे र बजै्य को नाि; 

(ख) प्रयिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्म यनिको बाबु र आिाको नाि, 

थर र स्थान पिा लागे्नगरी स्पष्ट खुलेको विन; 

(ग) गाउँपायलकाको नाि सयहि सयियिको नाि; 

(घ) उिुरी गनुापरेको व्यहोरा र समू्पर्ा यववरर्; 

(ङ) गाउँपायलकाले िोके अनुसारको र्सु्तर बुझाएको रयसर् वा यनस्सा; 



(च) सयियिको िेत्रायिकार यभत्रको उिुरी रहेको व्यहोरा र सम्बखन्धि 

कानून; 

(छ) बार्ीले र्ावी गरेको यवषि र सोसँग सम्बन्धीि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् लागे्न भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्िा पुगेको  सम्बन्धी 

व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पयिसँग सम्बखन्धि यवषि भएकोिा सो सम्पयि चल भए 

रहेको स्थान, अवस्था िथा अचल भए चारयकल्ला सयहिको सबै 

यववरर् । 

(४)  प्रचयलि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयक्रिा वा ढाँचा वा अन्य केयह उले्लख भएको 

रहेछ भने सो सन्दभािा आवश्यक यववरर् सिेि खुलेको हुनुपनेछ । 

(५) कुनै यकयसिको ियिपूयिा भराउनुपने अथवा बण्डा लगाउनुपने अवस्थाको 

उिुरीको हकिा त्यस्तो ियिपूयिा वा बण्डा वा चलनको लायग सम्बखन्धि 

अचल सम्पयिको यववरर् खुलेको हुनुपनेछ । 

९. यबवार् र्िाा गरी यनस्सा यर्नेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि प्राप्त 

उिुरी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारेख िोयक अनुसूची-२ बिोयििको ढाँचािा 

यबवार् र्िााको यनस्सा यर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि िारेख यर्नु पने अवस्थािा िारेख िोक्दा अनुसूची-३ 

बिोयििको ढाँचािा िारेख भपााइा  खिा गरी सम्बखन्धि पिको र्स्तखि 

गराइा यियसल सािेल राख्नुपछा  । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि िारेख भपााइािा िोयकएको िारेख िथा 

उि यियििा हुने कािा सिेि उले्लख गरी सम्बखन्धि पिलाइा अनुसूची-४ 

बिोयििको ढाँचािा िारेख पचाा यर्नुपनेछ । 

१०. उिुरी र्रपीठ गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश 

भएको उिुरीिा प्रयक्रिा नपुगेको रे्खखए पुरा गनुापने रे्हािको प्रयक्रिा पुरा 



गरी अथवा खुलाउनुपने रे्हािको व्यहोरा खुलाइ ल्ाउनु भने्न व्यहोरा 

लेखख पाच यर्नको सिि िोयक िथा यबवार् र्िाा गना नयिल्ने भए सो को 

कारर् सयहिको व्यहोरा िनाइा  र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइा उिुरी यफिाा 

यर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयक्रिा नपुगेको भयन र्रपीठ गरी यफिाा गरेको 

उिुरीिा र्रपीठिा उले्लख भए बिोयििको प्रयक्रिा पुरा गरी पाच 

यर्नयभत्र ल्ाएिा र्िाा गररयर्नुपछा  । 

(३) उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ आरे्श उपर यचि नबुझे्न पिले सो आरे्श 

भएको यियिले यिन यर्न यभत्र उि आरे्शको यवरूध्र्िा सयियि सिि 

यनवेर्न यर्न सके्नछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोयिि यर्एको यनवेर्न व्यहोरा िनायसब रे्खखए सयियिले 

उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ बर्र गरी यबवार् र्िाा गना आरे्श 

यर्नसके्नछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोयिि आरे्श भएिा उिुरी प्रशासकले त्यस्तो यबवार् र्िाा 

गरी अरू प्रयक्रिा पुरा गनुापनेछ । 

११. र्िाा गना नहुनेाः उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको 

उिुरीिा रे्हाि बिोयििको व्यहोरा यठक भए नभएको िाँच गरी र्िाा गना 

नयिल्ने रे्खखएिा र्फा १० बिोयििको प्रयक्रिा पुरा गरी र्रपीठ गनुापनेछाः 

(क) प्रचयलि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् यभत्र 

उिुरी परे नपरेको; 

(ख) प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिको िेत्रायिकार यभत्रको उिुरी रहे 

नरहेको; 

(ग) कानुन बिोयिि लागे्न र्सु्तर र्ाखखल भए नभएको; 



(घ) कुनै सम्पयि वा अयिकारसँग सम्बखन्धि यवषििा यववार् यनरूपर् 

गनुापने यवषि उिुरीिा सिावेश रहेकोिा त्यस्तो सम्पयि वा 

अयिकार यवषििा उिुरी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् 

आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यवषििा उिुरी गने हकरै्िा बार्ीलाइा रहे नरहेको; 

(च) यलखििा पुरागनुापने अन्य ररि पुगे नपुगेको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेाः (१) िस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए 

िापयन प्रचयलि कानून बिोयिि सयियि वा अन्य कुनै अर्ालि वा 

यनकाििा कुनै पिले उिुरी गरी सयियि वा उि अर्ालि वा यनकािबाट 

उिुरीिा उले्लख भएको यवषििा प्रिार् बुयझ वा नबुयझ यववार् यनरोपर् 

भैसकेको यवषि रहेको छ भने सो उिुरीिा रहेका पि यवपिको बीचिा 

सोयह यवषििा सयियिले उिुरी र्िाा गना र कारवाही गना हँुरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि र्िाा गना नयिल्ने उिुरी भुलवश र्िाा भएकोिा सो 

व्यहोरा िानकारी भएपयछ उिुरी िुनसुकै अवस्थािा रहेको भए पयन 

सयियिले उिुरी खारेि गनुापनेछ । 

१३. उिुरीसाथ यलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुापनेाः उिुरीसाथ पेश 

गनुा पने प्रते्यक यलखि प्रिार्को सक्कल र कखििा एक प्रयि नक्कल 

उिुरीसाथै पेश गनुापनेछ र उिुरी प्रशासकले त्यस्तो यलखििा कुनै 

कैयफिि िनाउनुपने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बखन्धि यियसलिा राखे्नछ 

। 

१४.   उिुरी िथा प्रयिवार् र्िाा र्सु्तराः (१) प्रचयलि कानूनिा यबवार् र्िाा 

र्सु्तर िोयकएकोिा सोयह बिोयिि िथा र्सु्तर निोयकएकोिा एक सि 

रूपैिाँ बुझाउनुपनेछ । 



(२) प्रचयलि कानूनिा प्रयिवार् र्िाा र्सु्तर नलागे्न भनेकोिा बाहेक एक सि 

रूपैिाँ प्रयिवार् र्िाा र्सु्तर लागे्नछ । 

१५.   प्रयिवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रयिबार्ीले र्फा २० बिोयिि म्यार् वा 

सूचना प्राप्त भएपयछ म्यार् वा सूचनािा िोयकएको सििावयि यभत्र उिुरी 

प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफा ि यलखखि प्रयिवार् र्िाा गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् पेश गर्ाा प्रयिबार्ीले भएको प्रिार् िथा 

कागिािका प्रयियलयप साथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

(३) प्रयिवार्ीले यलखखि ब्यहोरा यरँ्र्ा अनुसूची-५ बिोयििको ढाँचािा यर्नुपनेछ 

। 

१६.   प्रयिवार्  िाँच गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा १५ बिोयिि पेश 

भएको प्रयिवार् िाँच गरी कानून बिोयििको ररि पुगेको िथा म्यार् यभत्र 

पेश भएको रे्खखए र्िाा गरी सयियि सिि पेश हुने गरी यियसल सािेल 

गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् र्िाा हुने भएिा उिुरी प्रशासकले 

प्रयिबार्ीलाइा बार्ी यिलानको िारेख िोकु्नपनेछ । 

१७. यलखििा पुरा  गनुा  पने सािान्य ररिाः (१) प्रचयलि कानून िथा िस 

ऐनिा अन्यत्र लेखखए रे्खख बाहेक सयियि सिि र्िाा गना ल्ाएका उिुरी 

िथा प्रयिवार्िा रे्हाि बिोयििको ररि सिेि पुरा गनुापनेछाः 

(क) एफोर साइि को नेपाली कागििा बािाँ िफा  पाँच सेखियिटर, पयहलो 

पृष्ठिा शीरिफा  र्श सेखियिटर र त्यसपयछको पृष्ठिा पाँच सेखियिटर 

छोिेको िथा प्रते्यक पृष्ठिा बयिस हरफिा नबढाइा कागिको 

एकािफा  िात्र लेखखएको; 



(ख) यलखि र्िाा गना ल्ाउने प्रते्यक व्यखिले यलखिको प्रते्यक पृष्ठको शीर 

पुछारिा छोटकरी र्स्तखि गरी अखन्ति पृष्ठको अन्त्यिा लेखात्मक 

िथा ल्ाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसािीले यलखि ििार गरेको भए यनिले पयहलो पृष्ठको 

बािाँ िफा  यनिको कानून व्यवसािी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र 

कानून व्यवसािीको यकयसि खुलाइा र्स्तखि गरेको; िथा 

(घ) यलखिको अखन्ति प्रकरर्िा िस यलखििा लेखखएको व्यहोरा यठक 

साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून बिोयिि सहँुला बुझाउँला भने्न उले्लख 

गरी सो िुयन यलखि र्िाा गना ल्ाएको वषा, ियहना र गिे िथा वार 

खुलाइा  यलखि र्िाा गना ल्ाउने व्यखिले र्स्तखि गरेको, । 

िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको यलखि यलनलाइ िो उपर्फाले बािा पारेको 

िायनने छैन । 

 

(२) यलखििा यवषिहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संियिि र 

ििाायर्ि भाषािा लेखखएको हुनुपनेछ । 

(३) यलखििा पेटबोयलिा परेको स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्यखिको 

नाि, थर , ठेगाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 

(४) यलखि र्िाा गना ल्ाउने वा सयियििा कुनै कागि गना आउनेले यनिको नाि, 

थर र विन खुलेको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा  । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः उिुरी वा प्रयिवार् र्िाा गना ल्ाउनेले 

यवपिीको लायग उिुरी िथा प्रयिवार्को नक्कल िथा संलग्न यलखि 

प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा  । 

१९. उिुरी वा प्रयिवार् संशोिनाः (१) यलखि र्िाा गना ल्ाउने पिले 

सयियििा र्िाा भइसकेको यलखििा लेखाइ वा टाइप वा िुद्रर्को सािान्य 

तु्रटी सच्याउन यनवेर्न यर्न सके्नछ । 



(२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्निा िाग बिोयिि सच्याउँर्ा र्ावी िथा 

प्रयिवार्िा गरीएको िाग वा र्ावीिा िुलभुि पििा फरक नपने र यनकै 

सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको रे्खेिा उिुरी प्रशासकले सो 

बिोयिि सच्याउन यर्न सके्नछ । 

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

पिलाइा  यर्नुपनेछ ।  

पररचे्छर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख 

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि 

यबवार् र्िाा भएपयछ बयढिा रु्इा यर्न यभत्र प्रयिबार्ीका नाििा प्रचयलि 

कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोयिि र निोयकएको भए पन्ध्र 

यर्नको म्यार् यर्इा  सम्बखन्धि विा कािाालि िाफा ि उि म्यार् वा सूचना 

िािेल गना सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् वा सूचना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोयििको उिुरी 

िथा उि उिुरी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रयियलपी सिेि संलग्न 

गरी पठाउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन एक भन्दा बयढ 

प्रयिबार्ीलाइा म्यार् यर्नुपर्ाा प्रिार् कागिको नक्कल कुनै एकिना िुल 

प्रयिबार्ीलाइा पठाइा बाँकीको म्यार्िा प्रिार् कागिको नक्कल 

फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेखख पठाउनुपनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोयिि प्राप्त भएको म्यार् विा कािाालिले बयढिा यिन यर्न 

यभत्र िािेल गरी िािेलीको व्यहोरा खुलाइा  सयियििा पठाउनु पनेछ । 



(५) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् िािेल हुन नसकेिा रे्हाि बिोयििको 

यवर््िुिीि िाध्यि वा पयत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल 

गनुापनेछाः 

(क) म्यार् िािेल गररनुपने व्यखिको कुनै फ्याक्स वा इािेल वा अन्य कुनै 

अयभलेख हुन सके्न यवर््िुिीि िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रयिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सके्न िनायसब 

आिार छ भने्न रे्खखएिा सयियिको यनर्ािबाट कुनै स्थानीि रै्यनक 

पयत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीि एफ.एि. रेयििो वा 

स्थानीि टेयलयभिनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी यनकािबाट म्यार् िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हुन 

सके्न िनायसब कारर् रे्खखएिा सयियिको आरे्शबाट त्यस्तो 

सरकारी यनकाि िाफा ि । 

(६) िस ऐन बिोयिि म्यार् िारी गनुापर्ाा अनुसूची-६ बिोयििको ढाँचािा िारी 

गनुापनेछ । 

२१. रोहवरिा राख्नुपनेाः िस ऐन बिोयिि विा कािाालि िाफा ि िािेल 

गररएको म्यार्िा सम्बखन्धि विाको अध्यि वा सर्स्य िथा कखििा 

रु्इािना स्थानीि भलार्यि रोहवरिा राख्नुपनेछ । 

२२. रीि बेरीि िाँच गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको 

प्रयिवेर्न प्राप्त भएपयछ रीिपूवाकको िािेल भएको छ वा छैन िाँच गरी 

आवश्यक भए सम्बखन्धि विा सयचवको प्रयिवेर्न सिेि यलइा  रीिपूवाकको 

रे्खखए यियसल सािेल राखख िथा बेरीिको रे्खखए बर्र गरी पुनाः म्यार् 

िािेल गना लगाइा  िािेली प्रयि यियसल सािेल राख्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा सम्बखन्धि किाचारीले बर्यनिि राखख कािा 

गरेको रे्खखए उिुरी प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइा सयियि सिि 

प्रयिवेर्न पेश गनुापनेछ । 



(३) उपर्फा (२) बिोयििको प्रयिवेर्नको व्यहोरा उपिुि रे्खखए सयियिले 

सम्बखन्धि किाचारी उपर  कारवाहीको लायग कािापायलका सिि लेखख 

पठाउनसके्नछ । 

२३. िारेखिा राख्नूपनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि यबवार् 

र्िाा गरेपयछ उिुरीकिाालाइा र र्फा १६ बिोयिि प्रयिवार् र्िाा गरेपयछ 

प्रयिबार्ीलाइा िारेख िोयक िारेखिा राख्नुपछा  । 

(२) उिुरीका पिहरूलाइा िारेख िोक्दा िारेख िोयकएको यर्न गररने कािको 

व्यहोरा िारेख भपााइा  िथा िारेख पचाािा खुलाइा उिुरीका सबै पिलाइा  

एकै यिलानको यियि िथा सिि उले्लख गरी एकै यिलानको िारेख 

िोकु्नपछा  । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि िारेख िोयकएको सिििा कुनै पि हायिर नभए पयन 

िोयकएको कािा सम्पन्न गरी अको िारेख िोकु्नपने भएिा हायिर भएको 

पिलाइा  िारेख िोयक सिििा हायिर नभइा पयछ हायिर हुने पिलाइा अयघ 

हायिर भइा िारेख लाने पिसँग एकै यिलान हुनेगरी िारेख िोकु्नपछा  । 

(४) िस र्फा बिोयिि िोयकएको िारेखिा उपखस्थि भएका पिहरूलाइा साथै 

राखख सयियिले उिुरीको कारवायह गनुापछा   

(५) उपर्फा (४) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन िोयकएको िारेखिा कुनै 

