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घिरिङ गाउँपालिका न्याययक सलिलििे कायययिलि सम्बन्िी, ऐन २०७५ 

प्रस्िािनााः न्याययक सलिलििे प्रचलिि कानून बिोघिि उििुीको काििाही ि यकनािा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलि 
िय गिी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पािर्घशयिा कायि गिी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको िनयिश्वास कायि 
िाखीिहनको िालग प्रचिनिा िहेको संिीय कानूनिा भए रे्घख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय 
भएकोिे, 
 नेपािको संयििानको िािा २२१ को उपिािा (१) बिोघिि घिरिङ गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

परिच्छेर् -१ 

प्रािघम्भक 

१. संघिप्त नाि ि प्रािम्भाः (१) यस ऐनको नाि “घिरिङ गाउँपालिका न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) 
ऐन, २०७५” िहेको छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषााः यिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा; 
(क)   “उििुी” भन्नािे सलिलि सिि पिेको उििुीबाट शरुु भएको प्रचलिि कानून बिोघिि 

 सलिलििे काििाही ि यकनािा गने उििुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्न”े  भन्नािे िोयकएको सम्पघिको िूलयांकन गरिर्ा भ्याउने हर्िाई सम्झन ुपर्यछ ।  

(ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे लनर्यय पश्चाि हक अलिकाि प्राप्त भएको व्यघििाई कुनै 
िस्ि ुिा सम्पघि भोग गनय दर्ने काययिाई सम्झनपुर्यछ । 

(ि) “ििानि”  भन्नािे कुनै व्यघि िा सम्पघििाई न्याययक सलिलििे चाहेको िखििा 
उपघस्थि िा हाघिि गिाउन लिएको घिम्िा िा उििर्ाययत्ििाई सम्झनपुर्यछ ।   

(ङ) “िािेिी”  भन्नािे न्याययक सलिलिको िेत्रालिकाि लभत्रका यििार्हरुिा सम्िघन्िि 
पििाई िझुाईने म्यार्,  सचुना,  आरे्श,  पूिी िा िानकािी पत्र रििपूियक िझुाउन े
काययिाई सम्झनपुछय ।  

(च) “िायर्ाि”  भन्नािे सम्पघिको यिििर् िा गन्िी गिेको संख्या िलनने व्यहोिा िा 
सम्पघिको फाँटिािी िा िगििाई सम्झनपुर्यछ ।  

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

(ि) “र्िपीठ”  भन्नािे न्याययक सलिलि सिि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्ििा 
रिि नपगेु िा कानूनिे र्िाय नहनुे िा निाग्ने भएिा त्यसको पछालि पयि सोको कािर् 



2 
 

ि अिस्था िनाइ अलिकािप्राप्त अलिकािीिे िेघखदर्न े लनरे्शन िा व्यहोिािाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नािेसी”  भन्नािे कुनै व्यघिको नाि, थि ि ििन सिेिको यिस्ििृ यिििर् खिुाइएको 
व्यहोिािाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ञ) “नालिश”  भन्नािे कुनै यििार्को यिषयिा र्फा ८ बिोघिि दर्एको उििुी, लनिेर्न िा 
यफिार् सम्झनपुछय  

(ट)   “लनर्यय यकिाब”  भन्नािे सलिलििे उििुीिा गिेको लनर्ययको अलभिेख िाख्नको िालग 
खिा गिेको उििुीिा लनर्यय गिेको व्यहोिा ि त्यसको आिाि िथा कािर्को संघिप्त 
उलिेख भएको यकिाब सम्झनपुछय । 

  (ठ)  “पन्चकृलि िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पघिको स्थिगि िथा स्थानीय अििोकन िू
   लयांकन गिी यिक्री यिििर् हनुसक्ने उघचि ठहिाएि लनघश्चि गिेको िलुयिाई  
   सम्झनपुर्यछ ।    

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

(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे िसका उपि उििुी र्िाय गर्यछ सो व्यघि िा संस्था 
सम्झनपुछय । 

  (र्) “िकपत्र”  भन्नािे यििार् सम्बन्ििा िानकाि भई सािीको रुपिा व्यि गिेका कुिा 
    िेघखने िा िेघखएको कागििाई सम्झनपुछय ।  

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

(थ) “बार्ी” भन्नािे कसै उपि सलिलि सिि उििुी र्िाय गने व्यघि िा संस्था सम्झनपुछय । 

  (र्) “िूलििी”  भन्नािे न्याययक सलिलि अन्िगयि यिचािािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ािििा सिेि 
   यिचािालिन भईिहेको अिस्थािा न्याययक सलिलििे लनर्यय गर्ाय अन्य यिचािालिन िदु्धािा 
   प्रभायिि हनुे रे्घखएिा प्रभाि पाने िदु्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा स्थलगि 
   गने काययिाई सम्झनपुछय ।  
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(ि) “िगापाि”  भन्नािे िििग्गा ि त्यससँग अन्िि लनयहि टहिा,  बोट यिरुिा,  खलुिा 
िलिन ि त्यसिा िहेका सबैखािे संिचना िा चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  सेिोफेिो ि 
 सम्पूर्य अियििाई सम्झनपुर्यछ ।  

  (न) “सर्िस्याहा”  भन्नािे ििौटीिा िहेको िकिको िगि किा गिी आम्र्ानीिा िाध्ने  
   काययिाई सम्झनपुछय ।     

  (प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्झनपुछय । 

  (फ) “सलिलि” भन्नािे न्याययक सलिलि सम्झनपुछय ि सो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा ४८ 
    को उपर्फा (६) बिोघििको सलिलििाइय सिेि िनाउनछे । 

(ब) “साि िसािी”  भन्नािे हिेक िषयको िालग छुिा छुिै हनु ेगिी प्रलििषयको लनलिि स्थायी 
रुपिा िय गरिएको शिय सम्झनपुछय । 

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

  (ि)  "संयििान" भन्नािे नेपािको संयििान सम्झनपुछय । 

 

परिच्छेर्-२ 

सलिलिको अलिकाि  

३. उििुीिा लनर्यय सम्बन्िी कािाः सलिलििा र्िाय भएका उििुी िा उििुीको लनर्यय गने िा र्िाय भएको 
नालिश िा उििुीको कुनै व्यहोिािे िगि किा गने अलिकाि सलिलििाइय िात्र हनुछे । 

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचलिि कानूनिे सलिलि िा 
सलिलिको सर्स्यिे नै गने भने्न व्यिस्था गिेको िा काययको प्रकृलििे सलिलि िा सलिलिको सर्स्यिे नै 
गनुयपने स्पष्ट भैिहेको रे्घख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचािी ि त्यसिी 
निोयकएकोिा सलिलििे लनर्यय गिी िोकेको िा अलिकाि प्रर्ान गिेको कियचािीिे गनुयपनेछ । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रिखु िा िोयकएका अन्य कियचािीिे यस ऐन ि प्रचलिि कानून बिोघिि 
िोयकएको काि गर्ाय सलिलिको संयोिक िा सलिलििे िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रे्खरे्ख ि 
लनयन्त्रर्िा िही गनुयपनेछ । 
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५. यस ऐन बिोघिि कायययिलि अििम्बन गनुयपनेाः सलिलििे उििुी िा उििुीको काििाही ि यकनािा गर्ाय 
प्रचलिि ि सम्बघन्िि संिीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए रे्घख बाहेक यस ऐन बिोघििको कायययिलि 
अििम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलिलििे हेनेाः सलिलििाइय रे्हाय बिोघििको उििुीहरूिा काििाही ि यकनािा गने अलिकाि िहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उििुी, 
(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुाि िेिलििापको िालग गाउँपालिकािा प्रयेषि उििुी, 
(ग) संयििानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकि अलिकाि अन्िगयि सभािे बनाएको कानून 

बिोघिि लनरूपर् हनुे गिी लसघियि उििुी, िथा 
(ि) प्रचलिि कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन िोकेका उििुीहरू । 

७. सलिलिको िते्रालिकािाः सलिलििे र्फा ६ अन्िगयिका िध्ये रे्हाय बिोघििका उििुीहरूिा िात्र 
िेत्रालिकाि ग्रहर् गने िथा काििाही यकनािा गनेछाः 