पि उपखस्थि नभए पयन सयियिले यबवार्को यवषििा कारवाही गना बािा 

पनेछैन । 

२४. सयियिको यनर्ाि बिोयिि हुनेाः सयियिले म्यार् िािेली सम्बन्धिा 

प्रचयलि कानून िथा िस ऐनिा लेखखए रे्खख बाहेकको यवषििा आवश्यक 

प्रयक्रिा यनिाारर् गना सके्नछ । 

पररचे्छर्-५ 

सुनवाइा िथा प्रिार् बुझे्न सम्बन्धिा 



२५. प्रारखिक सुनवाइा ाः (१) िेलयिलापबाट यबवार् यनरुपर् हुन नसकी 

सयियििा आएका यबवार् प्रयिवार् र्िाा वा बिान वा सो सरहको कुनै कािा 

भएपयछ सुनवाइाको लायग पेश भएको यबवार्िा उपलब्ध प्रिार्का 

आिारिा ित्काल यनर्ाि गना सयकने भएिा सयियिले यबवार् पेश भएको 

पयहलो सुनवाइािा नै यनर्ाि गना सके्नछ । 

(२) सयियि सिि पेश भएको यबवार्िा उपर्फा (१) बिोयिि ित्काल यनर्ाि गना 

सयकने नरे्खखएिा सयियिले रे्हाि बिोयििको आरे्श गना सके्नछाः- 

(क) यबवार्िा िुख नयिलेको कुरािा िकीन गना प्रिार् बुझे्न वा अन्य 

कुनै कािा गने; 

(ख) यबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् ियकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा 

सम्बखन्धि यनकािबाट िाग गने आरे्श गने; 

(ग) िेलयिलापका सम्बन्धिा यबवार्का पिहरूसँग छलफल गने; िथा 

(घ) यबवार्का पि उपखस्थि भएिा सुनुवाइको लायग िारेख िथा पेयशको 

सिि िायलका यनिाारर् गने । 

(३) उपर्फा (१) र (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन सयियिले स्थानीि 

ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको उिुरीिा िेलयिलापको 

लायग पठाउने आरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रिार् र्ाखखल गनेाः बार्ी वा प्रयिबार्ीले कुनै निाँ प्रिार् पेश गना 

अनुियि िाग गरी यनवेर्न पेश गरेिा उिुरी प्रशासकले सोयह यर्न यलन 

सके्नछ । 

२७. यलखि िाँच गनेाः (१) सयियिले उिुरीिा पेश भएको कुनै यलखिको 

सत्यिा परीिर् गना रेखा वा हस्तािर यवशेषज्ञलाइा  िाँच गराउन िरूरी 

रे्खेिा सो यलखिलाइा असत्य भने्न पिबाट परीिर् र्सु्तर र्ाखखल गना 

लगाइा रेखा वा हस्तािर यवशेषज्ञबाट यलखि िाँच गराउन सके्नछ । 



(२) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा िनायसब िायफकको सिि िोयक आरे्श 

गनुापनेछ र सिि यभत्र िाँच सम्पन्न हुनको लायग िथासिव व्यवस्था 

गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोयिि िाँच गर्ाा यलखि असत्य ठहरीएिा यलखि सत्य रहेको 

भने्न पिबाट लागेको र्सु्तर असुल गरी उपर्फा (१) बिोयिि र्सु्तर 

र्ाखखल गने पिलाइा भराइायर्नुपछा  । 

२८. सािी बुझे्नाः (१) सयियिबाट सािी बुझे्न आरे्श गर्ाा सािी बुझे्न यर्न 

िोयक आरे्श गनुापनेछ । साछी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्नु पने । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि आरे्श भएपयछ उिुरी प्रशासकले उिुरीको पिलाइा 

आरे्शिा उले्लख भएको यियििा सािी बुझे्न िारेख िोकु्नपनेछ । 

(३) सािी बुझे्न िारेख िोयकएको यर्निा आफ्नो सािी सयियि सिि उपखस्थि 

गराउनु सम्बखन्धि पिको र्ायित्व हुनेछ । 

२९. सयियिको िफा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) िस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै 

कुरा लेखखएको भए िापयन नाबालक वा अशि वा वृध्र्वृध्र्ा पि रहेको 

उिुरीिा सायि बकपत्रको लायग िोयकएको िारेखको यर्न उपखस्थि 

नभएको वा उपखस्थि नगराइएको सािीलाइा सयियिले म्यार् िोयक 

सयियिको िफा बाट यझकाइा बकपत्र गराउन सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि सािी यझकाउँर्ा बकपत्र हुने िारेख िोयक म्यार् िारी 

गनुापनेछ र उिुरीका पिहरूलाइा  सिेि सोयह यिलानको िारेख 

िोकु्नपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लायग 

िोयकएको यर्न पिहरूसँग यनिहरूले उपखस्थि गराउन ल्ाएका 

सायिको नािावली यलइा सयियि सिि पेश गनुापनेछ । 



(२)       सािी बकपत्रको लायग िोयकएको िारेखको यर्न उिुरीका सबै पिले 

सािी उपखस्थि गराउन ल्ाएको भए कािाालि खुल्नासाथ िथा कुनै पिले 

सािी उपखस्थि गराउन नल्ाएको भए यर्नको बाह्र बिेपयछ सयियिले 

उपलब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३१. बने्दि गना सके्नाः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उिुरीको यवषिवसु्त 

भन्दा फरक प्रकारको िथा सािी वा उिुरीको पिलाइा  अपिायनि गने वा 

यझझ्याउने वा अनुयचि प्रकारको प्रश्न सोयिएिा सयियिले त्यस्तो प्रश्न 

सोध्नबाट पिलाइा बने्दि गना सके्नछ । 

(२) नाबालक वा वृध्र् वा असि वा यबरािीले सािी बकु्नपने भइा त्यस्तो उिुरीिा 

कुनै पिको उपखस्थयि वा अन्य कुनै िनायसब कारर्ले सािीलाइा बकपत्र 

गना अनुयचि र्बाव परेको वा पने प्रबल सिावना रहेको छ भने्न 

सयियिलाइा लागेिा सयियिले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपखस्थयिलाइा  बने्दि 

गरी यनिले सािीले नरे्खे्न गरी िात्र उपखस्थि हुन आरे्श गना सके्नछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि आरे्श गरेिा सािीले नरे्खे्न गरी पि उपखस्थि हुने 

व्यवस्था यिलाउने र्ायित्व सयियिको हुनेछ । 

(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोयिि गर्ाा सयियिले उिुरीसँग सम्बखन्धि आवश्यक 

प्रश्न ििार गरी सयियिको िफा बाट बकपत्र गराउन  सके्नछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः (१) उिुरी प्रशासकले प्रते्यक हप्ता 

शुक्रवार अगािी हप्ताको लायग पेशी िोयकएको यबवार्हरूको साप्तायहक 

पेशी सूची िथा िोयकएको यर्न उि यर्नको लायग पेशी िोयकएका 

यबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको सूची संिोिकले र यनिको अनुपखस्थयििा यनिले 

यिमे्मवारी िोकेको सयियिको सर्स्यले प्रिायर्ि गनुापनेछ । 



३३. रै्यनक पेशी सूचीाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ३२ बिोयििको 

साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका यबवार् हरूको  िोयकएको यर्नको पेशी 

सूची ििार गरी एक प्रयि सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउनुपनेछ िथा एक प्रयि 

सयियिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको सूचीिा यबवार्हरू उले्लख गर्ाा यबवार् र्िााको 

आिारिा रे्हािको क्रििा ििार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः- 

(क) नाबालक पि भएको यबवार्; 

(ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यखि पि भएको यबवार्; 

(ग) सिरी वषा उिेर पुरा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पि भएको यबवार्; िथा 

(घ) यबवार् र्िााको क्रिानुसार पयहले र्िाा भएको यबवार् । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि पेशी सूची ििार गर्ाा िुल्तवीबाट िागेका िथा सवोच्च 

अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा यिल्ला अर्ालिबाट पुनाः इन्साफको लायग 

प्राप्त भइा र्िाा भएको यबवार्को हकिा शुरूिा सयियििा र्िाा भएको 

यियिलाइा नै र्िाा यियि िायन क्रि यनिाारर् गनुापनेछ । 

(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानुसार नै सयियिले यबवार्को सुनवाइा र 

कारवाही िथा यकनारा गनुापनेछ । 

३४. उिुरी प्रशासकको यिमे्मवारी हुनेाः पेशी सूचीिा चढेका यबवार्हरू 

कािाालि खुलेको एक घण्टा यभत्र सयियि सिि सुनवाइाको लायग पेश गने 

िथा उि यर्नको िोयकएको कािा सयकए पयछ सयियिबाट यफिाा 

बुयझयलइा सुरयिि राखे्न यिमे्मवारी उिुरी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रिार् सुनाउन सके्नाः सयियिले र्फा २५ बिोयिि िोयकएको 

िारेखको यर्न उपखस्थि सबै पिलाइा अको पिले पेश गरेको प्रिार् एवि् 

कागिाि रे्खाइा  पयढ बाँची सुनाइा  सो बारेिा अको पिको कुनै कथन 

रहेको भए यलखखि बिान गराइा यियसल सािेल गराउन सके्नछ । 



३६. यबवार्को सुनवाइा  गनेाः (१) सयियिले रु्वै पिको कुरा सुनी 

यनिहरूको यबवार्को सुनवाइा िथा यनर्ाि गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको सुनवाइा िथा यनर्ाि गर्ाा पिहरूको रोहवरिा 

गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोयिि यबवार्को सुनवाइा गर्ाा इिलास कािि गरी सुनवाइा 

गना िनायसव रे्खखएिा सोही अनुसार गना सके्नछ । 

िर रु्बै पिको भनाइ िथा यियकर सुन्नलाइ उपर्फा ३ अनुसारको इिलास 

कािि गना बािा हुने छैन । 

३७. बन्द इिलासको गठन गनासके्न (१) सयियिले ियहला िथा 

बालबायलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक रे्खेको अन्य यबवार्को 

सुनवाइाको लायग बन्द इिलास कािि गरी सुनवाइा  गना सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको बन्द इिलासिा यबवार्का पि िथा अन्य 

सरोकारवाला बाहेक अन्य व्यखिलाइा  इिलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी 

बन्द इिलासको गठन गनुापनेछ । 

(३) बन्द इिलासबाट हेररने यबवार्को काि कारवाही, यपिीिको नाि थर ठेगाना 

लगाििका यवषि गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८.  बन्द इिलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्द इिलासबाट हेररएका 

यबवार्हरूको कागिािको प्रयियलयप बार्ी, प्रयिवायर् र यनिको यहििा 

असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ध 

गराउनुहँुरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको यबवार्को िथ्य खुलाइा  कुनै सिाचार कुनै 

पत्रपयत्रकािा संपे्रषर् हुन यर्नु हँुरै्न । 



(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन सयियिले पिको 

गोपयनििा िथा यहििा प्रयिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार संपे्रषर् गना 

भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९.  थप प्रिार् बुझे्नाः यबवार्को सुनवाइाको क्रििा यबवार्को कुनै 

पिको अनुरोििा वा यबवार् सुनवाइाको क्रििा सयियि आफैले थप प्रिार् 

बुझ्नुपने रे्खेिा उिुरीका पिहरूलाइा थप प्रिार् पेश गना पेश गने िारेख 

िोयक आरे्श गना सके्नछ । 

४०.  स्वाथा बायझएको यबवार् हेना नहुनेाः सयियिको सर्स्यले रे्हािका 

यबवार्को कारवाही र यकनारािा संलग्न हुनुहँुरै्नाः- 

(क) आफ्नो वा नयिकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको 

यबवार्; 

स्पष्टीकरर्ाः िस उपर्फाको प्रिोिनको लायग "नयिकको नािेर्ार" 

भन्नाले अपुिाली पर्ाा कानून बिोयिि अपुिाली प्राप्त गना 

सके्न प्राथयिकिा क्रििा रहेको व्यखि, िािा, िाइिु, 

सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाबु, ठूलोबाबू, पयि वा पत्नी 

िफा का सासू, ससुरा, फूपु, फूपािु, साला, िेठान, साली, यर्र्ी, 

बयहनी, यभनािु, बयहनी ज्वाइा ँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइा ँ, भाञ्जी 

बुहारी िथा त्यस्तो नािाका व्यखिको एकासगोलिा रहेको 

पररवारको सर्स्य सम्झनुपछा  । 

(ख) यनिले अन्य कुनै हैयसिििा गरेको कुनै कािा वा यनि संलग्न 

रहेको कुनै यवषि सिावेश रहेको कुनै यबवार्; 

(ग) कुनै यवषििा यनिले यबवार् चल्ने वा नचल्ने यवषिको 

छलफलिा सहभायग भइा कुनैराि यर्एको भए सो यवषि 

सिावेश रहेको यबवार्; वा 



(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपिा यनि र यनिको 

एकाघरसंगोलका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथा बायझएको 

यबवार् । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको कुनै अवस्था रे्खखएिा िुन सर्स्यको त्यस्तो अवस्था 

पछा  उि सर्स्यले यबवार् हेना नहुने कारर् खुलाइा आरे्श गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) को प्रयिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै यबवार्को कारवायह र 

यकनारािा सहभायग हुन लागेिा यबवार्को कुनै पिले आवश्यक प्रिार् 

सयहि यबवार्को कारवायह यकनारा नगना यनवेर्न यर्न सके्नछ  र सो 

सम्बन्धिा  काि कारबाही स्थानीि ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार हुनेछ । 

(४) उपर्फा (३) अनुसार यबवार् यनरुपर् हुन नसके्न अवस्थािा स्थानीि ऐनको 

र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले िोकेको सयियिले काि 

कारवायह र यकनारािा गनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोयिि गर्ाा सभाले यबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा 

बिोयिि गयठि सयियिबाट यबवार्को कारवायह यकनारा हुने कुराको 

िानकारी गराइा उि सयियि सिि उपखस्थि हुन पठाउनुपनेछ  .  

पररचे्छर्-६ 

यनर्ाि र अन्य आरे्श 

४१. यनर्ाि गनुापनेाः (१) सयियिले सुनवाइाको लायग पेश भएको यबवार् 

हेर्ाा कुनै प्रिार् बुझ्नुपने बाँयक नरयह यबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको 

रे्खखएिा सोयह पेशीिा यबवार्िा यनर्ाि गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि यनर्ाि गरेपयछ यनर्ािको व्यहोरा यनर्ाि यकिाबिा 

लेखख सयियििा उपखस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्तखि गनुापनेछ । 



(३) उपर्फा (१) बिोयिि गरीएको यनर्ािको र्फा ४२ र अन्य प्रचयलि कानून 

बिोयिि खुलाउनुपने यववरर् खुलेको पूर्ा पाठ यनर्ाि भएको यियिले 

बयढिा साि यर्न यभत्र ििार गरी यियसल सािेल राख्नुपछा  । 

(४) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन सििाभाव अथवा अन्य 

कुनै िनायसब कारर्ले गर्ाा सोयह यर्न यबवार् यनर्ाि गना नसके्न भएिा आगायि 

हप्ताको कुनै यर्नको लायग अको पेशी िारेख िोकु्नपनेछ । 

४२. यनर्ाििा खुलाउनुपनेाः (१) सयियिले र्फा ४१ बिोयिि गरेको 

यनर्ािको पूर्ापाठिा िस र्फा बिोयििका कुराहरू खुलाइा  अनुसूची-७ 

बिोयििको ढाँचािा ििार गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि पूर्ापाठ ििार गर्ाा बार्ी िथा प्रयिबार्ीको यियकर, 

यनर्ाि गनुापने रे्खखएको यवषि, रु्वै पिबाट पेश भएको प्रिार्का 

कुराहरू सिेिको यवषि खुलाउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा उले्लख भए रे्खख बाहेक पूर्ापाठिा रे्हािका कुराहरू सिेि 

खुलाउनुपनेछाः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) यबवार्को कुनै पिले कानून व्यवसािी राखेको भएिा यनिले 

पेश गरेको बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका िुल यवषिहरु; 

(ग) यनर्ाि गनाको लायग आिार यलइएको प्रिार्का साथै रु्वै 

पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको यवशे्लषर्; 

(घ) यनर्ाि कािाान्विन गनाको लायग गनुापने यवषिहरूको 

यसलयसलेवार उले्लखन सयहिको िपयसल खण्ड; िथा 

(ङ) यनर्ाि उपर पुनरावेर्न लागे्न भएिा पुनरावेर्न लागे्न यिल्ला 

अर्ालिको नाि र के कयि यर्नयभत्र पुनरावेर्न गनुापने हो सो 

सिेि । 



(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उले्लख भएरे्खख बाहेक रे्हािका कुराहरु सिेि 

यनर्ाििा खुलाउन सके्नछाः- 

(क) सािी वा सिायिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो निीरको 

यववरर् र यबवार्िा उि निीरको यसध्र्ान्त के कुन 

आिारिा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भने्न कारर् 

सयहिको यवशे्लषर्; 

(ग) यनर्ािबाट कसैलाइा कुनै कुरा यर्नु भराउनु पने भएको भए 

कसलाइा के कयि भराइा यर्नुपने हो सोको यववरर्; िथा 

(घ) यबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह 

वसु्त सयियि सिि पेश भएको भए सो िालसािान वा 

वसु्तको हकिा के गने हो भने्न यवषि । 

४३. प्रारखिक सुनवाइािा यनर्ाि हुनसके्नाः (१) सयियिले पयहलो 

सुनवाइाको लायग पेश भएको अवस्थािा नै यबवार्िा थप प्रिार् 

बुयझरहनुपने अवस्था नरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्िा वा 

सयियिको िेत्रायिकार नरहेको कारर्ले यबवार् यनर्ाि गना नयिल्ने रे्खेिा 

पयहलो सुनवाइािा नै यनर्ाि गना सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको यनर्ाि िेत्रायिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको 

अवस्थािा िेत्रायिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा स्थानीि िह वा अन्य 

यनकाििा उिुरी गना िानु भयन सम्बखन्धि पिलाइा  िानकारी यर्नु पनेछ । 

४४. यनर्ाि संशोिनाः (१) सयियि सिि यबवार्को पि वा कुनै 

सरोकारवालाले यबवार्को यनर्ाििा भएको कुनै लेखाइाको तु्रटी संशोिन 

गरी पाउन यियकर यलइा यनर्ािको िानकारी भएको पैंयिस यर्न यभत्र 

यनवेर्न यर्न सके्नछ । 



(२)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न परी सयियिले हेर्ाा सािान्य तु्रटी भएको र 

संशोिनबाट यनर्ािको िूल आशििा कुनै हेरफेर नहुने रे्खेिा छुिै पचाा 

खिा गरी यनवेर्न बिोयिि यनर्ाि संशोिन गने आरे्श यर्नसके्नछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयििको आरे्श िूल यनर्ािको अयभन्न अङ्गको रुपिा 

यलइनेछ । 

४५.  यनर्ाििा हेरफेर गना नहुनेाः (१) सयियिका सर्स्य अथवा अरु 

कसैले पयन सयियिका सर्स्यहरुको र्स्तखि भैसकेपयछ यनर्ाििा कुनै 

प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हँुरै्न । 

(२) कसैले उपर्फा (१) बिोयिि को कसुर गने किाचारीलाइा आवश्यक 

कारवाहीको लायग सम्बखन्धि यनकाििा लेखख पठाउनुपनेछ । 

४६.  यनर्ाि भएपयछ गनुापने कारवायहाः (१) उिुरी प्रशासकले सयियिबाट 

यनर्ाि भएपश्चाि यनर्ाि यकिाबिा सयियिका सर्स्यहरु सबैको र्स्तखि 

भएको ियकन गरी यनर्ाि यकिाब र यियसल यिम्मा यलनुपछा  । 

(२) िस ऐन बिोयिि यनर्ािको पूर्ापाठ ििार भएपयछ सबै सर्स्यको र्स्तखि 

भैसकेपयछ उिुरी प्रशासकले यनर्ािको कािाान्यवि गनाका लायग ित्काल 

गनुापने केयह कािा भए सो सम्पन्न गरी यियसल अयभलेखको लागी 

पठानुपछा  । 

४७.   यनर्ाि गनापने अवयिाः (१) सयियिले प्रयिवार् र्ाखखल भएको वा 

बिान गनुापनेिा प्रयिबार्ीको बिान भएको यियिले िथा प्रयिवार् र्ाखखल 

नभएको वा बिान नभएकोिा सो हुनुपने म्यार् भुिान भएको यियिले 

नबे्ब यर्नयभत्र यबवार्को अखन्ति यनर्ाि गनुापनेछ । 



(२) उपर्फा (१) बिोयििको सििावयि गर्ना गर्ाा िेलयिलापको लायग 

पठाइाएको यबवार्को हकिा िेलयिलापको प्रयक्रिािा लागेको सिि 

कटाइा अवयि गर्ना गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन यबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् 

िथा पुरा गनुापने प्रयक्रिा बाँयक नरही यबवार् यनर्ाि गना अङ्ग पुयगसकेको 

भए सो पुगेको पन्ध्र यर्नयभत्र अखन्ति यनर्ाि गनुापनेछ । 

 

४८. अन्तररि संरिर्ात्मक आरे्श िारी गना सयकनेाः 

स्थानीि ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ड )क (रे्खख )ङ (सम्म 

उखल्लखखि यवषििा ित्काल अन्तररि संरिर्ात्मक आरे्श िारी गना 

गरेको कागिािसयकनेछ । िस्तो आरे्श िारी गर्ाा यनवेर्कले पेश , 

यनिको अवस्था र वसु्तगि पररखस्थयिको प्रारखिक छानयवन गरी ित्काल 

आरे्श नगरे यनवेर्कलाई पना सके्न नकारात्मक प्रभावको िुल्ांकन गनुा 

पर्ाछ । न्यायिक सयियिले िारी गने अन्तररि संरिर्ात्मक आरे्श 

अनुसूची ८ िा उले्लख गरे बिोयिि हुनेछ । 

 

 

 

पररचे्छर्-७ 

सयियिको सयचवालि 

४९.  सयियिको सयचवालिाः  (१) सयियिको कािासम्पार्नलाइा 

सहयिकरर्ा गना एक सयचवालि रहने छ 



(२) उपर्फा (१) विोयििको सयचवालििा कािापायलकाले आवश्यिा अनुसार 

उिुरी प्रशासक, अयभलेख प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था 

गना सके्नछ । सयचवालिको कािासम्पार्नलाइा व्यवखस्थि गना सयचवालि 

अन्तगाि उिुरी शाखा/ फाँट िथा अयभलेख शाखा /फाँट रहन सके्नछ । 

 

५०. उिुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकाराः िस ऐनिा अन्यत्र 

उले्लख भए रे्खख बाहेक उिुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार 

रे्हाि बिोयिि हुनेछाः 

(क) पेश भएका उिुरी, प्रयिवार् र अन्य यलखिहरु िाँच गरी रीि पुगेको 

भए कानून बिोयिि लागे्न र्सु्तर यलइा र्िाा गने र र्िाा गना नयिल्ने भए 

कारर् िनाइा र्रपीठ गने; 

(ख) यववार्िा प्रिार्को लायग पेश भएका नक्कल कागिलाइा सक्कलसँग 

यभिाइा यठक रे्खखएिा प्रिायर्ि गने र यियसल सािेल राखे्न िथा 

सक्कलिा केयह कैयफिि रे्खखएिा सो िनाइा सम्बखन्धि पिको 

सयहछाप गराइा  राखे्न; 

(ग) पेश भएका यलखि साथ संलग्न हुनुपने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ 

वा छैन भए ठीक छ वा छैन िाँचे्न; 

(घ) सयियिको आरे्शले यझकाउनुपने प्रयिबार्ी, सािी वा अन्य व्यखिको 

नाििा म्यार् िारी गने; 

(ङ) यववार्का पिलाइा िारेख वा पेशी िारेख िोके्न; 

(च) सयियि सिि पेश हुनुपने यनवेर्न र्िाा गरी आरे्शको लायग सयियि 

सिि पेश गने; 

(छ) कानून बिोयिि वारेस यलने िथा गुजे्रको िारेख थामे्न यनवेर्न यलइा 

आवश्यक कारवाही गने; 



(ि) सयियिबाट भएको आरे्श कािाान्विन गने गराउने; 

(झ) सयियििा पेश वा प्राप्त भएका कागिपत्र बुझे्न, भपााइा  गने लगाििका 

कािाहरु गने; 

(ञ) आवश्यकिानुसार सयियिको िफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सयियिको आरे्शले िािेल गनुापने म्यार् िािेल गने गराउने, िािेल 

भएको म्यार्को िािेली िाँची रीिपूवाकको नभए पुनाः िारी गने िथा 

अन्य अर्ालि वा यनकािबाट प्राप्त भएको गाउँपायलकाले िािेल 

गररयर्नुपने म्यार् िािेल गने गराउने; 

(ठ) यनर्ाि यकिाब र उिुरीको यियसल यिम्मा यलने; 

(ि) सयियििा र्िाा भएका यववार् िथा यनवेर्न लगाििका कागिािको 

अयभलेख ििार गने र िायसक वा वायषाक प्रयिवेर्न पेश गनुापने 

यनकाि सिि प्रयिवेर्न ििार गरी संिोिकबाट प्रिायर्ि गराइा 

सम्बखन्धि यनकाििा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो यिम्मा रहेका उिुरीका यियसलिा रहेका कागिािको 

रीिपूवाक नक्कल यर्ने; 

(र्) यिल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न लागे्न गरी यनर्ाि भएका यववार्िा 

पुनरावेर्न म्यार् िारी गरी िािेल गनेगराउने; 

(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै यनकाििा यववार्को यियसल वा कुनै कागिाि 

पठाउनुपने भएिा सयियिलाइा िानकारी गराइा  यियसल वा कागिाि 

पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपयछ कानून बिोयिि सुरयिि राखे्न 

व्यवस्था यिलाउने; 

(ि) यनर्ाि यकिाब यिम्मा यलने; िथा 

(थ) पेश भएका यनवेर्न लगाििका कागिाििा सयियिबाट आरे्श हुनुपने 

वा यनकासा यलनुपनेिा सयियि सिि पेश गने । 

 



५१. अयभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकाराः िस ऐनिा अन्यत्र 

उले्लख भए बाहेक अयभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार रे्हाि 

बिोयिि हुनेछाः 

(क) यनर्ाि कािाान्विन सम्बन्धीाः 

(१) यनर्ाि बिोयिि चलन चलाउनुपने, कुनै कुरा यर्लाइाभराइा यर्नुपने 

लगाििका यनर्ाि कािाान्विनका लायग गनुापने कािाहरु गने िथा 

यनर्ाि कािाान्विनको अयभलेख राखी कानून बिोयिि यववरर् 

पठाउनुपने यनकािहरुिा यववरर् पठाउने; 

(२) यनर्ाि कािाान्विनको क्रििा यनवेर्न यर्एका पिहरुको वारेस 

यलने, सकार गराउने, गुजे्रको िारेख थिाउने लगाििका कािाहरु 

गने; 

(३) सयियिको आरे्शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा 

यनकािबाट रोक्का भै आएको िाििेथा अन्य अड्डा अर्ालििा 

र्ाखखल चलान गनुापने भए सो गने; 

(४) यनर्ाि बिोयिि यललाि गने लगाििका अन्य कुनै काि गनुापने 

भए सो सिेि गने; िथा 

(५) लेखखए रे्खख बाहेकको कुनै कािा यनर्ाि कािाान्विनको क्रििा 

गनुापने भएिा सयियि सिि पेश गरी आरे्श बिोयिि गने । 

(ख) अयभलेख संरिर् सम्बन्धीाः 

(१) अयभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी यनर्ाि भएका यियसल सुरयिि 

राखे्न र कानून बिोयिि सिाउनेपने कागिहरु सिाउने; 

(२) यनर्ाि भएका यियसलहरुिा कागिाि िाँच गरी रु्रुस्त 

रहेनरहेको हेने र यियसल कानून बिोयिि गरी रु्रुस्त अवस्थािा 

राखे्न; 



(३) कानून बिोयिि सिाउने कागिको यववरर् ििार गरी सो 

यववरर् सुरयिि रहने व्यवस्था गने; 

(४) अयभलेख शाखािा प्राप्त भएको यियसलहरुको सालबसाली 

अयभलेख राखे्न र आवश्यकिानुसार यववरर् ििार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा यनकािबाट अयभलेखिा रहेको यियसल वा कुनै 

कागिाि िाग भै आएिा रीिपूवाक पठाउने र यफिाा प्राप्त 

भएपयछ रीिपूवाक गरी सुरयिि राखे्न । 

५२. उिुरी प्रशासक वा अयभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको यनवेर्नाः 

(१) िस ऐन बिोयिि उिुरी प्रशासक वा अयभलेख प्रशासकले गरेको 

आरे्श वा कारवाही उपर यचि नबुझे्न पिले सो आरे्श वा कारवाही 

भएको पाँच यर्नयभत्र सयियि सिि यनवेर्न यर्न सके्नछ । 

(२) सयियिले उपर्फा (१) बिोयिि पेश भएको यनवेर्न उपर सुनुवाइा गरी 

यनवेर्न पेश भएको बयढिा साि यर्न यभत्र यनवेर्न उपरको कारवायह 

टुङ्याउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको 

यनवेर्न उपर आरे्श वा यनर्ाि गनुापूवा केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र 

यनर्ाि वा आरे्श गनुापनेछ । 

पररचे्छर्-८ 

िेलयिलाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. यिलापत्र गराउनेाः (१) सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि यिलापत्र 

हुन सके्न िुनसुकै उिुरीिा यिलापत्र गराउन सके्नछ । 



(२) यववार्का पिहरूले यिलापत्रको लायग अनुसूची-९ बिोयििको ढाँचािा 

यनवेर्न यर्एिा सयियिले उिुरीिा यिलापत्र गराउन उपिुि रे्खेिा 

यिलापत्र गराइयर्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि पिहरूले यर्एको यनवेर्नको व्यहोरा सयियिले रु्वै 

पिलाइा  सुनाइा त्यसको पररर्ाि सम्झाइा पिहरूको यिलापत्र गने 

सम्बन्धिा सहियि रहेनरहेको सोध्नुपनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोयिि सुनाउँर्ा पिहरूले यिलापत्र गना िञ्िुर गरेिा 

सयियिले पिहरूको यनवेर्निा उले्लख भएको व्यहोरा बिोयििको 

यिलापत्र िीन प्रयि ििार गराउनुपनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोयििको यिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबाँची सुनाइा 

यिलापत्र गना िञ्िुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा सयियिका 

सर्स्यहरूले यिलापत्र कागि अनुसूची-१० बिोयििको ढाँचािा प्रिायर्ि 

गरी एक प्रयि सयियिले अयभलेखको लायग यियसलिा राख्नु पनेछ िथा 

एक-एक प्रयि बार्ी िथा प्रयिबार्ीलाइा  यर्नुपनेछ । 

 

५४.  िेलयिलाप गराउन सके्नाः (१) सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि 