(क) व्यघिको हकिा उििुीका सबै पि गाउँपालिकाको भैगोलिक िते्रालिकाि लभत्र बसोबास 
गिीिहेको, 

(ख) प्रचलिि कानून ि संयििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ािि िा न्यायािीकिर् िा 
लनकायको िेत्रालिकाि लभत्र निहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको िेत्रालिकाि लभत्र पिेका कुनै अर्ािि िा लनकायबाट िेिलििाप िा 
लििापत्रको िालग प्रयेषि गिीएको, 

(ि) अचि सम्पघि सिािेश िहेको यिषयिा सो अचि सम्पघि गाउँपालिकाको भैगोलिक 
िेत्रालिकाि लभत्र ियहिहेको, िथा 

(ङ) कुनै िटनासँग सम्बघन्िि यिषयिस्ि ुिहेकोिा सो िटना गाउँपालिकाको भैगोलिक िेत्र 
लभत्र िटेको । 

परिच्छेर्-३ 

उििुी िथा प्रलििार् र्िाय 

८. लबिार् र्िाय गनेाः (१) कसै उपि लबिार् र्िाय गर्ाय िा उििुी चिाउँर्ा प्रचलिि कानून बिोघिि हकरै्या 
पगेुको व्यघििे सलिलिको िोयकएको शाखा सिि उििुी र्िाय गनयसक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि उििुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोघिि खिुाउनपुने 
कुिा सबै खिुाइय िथा पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै पिुागिी अनसूुची-१ बिोघििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) िा िेघखए रे्घख बाहेक उििुीिा रे्हाय बिोघििको व्यहोिा सिेि 
खिुाउनपुनेछाः 

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

(ख) प्रलिबार्ीको नाि, थि ि थाहा भएसम्ि लनिको बाब ुि आिाको नाि, थि ि स्थान पिा 
िाग्नेगिी स्पष्ट खिेुको ििन; 

(ग) गाउँपालिकाको नाि सयहि सलिलिको नाि; 

(ि) उििुी गनुयपिेको व्यहोिा ि सम्पूर्य यिििर्; 
(ङ) गाउँपालिकािे िोके अनसुािको र्स्ििु बझुाएको िलसर् िा लनस्सा; 
(च) सलिलिको िेत्रालिकाि लभत्रको उििुी िहेको व्यहोिा ि सम्बघन्िि कानून; 

(छ) बार्ीिे र्ािी गिेको यिषय ि सोसँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् िहेको िथा हकरै्या पगेुको  सम्बन्िी व्यहोिा; 
(झ) कुनै सम्पघिसँग सम्बघन्िि यिषय भएकोिा सो सम्पघि चि भए िहेको स्थान, अिस्था 

िथा अचि भए चाियकलिा सयहिको सबै यिििर् । 

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

  (५) कुनै यकलसिको िलिपूलिय भिाउनपुने अथिा बण्िा िगाउनपुने अिस्थाको उििुीको हकिा 
त्यस्िो िलिपूलिय िा बण्िा िा चिनको िालग सम्बघन्िि अचि सम्पघिको यिििर् खिेुको हनुपुनेछ । 

९. लबिार् र्िाय गिी लनस्सा दर्नाेः (१) उििुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोघिि प्राप्त उििुी र्िाय गिी बार्ीिाइय 
िािेख िोयक अनसूुची-२ बिोघििको ढाँचािा लबिार् र्िायको लनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि िािेख दर्न ु पने अिस्थािा िािेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बिोघििको 
ढाँचािा िािेख भपायइय खिा गिी सम्बघन्िि पिको र्स्िखि गिाइय लिलसि सािेि िाख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोघिि िािेख भपायइयिा िोयकएको िािेख िथा उि लिलििा हनुे कायय 
सिेि उलिेख गिी सम्बघन्िि पििाइय अनसूुची-४ बिोघििको ढाँचािा िािेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उििुी र्िपीठ गनेाः (१) उििुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोघिि पेश भएको उििुीिा प्रयक्रया 
नपगेुको रे्घखए पिुा गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया पिुा गिी अथिा खिुाउनपुने रे्हायको व्यहोिा खिुाइ 
लयाउन ुभने्न व्यहोिा िेघख पाच दर्नको सिय िोयक िथा लबिार् र्िाय गनय नलिलन ेभए सो को कािर् 
सयहिको व्यहोिा िनाइय र्िपीठ गिेिा बार्ीिाइय उििुी यफिाय दर्नपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोघिि प्रयक्रया नपगेुको भलन र्िपीठ गिी यफिाय गिेको उििुीिा र्िपीठिा 
उलिेख भए बिोघििको प्रयक्रया पिुा गिी पाच दर्नलभत्र लयाएिा र्िाय गरिदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोघििको र्िपीठ आरे्श उपि घचि नबझु्ने पििे सो आरे्श भएको 
लिलििे लिन दर्न लभत्र उि आरे्शको यिरूध्र्िा सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोघिि दर्एको लनिेर्न व्यहोिा िनालसब रे्घखए सलिलििे उपर्फा (१) 
बिोघििको र्िपीठ बर्ि गिी लबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोघिि आरे्श भएिा उििुी प्रशासकिे त्यस्िो लबिार् र्िाय गिी अरू 
प्रयक्रया पिुा गनुयपनेछ । 

११. र्िाय गनय नहनुाेः उििुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोघिि पेश भएको उििुीिा रे्हाय बिोघििको 
व्यहोिा दठक भएनभएको िाँच गिी र्िाय गनय नलिलन ेरे्घखएिा र्फा १० बिोघििको प्रयक्रया पिुा गिी 
र्िपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचलिि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उििुी पिे नपिेको; 
(ख) प्रचलिि कानून बिोघिि सलिलिको िेत्रालिकाि लभत्रको उििुी िहे निहेको; 
(ग) काननु बिोघिि िाग्ने र्स्ििु र्ाघखि भए नभएको; 
(ि) कुनै सम्पघि िा अलिकािसँग सम्बघन्िि यिषयिा यििार् लनरूपर् गनुयपने यिषय उििुीिा 

सिािेश िहेकोिा त्यस्िो सम्पघि िा अलिकाि यिषयिा उििुी गनय बार्ीको हक स्थायपि 
भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा सो प्रिार् िहे निहेको; 

(ङ) उि यिषयिा उििुी गने हकरै्या बार्ीिाइय िहे निहेको; 
(च) लिखििा पिुागनुयपने अन्य रिि पगेु नपगेुको; िथा 

१२. र्ोहोिो र्िाय गनय नहनुाेः (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन प्रचलिि कानून 
बिोघिि सलिलि िा अन्य कुनै अर्ािि िा लनकायिा कुनै पििे उििुी गिी सलिलि िा उि अर्ािि 
िा लनकायबाट उििुीिा उलिेख भएको यिषयिा प्रिार् बघुझ िा नबघुझ यििार् लनिोपर् भैसकेको यिषय 
िहेको छ भने सो उििुीिा िहेका पि यिपिको बीचिा सोयह यिषयिा सलिलििे उििुी र्िाय गनय ि 
काििाही गनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि र्िाय गनय नलिलने उििुी भिुिश र्िाय भएकोिा सो व्यहोिा 
िानकािी भएपलछ उििुी िनुसकैु अिस्थािा िहेको भए पलन सलिलििे उििुी खािेि गनुयपनेछ ।  

१३. उििुीसाथ लिखि प्रिार्को सक्कि पेश गनुयपनेाः उििुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखि प्रिार्को 
सक्कि ि कघम्ििा एक प्रलि नक्कि उििुीसाथै पेश गनुयपनेछ ि उििुी प्रशासकिे त्यस्िो लिखििा कुनै 
कैयफयि िनाउनपुने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बघन्िि लिलसििा िाख्नछे । 
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१४. उििुी िथा प्रलििार् र्िाय र्स्ििुाः (१) प्रचलिि कानूनिा लबिार् र्िाय र्स्ििु िोयकएकोिा सोयह 
बिोघिि िथा र्स्ििु निोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

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

१५. प्रलििार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रलिबार्ीिे र्फा २० बिोघिि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् 
िा सूचनािा िोयकएको सियािलि लभत्र उििुी प्रशासक सिि आफै िा िािेस िाफय ि लिघखि प्रलििार् 
र्िाय गनुयपनेछ । 