यिलापत्र गना यिल्ने उिुरीिा पिहरूबीच िेलयिलाप गराउन सके्नछ । 

(२) पिहरूले िुनसुकै िहिा यवचारािीन रहेको प्रचयलि कानूनले िेलयिलापको 

िाध्यिबाट सिािान गना सयकने यववार्िा यववार्का पिले संिुि रूपिा 

सयियि सिि यनवेर्न यर्न सके्नछन् । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि यनवेर्न यर्एकोिा िेलयिलापबाट उिुरीको यनरोपर् 

हुन उपिुि रे्खखएिा सयियिले त्यस्तो उिुरी िेलयिलापको िाध्यिबाट 

यनरोपर् गना लेखख पठाउनु पनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोयििको आरे्शपयछ िेलयिलाप सम्बन्धी कारवायह प्रारि 

गरी पिहरूबीच िेलयिलाप गराइायर्नुपनेछ । 



(५) िेलयिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोयिि हुनेछ । 

५५.  उिुरी यनर्ाि गनेाः (१) सयियिले िस ऐन बिोयिि िेलयिलापको 

िाध्यिबाट उिुरीको यनरोपर् गना प्रयक्रिा बढाएकोिा िेलयिलापको 

िाध्यिबाट उिुरीको यनरोपर् हुन नसकेिा पिहरूलाइा  उिुरीको पेशी 

िारेख िोयक कानून बिोयिि कारवाही गरी सुनवाइा  िथा यनर्ाि गने 

प्रयक्रिा बढाउनुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन स्थानीि ऐनको र्फा ४७ 

को उपर्फा (२) बिोयििको उिुरीिा िेलयिलाप वा यिलापत्र हुन 

नसकेिा सयियिले अयिकार िेत्र रहेको अर्ालििा िाने भयन 

सुनाइायर्नुपनेछ । 

५६. िेलयिलाप वा यिलापत्र हुन नसके्नाः िस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा 

लेखखएको भए िापयन कुनै उिुरीिा यिलापत्र गराउँर्ा उिुरीको प्रकृयि वा 

यिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा  चलेको कुनै यववार् वा 

सावाियनक िथा सरकारी सम्पयि वा यहििा असर पने रे्खखएिा सयियिले 

त्यस्तो यववार्िा यिलापत्र गराउनेछैन । 

िर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा  अन्य व्यहोराबाट िात्र यिलापत्र गना चाहेिा 

भने यिलापत्र गराइायर्नुपनेछ । 

५७.  िेलयिलापको लायग प्रोत्साहन गनेाः (१) सयियिले सयियि सिि 

सुनवाइाको लायग पेश भएको उिुरीिा िेलयिलाप हुनसके्न सिावना 

रहेको रे्खेिा पिहरूलाइा िेलयिलापको लायग िारेख िोक्न सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयििको िारेखको यर्न सयियिले यववार्का पि िथा यवपि, 

उपखस्थि भएसम्म पिले पत्याइा साथै यलइआएका अन्य व्यखि सिेि 

उपखस्थि गराइा िेलयिलापको लायग छलफल गराइा पिहरूको बीचिा 



सहियि भएिा सहियि भए बिोयिि यिलापत्र कागि ििार गना लगाइा  

यिलापत्र गराइायर्नुपनेछ । 

(३) उिुरीिा िोयकएको म्यार्िा सयियि सिि उपखस्थि नभएको वा उपखस्थि 

भएर पयन िारेख गुिारी यववार्िा िारेखिा नरहेको पि अथवा यववार्िा 

पि कािि नभएको भए िापयन यववार्को पेटबोलीबाट उिुरीको पि 

कािि हुने रे्खखएको व्यखि सिेि िेलयिलापको लायग उपखस्थि भएिा 

सयियिले िेलयिलाप गराइा  यिलापत्रको कागि गराइायर्नुपनेछ । 

५८.  प्रारखिक सुनवाइा पूवा िेलयिलापाः (१) उिुरी प्रशासकले प्रारखिक 

सुनवाइाको लायग सयियि सिि उिुरी पेश हुनुपूवा उिुरीिा िेलयिलाप 

हुनसके्न अवस्था रे्खखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको यनवेर्न यलइा 

आएिा यिलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागि ििार गरी सयियि सिि पेश 

गनासके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा यिलापत्रिा अखन्ति सहियि निुटेको भए िापयन 

पिहरू िेलयिलापको लायग प्रयक्रिािा िान सहिि भएिा उिुरी 

प्रशासकले पिहरूको यनवेर्न यलइा उिुरीिा िेलयिलापको लायग 

िेलयिलापकिाा सिि पठाउने आरे्शको लायग सयियि सिि पेश 

गनासके्नछ । 

५९.   िेलयिलापकिााको सूची ििार गनेाः (१) सयियिले िेलयिलापको 

कािा गराउनको लायग रे्हाि बिोयििको िोयिा पुगेको व्यखिहरूको 

यववरर् खुलाइा  सिायवि िेलयिलापकिााको सूची ििार गनेछाः 

(क) कखििा स्नािक उयिर्ा गरेको; 

(ख) कुनै रािनीयिक र्ल प्रयि आस्था राखी रािनीयििा सयक्रि 

नरहेको; िथा 

(ग) स्थानीि स्तरिा सिािसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 



(घ)  िेलयिलापकिााको ४८ घण्टा िायलि यलइ िेलयिलापकिााको 

कािा गरै् आएको 

(ङ)  २५ बषा उिेर पुरा भएको । 

(च)  िाथी िोयिािा िुन सुकै कुरा लेखखएको भएिा पयन िायलि 

यलइ हाल काि गरररहेकाको हकिा यनिलाइ यनरन्तरिा यर्न 

सयकने । 

(२)  िेलयिलापकिााको सूची ििार गरेपयछ सयियिले सूची सभा सिि पेश गरी 

अनुिोर्न गराउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि सूची अनुिोर्न भएपयछ सयियिले सावाियनक 

िानकारीको लायग सूचना प्रकाशन गनुापनेछ िथा िेलयिलापको लायग 

पठाउँर्ा प्रते्यक पिलाइा सो सूची उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

६०. िेलयिलापकिााको सूची अद्यावयिक गनेाः (१) सयियिले र्फा ५९ 

बिोयिि ििार भएको सूची प्रते्यक वषा अद्यावयिक गनुापनेछ । 

(२) प्रते्यक वषा अद्यावयिक गरेको िेलयिलापकिााको सूची सयियिले सभाबाट 

अनुिोर्न गराउनुपनेछ । 

(३) िस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि िेलयिलापकिााको सूचीिा सूचीकृि 

हुन िोयिा पुगेको व्यखिले सयियि सिि सूचीकृि गररपाउनको लायग 

अनुसूची-११ बिोयििको ढाँचािा यनवेर्न यर्नसके्नछ । 

६१.  िेलयिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सयियिले र्फा ६० 

बिोयिि िेलयिलापकिााको सूची अद्यावयिक गर्ाा रे्हािको अवस्थाका 

िेलयिलापकिााको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) यनिको िृतु्य भएिा; 

(ख) यनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउँ भने्न यनवेर्न यर्एिा; 

(ग) यनिले नैयिक पिन रे्खखने फौिर्ारी अयभिोगिा सिाि पाएिा; 



(घ) यनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेि वा यवघटन 

भएिा; र 

(ङ) सयियिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोयिि यनिलाइा सूचीबाट 

हटाउने यनर्ाि गरेिा । 

(च)      बसाइ सराइ गरेिा । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलयिलापकिााहरूको 

नािावली सयियिले सावाियनक सूचनाको लायग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२.  िेलयिलापको लायग सििावयि िोके्नाः (१) सयियिले िस ऐन 

बिोयिि िेलयिलाको लायग िेलयिलापकिाा पठाउँर्ा बयढिा यिन ियहना 

सम्मको सिि िोयक पठाउनेछ । 

(२) िेलयिलापको लायग पठाउँर्ा सािान्यििााः वयढिा िीनिना बाट िेलयिलाप 

गराउने गरी िोकु्नपनेछ । 

६३.  िेलयिलापकिााको छनौटाः (१) सयियिले िेलयिलाप गराउने कािाको 

लायग यववार्का पिहरूलाइा  एक िना िेलयिलापकिााको छनौट गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा पिहरूबीचिा एकिना िेलयिलापकिााको लायग 

सहियि नभएिा सयियिले पिहरूको सहियििा यिन िना 

िेलयिलापकिााको छनौट गनुापनेछ । 

(३) पिहरूको बीचिा िेलयिलापकिााको नाििा सहियि हुन नसकेिा 

सयियिले िेलयिलापकिााको सूचीिा रहेका िेलयिलापकिााहरू िधे्यबाट 

रु्वै पिबाट एक-एक िना िेलयिलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो 

िेलयिलापकिाा छनौट गररयर्नुपनेछ । 

(४) उिुरीका सबै पिको सहियििा िेलयिलापकिााको सूचीिा नरहेको िस ऐन 

बिोयिि िेलयिलापकिाा हुन अिोय नभएको कुनै व्यखि वा संस्थाबाट 



िेलयिलाप प्रयक्रिा अगािी बढाउन सहिि भै यलखखि यनवेर्न यर्एिा 

सयियिले त्यस्तो व्यखि वा संस्थालाइा िेलयिलापकिाा िोयकयर्नुपनेछ । 

६४. िेलयिलापकिााको पररविानाः (१) सयियिले रे्हािको अवस्था परर 

पिहरूले यनवेर्न यर्एको अवस्थािा िेलयिलापकिाा पररविान 

गररयर्नुपनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोयिि िेलयिलापकिााको सूचीबाट हटाउने अवस्था 

भएिा; 

(ख) पिहरूले पारस्पररक सहियििा िेलयिलापकिाा हेरफेर गना 

िञ्िुर भएिा; 

(ग) यववार्को कुनै पिले िेलयिलापकिाा प्रयि अयवश्वास रहेको यलखखि 

िानकारी गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्ले िेलयिलापकिााले िेलयिलापिा सहभागी भैरहन 

नसके्न िनाएिा; 

(ङ) यववार्को यवषिवसु्तिा िेलयिलापकिााको कुनै स्वाथा रहेको 

िेलयिलापकिााले िानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट सयियि 

सिि िानकारी भएिा; िथा 

(च) िेलयिलापकिााले िेलयिलापकिााको हैयसििले कािागर्ाा र्फा 

६६ िथा अन्य प्रचयलि कानून बिोयिि पालन गनुापने आचरर् 

पालन नगरेिा । 

(२) िेलयिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको सिििा िेलयिलापको कािा 

सम्पन्न हुन नसके्न भएिा सयियिले बयढिा एक ियहना सम्मको सिि थप 

गना सके्नछ । 

६५.  िेलयिलापको लायग पठाउँर्ा गने प्रयक्रिााः (१) सयियिले कुनै उिुरी 

िेलयिलापको लायग िेलयिलापकिाा सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइा  



िेलयिलापकिााको सम्पका  उपलब्ध गराइा  िेलयिलापकिाा सिि उपखस्थि 

हुने िारेख िोयक रे्हाि बिोयििको कागि साथै राखख लेखखपठाउनुपनेछाः 

(क) उिुरीको सारसंिेप वा िुख्य िुख्य कागिािको प्रयियलपी; 

(ख) उिुरीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपलब्ध 

भएसम्म टेयलफोन नम्बर, इािेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  यववरर्; 

िथा 

(ग) िेलयिलाप सम्बन्धी प्रयक्रिा सम्पन्न गनुापने स्थान र सिि । 

(२) िेलयिलापकिााले सयियि सिि िाग गरेिा उिुरीका कागिािहरूको 

नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) िेलयिलापको लायग िोयकएको सिि सम्पन्न भएको साि यर्न यभत्र उिुरीको 

पिहरू सयियि सिि उपखस्थि हुने गरी िारेख िोकु्नपनेछ । 

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन िेलयिलापकिााले 

िोयकएको सिि अगावै उिुरी सयियि सिि यफिाा पठाउने यनर्ाि गरेिा 

सो यनर्ािको िानकारी भएको साि यर्न यभत्र पिहरूलाइा  सयियि सिि 

उपखस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६.  िेलयिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रयक्रिााः (१) सयियिले पिहरूको 

सहियििा िेलयिलापको लायग छलफल गने िथा अन्य कािा गने स्थानको 

छनौट गरी पि िथा िेलयिलापकिाालाइा सोको िानकारी उपलब्ध 

गराउनुपनेछ । 

िर पिहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना 

बािा पनेछैन । 

(२) पिहरूलाइा  उपर्फा (१) बिोयिि िेलयिलापकिााले िोकेको स्थानिा 

िोयकएको सिििा उपखस्थि हुने र्ायित्व रहनेछ । 



(३) उपर्फा (२) बिोयििको र्ायित्व पिहरूले पुरा नगरेिा िेलयिलापकिााले 

िेलयिलापको प्रयक्रिा बन्द गरी सयियिलाइा सोको यलखखि िानकारी 

गराइा उिुरीको कागिाि यफिाा पठाउनसके्नछ । 

(४) िेलयिलापको क्रििा िेलयिलापकिााले पिहरूबीचिा सहिकिााको 

भूयिका गनेछ र उि भूयिका यनवााह गने क्रििा यनिले पिहरू बाहेक 

रे्हािका व्यखिहरूसँग सिेि एकल वा सािूयहक वािाा गनासके्नछाः 

(क) यववार्को यवषििा िानकारी रहेको उिुरीका पिले रोिेको 

व्यखि; िथा 

(ख) यववार्को यवषिवसु्तको बारेिा िानकारी रहेको स्थानीि 

भद्रभलार्िी । 

(५) िेलयिलापकिााले पिहरूको सहियििा पिहरूसँग रे्हाि बिोयिि वािाा 

गनासके्नछाः 

(क) पिहरूसँग एकल एकान्तवािाा; िथा 

(ख) टेयलफोन वािाा, यभिीिो कन्फ्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट 

वािाालाप । 

(६) प्रचयलि कानून िथा िस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहुनेगरी पिहरूको 

सहियििा िेलयिलापकिााले िेलयिलापको कािायवयि यनिाारर् गनासके्नछ 

। 

६७. िेलयिलापकिााको आचरर्ाः (१) िेलयिलापकिााले रे्हाि 

बिोयििको आचरर् पालन गनुापनेछाः- 

(क) िेलयिलाप सम्बन्धी कारवाही यनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रयि झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराखे्न वा राखेको रे्खखने 

कुनै आचरर् वा व्यवहार नगने; 



(ग) कुनै पिलाइा  िर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलयिलाप 

गराउन नहुने; 

(घ) यववार् कािि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसँग आयथाक 

कारोबारिा सँलग्न नहुने; 

(ङ) िेलयिलाप सम्बन्धिा बनेको प्रचयलि कानून िथा अन्य स्थायपि 

िान्यिा यवपरीि आचरर् गना नहुने; 

(च) िेलयिलापको क्रििा पिहरुसँग सम्मानिनक, सर्भावपूर्ा र 

सबै पिप्रयि सिान व्यवहार कािि गने; 

(छ) िेलयिलापको क्रििा पिहरुले व्यि गरेको यवषिवसु्तको 

गोपनीििा कािि राखे्न; िथा 

(ि) िेलयिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा 

वसु्त प्रयक्रिा सम्पन्न भएपयछ वा यनि प्रयक्रिाबाट अलग भएपयछ 

सम्बखन्धि पिलाइा सुरयिि यफिाा गने । 

(२) सयियिले कुनै िेलयिलापकिााले उपर्फा (१) बिोयििको आचरर् पालना 

नगरेको उिुरी परी वा सो यवषििा स्विं िानकारी प्राप्त गरी छानयवन 

गर्ाा व्यहोरा यठक रे्खखए त्यस्तो िेलयिलापकिाालाइा िेलयिलापकिााको 

सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. यलखि ििारी र यिलापत्राः (१) िेलयिलापकिााले पिहरुसँगको 

छलफल पश्चाि िेलयिलापको लायग रु्वै पि सहिि भएकोिा यिलापत्र 

गराइा सहियि भएको यवषिवसु्त बिोयििको यिलापत्रको यलखि ििार 

गरर सयियि सिि पठाउनुपनेछ । 

६९. िेलयिलाप नभएको उिुरीिा गनुापने कारवाहीाः (१) 

िेलयिलापकिााले पिहरु बीचिा िेलयिलाप हुन नसकेिा सो व्यहोरा 

खुलाइा  प्रयिवेर्न ििार गरी यववार्का सबै कागिाि सयहि सयियििा 

यफिाा पठाउनुपनेछ । 



(२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा िेलयिलापकिााले पिहरुलाइा सयियि सिि 

हािीर हुन िाने बयढिा साि यर्नको म्यार् िोयक पठाउनु पनेछ । 

७०.  िेलयिलाप नभएको उिुरीिा यनर्ाि गनुापनेाः (१) स्थानीि ऐनको 

र्फा ४७ (१) को यवबार्िा सयियिले िेलयिलापको लायग पठाएको 

उिुरीिा पिहरुबीच िेलयिलाप हुन नसयक िेलयिलापकिााको प्रयिवेर्न 

सयहि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोयिि कारवाही गरी यनर्ाि गनुापछा  । 

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन रे्हाि बिोयििको 

उिुरीिा अयिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बखन्धि अर्ालि वा यनकाििा उिुरी 

गना िानु भयन सुनाइा  पठाइा यर्नुपछा ाः- 

(क)    स्थानीि ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको 

यववार्िा; िथा 

(ख)    कुनै अर्ालि वा यनकािबाट िेलयिलापको लायग पे्रयषि 

भएको यववार्िा । 

(३) उपर्फा (२) को रे्हाि (ख) बिोयििको यववार्िा सम्बखन्धि अर्ालि वा 

यनकाििा पठाउँर्ा हायिर हुन िाने िारेख िोकी पठाउने िथा यियसल 

सिेि नक्कल खिा गरी अयभलेख राखख सक्कल यियसल सम्बखन्धि 

अर्ालि वा यनकाििा पठाउनुपनेछ ।    

७१. िेलयिलाप र्सु्तराः िेलयिलापिा िाने यववार्को हकिा 

िेलयिलापकिााले छलफलको ब्यबस्थापन गर्ाा प्रयि छलफल रु ५०० का 

र्रले ३ पटकसम्मको पाररश्रयिक सयियिबाट यलन पाउने छ । अन्यथा 

पिहरुले सहियििा यर्न िञ्िुर भएरे्खख बाहेक यबवार्का पिहरुलाई 

कुनै प्रकारको र्सु्तर लागे्न छैन । िर पिहरूको सहियििा 

िेलयिलापकिााले यववार्का रु्वै पिहरुबाट बढीिा एक एक हिार रुपैिा 



यलन पाउनेछन । िसरी प्राप्त रकि िेलयिलापकिााले र्ािासाहीले बाँिी 

यलनु पने छ ।  

७२.   सिुर्ाि स्तरिा हुने सािुर्ायिक िेलयिलाप प्रविान गना किाचारी 

िोक्न सके्नाः (१)सयियिले स्थानीि स्तरिा िेलयिलाप प्रवध्र्ान गनाको लायग 

कािापायलकािा अनुरोि गरेिा किाचारी खटाइा सिुर्ाि स्तरिा 

िेलयिलापको प्रवध्र्ानात्मक कािाक्रि गना सयकनेछ । 

(२) सिुर्ाि स्तरिा हुने सािुर्ायिक िेलयिलापको हकिा र्फा ५९ (१) 

अनुसारको िोयिा िथा अनुभव नभएका िेलयिलापकिाावाट िेलयिलाप 

गराउन वािा पने छैन । 

(२) सयियिले सिुर्ािस्तरिा हुने सािुर्ायिक िेलयिलापको कािायवयि 

िोके विोयिि हुनेछ  .  

पररचे्छर्-९ 

यनर्ाि कािाान्विन सम्बन्धी व्यवस्था 

७३.   सयचवालिको यिमे्मवारीाः कािापायलकाको प्रत्यि यनिन्त्रर् र 

यनरे्शनिा रयह सयियिको यनर्ाि कािाान्विन गने गराउने सम्बन्धी समू्पर्ा 

कािाको रेखरे्ख गने यिमे्मवारी वहन गनुापनेछ । 

७४.   सहिोग गनुापनेाः (१)गाउँपायलका/नगरपायलका कािाालि िथा सो 

अन्तगािका सबै विा कािाालि िथा अन्य कािाालिले िस ऐन िथा 

प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिले गरेको यनर्ाि बिोयिि व्यखि वा 

संस्था वा अन्य कसैसँग असुल गनुापने िरीवाना वा अन्य रकि असुलउपर 

गना सहिोग गनुापनेछ । 

(२)  िस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिले असूल गनापने िरीवाना, 

यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असुलउपर नभइा उपर्फा (१) िा 



उले्लख भए बिोयििका कािाालिहरुले कुनै यसफाररश वा कुनै कािा 

गररयर्नेछैनन । 

७५.   असुल उपर गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाि 

बिोयिि कुनै पिसँग िरीवाना वा यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असुल 

उपर गनुापने भएिा सो पिले िरीवाना यिना बुझाउन ल्ाएिा बुयझ 

सर्रस्याहा गरी िरीवानाको लगि किा गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि असुलउपर नभएिा लगि राखी सम्बखन्धि पिको नाि 

नािेसी िथा िरीवाना रकि सिेिको यववरर् 

गाउँपायलका/नगरपायलकाको कािाालिका साथै सबै विा कािाालििा 

सिेि अयभलेखको लायग पठाउनुपनेछ । 

(३) सम्बखन्धि कािाालिहरुले उपर्फा (२) बिोयिि लेखख आएिा त्यस्तो पिसँग 

िरीवाना रकि असुलउपर गरी अयभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना 

पठाउनुपनेछ । 

 

७६.  भरीभराउ गनेाः (१) सयियिले िस ऐन बिोयिि गरेको कुनै यनर्ाि 

बिोयिि कुनै पिले राखेको र्सु्तर, वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै 

पिबाट भराइा  पाउने भएिा भराइा  पाउने पिले भरी यर्नुपने पिको त्यस्तो 

रकि भराइा  यर्नुपने स्रोि खुलाइा अनुसूची-१२ बिोयििको ढाँचािा 

यनवेर्न यर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यरँ्र्ा िथासिव नगर् रहेको बैकँ खािा वा 

कुनै सहकारी वा बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा यललाि यबक्री 

गरी असुल उपर गनुापने अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पयिको व्यहोरा 

खुलाइा  यनवेर्न यर्नुपनेछ । 



(३) उपर्फा (२) बिोयििको यनवेर्निा र्फा ७८ बिोयििको यववरर् खुलाइा  

यनवेर्न यर्नुपनेछ 

७७.   चलन चलाइायर्नेाः (१) सयियिले िस ऐन बिोयिि गरेको कुनै 

यनर्ाि बिोयिि कुनै सम्पयि वा अयिकार वा कुनै यवषिवसु्त वा सेवा वा 

अन्य कुनै यवषिको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्तो चलन पाउने 

यवषिको यववरर् खुलाइा अयभलेख प्रशासक सिि अनुसूची-१३ को 

ढाँचािा यनवेर्न यर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न परेिा अयभलेख प्रशासकले यनर्ाि 

बिोयििको यवषिको चलन चलाइायर्नुपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यरँ्र्ा चलन चलाउनु पने सम्पयिको र्फा 

७८ बिोयििको यववरर् खुलाउनुपनेछ । 

७८.   सम्पयिको यववरर् खुलाउनुपनेाः भररभराउ गना वा चलन चलाइ 

पाउनको लायग यनवेर्न यर्ने यववार्को पिले यनवेर्निा सम्पयिको 

यववरर् उले्लख गर्ाा रे्हाि बिोयििको यववरर् खुलाउनु पनेछाः- 

(क) अचल सम्पयिको यववरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकल्ला; 

(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;; 

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सिव भएसम्म 

वगायफट; 

(४) घर िग्गाको अवखस्थिी आवास वा औद्योयगक वा व्यापाररक 

िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पखक्क सिकसँग िोयिएको व्यहोरा; 



(६) घरिग्गाको स्वायित्व रहेको व्यखिको नाि थर साथै स्वायित्व 

भन्दा फरक व्यखिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको 

नाि थरका साथै अन्य यववरर्; िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्यबयक्र हुन सके्न नू्यनिि 

िूल् । 

(ख) चल सम्पयिको यववरर्ाः 

(१) चल सम्पयि रहेको ठाउँ िथा भोग वा यनिन्त्रर् राखे्नको नाि 

थर; 

(२) बैकँ खािािा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बैकँ िथा 

शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पयिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सिायवि 

यबयक्र िूल्; िथा 

(४) नगर् बाहेकको चल सम्पयि भए अवस्था, प्रकृयि िथा बनोटका 

साथै प्रते्यकको साइि र सँख्या । 

७९.   सम्पयि रोक्का राखे्नाः (१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ 

बिोयिि यनर्ाि कािाान्विनको लायग यनवेर्न परेपयछ रे्खाइएको 

सम्पयिको हकिा आवश्यक पने ियि िेथा रोक्का राखे्न सम्बन्धिा 

यनर्ािको लायग कािाापायलका सिि पेश गने र कािापायलकाबाट रोक्का 

राखे्न यनर्ाि गरेपछी यनर्ाि बिोयिि िेथा रोक्का राख्नको लायग सो िेथा 

र्िाा रहेको कािाालि वा रयिष्टर ेशन गने कािाालििा लेखख पठाउनुपनेछ । 

(२) बाली, ब्याि, बहाल लगाििको सम्पयिको हकिा यनवेर्न परेको बयढिा रु्इा 

यर्न यभत्र सम्पयि िािर्ाि गना लगाइा  िािर्ाि गर्ााको सिििा नै 

आवश्यक पने ियि सम्पयि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, 



िुनाफा आयर् आि यनिन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपछा  र त्यसको भपााइा  

सम्बखन्धि पिलाइा यर्नुपछा  । 

(३) र्फा ७८ को रे्हाि (ख) बिोयििको सम्पयिको हकिा भररभराउको लायग 

आवश्यक पने ियि सम्पयि रोक्का राखी रोक्काको सूचना 

आवश्यकिाअनुसार लेखा शाखा वा सम्बखन्धि बैकँ वा सम्बखन्धि 

यनकाििा िुरुन्त लेखख पठाउनुपनेछ । 

(४) सम्पयि रोक्का सम्वखन्ध  आरे्श अनुसूची १४ बिोयिि हुनेछ । 

 

८०.   सम्पयि यललाि गर्ाा अपनाउनुपने कािायवयिाः (१) कािापायलकाले 

िस ऐन बिोयिि भरीभराउ गनुापने यबगो वा कोटा फी वा त्यसै्त कुनै रकि 

असुलउपर गना र्फा ७८ को रे्हाि (क) बिोयिि सम्पयिको यववरर् 

खुलाइा  र्खाास्त परेिा त्यस्तो रकि भरी यर्नुपने व्यखिलाइा बुझाउनुपने 

रकि बुझाउन साि यर्नको म्यार् यर्इा  सूचना िारी गनुापछा  । 

(२) उपर्फा (२) बिोयििको म्यार्िा रकि बुझाउन नल्ाएिा त्यस्तो 

भरीयर्नुपने व्यखिको भरीपाउने व्यखिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाि 

(क) बिोयििको सम्पयि िािर्ाि गरील्ाउनुपछा  । 

(३) र्ण्ड, िरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै अर्ालि वा यनकाि वा 

गाउँपायलका/नगरपायलका वा सयियिको यनर्ािले असुल उपर गनुापने कुनै 

रकिको हकिा त्यस्तो असुलउपर हुनुपने व्यखिले बुझाउन नल्ाएिा 

यनिको िुनसुकै अचल सम्पयि फेला परेिा िािर्ाि गरी रोक्का 

राख्नुपछा  । 

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन िेथा ििानि वा कुनै 

प्रकारको नगर् िरौट र्ाखखल गरेको हकिा सो सम्पयिबाट खामे्न ियि 

रकिको लायग उपर्फा (३) बिोयिि गरररहनुपरै्न । 



(५) उपर्फा (४) बिोयिि िोल कािि भएपयछ उि अचल सम्पयिको 

यललािको सूचना सम्बखन्धि पिलाइा  यर्इा सवासािारर्को िानकारीको 

लायग यललाि हुने यियि र सम्पयिको यववरर् सयहिको सावाियनक सूचना 

गाउँपायलका/नगरपायलका, यिल्ला प्रशासन कािाालि, यिल्ला अर्ालि, 

यिल्ला सिन्वि सयियिको कािाालि िथा कोष िथा लेखा यनिन्त्रकको 

कािाालििा टाँस्न लगाउनुपनेछ । 

(६) उपर्फा (५) बिोयििको सूचनािा िोयकएको यर्निा उि सूचनािा 

िोयकएको सम्पयि पञ्चयकिे िोलबाट िायथ बढाबढ प्रयक्रिा बिोयिि 

यललाि गनुापनेछ । 

(७) यललाि प्रयक्रिािा सिव भएसम्म यिल्ला अर्ालि, यिल्ला प्रशासन 

कािाालि वा स्थानीि प्रशासन कािाालि, स्थानीि प्रहरी कािाालि िथा 

गाउँपायलका/नगरपायलका िेत्र यभत्र रहेका अन्य सरकारी कािाालिका 

प्रयियनयिलाइा रोहवरिा राख्नुपनेछ । 

(८)  उपर्फा (६) बिोयिि गर्ाा उि सम्पयि कसैले पयन यललाि सकार नगरेिा 

सोयह प्रयक्रिाबाट पुनाः र्ोस्रोपटक यललाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा 

पयन कसैले यललाि सकार नगरेिा भराइापाउने पि यनवेर्कलाइा नै उि 

सम्पयि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना लगाउनुपनेछ । 

(९)  उपर्फा (८) बिोयिि गर्ाा यनवेर्कले सम्पयि सकार गना नचाहेिा पयछ 

अको िेथा खुल्न आएका बखि कानून बिोयिि गनेगरी यनिको यनवेर्न 

िािेलीिा राखी यललाििा चढाइाएको सम्पयि फुकुवा गरीयर्नुपछा  । 

(१०)  िस र्फािा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन गाउँपायलकाको 

कुनै रकि असुल उपर गने क्रििा यललाि गर्ाा कसैले सकार नगरेिा 

ियििा सकार हुन्फ्छ त्ययििा नै सो सम्पयि यललाि गरी प्राप्त रकि 

सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोयिि अन्य सम्पयि वा 

प्रयक्रिाबाट असुलउपर गनुापनेछ । 



८१.  िािर्ाि गने प्रयक्रिााः (१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोयिि 

सम्पयि िािर्ाि गनुापर्ाा कखििा विा सयचव स्तरको किाचारी खटाइा  

त्यस्तो अचल सम्पयिको चलनचल्तीको िूल् स्पष्ट खुल्ने गरी िािर्ाि गना 

लगाउनुपनेछ  

(२) उपर्फा (१) बिोयिि िािर्ाि गने किाचारीले िािर्ाि गनुापने सम्पयिको 

चलनचल्तीको िूल् कािि गने प्रिोिनले पञ्चयकिे िोल कािि गरी 

िुचुल्का खिा गरी अयभलेख प्रशासक सिि प्रयिवेर्न सयहि पेश 

गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि पञ्चयकिे िोल कािि गर्ाा रे्हाि बिोयििका 