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

  (३) प्रलििार्ीिे लिघखि ब्यहोिा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोघििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलििार्  िाचँ गनेाः (१) उििुी प्रशासकिे र्फा १५ बिोघिि पेश भएको प्रलििार् िाँच गिी 
कानून बिोघििको रिि पगेुको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्घखए र्िाय गिी सलिलि सिि पेश हनु ेगिी 
लिलसि सािेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि प्रलििार् र्िाय हनु े भएिा उििुी प्रशासकिे प्रलिबार्ीिाइय बार्ी 
लििानको िािेख िोक्नपुनेछ । 

१७. लिखििा पिुागनुयपने सािान्य रििाः (१) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र िेघखए रे्घख 
बाहेक सलिलि सिि र्िाय गनय लयाएका उििुी िथा प्रलििार्िा रे्हाय बिोघििको रिि सिेि पिुा 
गनुयपनेछाः 

(क) एफोि साइि को नेपािी कागििा बायाँ िफय  पाँच सेघन्टलिटि, पयहिो पषृ्ठिा शीििफय  
र्श सेघन्टलिटि ि त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेघन्टलिटि छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा 
बघिस हिफिा नबढाइय कागिको एकािफय  िात्र िेघखएको;  

 (ख) लिखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यघििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीि पछुाििा 
छोटकिी र्स्िखि गिी अघन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप गिेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीिे लिखि ियाि गिेको भए लनििे पयहिो पषृ्ठको बायाँ िफय  
लनिको कानून व्यिसायी र्िाय प्रिार्पत्र नंबि, नाि ि कानून व्यिसायीको यकलसि 
खिुाइय र्स्िखि गिेको; िथा 

(ि) लिखिको अघन्िि प्रकिर्िा यस लिखििा िेघखएको व्यहोिा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहिे 
कानून बिोघिि सहुँिा बझुाउँिा भने्न उलिेख गिी सो िलुन लिखि र्िाय गनय लयाएको 
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िषय, ियहना ि गिे िथा िाि खिुाइय लिखि र्िाय गनय लयाउने व्यघििे र्स्िखि गिेको, 
। 

 िि ब्यहोिा पिुाइ पेश भएको लिखि लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पािेको िालनने छैन ।  

 

  (२) लिखििा यिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकिर् प्रकिर् छुट्याइय संयलिि ि ियायदर्ि भाषािा 
िेघखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखििा पेटबोलििा पिेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यिििर् ि व्यघिको नाि, थि , 
ठेगाना िथा अन्य यिििर् स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

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

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

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

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्निा िाग बिोघिि सच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रलििार्िा 
गिीएको िाग िा र्ािीिा ििुभिु पििा फिक नपने ि लनकै सािान्य प्रकािको संशोिन िाग गिेको 
रे्खेिा उििुी प्रशासकिे सो बिोघिि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघिि संशोिन भएिा  सो को िानकािी उििुीको अको पििाइय 
दर्नपुनेछ । 

परिच्छेर्-४ 

म्यार् िािेिी िथा िािेख  

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

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि म्यार् िा सूचना िािेि गर्ाय र्फा ९ बिोघििको उििुी िथा उि 
उििुी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रलिलिपी सिेि संिग्न गिी पठाउनपुनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीिाइय म्यार् 
दर्नपुर्ाय प्रिार् कागिको नक्कि कुनै एकिना ििु प्रलिबार्ीिाइय पठाइय बाँयकको म्यार्िा प्रिार् 
कागिको नक्कि फिानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोिा िेघख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोघिि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायियिे बयढिा लिन दर्न लभत्र िािेि 
गिी िािेिीको व्यहोिा खिुाइय सलिलििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोघिि म्यार् िािेि हनु नसकेिा रे्हाय बिोघििको यिद्यिुीय िाध्यि िा 
पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गिेि म्यार् िािेि गनुयपनेछाः  

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

(ख) प्रलिबार्ीिे म्यार् िािेिी भएको िानकािी पाउन सक्ने िनालसब आिाि छ भने्न 
रे्घखएिा सलिलिको लनर्ययबाट कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गिेि िा 
स्थानीय एफ.एि. िेलियो िा स्थानीय टेलिलभिनबाट सूचना प्रसािर् गिेि; िा 

(ग) अन्य कुनै सिकािी लनकायबाट म्यार् िािेि गिाउँर्ा म्यार् िािेि हनु सक्ने िनालसब 
कािर् रे्घखएिा सलिलिको आरे्शबाट त्यस्िो सिकािी लनकाय िाफय ि । 

  (६) यस ऐन बिोघिि म्यार् िािी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोघििको ढाँचािा िािी गनुयपनेछ । 
२१. िोहिििा िाख्नपुनेाः यस ऐन बिोघिि ििा कायायिय िाफय ि िािेि गरिएको म्यार्िा सम्बघन्िि 

ििाको अध्यि िा सर्स्य िथा कघम्ििा र्इुयिना स्थानीय भिार्लि िोहिििा िाख्नपुनेछ । 

२२. िीि बेिीि िाचँ गनेाः (१) उििुी प्रशासकिे म्यार् िािेिीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ िीिपूियकको 
िािेि भएको छ िा छैन िाँच गिी आिश्यक भए सम्बघन्िि ििा सघचिको प्रलििेर्न सिेि लिइय 
िीिपूियकको रे्घखए लिलसि सािेि िाघख िथा बेिीिको रे्घखए बर्ि गिी पनुाः म्यार् िािेि गनय िगाइय 
िािेिी प्रलि लिलसि सािेि िाख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि िाँच गर्ाय सम्बघन्िि कियचािीिे बर्लनयि िाघख कायय गिेको रे्घखए 
उििुी प्रशासकिे सो व्यहोिा खिुाइय सलिलि सिि प्रलििेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघििको प्रलििेर्नको व्यहोिा उपयिु रे्घखए सलिलििे सम्बघन्िि कियचािी 
उपि  काििाहीको िालग काययपालिका सिि िेघख पठाउनसक्नेछ । 

२३. िािेखिा िाखू्नपनेाः (१) उििुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोघिि लबिार् र्िाय गिेपलछ उििुीकिायिाइय ि 
र्फा १६ बिोघिि प्रलििार् र्िाय गिेपलछ प्रलिबार्ीिाइय िािेख िोयक िािेखिा िाख्नपुछय । 

  (२) उििुीका पिहरूिाइय िािेख िोक्र्ा िािेख िोयकएको दर्न गरिने कािको व्यहोिा िािेख 
भपायइय िथा िािेख पचायिा खिुाइय उििुीका सबै पििाइय एकै लििानको लिलि िथा सिय उलिेख गिी 
एकै लििानको िािेख िोक्नपुछय । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोघिि िािेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाघिि नभए पलन िोयकएको 
कायय सम्पन्न गिी अको िािेख िोक्नपुने भएिा हाघिि भएको पििाइय िािेख िोयक सियिा हाघिि नभइय 
पलछ हाघिि हनुे पििाइय अघि हाघिि भइय िािेख िाने पिसँग एकै लििान हनुेगिी िािेख िोक्नपुछय । 

  (४) यस र्फा बिोघिि िोयकएको िािेखिा उपघस्थि भएका पिहरूिाइय साथै िाघख सलिलििे 
उििुीको काििायह गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन िोयकएको िािेखिा कुनै पि 
उपघस्थि नभए पलन सलिलििे लबिार्को यिषयिा काििाही गनय बािा पनेछैन । 

२४. सलिलिको लनर्यय बिोघिि हनुाेः सलिलििे म्यार् िािेिी सम्बन्ििा प्रचलिि कानून िथा यस 
ऐनिा िेघखए रे्घख बाहेकको यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया लनिायिर् गनय सक्नछे । 

परिच्छेर्-५ 

सनुिाइय िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 

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

  (२) सलिलि सिि पेश भएको लबिार्िा उपर्फा (१) बिोघिि ित्काि लनर्यय गनय सयकने 
नरे्घखएिा सलिलििे रे्हाय बिोघििको आरे्श गनय सक्नछेाः- 