कुरालाइा  आिार यलइा कािि गनुापनेछाः 

(क)  यनवेर्कले यनवेर्निा खुलाएको िूल्; 

(ख) यनर्ाििा उले्लख भएको भए सो िूल्; 

(ग) पिले ििानि वा कुनै अन्य प्रिोिनको लायग कािापायलका सिि 

यनवेर्न यरँ्र्ा खुलाएको िूल्; 

(घ) िािर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीि िूल्ाँकन अनुसारको िूल्; 

(ङ) िालपोि कािाालिले कािि गरेको नू्यनिि िूल्; 

(च)  अन्य कुनै प्रिोिनले कुनै सरकारी यनकािले कुनै िूल् कािि 

गरेको भए सो िूल्; 

(छ) पञ्चयकिे िोल कािि गनुाभन्दा ित्काल अगावै कुनै खररर् यबयक्र 

भएको भए सो िूल् । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पयि यबयक्र गनुापर्ाा 

यबयक्रहुने नु्यनिि िूल्लाइा  सम्झनुपछा  । 

(४) उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा रे्हाि बिोयििको कुरालाइा सिेि ध्यानिा 

राख्नुपनेछाः 



(क) औद्योयगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगािि सिक सञ्जालसँग  

िोयिएको छ वा छैन; िथा 

(ख) नगरिेत्रयभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्धिा 

प्रायवयिक िुल्ाँकन प्रयिवेर्न । 

८२. खामे्नियि िात्र यललाि गनुापनेाः (१) कािापायलकाले र्फा ८० 

बिोयिि यललाि गर्ाा असुलगनुापने बाँयक खामे्न ियि सम्पयििात्र यललाि 

गनुापनेछ । 

(२) सम्पयि यललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनुापने भन्दा बयढ 

भएिा सो बयढ भएको ियि रकि सम्पयिवाल पिलाइा यफिाा गरीयर्नुपछा  

। 

(३) उपर्फा (२) बिोयिि रकि यफिाा पाउने पि यललाि गर्ााको बखि 

उपखस्थि नभएको भए रकि यफिाा यलन आउनुभनी यनिको नाििा साि 

यर्नको सूचना िारी गरीयझकाइा रकि यफिाा गनुापछा  । 

(४) उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा सम्बखन्धि पि रकि यफिाायलन नआएिा उि 

रकि सयञ्चिकोषिा र्ाखखल गरी आम्दानीबाँयि सर्रस्याहा गनुापछा  । 

(५) अयभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोयिि यललाि गरेको सम्पयि सकार गने 

पिको नाििा सम्पयि र्िाा नािसारीको लायग सम्बखन्धि कािाालि वा 

यनकाििा पत्राचार गरी यनिलाइा सम्पयिको चलनपूिी उपलब्ध गराइा  

आवश्यक परे सो सम्पयिको चलन चलाइायर्नुपछा  । 

(६) िस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन र्फा ८० बिोयििको 

यललाि प्रयक्रिा अगािी बयढसकेपयछ भराउनुपने रकि बुझाउन ल्ाए 

पयन सो रकि नबुयझ सम्पयि यललाि गनुापनेछ । 

८३.  यललाि उपरको उिुरीाः िस ऐन बिोयिि भएको यललािको 

प्रयक्रिािा यचि नबुझे्न पिले िुन प्रयक्रिा उपर यचि नबुझेको हो सो 



भएको पन्ध्र यर्न यभत्र सयियि सिि उिुरी पेश गरी भएको आरे्श 

बिोयिि गनुापनेछ । 

८४.  यबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचााः िस ऐन बिोयिि 

यबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचा यबगो भरीयर्नुपने वा 

चलनयर्नुपने सम्बखन्धि पिले व्यहोनुापनेछ । 

८५.  िथाखस्थयििा राखे्नाः कािापायलकाले िस ऐन बिोयिि चलनचलाइा  

िाग्न वा यबगो भराइापाउन कुनै सम्पयि रे्खाइा  यनवेर्न परेपयछ यबगो 

भराउने वा चलनचलाउने कािा सम्पन्न नभएसम्मको लायग उि सम्पयि 

हकहस्तान्तरर् गना, भत्काउन, यबगाना िथा कुनै प्रकारको यनिाार् कािा 

गरी उि सम्पयिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न 

सम्बखन्धि पिको नाििा आरे्श िारी गरी उि सम्पयि िथाखस्थयििा 

राख्नुपनेछ । 

८६. यनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा 

८५ बिोयिि भएको आरे्श यवपररि कुनै सम्पयिको हक हस्तान्तरर् वा 

स्वरुप पररविान आयर् गरेको यनवेर्न परेिा उि यनवेर्न र्िाा गरी त्यस्तो 

गने पिको नाििा यिन यर्नको म्यार्  िारी गरी यनिलाइा  हायिर गराइा  सो 

यनवेर्न सयियि सिि पेश गनुापनेछ । 

(२) सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न पेश हुन आएिा पिलाइा  निाँ 

उिुरी र्िाा गना नलगाइा उि यनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी 

यनर्ाि गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको 

यनवेर्नको व्यहोराबाट यनवेर्न सयियिको िेत्रायिकार यभत्र नपने यवषििा 

परेको रे्खखएिा सयियिले उि यवषििा िेत्रायिकार ग्रहर् गने अर्ालि 

वा यनकाि सिि िान सुनाइा यर्नुपनेछ । 



८७.  चलन चलाउने सूचनााः (१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाि 

बिोयिि चलन चलाइा पाउन यनवेर्न परेिा चलन चलाउने यियि खुलाइा  

फलानो यियििा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटइा 

आउने हँुर्ा सो यियि अगावै घर िग्गा खायल गरीयर्नु भयन चलन यर्नुपने 

पिको नाििा सूचना िारी गनुापनेछ । 

(२) चलनयर्नुपने सम्पयि उिुरीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको 

भएिा अयभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोयििको 

सूचना िारीगनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोयिि िोयकएको यियििा खयटइािाँर्ा घरिग्गा खाली गरेको 

भए सम्बखन्धि किाचारीले चलन चलाइा  यर्एको िुचुल्का खिागरी िथा 

घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइा चलन चलाइा  चलन चलाएको 

िुचुल्का खिा गरी प्रयिवेर्न साथ अयभलेख शाखािा पेश गनुापनेछ । 

 

 

 

पररचे्छर्-१० 

यवयवि 

८८. न्यायिक  सयियिको बैठक :  (१) न्यायिक सयियिको बैठक ियहनािा 

३ पटक वा सो भन्दा बढी िुद्धाको चापलाई हेरी आबस्यिा अनुसार बस्न 

सके्नछ । िसरी बैठक बस्दा सयियिका सर्स्यले बैठक भिा गाउँ 

कािापायलकाको सर्स्यले बैठक बस्दा यलन पाउने बराबरको रकि बैठक 

भिा बापि गाउँपायलकाबाट यलन पाउने छ ।  



               (२) उपर्फा (१) िा िोयकए बापिको भिा यलर्ा बढीिा ियहनािा ३ 

पटकसम्मको यलन पाउने छ । एक ियहनािा सो भन्दा बढी बैठक बसे 

पयन भिा यलन वा एकै यर्न र्ोहोरो भिा यलन पाउने छैन  । 

८९. नक्कल यनवेर्नाः (१) सयियि सिि र्िाा रहेको उिुरीको कुनै 

सरोकारवाला पिले यववार्को यियसलिा रहेको कुनै कागिपत्रको 

नक्कल यलनको लायग यनवेर्न यर्एिा सयियिले उि पिलाइा  सो 

कागिको नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यरँ्र्ा सम्बखन्धि पिले उिुरी शाखािा 

रहेको यियसलको नक्कल यलनुपर्ाा उिुरी प्रशासक िथा अयभलेख 

शाखािा रहेको यियसलको नक्कल यलनुपने भएिा अयभलेख प्रशासक 

सिि यनवेर्न पेश गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्नको एघार बिे अगावै पेश भएिा 

सम्बखन्धि किाचारीले सोयह यर्न र सो भन्दा पछी पेश भएिा सिव 

भएसम्म सोयह यर्न नभए सोको भोयलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

(४)  उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यरँ्र्ा फरक फरक उिुरीको लायग फरक 

फरक यनवेर्न यर्नुपनेछ । 

(५)  यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यरँ्र्ा नक्कलको 

सिािा कागिपत्रको फोटो खखचे्न अनुियि िागेिा सो यर्नुपनेछ । 

(६)  नक्कल यनवेर्न यरँ्र्ा अनुसूची-१५ बिोयििको ढाँचािा यर्नुपनेछ । 

९०. नक्कल र्सु्तराः (१) सम्बखन्धि प्रशासकले र्फा ८८ बिोयिि नक्कल 

वा फोटो खखच्नको लायग यनवेर्न यर्नेपिसँग रे्हाि बिोयििको र्सु्तर 

यलइा नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछाः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रयि पृष्ठको रू ५।– रुपैिाँको 

र्रले; 



(ख) सयियिको यनर्ाि कागिको हकिा प्रयि सक्कल पानाको प्रयि 

पृष्ठको रू ५।– रुपैिाँको र्रले; िथा 

(ग) यलखि कागिपत्रको नक्कल नयलइा फोटो खखच्न चाहेिा प्रयि 

पानाको रू ५।– रुपैिाँको र्रले । 

(२)  उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापयन प्रचयलि कानून 

बिोयिि नक्कल र्सु्तर नलागे्न पिलाइा  िस र्फा बिोयििको र्सु्तर 

लागे्नछैन  

(३)  िस र्फा बिोयिि नक्कल उिार गरी लैिाने पिले नक्कल उिार गर्ाा 

लागेको खचाको व्यवस्था आफै गनुापनेछ । 

९१. र्सु्तर उले्लख गनेाः  (१) नक्कल प्रिायर्ि गने सम्बखन्धि प्रशासकले 

नक्कल प्रिायर्ि गर्ाा नक्कल लैिाने पिको नाि थर िथा उिुरीिा 

हैयसििका साथै नक्कल उिार गरेवापि र्ाखखल गरेको र्सु्तर र नक्कल 

पाना सिेि उले्लख गरी नक्कल यर्एको व्यहोरा िनाइा नक्कल प्रिायर्ि 

गनुापनेछ । 

 

९२. र्सु्तर चुिा नभइा नक्कल नयर्इनेाः सम्बखन्धि प्रशासकले िस ऐन 

बिोयिि नक्कल िागे्न पिले नक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोयिि लागे्न 

र्सु्तर र्ाखखल नगर्ाासम्म नक्कल यर्नेछैन र सो नक्कलको 

आयिकाररकिा प्रिायर्ि गना पाउनेछैन । 

९३. प्रचयलि कानून बिोयिि हुनेाः िस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेखखएको 

भए िापयन उिुरीसँग सम्बखन्धि प्रचयलि कानूनिा कुनै कुरा लेखखएको 

भए सोिा लेखखए ियिको हकिा सोयह बिोयिि हुनेछ । 

९४. यनिि बनाउने अयिकाराः सयियिले िस ऐनको प्रभावकारी 

कािाान्विनको लायग आवश्यक यनिि बनाउन सके्नछ  

  



 

अनुसूची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सँग सम्बखन्धि) 

उिुरीको ढाँचा 

 

 

आठराई गाउँपायलका न्यायिक सयियि सिि पेश गरेको 

उिुरी (यनवेर्न) - पत्र 

 

.............     को छोरा/ छोरी/ श्रीििी .........      यिल्ला .........    गाउँपायलका विानं∙       

बसे्न              उिुरीकिाा 

बषा        को               .............................                                                                                  

प्रथि पि 

यवरुद्ध 

 

.............    को छोरा/छोरी/श्रीििी .........      यिल्ला .........       गाउँपायलका  विानं∙      

बसे्न                 यबपि 

बषा         को .............................                                                                                              

र्ोश्रो पि 

 

यवषिाः सम्वन्ध यवचे्छर्  

 

ि/हािी लाई यबपिीबाट अन्याि भएकोले यनम्न वँुर्ाहरुिा लेखखए विोयिि 

यनवेर्न गर्ाछु/ गर्ाछौ ं : 

१. ि यनवेर्क र िस यववार्को र्ोस्रो पियवच संवि २०६९ सालिा सािायिक 

परम्परा अनुसार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वषासम्म अथााि २०७१ 



सालसम्म हािीयवच सुििुर र्ाम्पत्य िीवन रहेको यथिो । हािीबाट २०७१ साल 

िेठिा १ छोराको सिेि िाििन्म भएको छ । एक आपसिा लोगे्न स्वास्नीयवचको 

सहियि र सहकािािा छोरा िने्मपछी क्रिशाः सिस्या रे्खखँरै् िान थाल्ो । 

२०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर 

आउन फोनबाट अनुरोि गरँे  । २ पटकसम्म यलन गएँ । िर यनिले यििीसँग 

िेरो िीवन चल्न सकै्दन, ि घर िान सखिन, यििी िे गनुापछा  गर भयन ठािो 

िवाफ यर्न थायलन । के कारर्ले िस्तो हुन गिो भयन सोध्र्ा अव यिम्रो र िेरो 

सम्वन्ध छैन आफुखुसी गर र  िलाई सम्पका  नगर,गरेिा राम्रो हँुरै्न भयन िाक 

िम्की र त्रास िसेि यर्इन । लािो सििसम्म िन फकेला र घर आउयलन भयन 

पखी वसे ँ िर आईनन । कररव ३ वषापछी अथााि २०७४ साल भाद्र ियहनािा 

पुनाः यलन गएँ िर यवपिी िसँग वोलै्द नवोली घरयभत्र यछररन र साला िेठान 

पठाई शारीररक आक्रिर् गने सम्मको कािा गरी िलाई िथानाि गायल गलौच 

गरे । िुखिलले ज्यान िोगाई यनराश भएर घर फयका एँ र अव र्ोस्रो पिश्रीििी 

िसँग पुनाः फयका  आउने र र्ाम्पत्य िीवन सुििुर हुने सिावना नभएकोले 

पाररवाररक यववार् यनरुपर्का लायग िो यनवेर्न यर्न आएको छु । िेरो यनवेर्न 

िागर्ाबी बिोयिि गरी न्याि यर्लाई पाउँ । 

२. िस सयियिबाट र्ोस्रो पि यझकाई िे िो वुझ्नुपछा  वुझी यववार् यनरुपर् 

गराईपाउँ । 

३. िस गाउँपायलकाबाट िारी भएको स्थानीि न्यायिक कािायवयिको र्फा 

....विोयिि यनवेर्न र्सु्तर रु ...... , र्ोस्रो पि १ िनालाई म्यार् सूचना र्सु्तर रु 

........., पाना २ को यनवेर्नको प्रयियलपी र्सु्तर रु      सिेि ......िम्मा िसै उिुरी / 

यनवेर्नसाथ र्ाखखला गरेको छु / छौ  । 

४. िो यनवेर्न स्थानीि सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ को )२(   

अनुसार िसै सयियिको अयिकारिेत्रयभत्र    पर्ाछ ।  



५. िो उिुरी / यनवेर्न हर्म्यार्यभतै्र छ र ि उिुरकिाा / यनवेर्कलाई िस 

यवषििा यनवेर्न यर्ने हकरै्िा प्राप्त छ । 

६. िस यवषििा अन्यत्र कही ँ किै कुनै यनकाििा कुनै प्रकारको यनवेर्न 

यर्एको छैन । 

७. िसिा र्ोस्रो पिको िाइिी िफा का र िेरो घर िफा का पररवारका 

सर्स्यहरु यझकाई थप व्यहोरा वुझ्न सयकनेछ । 

८. िसिा लेखखएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून विोयिि 

संिाि भोग्न ििार छु । 

 

                                                                                                                 

उिुरकिाा/यनवेर्क 

                                                                                                                नािाः 

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

 

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



अनुसूची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

उिुरी र्िाा गरेको यनस्साको ढाँचा 

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

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

 

                   यवषि:  उिुरी र्िााको यनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

  ............................ यिल्ला  ............................ गाउँपायलका विानं          बसे्न िँपाई  

....................................................... ले     ............................ यिल्ला  ............................ 