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

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

(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा लबिार्का पिहरूसँग छिफि गने; िथा 
(ि) लबिार्का पि उपघस्थि भएिा सनुिुाइको िालग िािेख िथा पेघशको सिय िालिका 

लनिायिर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) ि (२) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन सलिलििे स्थानीय ऐनको र्फा 
४७ को उपर्फा (२) बिोघििको उििुीिा िेिलििापको िालग पठाउन ेआरे्श गनुयपनेछ । 

२६. प्रिार् र्ाघखि गनेाः बार्ी िा प्रलिबार्ीिे कुनै नयाँ प्रिार् पेश गनय अनिुलि िाग गिी लनिेर्न 
पेश गिेिा उििुी प्रशासकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ । 
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२७. लिखि िाचँ गनेाः (१) सलिलििे उििुीिा पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिा पिीिर् गनय िेखा 
िा हस्िािि यिशषेज्ञिाइय िाँच गिाउन िरूिी रे्खेिा सो लिखििाइय असत्य भने्न पिबाट पिीिर् र्स्ििु 
र्ाघखि गनय िगाइय िेखा िा हस्िािि यिशषेज्ञबाट लिखि िाँच गिाउन सक्नेछ । 

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

  (३) उपर्फा (१) बिोघिि िाँच गर्ाय लिखि असत्य ठहिीएिा लिखि सत्य िहेको भने्न 
पिबाट िागेको र्स्ििु असिु गिी उपर्फा (१) बिोघिि र्स्ििु र्ाघखि गने पििाइय भिाइयदर्नपुछय । 

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

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि आरे्श भएपलछ उििुी प्रशासकिे उििुीको पििाइय आरे्शिा 
उलिेख भएको लिलििा सािी बझु्ने िािेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने िािेख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सलिलि सिि उपघस्थि गिाउन ु
सम्बघन्िि पिको र्ाययत्ि हनुेछ । 

२९. सलिलिको िफय बाट बकपत्र गिाउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन 
नाबािक िा अशि िा िधृ्र्िधृ्र्ा पि िहेको उििुीिा साघि बकपत्रको िालग िोयकएको िािेखको दर्न 
उपघस्थि नभएको िा उपघस्थि नगिाइएको सािीिाइय सलिलििे म्यार् िोयक सलिलिको िफय बाट घझकाइय 
बकपत्र गिाउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि सािी घझकाउँर्ा बकपत्र हनुे िािेख िोयक म्यार् िािी गनुयपनेछ ि 
उििुीका पिहरूिाइय सिेि सोयह लििानको िािेख िोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गिाउनाेः (१) उििुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग िोयकएको दर्न पिहरूसँग 
लनिहरूिे उपघस्थि गिाउन लयाएका साघिको नािाििी लिइय सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िािेखको दर्न उििुीका सबै पििे सािी उपघस्थि 
गिाउन लयाएको भए कायायिय खलुनासाथ िथा कुनै पििे सािी उपघस्थि गिाउन नलयाएको भए 
दर्नको बाह्र बिेपलछ सलिलििे उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गिाउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ि गनय सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गिाउँर्ा उििुीको यिषयिस्ि ुभन्र्ा फिक प्रकािको 
िथा सािी िा उििुीको पििाइय अपिालनि गने िा घझझ्याउने िा अनघुचि प्रकािको प्रश्न सोलिएिा 
सलिलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय बन्रे्ि गनय सक्नेछ । 
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  (२) नाबािक िा िृध्र् िा असि िा लबिािीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस्िो उििुीिा कुनै पिको 
उपघस्थलि िा अन्य कुनै िनालसब कािर्िे सािीिाइय बकपत्र गनय अनघुचि र्बाि पिेको िा पने प्रबि 
सम्भािना िहेको छ भने्न सलिलििाइय िागेिा सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपघस्थलििाइय बन्रे्ि गिी 
लनििे सािीिे नरे्ख्न ेगिी िात्र उपघस्थि हनु आरे्श गनय सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघिि आरे्श गिेिा सािीिे नरे्ख्न े गिी पि उपघस्थि हनुे व्यिस्था 
लििाउने र्ाययत्ि सलिलिको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोघिि गर्ाय सलिलििे उििुीसँग सम्बघन्िि आिश्यक प्रश्न ियाि 
गिी सलिलिको िफय बाट बकपत्र गिाउन  सक्नेछ । 

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

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको सूची संयोिकिे ि लनिको अनपुघस्थलििा लनििे घिम्िेिािी 
िोकेको सलिलिको सर्स्यिे प्रिाघर्ि गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीाः (१) उििुी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोघििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 
लबिार् हरूको  िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियाि गिी एक प्रलि सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछ 
िथा एक प्रलि सलिलिका सर्स्यहरूिाइय उपिब्ि गिाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको सूचीिा लबिार्हरू उलिेख गर्ाय लबिार् र्िायको आिाििा 
रे्हायको क्रििा ियाि गिी प्रकाशन गिाउनपुनेछाः- 

  (क) नाबािक पि भएको लबिार्; 

  (ख) शारििीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यघि पि भएको लबिार्; 

  (ग) सििी िषय उिेि पिुा भएको िृध्र् िा िधृ्र्ा पि भएको लबिार्; िथा 
  (ि) लबिार् र्िायको क्रिानसुाि पयहिे र्िाय भएको लबिार् । 

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

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा िहेको क्रिानसुाि नै सलिलििे लबिार्को सनुिाइय ि काििाही 
िथा यकनािा गनुयपनेछ । 
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३४. उििुी प्रशासकको घिम्िेिािी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका लबिार्हरू कायायिय खिेुको एक िण्टा 
लभत्र सलिलि सिि सनुिाइयको िालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए पलछ सलिलिबाट 
यफिाय बघुझलिइय सिुघिि िाख्न ेघिम्िेिािी उििुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रिार् सनुाउन सक्नाेः सलिलििे र्फा २५ बिोघिि िोयकएको िािेखको दर्न उपघस्थि सबै 
पििाइय अको पििे पेश गिेको प्रिार् एिि ्कागिाि रे्खाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बािेिा अको पिको 
कुनै कथन िहेको भए लिघखि बयान गिाइय लिलसि सािेि गिाउन सक्नेछ । 

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

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको सनुिाइय िथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको िोहिििा गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोघिि लबिार्को सनुिाइय गर्ाय इििास कायि गिी सनुिाइय गनय िनालसि 
रे्घखएिा सोही अनसुाि गनय सक्नेछ । 

िि र्बैु पिको भनाइ िथा घियकि सनु्निाइ उपर्फा ३ अनसुािको इििास कायि गनय बािा हनुे छैन । 

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

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको बन्र् इििासिा लबिार्का पि िथा अन्य सिोकाििािा बाहेक 
अन्य व्यघििाइय इििासिा प्रिेश गनय नपाउने गिी बन्र् इििासको गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् इििासबाट हेरिने लबिार्को काि काििाही, यपिीिको नाि थि ठेगाना िगायिका 
यिषय गोप्य िाख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इििास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इििासबाट हेरिएका लबिार्हरूको कागिािको 
प्रलिलियप बार्ी, प्रलििादर् ि लनिको यहििा असि पिेको कुनै सिोकाििािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ि 
गिाउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको लबिार्को िथ्य खिुाइय कुनै सिाचाि कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेर् 
हनु दर्न ुहुरैँ्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन सलिलििे पिको गोपलनयिा िथा 
यहििा प्रलिकुि प्रभाि नपने गिी सिाचाि संप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बझु्नाेः लबिार्को सनुिाइयको क्रििा लबिार्को कुनै पिको अनिुोििा िा लबिार् 
सनुिाइयको क्रििा सलिलि आफैिे थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उििुीका पिहरूिाइय थप प्रिार् पेश गनय 
पेश गने िािेख िोयक आरे्श गनय सक्नेछ । 
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४०. स्िाथय बाघझएको लबिार् हेनय नहनुाेः सलिलिको सर्स्यिे रे्हायका लबिार्को काििाही ि यकनािािा 
संिग्न हनुहुुरैँ्नाः- 

(क) आफ्नो िा नघिकको नािेर्ािको हक यहि िा सिोकाि िहेको लबिार्; 