गाउँपायलका विानं          बसे्न    ................................................. का  यबरुद्धिा 

उिुरी र्िाा गना ल्ाउनु भएकोिा  आि यियि     ..............................  िा र्िाा गरी 

उिुरी र्िाा नं.  …   कािि भएको िो यनस्सा िारी गरी यर्एको छ । 

 

                                                                                                            अयिकृि किाचारी 

                                                                                                        र्स्तखि:  

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

                                                                                                               यियि:  

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

  



अनुसूची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सँग सम्बखन्धि) 

िाररख भपााइा  

न्यायिक सयियि ..................................गाउँपायलकािा खिा गररएको 

 िारेख भरपाई 

 

वार्ी           प्रयिवार्ी 

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

                          िुद्दा  ............................................ 

यियि ................................... िा ......................................... काि भएकोले सोही यर्न १० 

बिे िस न्यायिक सयियि/कािाालििा उपखस्थि हुनेछु भनी सही गने ...... 

 

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

 

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

 

  



अनुसूची-४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

िाररख पचाा 

न्यायिक सयियि.................................. गाउँपायलकाबाट िारी भएको 

 िारेखको पचाा 

                                िुद्दााः ...................... 

आगािी यियि  २०७५  साल                       ियहना               (                  )    

गिे   (............ वार )  १० बिे  सार्ा / पेशी  िारेखिा हायिर हुन आउनु होला । 

    वार्ी  :                                                                  

                                                                                                            फाँटवालाको 

र्स्तखि 

                                                                                                                 यियि ................. 

 

  



अनुसूची-५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

प्रयिवार्को ढाँचा 

यलखखि िवाफको निूना 

आठराई गाउँपायलका न्यायिक सयियि सिि पेश गरेको 

यलखखि िवाफ 

.............     को छोरा/ छोरी/ श्रीििी .........      यिल्ला .........  गाउँपायलका विानं∙       

बसे्न             यलखखििवाफकिाा 

बषा        को               .............................                                                                                  

प्रथि पि 

यवरुद्ध 

 

.............    को छोरा/छोरी/श्रीििी .........      यिल्ला .........       गाउँपायलका  विानं∙      

बसे्न                यबपि 

बषा         को .............................                                                                                             

र्ोश्रो पि 

 

यवषि :  सम्वन्ध यवचे्छर् । 

ि यनम्न वँुर्ाहरुिा लेखखए विोयिि यनवेर्न गर्ाछु : 

१. ि यलखखि िवाफ प्रसु्तिकिाा र यवपिी यनवेर्कयवच संवि २०६९ सालिा 

सािायिक परम्परा अनुसार यववाह भएको व्यहोरा यठक हो । हािीबाट २०७१ 

साल िेठिा १ छोराको सिेि िाििन्म भएको यठक हो । २०७१ सालको 

यिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट 



अनुरोि गरेको, २ पटकसम्म यलन आएको िर ि घर नगएको,िैले यवपिी 

यनवेर्कलाई र्ाम्पत्य िीवन चल्न नसके्न भनेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक 

आक्रिर् गने सम्मको कािा गरेकोभयन कपोलकखिि झुठा र हँुरै् नभएका 

यनरािार व्यहोरा उले्लख गरी यववार् गरेको कुरा उले्लख गना चाहान्फ्छु । 

२. िलाई यवपिी यनवेर्क सिेि यिली गायल गलौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई 

हािपाि गरी घरबाट यनकाला गरेपछी ि िाइिीिा आई वसेकी हँु । यववाह 

भएको केही वषापछी यवना कारर् ििाथी यवयभन्न यकयसिका आरोप लगाई 

अपिान गने, गाली गलौच गने लगाििका कािहरु हँुरै्गए । पररवारका अन्य 

सर्स्यहरुले ि िाथी घृर्ा गने, वोलचाल नगने िस्ता कािा गरेपयन यवपिीबाट 

केही सिि िलाई नै सिथान र सहिोग गरै् आएका यथए िर पछी यवपिी 

यनवेर्क सिेि उयनहरुसँगै यिले र िलाई िवरिस्त गरबाट यनकाल्ने कािािा 

सहभागी भए  । के कुन कारर्ले वा िेरो के गल्तीले िसो गरेका हुन भयन वुझ्र्ा 

वेलावेला र्ाइिो नल्ाएको भयन िाइिी पिसिेिको  आलोचना गने गरेका यथए 

। सािर् उयनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट यनकालीयर्एका 

हुनुपर्ाछ । िैले कुनै गल्ती नगरेको र यवपिी लोगे्नसँग पूवावि िािा, सद्भाव र 

सम्मान िथावि रहेकोले लोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध िथावि कािि गरीपाउँ । 

३. घरबाट िवरिस्त यनकालेपछी ४ ियहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर 

िाइिी आएको झणै्ड ३ वषासम्म वेखवर, सम्पका यवयहन वसी अयहले एक्कासी 

सम्वन्ध यवचे्छर्को िाग गरी यनवेर्न यर्नु आफँैिा आश्चिािनक लागेको छ, सत्य 

िथ्य वुयझ कानून विोयिि गररपाउँ । 

४. स्थायनि न्यायिक कािायबिीबाट िारी भए बिोयिि यलखखि िवाफ वापि 

लागे्न र्सु्तर रु∙           िसै यनवेर्नसाथ र्ाखखला गरेको छु ।        

५. िो यलखखि िवाफ म्यार्यभतै्र यलई ि आफैं  उपखस्थि भएको छु । 



६. िस यवषििा अन्यत्र कही ँ किै कुनै यनकाििा कुनै प्रकारको यनवेर्न 

यर्एको छैन । 

७. िसिा लेखखएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून विोयिि 

संिाि भोग्न ििार छु । 

                                                                                                              यनवेर्क 

                                                                                                       नािाः 

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

इयि संवि  .................साल  .....................ियहना  .............. गिे ....................रोि शुभि् 

। 

 

 

  



अनुसूची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) सँग सम्बखन्धि) 

न्यायिक सयियिबाट िारी भएको 

म्यार् सूचना 

...........................यिल्ला............................. गाउँपायलका विानं        बसे्न  िँपाई  

................................. का नाउँको  ............................. गाउँपायलकाको कािाालिबाट 

िारी भएको १५ (पन्ध्र) यर्ने म्यार् सुचना  

   

........................... यिल्ला  ............................. गाउँपायलका विानं∙        बसे्न 

............................................... ले िँपाईको यबरुद्धिा ...................................................... 

िुद्दाको उिुरी/यनवेर्न र्िाा गराउनु भएकोले  उिुरीको प्रयियलपी साथै राखख 

िँपाईको नाउिा िो १५ यर्ने म्यार् िारी गरी पठाइएको छ । अि : िँपाइले िो 

म्यार् आफै बुझेको वा ररिपुवाक  िािेल भएको ियिले १५ (पन्ध्र) यर्नयभत्रिा  

आफ्नो यलखखि िवाफ / भनाइ सयहि आफै वा कानून बिोयििको वारेस िाफा ि 

िस कािाालििा हायिर हुन आउनु होला । अन्यथा कानून बिोयिि हुने ब्यहोरा 

िानकारी गराइन्फ्छ ।    

बुझे्नको सही :  

 

सािी :       १)       यिल्ला                         गाउँपायलका वािानं∙        बसे्न  बषा        

को ...............................................  



                  २)      यिल्ला                         गाउँपायलका वािानं∙        बसे्न  बषा        

को ............................................... 

रोहवर विा प्रयियनिी :  

 

 

म्यार् िािेल गनेको सही : 

 

इयिसम्वि् २०७       साल                        ियहना               गिे               

रोि शुभि्  । ........................................  

  

 

                 

अनुसूची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

यनर्ािको ढाँचा 

....................................... न्यायिक सयियि 

संिोिक श्री.........................................................................................  

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

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



यनर्ाि 

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

यवषिःाः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. यिल्ला  ................  गाउँपायलका विा नं       

वसे्न.....................................................        प्रथि पि 

यवरुद्ध 

................. यिल्ला    ................      गाउँपायलका विा नं         वसे्न     

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

स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोयिि यनवेर्न र्िाा 

भई सोही ऐनको र्फा ४६ विोयिि गठन भएको न्यायिक सयियि सिि प्रसु्ति 

हुन आएको िुद्दाको संयिप्त िथ्य र यनर्ाि िस प्रकार छाः 

(१) .............. गाउँपायलका विा नं. ....................... नक्सा यसट नं.... 

यक.नं........िे.फ...........को घरिग्गािा पयश्चि िफा का यक.नं..........का संयििार 

यवपिी ...................ले घर वनाउँर्ा आफ्नो घरिग्गािा यसिानासम्म आई िोयि 

वनाएको िर छि िथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र झानेगरी 

वनाएको हँुर्ा सो वलेसी वन्द गराइपाउँ भने्न यनवेर्कको यनवेर्न व्यहोरा । 

(२) .............. गाउँ पायलकाबाट प्रचयलि भवन यनिाार् सम्वन्धी िापर्ण्ड 

विोयिि इिािि प्राप्त गरी भवनको नक्सा सिेि स्वीकृि गराई सो नक्सा 

विोयिि भवन यनिाार् गरेको हँु । यवपिी यनवेर्कले भने विोयिि आफ्नो 

घरको छि िथा वलेसीको पानी यनिको घर कम्पाउण्डयभत्र झाने नगरेको आफ्नै 

घरिग्गािा झाने गरेको हँुर्ा झुठा यनवेर्न खारेि गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको 

यलखखि िवाफ । 



(३) .............. गाउँपायलकाबाट स्थलगि यनररिर् िथा सवेंिर् गना गएका 

प्रायवयिक टोयलले स्थलगि यनररिर् गरी यियि.........       िा पेश गरेको से्कच 

सयहिको प्रयिवेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफा बाट छि िथा वलेसीको पानी खस्दा 

यनवेर्कको घर कम्पाउण्डयभत्र पने गरेको रे्खखन्फ्छ भने्न व्यहोरा उले्लखखि 

भएको  । 

(४) यववार्का रु्वै पिलाई िेलयिलाप गराउने प्रिोिनका लायग.......................... 

गाउँपायलका विा नं....... िा रहेको िेलयिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलयिलाप हुन 

नसकी फयका  आएको प्रयिवेर्न । 

यनर्ाि 

रु्वै पिलाई सुनुवाईको लायग आि पेशी िोयकएकोिा यववार्का सम्वखन्धि 

पिहरु स्वििं िथा यनिहरुबाट यनिुि गरेका कानून व्यवसािीहरु सिेिको 

भनाई सुनी पुनाः यिलापत्र गनुाहोस भयन सम्झाउँर्ा वुझाउँर्ा पयन यिलापत्र गना 

िञ्िुर नगनुा भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिार् कागिहरुको सिेि िूल्ाङ्कन 

गरी स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोयिियनर्ाि 

यर्नुपने हुन आई यनर्ाििफा  यवचार गर्ाा यनवेर्कको यक. नं....को पयश्चििफा  

प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोयिएर रहेकोिा यववार् रे्खखएन । यनवेर्कको 

भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीको पानी 

झारेको हो होइन भयन स्थलगि रुपिै िाँचवुझ गरी प्रायवयिक प्रयिवेर्न पेश गना 

कािाालिबाट खयट गएका प्रायवयिक किाचारीले यियि.............िा पेश गरेको 

से्कच सयहिको प्रायवयिक प्रयिवेर्न सिेिबाट यनवेर्कको िाग र्ावी विोयिि 

आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न 

पुयष्ट हुने रे्खखन्फ्छ । प्रत्यथीले िस कािाालिबाट पाररि गरेको नक्सािा सिेि छि 

िथा वलेसीको पानी आफ्नै घरिग्गािा झाने भयन रे्खाईएको र यनवेर्कको घर 

कम्पाउण्डयभत्र पानी झाना पाउनुपछा  भयन प्रत्यथीले र्ावी यवरोि गना सिेि 



नसकेको र प्रचयलि कानून र प्रचलनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्डयभत्र 

आफ्नो छि िथा वलेसीको पानी झाना पाउने नरे्खखएको हँुर्ा यनवेर्कको िाग 

विोयिि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा वलेसीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने 

प्रवन्ध गनुापने रे्खखन्फ्छ । यनवेर्कको घर कम्पाउण्डिा पानी झाना नपाउने ठहछा   

। सो ठहनााले िपयशल बिोयिि गनुा । 

िपयशल 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाग गना आएिा यनििानुसार लागे्न र्सु्तर यलई 

नक्कल यर्नु । 

२. िो यनर्ाििा यचि नवुझे ३५ यर्नयभत्र ..............यिल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न 

गना िानु भयन  प्रत्यथीलाई सुनाईयर्नु । 

३. म्यार्यभत्र पुनरावेर्न नपरेिा कानून विोयिि यनर्ाि कािाान्विन 

गनुा/गराउनु । 

 

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

 

  



अनुसूची-८ 

(र्फा ४८ को सँग सम्बखन्धि) 

अन्तररि संरिर्ात्मक आरे्शको निूना 

 

........................................................... न्यायिक सयियि 

संिोिक श्री.........................................................................................  

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

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

आरे्श 

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

 

         यवषिाः  यपयििलाई उपचार गराउने सम्वन्धिा । 

 

................. यिल्ला ................ गाउँपायलका विा नं. ..........वसे्न बषा        को 

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

यवरुद्ध 

................. यिल्ला ................ गाउँपायलका विा नं. ....... वसे्न बषा         को 

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

 

िसिा यनवेर्कको िाग विोयिि ..........................यिल्ला विा नं................................ 