 स्पष्टीकिर्ाः यस उपर्फाको प्रयोिनको िालग "नघिकको नािेर्ाि" भन्नािे अपिुािी पर्ाय 
कानून बिोघिि अपिुािी प्राप्त गनय सक्न े प्राथलिकिा क्रििा िहेको व्यघि, िािा, 
िाइि,ु सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलि िा पत्नी िफय का सासू, ससिुा, 
फूप,ु फूपाि,ु सािा, िेठान, सािी, दर्र्ी, बयहनी, लभनाि,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुािी िथा त्यस्िो नािाका व्यघिको एकासगोििा िहेको परििािको 
सर्स्य सम्झनपुछय । 

(ख) लनििे अन्य कुनै हैलसयििा गिेको कुनै कायय िा लनि संिग्न िहेको कुनै यिषय 
सिािेश िहेको कुनै लबिार्; 

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

(ि) अन्य कुनै कािर्िे आिािभिू रूपिा लनि ि लनिको एकाििसंगोिका परििािका 
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाघझएको लबिार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको कुनै अिस्था रे्घखएिा िनु सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय उि 
सर्स्यिे लबिार् हेनय नहनुे कािर् खिुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रलिकुि हनुे गिी कुनै सर्स्यिे कुनै लबिार्को काििायह ि यकनािािा 
सहभालग हनु िागेिा लबिार्को कुनै पििे आिश्यक प्रिार् सयहि लबिार्को काििायह यकनािा नगनय 
लनिेर्न दर्न सक्नेछ  ि सो सम्बन्ििा  काि कािबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुाि हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुाि लबिार् लनरुपर् हनु नसक्ने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) 
ि (७) को ब्यबस्था अनसुािको सभािे िोकेको सलिलििे काि काििायह ि यकनािािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोघिि गर्ाय सभािे लबिार्का पिहरूिाइय सोयह उपर्फा बिोघिि गदठि 
सलिलिबाट लबिार्को काििायह यकनािा हनुे कुिाको िानकािी गिाइय उि सलिलि सिि उपघस्थि हनु 
पठाउनपुनेछ । 

परिच्छेर्-६ 

लनर्यय ि अन्य आरे्श 

४१. लनर्यय गनुयपनेाः (१) सलिलििे सनुिाइयको िालग पेश भएको लबिार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने 
बाँयक नियह लबिार् यकनािा गने अिस्था िहेको रे्घखएिा सोयह पेशीिा लबिार्िा लनर्यय गनुयपनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोघिि लनर्यय गिेपलछ लनर्ययको व्यहोिा लनर्यय यकिाबिा िेघख सलिलििा 
उपघस्थि सर्स्यहरू सबैिे र्स्िखि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोघिि गिीएको लनर्ययको र्फा ४२ ि अन्य प्रचलिि कानून बिोघिि 
खिुाउनपुने यिििर् खिेुको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लिलििे बयढिा साि दर्न लभत्र ियाि गिी लिलसि 
सािेि िाख्नपुछय ।   

(४) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसब 
कािर्िे गर्ाय सोयह दर्न लबिार् लनर्यय गनय नसक्न ेभएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी 
िािेख िोक्नपुनेछ । 

४२. लनर्ययिा खिुाउनपुनेाः (१) सलिलििे र्फा ४१ बिोघिि गिेको लनर्ययको पूर्यपाठिा यस र्फा 
बिोघििका कुिाहरू खिुाइय अनसूुची-७ बिोघििको ढाँचािा ियाि गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि पूर्यपाठ ियाि गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको घियकि, लनर्यय गनुयपने 
रे्घखएको यिषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुिाहरू सिेिको यिषय खिुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्घख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुिाहरू सिेि 
खिुाउनपुनेछाः- 

(क) िथ्यको ब्यहोिा; 
(ख) लबिार्को कुनै पििे कानून व्यिसायी िाखेको भएिा लनििे पेश गिेको बहस नोट 

िथा बहसिा उठाइएका ििु यिषयहरु; 

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

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

(ङ) लनर्यय उपि पनुिािेर्न िाग्ने भएिा पनुिािेर्न िाग्ने घिलिा अर्ाििको नाि ि के 
कलि दर्नलभत्र पनुिािेर्न गनुयपने हो सो सिेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उलिेख भएरे्घख बाहेक रे्हायका कुिाहरु सिेि लनर्ययिा खिुाउन 
सक्नेछाः- 
(क) सािी िा सियलिनको बकपत्रको सािांश; 

(ख) कुनै निीिको व्याख्या िा अििम्बन गिेको भए सो निीिको यिििर् ि लबिार्िा उि 
निीिको लसध्र्ान्ि के कुन आिाििा िाग ु भएको हो अथिा िाग ु नभएको हो भने्न 
कािर् सयहिको यिश्लषेर्; 
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(ग) लनर्ययबाट कसैिाइय कुनै कुिा दर्न ु भिाउन ु पने भएको भए कसिाइय के कलि भिाइय 
दर्नपुने हो सोको यिििर्; िथा 

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

४३. प्रािघम्भक सनुिाइयिा लनर्यय हनुसक्नाेः (१) सलिलििे पयहिो सनुिाइयको िालग पेश भएको 
अिस्थािा नै लबिार्िा थप प्रिार् बघुझिहनपुने अिस्था निहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा 
सलिलिको िेत्रालिकाि निहेको कािर्िे लबिार् लनर्यय गनय नलिलने रे्खेिा पयहिो सनुिाइयिा नै लनर्यय गनय 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको लनर्यय िते्रालिकािको अभाि िहेको कािर्िे भएको अिस्थािा 
िेत्रालिकाि ग्रहर् गने अर्ािि िा स्थानीय िह िा अन्य लनकायिा उििुी गनय िान ु भलन सम्बघन्िि 
पििाइय  िानकािी दर्न ुपनेछ । 

४४. लनर्यय संशोिनाः (१) सलिलि सिि लबिार्को पि िा कुनै सिोकाििािािे लबिार्को लनर्ययिा 
भएको कुनै िेखाइयको त्रटुी संशोिन गिी पाउन घियकि लिइय लनर्ययको िानकािी भएको पैंलिस दर्न लभत्र 
लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्न पिी सलिलििे हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको ि संशोिनबाट 
लनर्ययको िूि आशयिा कुनै हेिफेि नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खिा गिी लनिेर्न बिोघिि लनर्यय संशोिन 
गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघििको आरे्श िूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

४५. लनर्ययिा हेिफेि गनय नहनुाेः (१) सलिलिका सर्स्य अथिा अरु कसैिे पलन सलिलिका सर्स्यहरुको 
र्स्िखि भैसकेपलछ लनर्ययिा कुनै प्रकािको थपिट िा केििेट गनय हुँरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१) बिोघिि को कसिु गने कियचािीिाइय आिश्यक काििाहीको िालग 
सम्बघन्िि लनकायिा िेघख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनर्यय भएपलछ गनुयपने काििायहाः (१) उििुी प्रशासकिे सलिलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय 
यकिाबिा सलिलिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गिी लनर्यय यकिाब ि लिलसि घिम्िा 
लिनपुछय । 

  (२) यस ऐन बिोघिि लनर्ययको पूर्यपाठ ियाि भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपलछ 
उििुी प्रशासकिे लनर्ययको कायायन्यिय गनयका िालग ित्काि गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गिी 
लिलसि अलभिेखको िागी पठानपुछय । 
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४७. लनर्यय गनयपने अिलिाः (१) सलिलििे प्रलििार् र्ाघखि भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रलिबार्ीको 
बयान भएको लिलििे िथा प्रलििार् र्ाघखि नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको 
लिलििे नब्बे दर्नलभत्र लबिार्को अघन्िि लनर्यय गनुयपनेछ ।  

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

  (३) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन लबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा पिुा 
गनुयपने प्रयक्रया बाँयक निही लबिार् लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र दर्नलभत्र अघन्िि 
लनर्यय गनुयपनेछ । 

  

४८. अन्िरिि संििर्ात्िक आरे्श िािी गनय सयकनाेः  
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (रे्घख )ङ (सम्ि उघलिघखि यिषयिा ित्काि 
अन्िरिि संििर्ात्िक आरे्श िािी गनय सयकनछे । यस्िो आरे्श िािी गर्ाय लनिेर्किे पेश गिेको 
कागिाि, लनिको अिस्था ि िस्िगुि परिघस्थलिको प्रािघम्भक छानयिन गिी ित्काि आरे्श नगिे 
लनिेर्किाई पनय सक्ने नकािात्िक प्रभािको िलुयांकन गनुय पर्यछ । न्याययक सलिलििे िािी गने 
अन्िरिि संििर्ात्िक आरे्श अनसूुची ८ िा उलिेख गिे बिोघिि हनुेछ । 

 

 

परिच्छेर्-७ 

सलिलिको सघचिािय 

४९. सलिलिको सघचिाियाः  (१)सलिलिको काययसम्पार्निाइय सहघिकिर्ा गनय एक सघचिािय िहने छ  

  (२) उपर्फा (१) ििोघििको सघचिाियिा काययपालिकािे आिश्यिा अनसुाि उििुी प्रशासक, 
अलभिेख प्रशासक िथा अन्य कियचािीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सघचिाियको काययसम्पार्निाइय 
व्यिघस्थि गनय सघचिािय अन्िगयि उििुी शाखा/ फाँट िथा अलभिेख शाखा /फाँट िहन सक्नेछ । 

 

५०. उििुी प्रशासकको काि, कियव्य ि अलिकािाः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए रे्घख बाहेक उििुी 
प्रशासकको काि, कियव्य ि अलिकाि रे्हाय बिोघिि हनुेछाः 

(क) पेश भएका उििुी, प्रलििार् ि अन्य लिखिहरु िाँच गिी िीि पगेुको भए कानून 
बिोघिि िाग्ने र्स्ििु लिइय र्िाय गने ि र्िाय गनय नलिलन ेभए कािर् िनाइय र्िपीठ गने; 
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(ख) यििार्िा प्रिार्को िालग पेश भएका नक्कि कागििाइय सक्किसँग लभिाइय दठक रे्घखएिा 
प्रिाघर्ि गने ि लिलसि सािेि िाख्न ेिथा सक्कििा केयह कैयफयि रे्घखएिा सो िनाइय 
सम्बघन्िि पिको सयहछाप गिाइय िाख्न;े 

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

(ि) सलिलिको आरे्शिे घझकाउनपुने प्रलिबार्ी, सािी िा अन्य व्यघिको नाििा म्यार् िािी 
गने; 

(ङ) यििार्का पििाइय िािेख िा पेशी िािेख िोक्न;े 

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

(छ) कानून बिोघिि िािेस लिने िथा गजु्रकेो िािेख थाम्ने लनिेर्न लिइय आिश्यक काििाही 
गने; 

(ि) सलिलिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गिाउन;े 

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

(ञ) आिश्यकिानसुाि सलिलिको िफय बाट पत्राचाि गने; 

(ट) सलिलिको आरे्शिे िािेि गनुयपने म्यार् िािेि गनेगिाउन,े िािेि भएको म्यार्को 
िािेिी िाँची िीिपूियकको नभए पनुाः िािी गने िथा अन्य अर्ािि िा लनकायबाट प्राप्त 
भएको गाउँपालिकािे िािेि गरिदर्नपुने म्यार् िािेि गने गिाउन;े 

(ठ) लनर्यय यकिाब ि उििुीको लिलसि घिम्िा लिन;े 

(ि) सलिलििा र्िाय भएका यििार् िथा लनिेर्न िगायिका कागिािको अलभिेख ियाि गने 
ि िालसक िा िायषयक प्रलििेर्न पेश गनुयपने लनकाय सिि प्रलििेर्न ियाि गिी 
संयोिकबाट प्रिाघर्ि गिाइय सम्बघन्िि लनकायिा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो घिम्िा िहेका उििुीका लिलसििा िहेका कागिािको िीिपूियक नक्कि दर्न;े 

(र्) घिलिा अर्ािििा पनुिािेर्न िाग्ने गिी लनर्यय भएका यििार्िा पनुिािेर्न म्यार् िािी 
गिी िािेि गनेगिाउन;े 

(ि) अर्ािि िा अन्य कुनै लनकायिा यििार्को लिलसि िा कुनै कागिाि पठाउनपुने भएिा 
सलिलििाइय िानकािी गिाइय लिलसि िा कागिाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपलछ 
कानून बिोघिि सिुघिि िाख्न ेव्यिस्था लििाउन;े 

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

लिनपुनेिा सलिलि सिि पेश गने । 
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५१. अलभिेख प्रशासकको काि, कियव्य ि अलिकािाः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख 
प्रशासकको काि, कियव्य ि अलिकाि रे्हाय बिोघिि हनुेछाः 
 (क) लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीाः 

(२) लनर्यय बिोघिि चिन चिाउनपुने, कुनै कुिा दर्िाइयभिाइय दर्नपुने िगायिका 
लनर्यय कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनर्यय कायायन्ियनको 
अलभिेख िाखी कानून बिोघिि यिििर् पठाउनपुने लनकायहरुिा यिििर् 
पठाउन;े 

(३) लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िािेस लिन,े सकाि 
गिाउने, गजु्रकेो िािेख थिाउने िगायिका काययहरु गने; 

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

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

(६) िेघखए रे्घख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा 
सलिलि सिि पेश गिी आरे्श बिोघिि गने । 

 (ख) अलभिेख संििर् सम्बन्िीाः 
(१) अलभिेख शाखाको िेखरे्ख गिी लनर्यय भएका लिलसि सिुघिि िाख्न ेि कानून 

बिोघिि सिाउनेपने कागिहरु सिाउन;े 

(२) लनर्यय भएका लिलसिहरुिा कागिाि िाँच गिी र्रुुस्ि िहेनिहेको हेने ि 
लिलसि कानून बिोघिि गिी र्रुुस्ि अिस्थािा िाख्न;े 

(३) कानून बिोघिि सिाउने कागिको यिििर् ियाि गिी सो यिििर् सिुघिि िहन े
व्यिस्था गने; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख िाख्न े ि 
आिश्यकिानसुाि यिििर् ियाि गने; िथा 

(५) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट अलभिेखिा िहेको लिलसि िा कुनै कागिाि िाग 
भै आएिा िीिपूियक पठाउन ेि यफिाय प्राप्त भएपलछ िीिपूियक गिी सिुघिि िाख्न े
। 

५२. उििुी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकको आरे्श उपिको लनिेर्नाः (१) यस ऐन बिोघिि उििुी 
प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकिे गिेको आरे्श िा काििाही उपि घचि नबझु्ने पििे सो आरे्श िा 
काििाही भएको पाँच दर्नलभत्र सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 
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  (२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोघिि पेश भएको लनिेर्न उपि सनुिुाइय गिी लनिेर्न पेश भएको 
बयढिा साि दर्न लभत्र लनिेर्न उपिको काििायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्न उपि 
आरे्श िा लनर्यय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुि िात्र लनर्यय िा आरे्श गनुयपनेछ । 

 

परिच्छेर्-८ 

िेिलििाप सम्बन्िी व्यिस्था 

५३. लििापत्र गिाउनाेः (१) सलिलििे प्रचलिि कानून बिोघिि लििापत्र हनु सक्ने िनुसकैु उििुीिा 
लििापत्र गिाउन सक्नेछ । 

  (२) यििार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची-९ बिोघििको ढाँचािा लनिेर्न दर्एिा 
सलिलििे उििुीिा लििापत्र गिाउन उपयिु रे्खेिा लििापत्र गिाइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघिि पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको व्यहोिा सलिलििे र्िैु पििाइय सनुाइय 
त्यसको परिर्ाि सम्झाइय पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्ििा सहिलि िहेनिहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोघिि सनुाउँर्ा पिहरूिे लििापत्र गनय िञु्जि गिेिा सलिलििे पिहरूको 
लनिेर्निा उलिेख भएको व्यहोिा बिोघििको लििापत्र िीन प्रलि ियाि गिाउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोघििको लििापत्रको व्यहोिा पिहरूिाइय पढीबाँची सनुाइय लििापत्र गनय 
िञु्जि भएिा पिहरूको सयहछाप गिाइय सलिलिका सर्स्यहरूिे लििापत्र कागि अनसूुची-१० बिोघििको 
ढाँचािा प्रिाघर्ि गिी एक प्रलि सलिलििे अलभिेखको िालग लिलसििा िाख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रलि बार्ी 
िथा प्रलिबार्ीिाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४. िेिलििाप गिाउन सक्नाेः (१) सलिलििे प्रचलिि कानून बिोघिि लििापत्र गनय लिलने उििुीिा 
पिहरूबीच िेिलििाप गिाउन सक्नेछ । 