वसे्न ...............को नायि ..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................ले 

आफुलाई असाध्य रोग लायग यनियिि रुपिा हप्ताको २ पटक िृगौला 

िािलोयसस गना यचयकत्सकले यशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषा 

.................. को ...........................ले यनियिि रुपिा िािलोयसस गना अटेर गरेको, 

घरर घरर रुपैिँा नभएको वहाना गने गरेको, कयहले कयहले कािाालिको कािको 



व्यस्तिाले फुसार् नयिलेको आयर् कारर् िनाई आफुले यनियिि प्राप्त गनुापने 

स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हँुर्ा आफ्नो िीवन झनझन खिरािुि वनै्द 

गएको भयन अस्पिालको यचयकत्सकको पुिाा र यशफाररस सयहि पेश हुन 

आएको यनवेर्न उपर प्रारखिक रुपिा िाँचवुझ गर्ाा व्यहोरा िनायसव रे्खखएको 

हँुर्ा हाललाई यनवेर्कको लायग यचयकत्सकले यशफाररस गरे विोयिि हरेक 

हप्ता २ पटक िािलोयसस गनुा गराउनु िथा यनिको स्वाथ्य लाभका लायग 

आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि यिलाउनु भयन स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ 

को र्फा ४९(८) विोयिि यवपिी ........................को नाििा िो अन्तररि 

संरिर्ात्मक आरे्श िारी गररयर्एका छौ ं । िो आरे्श यियसल सािेल राखी 

यवपिीलाई लेखी  पठाईयर्नु । िो आरे्श अनुसार उपचार भएको िानकारी 

प्राप्त गरी यियसल सािेल राख्नु र यनििानुसार पेश गनुा । 

 

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

 

  



 

अनुसूची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सँग सम्बखन्धि) 

यिलापत्रको लायग यनवेर्नको ढाँचा 

....................गाउँपायलका न्यायिक सयियिसिि पेश गरेको 

यिलापत्रको संिुि यनवेर्नपत्र 

                         यबषि : यिलापत्र गरी पाउँ । 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, 

विा नं    ....................................बसे्न............................ को छोरा / छोरी /          

यनबेर्क 

श्रीियि                 वषा       को  

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

                          

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं        बसे्न   ................................. को 

छोरा /             यनवेर्क  

छोरी / श्रीियि वषा      को  

....................................................................................................         र्ोश्रो   पि                            

यवषिःाः सम्वन्ध यवचे्छर् । 

हािी यनवेर्कहरु  यनम्न यलखखि यनवेर्न गर्ाछौःाः 

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनुसार यववाह 

गररएकोिा कररव  २ वषासम्म  सुििुर र्ाम्पत्य िीवन रहेको यथिो । हािीबाट 

२०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िाििन्म भएको,   सोयह वषा २०७१ सालको 



यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि 

गरेको, यलन गएको िर उलै्ट कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेर्कको यनवेर्न 

परेको । 

२. आफुलाई र्ाइिो नल्ाएको यनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी 

िवरिस्त घरबाट यनकाला गरेको हो । आफु खुशीले िाइि गई वसेको होइन 

अझपयन लोगे्नप्रयि आफ्नो िथावि िािा, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोगे्न 

स्वास्नीको सम्वन्ध िथावि कािि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको यलखखि िवाफ 

रहेको  । 

३. हािी झगिा गरर आिौ,ं केहीवषा लोगे्न स्वास्नी छुयटएर वस्यौ,ं हािीबाट एक 

सन्तानको िाििन्म सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरािसी यवषिले 

िनिुटाव भई लोगे्न स्वास्नी अलग अलग वसेकोिा  .....................गाउँपायलका 

न्यायिक सयियिको िफा बाट विानं          अन्तरगिको िेलयिलाप केन्द्रका  

िेलयिलापकिाा                                को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी 

यिली आएको व्यहोरा िो छ की यवगििा िे िस्ता यवषििा असिझर्ारी िथा 

वेिेल भएको भएिापनी हािीयवच एक अकााप्रयि यवश्वास, सर्भाव र पे्रि काििै 

रहेकोले लोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध यवचे्छर् गरी पाउँ भने्न यनवेर्न र्ावी छोयि पुनाः 

सुििुर सम्वन्धका साथ र्ाम्पत्य िीवनलाई व्यवखस्थि ढंगले अगायि वढाउने छौ ं

। यनवेर्कको घरिा ित्काल लोगे्न स्वास्नी यियल वसे्न वािावरर् नहुने भएकोले 

छुिै ठाउिा िेरा यलई वस्न हािी रु्वै पि सहिि भएकाले स्थानीि सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२(   विोयिि िो यिलापत्रको संिुि यनवेर्न 

पेश गरेका छौ ं, लेखखए विोयिि यिलापत्र गरी पाउँ । 

४. स्थानीि न्यायिक कािायविी विोयिि िो यिलापत्रको संिुि यनवेर्न बापि 

लागे्न र्सु्तर रु              थ संलग्नसैसा   गरेको   छ ।  



५. िसिा लेखखएका व्यहोरा यठक साँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून विोयिि 

सहँुला वुझाउँला । 

यनवेर्कहरु 

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

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

 

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

  



 

अनुसूची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सँग सम्बखन्धि) 

यिलापत्रको ढाँचा 

 

....................गाउँपायलका न्यायिक सयियि सिि पेश हुन आएको  

यिलापत्र 

यवषिःाः सम्वन्ध यवचे्छर् । 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं        बसे्न............................ को छोरा 

/ छोरी /           यनबेर्क 

श्रीियि वषा       को  ....................................................................................................                

प्रथि पि   

                          

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं        बसे्न   ................................. को 

छोरा /             यनवेर्क 

छोरी / श्रीियि वषा      को  

....................................................................................................          र्ोश्रो पि   

                           

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनुसार यववाह 

गररएकोिा कररव  २ वषासम्म  सुििुर र्ाम्पत्य िीवन रहेको यथिो । हािीबाट 

२०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िाििन्म भएको,   सोयह वषा २०७१ सालको 

यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि 



गरेको, यलन गएको िर उलै्ट कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेर्कको यनवेर्न 

परेको । 

२. आफुलाई र्ाइिो नल्ाएको यनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी 

िवरिस्त घरबाट यनकाला गरेको हो । आफु खुशीले िाइि गई वसेको होइन 

अझपयन लोगे्नप्रयि आफ्नो िथावि िािा, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोगे्न 

स्वास्नीको सम्वन्ध िथावि कािि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको यलखखि िवाफ 

रहेको  । 

३. हािी झगिा गरर आिौ,ं केहीवषा लोगे्न स्वास्नी छुयटएर वस्यौ,ं हािीबाट एक 

सन्तानको िाििन्म सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरािसी यवषिले 

िनिुटाव भई लोगे्न स्वास्नी अलग अलग वसेकोिा  .....................गाउँपायलका 

न्यायिक सयियिको िफा बाट विानं          अन्तरगिको िेलयिलाप केन्द्रका  

िेलयिलापकिाा                                को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी 

यिली आएको व्यहोरा िो छ की यवगििा िे िस्ता यवषििा असिझर्ारी िथा 

वेिेल भएको भएिापनी हािीयवच एक अकााप्रयि यवश्वास, सर्भाव र पे्रि काििै 

रहेकोले लोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध यवचे्छर् गरी पाउँ भने्न यनवेर्न र्ावी छोयि पुनाः 

सुििुर सम्वन्धका साथ र्ाम्पत्य िीवनलाई व्यवखस्थि ढंगले अगायि वढाउने छौ ं

। यनवेर्कको घरिा ित्काल लोगे्न स्वास्नी यियल वसे्न वािावरर् नहुने भएकोले 

छुिै ठाउिा िेरा यलई वस्न हािी रु्वै पि सहिि भएकाले स्थानीि सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ को उपर्फा २ बिोयिि पिहरुको समु्यि 

यिलापत्रको यनवेर्न पेश हुन आएको हँुर्ा लेखखए विोयिि यिलापत्र गरी यर्एको 

छ यियसल अयभलेखिा बुझाइ यर्नु ।  

४.     स्थानीि न्यायिक कािायविी विोयिि  यिलापत्र बापि र्सु्तर रु ∙ 

यनवेर्कहरु 



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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची-११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

िेलयिलापकिाािा सूचीकृि हुने यनवेर्न ढाँचा 

 

न्यायिक सयियि  ............ गाउँपायलका सिि पेश गरेको 

यनवेर्न 

 

यवषिःाः िेलयिलापकिाािा सूचीकृि हुन पाउँ । 

 

प्रसु्ति यवषििा िपयसलिा उले्लखखि कागिािहरुको प्रयियलपी साथै राखी 

............  गाउँपायलकाको न्यायिक सयियि अन्तगािका ............ िेलयिलाप केन्द्रिा 

सूचीकृि भई िेलयिलाप गराउन अनुििी पाउँ भनी यनवेर्न गर्ाछु । 

िपयसल 

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँिाकपी, 

२) स्नािक िहसम्म उयिर्ा गरेको शैयिक प्रिार्पत्रको छाँिाकपी, 

३) िेलयिलापकिााको िायलि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छािाँकपी, 

४) िेलयिलाप सम्बन्धी अनुभव र 

५) व्ययिगि यववरर् (Bio- data) 

यनवेर्क 

नाि थरःाः .......... 

 

फोटो 

    



र्स्तखिाः ........... 

यियिःाः ............. 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

......................... गाउँपायलका  न्यायिक सयियि सिि पेश गरेको 

भरर भराउको यनवेर्न पत्र 

               यवषिाः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं    बस्............................... को छोरा / 

छोरी /           यनबेर्क 

श्रीियि वषा      को  ...................... ........................................................................                       

पि                            

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं    ................................... को छोरा /  

छोरी /             यबपि 

श्रीियि वषा      को  .........................................................................................................              

पि                            

िुद्धा : ................................................ 

 



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

१)  उपरोि यबपिीसँगको प्रसु्ति िुद्धा िस गाउँपायलकाको न्यायिक सयियिबाट 

यियि २०७  /       /         िा भएको यनर्ाि बिोयिि िैले िस कािाालििा राखेको 

र्सु्तर रु∙         िैले पाउने ठहर भएकोिा यबपिीले श्री ..................यिल्ला  

अर्ालििा पुनरावलोकन गरेकोिा सम्मायनि अर्ालिको फैसला बिोयिि िैले 

भरी भराई पाउने ठहर भएको हँुर्ा उि रकि भरी भराई पाउन िो यनवेर्न 

पेश गरेको छु । 

२) (क) िैले िस कािाालििा िम्मा गरेको र्सु्तर रकिको भरपाई/ 

रयसर्/भौचरको सक्कलै प्रयि थान १ । 

   (ख) सम्मायनि श्री          यिल्ला अर्ालिको अखन्ति फैसलाको छाँिाँकपी 

िसैसाथ संलग्न गरेको छु ।  

िसिा लेखखएको ब्यहेरा यठक साँचो छ झुठ्ठा लेखखएको ठहरे कानून बिोयिि 

सिाँि सहँुला बुझाउला । 

                                                                  

                                                                                                    यनवेर्क 

                                                                                                  यनि 

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

 

 

इयिसम्बि २०७      साल                   ियहना             गिे रोि          शुभि् । 



अनुसूची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

चलन चलाउने यनवेर्न 

 

.............................गाउँ पायलकािा पेश गरेको 

यनवेर्न पत्र 

              यवषिाः चलन चलाई पाउँ भने्न वारे । 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं    बसे्न                                को 

छोरा / छोरी /          यनबेर्क 

श्रीियि वषा      को  .....................................................................................................                

प्रथि पि                            

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं    ...................................     को छोरा / 

छोरी /           यबपि 

श्रीियि वषा      को  .................. .................................... ....................................................          

र्ोश्रो पि                            

िुद्धा : ................................................ 

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

 

१)  उपरोि यबपिीसँगको प्रसु्ति िुद्धा िस गाउँपायलकाको न्यायिक सयियिबाट 

यियि ..............              िा यनर्ाि हँुर्ा  ................. यिल्ला  .................... 

गाउँपायलका / नगरपायलका विानं∙  .......  िा पने  यक∙ नं∙        को िेत्रफल         

को घरिग्गा िेरो हकभोग र स्वायित्व हुने ठहर भएकोिा यबपिीले श्री 

..................यिल्ला  अर्ालििा पुनरावलोकन गरेकोिा सम्मायनि अर्ालिबाट 

सिेि यियि                यनर्ाि हँुर्ा न्यायिक सयियिबाट भएको यनर्ािलाई नै 



सर्र गरी ि                    कै हकभोग कािि हुने भएकोले सो िेरो हकभोग 

कािि भएको सम्पिी हँुर्ा यशघ्रायियशघ्र िलाई उि सम्पिी चलन चलाई 

पाउन िो यनवेर्न  पेश गरेको छु । 

२) िस यनबेर्नसाथ रे्हािका कागिािहरु संलग्न गरेको छु । 

क) यियि               िा न्यायिक सयियिले गरेको यनर्ािको छाँिाँकपी । 

ख) यियि               िा श्री            यिल्ला अर्ालिले शुरु सर्र गरेको 

फैसलाको छाँिाँकपी । 

ग)  िस यबबार्सँग सम्बद्ध यियसल न्यायिक सयियिको कािाालििा रहेको छ । 

िसिा लेखखएको ब्यहेरा यठक साँचो छ झुठ्ठा लेखखएको ठहरे कानून बिोयिि 

सिाँि सहँुला बुझाउला । 

   

                                                                                                 यनवेर्क 

                                                                                          यनि ................................ 

 

इयिसम्बि २०७     साल            ियहना       गिे रोि   शुभि् । 

 

 

अनुसूची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बखन्धि) 

सम्पयि रोक्काको अरे्श 

.............................................. न्यायिक सयियि 

संिोिक श्री.........................................................................................  

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

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

आरे्श 

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



         यवषिाः सम्पयि हस्तान्तरर् हुनबाट रोक्का 

 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं    बसे्न ........................................ को 

छोरा /            यनबेर्क 

छोरी / श्रीियि वषा      को  ..................................................................................                            

प्रथि पि                            

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला    ............. गाउँपायलका, विानं    बसे्न ........................................ को 

छोरा /            यबपि 

छोरी / श्रीियि वषा         को   ................................................................................

.................       र्ोश्रो पि                            

                                        िुद्दा : ..................... 

िसिा यनवेर्कको िाग बिोयिि......     यिल्ला........ ......    गाउँपायलका विा नं.  ...  

यक.नं. ....... िेत्रफल .........    िग्गािा बनेको......... वगायफटको    िले घर िथा अन्य        

अचल सम्पत्त्िी सिेि यवपिीको नाििा रहेकोले अवण्डाको उि सम्पयि यनि 

यवपिीबाट अन्य अंयशिारहरुको िन्फ्िुरी यवना हक हस्तान्तरर् हुन सके्न 

आशंका गरी यनवेर्कले यर्एको यनवेर्न उपर प्रारखिक रुपिा िाँचवुझ गर्ाा 

व्यहोरा िनायसव रे्खखएको हँुर्ा हाललाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उखल्लखखि 

घरिग्गाको हक हस्तान्तरर् गना यसफाररस नयर्न विालाई र अको आरे्श 

नभएसम्मका लायग उि घरिग्गाको हक हस्तान्तरर् नगनुा/गना नयर्नु भनी 

िालपोि कािाालिको नाििा सिेि स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को 

र्फा ४९ (६) बिोयिि िो रोक्काको आरे्श िारी गररयर्एका छौ ं । िो आरे्श 

यियसल सािेल राखी सम्वखन्धि कािाालिहरुिा पठाईयर्नु । िो आरे्श अनुसार 

रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी यियसल सािेल राख्नु र यनििानुसार पेश गनुा 

। 



 

 

 

ईयि संवि................साल.............िायहना...........गिे‘..........रोि शुभि् । 



अनुसूची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सँग सम्बखन्धि) 

नक्कलको लायग यनवेर्न 

 

न्यायिक सयियि     ..........        गाउँपायलकािा पेश गरेको 

यनवेर्न पत्र 

               यवषिःाः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

.............   यिल्ला    ......       गाउँपायलका विानं∙       बसे्न ...................................                     

यनवेर्क 

                                                                                                                                      

वार्ी/प्रयिवार्ी 

यवरुद्ध 

.............   यिल्ला    ......     गाउँपायलका विानं∙       बसे्न ...................................                       

यवपिी 

                                                                                                                                       

वार्ी/प्रयिवार्ी 

                    िुद्दाःाः .................................. 

ि यनवेर्क यनवेर्न र्सु्तर वापि रु. १०।– साथै रःाखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न 

गर्ाछुःाः 

(१) उपरोि यवपिीसँगको उले्लखखि िुद्दािा अध्यिनको लायग रे्हािका 

कागिािहरु आवश्यक परेको हँुर्ा प्रिायर्ि प्रयियलपी पाउँ भनी िो यनवेर्न 

साथ उपखस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिायर्ि प्रयियलपी पाउँ । 

रे्हाि 

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

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



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

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

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

२) लेखखएको व्यहोरा यठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बिोयिि सहँुला बुझाउँला 

। 

  यनवेर्क 

यनि 

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

इयि सम्वि्        साल ....       ियहना ....     गिे रोि् ...      शुभि् ................ 
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