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

  (३) उपर्फा (२) बिोघिि लनिेर्न दर्एकोिा िेिलििापबाट उििुीको लनिोपर् हनु उपयिु 
रे्घखएिा सलिलििे त्यस्िो उििुी िेिलििापको िाध्यिबाट लनिोपर् गनय िेघख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोघििको आरे्शपलछ िेिलििाप सम्बन्िी काििायह प्रािम्भ गिी 
पिहरूबीच िेिलििाप गिाइयदर्नपुनेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोघिि हनुेछ । 
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५५. उििुी लनर्यय गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोघिि िेिलििापको िाध्यिबाट उििुीको लनिोपर् 
गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उििुीको लनिोपर् हनु नसकेिा पिहरूिाइय उििुीको 
पेशी िािेख िोयक कानून बिोघिि काििाही गिी सनुिाइय िथा लनर्यय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोघििको उििुीिा िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसकेिा सलिलििे अलिकाि िेत्र िहेको 
अर्ािििा िाने भलन सनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६. िेिलििाप िा लििापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन कुनै 
उििुीिा लििापत्र गिाउँर्ा उििुीको प्रकृलि िा लििापत्रको व्यहोिाबाट नेपाि सिकाि बार्ी भइय चिेको 
कुनै यििार् िा साियिलनक िथा सिकािी सम्पघि िा यहििा असि पने रे्घखएिा सलिलििे त्यस्िो 
यििार्िा लििापत्र गिाउनछैेन । 

  िि त्यस्िो असि पने व्यहोिा हटाइय अन्य व्यहोिाबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भने लििापत्र 
गिाइयदर्नपुनेछ । 

५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलिलििे सलिलि सिि सनुिाइयको िालग पेश भएको 
उििुीिा िेिलििाप हनुसक्ने सम्भािना िहेको रे्खेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग िािेख िोक्न 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको िािेखको दर्न सलिलििे यििार्का पि िथा यिपि, उपघस्थि 
भएसम्ि पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य व्यघि सिेि उपघस्थि गिाइय िेिलििापको िालग छिफि 
गिाइय पिहरूको बीचिा सहिलि भएिा सहिलि भए बिोघिि लििापत्र कागि ियाि गनय िगाइय 
लििापत्र गिाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उििुीिा िोयकएको म्यार्िा सलिलि सिि उपघस्थि नभएको िा उपघस्थि भएि पलन िािेख 
गिुािी यििार्िा िािेखिा निहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको भए िापलन यििार्को 
पेटबोिीबाट उििुीको पि कायि हनुे रे्घखएको व्यघि सिेि िेिलििापको िालग उपघस्थि भएिा 
सलिलििे िेिलििाप गिाइय लििापत्रको कागि गिाइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रािघम्भक सनुिाइय पूिय िेिलििापाः (१) उििुी प्रशासकिे प्रािघम्भक सनुिाइयको िालग सलिलि 
सिि उििुी पेश हनुपूुिय उििुीिा िेिलििाप हनुसक्ने अिस्था रे्घखएिा िा पिहरूिे सो व्यहोिाको 
लनिेर्न लिइय आएिा लििापत्रको व्यहोिा खिेुको कागि ियाि गिी सलिलि सिि पेश गनयसक्नछे । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोघिि गर्ाय लििापत्रिा अघन्िि सहिलि निटेुको भए िापलन पिहरू 
िेिलििापको िालग प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा उििुी प्रशासकिे पिहरूको लनिेर्न लिइय उििुीिा 
िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय सिि पठाउने आरे्शको िालग सलिलि सिि पेश गनयसक्नेछ । 

५९. िेिलििापकिायको सूची ियाि गनेाः (१) सलिलििे िेिलििापको कायय गिाउनको िालग रे्हाय 
बिोघििको योग्यिा पगेुको व्यघिहरूको यिििर् खिुाइय सम्भायिि िेिलििापकिायको सूची ियाि गनेछाः 

 (क) कघम्ििा स्नािक उघिर्य गिेको;  
 (ख) कुनै िािनीलिक र्ि प्रलि आस्था िाखी िािनीलििा सयक्रय निहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िििा सिािसेिीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (ि)  िेिलििापकिायको ४८ िण्टा िालिि लिइ िेिलििापकिायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेि पिुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा िनु सकैु कुिा िेघखएको भएिा पलन िालिि लिइ हाि काि 
 गरििहेकाको हकिा लनििाइ लनिन्िििा दर्न सयकने । 

  (२) िेिलििापकिायको सूची ियाि गिेपलछ सलिलििे सूची सभा सिि पेश गिी अनिुोर्न 
गिाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघिि सूची अनिुोर्न भएपलछ सलिलििे साियिलनक िानकािीको िालग 
सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ िथा िेिलििापको िालग पठाउँर्ा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ि 
गिाउनपुनेछ । 

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

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गिेको िेिलििापकिायको सूची सलिलििे सभाबाट अनिुोर्न 
गिाउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोघिि िेिलििापकिायको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा 
पगेुको व्यघििे सलिलि सिि सूचीकृि गरिपाउनको िालग अनसूुची-११ बिोघििको ढाँचािा लनिेर्न 
दर्नसक्नेछ । 

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

(क) लनिको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनििे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनिेर्न दर्एिा; 
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(ग) लनििे नैलिक पिन रे्घखने फौिर्ािी अलभयोगिा सिाय पाएिा; 
(ि) लनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् िहेकोिा सो संस्था खािेि िा यििटन भएिा; ि 

(ङ) सलिलििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोघिि लनििाइय सूचीबाट हटाउन े
लनर्यय गिेिा । 

(च)  बसइ सिाइ गिेिा । 

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

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

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँर्ा सािान्यियााः ियढिा िीनिना बाट िेिलििाप गिाउने गिी 
िोक्नपुनेछ ।   

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

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

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

  (४) उििुीका सबै पिको सहिलििा िेिलििापकिायको सूचीिा निहेको यस ऐन बिोघिि 
िेिलििापकिाय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यघि िा संस्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया अगािी बढाउन 
सहिि भै लिघखि लनिेर्न दर्एिा सलिलििे त्यस्िो व्यघि िा संस्थािाइय िेिलििापकिाय िोयकदर्नपुनेछ 
। 

६४. िेिलििापकिायको परििियनाः (१) सलिलििे रे्हायको अिस्था परि पिहरूिे लनिेर्न दर्एको 
अिस्थािा िेिलििापकिाय परििियन गरिदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोघिि िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
(ख) पिहरूिे पािस्परिक सहिलििा िेिलििापकिाय हेिफेि गनय िञु्जि भएिा;  

(ग) यििार्को कुनै पििे िेिलििापकिाय प्रलि अयिश्वास िहेको लिघखि िानकािी 
गिाएिा; 



24 
 

(ि) कुनै कािर्िे िेिलििापकिायिे िेिलििापिा सहभागी भैिहन नसक्ने िनाएिा; 
(ङ) यििार्को यिषयिस्ििुा िेिलििापकिायको कुनै स्िाथय िहेको िेिलििापकिायिे 

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

प्रचलिि कानून बिोघिि पािन गनुयपने आचिर् पािन नगिेिा । 

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

६५. िेिलििापको िालग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) सलिलििे कुनै उििुी िेिलििापको िालग 
िेिलििापकिाय सिि पठाउँर्ा पिहरूिाइय िेिलििापकिायको सम्पकय  उपिब्ि गिाइय िेिलििापकिाय 
सिि उपघस्थि हनुे िािेख िोयक रे्हाय बिोघििको कागि साथै िाघख िेघखपठाउनपुनेछाः 

(क) उििुीको सािसंिेप िा िखु्य िखु्य कागिािको प्रलिलिपी; 
(ख) उििुीको पि िा िािेस भए िािेसको नाि, थि, ििन ि उपिब्ि भएसम्ि 

टेलिफोन नम्बि, इयिेि, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय  यिििर्; िथा 
(ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान ि सिय । 

  (२) िेिलििापकिायिे सलिलि सिि िाग गिेिा उििुीका कागिािहरूको नक्कि उपिब्ि 
गिाउनपुनेछ । 

  (३) िेिलििापको िालग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उििुीको पिहरू 
सलिलि सिि उपघस्थि हनुे गिी िािेख िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन िेिलििापकिायिे िोयकएको सिय 
अगािै उििुी सलिलि सिि यफिाय पठाउने लनर्यय गिेिा सो लनर्ययको िानकािी भएको साि दर्न लभत्र 
पिहरूिाइय सलिलि सिि उपघस्थि हनुेगिी पठाउनपुनेछ । 

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

  िि पिहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बिोघिि िेिलििापकिायिे िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा 
उपघस्थि हनुे र्ाययत्ि िहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघििको र्ाययत्ि पिहरूिे पिुा नगिेिा िेिलििापकिायिे िेिलििापको 
प्रयक्रया बन्र् गिी सलिलििाइय सोको लिघखि िानकािी गिाइय उििुीको कागिाि यफिाय पठाउनसक्नेछ । 
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  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकिायिे पिहरूबीचिा सहिकिायको भलूिका गनेछ ि उि 
भलूिका लनिायह गने क्रििा लनििे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यघिहरूसँग सिेि एकि िा सािूयहक िािाय 
गनयसक्नेछाः 

(क) यििार्को यिषयिा िानकािी िहेको उििुीका पििे िोिेको व्यघि; िथा 
(ख) यििार्को यिषयिस्िकुो बािेिा िानकािी िहेको स्थानीय भद्रभिार्िी । 

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

  (६) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यिपिीि नहनुेगिी पिहरूको सहिलििा 
िेिलििापकिायिे िेिलििापको कायययिलि लनिायिर् गनयसक्नेछ । 

६७. िेिलििापकिायको आचिर्ाः (१) िेिलििापकिायिे रे्हाय बिोघििको आचिर् पािन गनुयपनेछाः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्िी काििाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह निाख्न ेिा िाखेको रे्घखने कुनै आचिर् िा 
व्यिहाि नगने; 

(ग) कुनै पििाइय िि, त्रास, झकु्यान िा प्रिोभनिा पािी िेिलििाप गिाउन नहनु;े 

(ि) यििार् कायि िहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पिसगँ आलथयक कािोबाििा 
सँिग्न नहनु;े 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बनकेो प्रचलिि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा 
यिपिीि आचिर् गनय नहनु;े 

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

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गिेको यिषयिस्िकुो गोपनीयिा कायि 
िाख्न;े िथा 

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

  (२) सलिलििे कुनै िेिलििापकिायिे उपर्फा (१) बिोघििको आचिर् पािना नगिेको उििुी 
पिी िा सो यिषयिा स्ियं िानकािी प्राप्त गिी छानयिन गर्ाय व्यहोिा दठक रे्घखए त्यस्िो 
िेिलििापकिायिाइय िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउनछे । 
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६८. लिखि ियािी ि लििापत्राः (१) िेिलििापकिायिे पिहरुसँगको छिफि पश्चाि िेिलििापको 
िालग र्िैु पि सहिि भएकोिा लििापत्र गिाइय सहिलि भएको यिषयिस्ि ु बिोघििको लििापत्रको 
लिखि ियाि गरि सलिलि सिि पठाउनपुनेछ । 

   

६९. िेिलििाप नभएको उििुीिा गनुयपने काििाहीाः (१) िेिलििापकिायिे पिहरु बीचिा िेिलििाप 
हनु नसकेिा सो व्यहोिा खिुाइय प्रलििेर्न ियाि गिी यििार्का सबै कागिाि सयहि सलिलििा यफिाय 
पठाउनपुनेछ । 

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

७०. िेिलििाप नभएको उििुीिा लनर्यय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यिबार्िा 
सलिलििे िेिलििापको िालग पठाएको उििुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसयक िेिलििापकिायको 
प्रलििेर्न सयहि प्राप्त हनु आएिा कानून बिोघिि काििाही गिी लनर्यय गनुयपछय ।  

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन रे्हाय बिोघििको उििुीिा 
अलिकाििेत्र ग्रहर् गने सम्बघन्िि अर्ािि िा लनकायिा उििुी गनय िान ुभलन सनुाइय पठाइयदर्नपुछयाः- 

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

। 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोघििको यििार्िा सम्बघन्िि अर्ािि िा लनकायिा 
पठाउँर्ा हाघिि हनु िाने िािेख िोकी पठाउन ेिथा लिलसि सिेि नक्कि खिा गिी अलभिेख िाघख सक्कि 
लिलसि सम्बघन्िि अर्ािि िा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेिलििाप र्स्ििुाः िेिलििापिा िाने यििार्को हकिा िेिलििापकिायिे पिहरुिे 
सहिलििा दर्न िञु्जि भएरे्घख बाहेक कुनै प्रकािको र्स्ििु िाग्नछैेन । िि पिहरूको सहिलििा 
िेिलििापकिायिे पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।  

७२.  सिरु्ाय स्िििा हनु े सािरु्ाययक िेिलििाप प्रिियन गनय कियचािी िोक्न सक्नाेः 
(१)सलिलििे स्थानीय स्िििा िेिलििाप प्रिध्र्यन गनयको िालग काययपालिकािा अनिुोि गिेिा कियचािी 
खटाइय सिरु्ाय स्िििा िेिलििापको प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनय सयकनछे । 

(२) सिरु्ाय स्िििा हनुे सािरु्ाययक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुािको योग्यिा िथा 
अनभुि नभएका िेिलििापकिायिाट िेिलििाप गिाउन िािा पने छैन । 

(२) सलिलििे सिरु्ायस्िििा हनुे सािरु्ाययक िेिलििापको कायययिलि िोके ििोघिि हनुेछ । 

परिच्छेर्-९ 
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लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था  

७३. सघचिाियको घिम्िेिािीाः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् ि लनरे्शनिा ियह सलिलिको लनर्यय 
कायायन्ियन गने गिाउने सम्बन्िी सम्पूर्य काययको िेखरे्ख गने घिम्िेिािी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेाः (१) गाउँपालिका कायायिय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा कायायिय िथा अन्य 
कायायियिे यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोघिि सलिलििे गिेको लनर्यय बिोघिि व्यघि िा संस्था िा 
अन्य कसैसँग असिु गनुयपने ििीिाना िा अन्य िकि असिुउपि गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोघिि सलिलििे असूि गनयपने ििीिाना, लबगो िा अन्य 
कुनै प्रकािको िकि असिुउपि नभइय उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोघििका कायायियहरुिे कुनै 
लसफारिश िा कुनै कायय गरिदर्नेछैनन । 

७५. असिु उपि गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लनर्यय बिोघिि कुनै पिसँग ििीिाना िा 
लबगो िा अन्य कुनै प्रकािको असिु उपि गनुयपने भएिा सो पििे ििीिाना लिनय बझुाउन लयाएिा बघुझ 
सर्िस्याहा गिी ििीिानाको िगि किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि असिुउपि नभएिा िगि िाखी सम्बघन्िि पिको नाि नािेसी िथा 
ििीिाना िकि सिेिको यिििर् गाउँपालिकाको कायायियका साथै सबै ििा कायायियिा सिेि 
अलभिेखको िालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बघन्िि कायायियहरुिे उपर्फा (२) बिोघिि िेघख आएिा त्यस्िो पिसगँ ििीिाना 
िकि असिुउपि गिी अलभिेख शाखािा सर्िस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भिीभिाउ गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोघिि गिेको कुनै लनर्यय बिोघिि कुनै पििे िाखेको 
र्स्ििु, िा अन्य कुनै प्रकािको िकि कुनै पिबाट भिाइय पाउने भएिा भिाइय पाउन ेपििे भिी दर्नपुने 
पिको त्यस्िो िकि भिाइय दर्नपुने स्रोि खिुाइय अनसूुची-१२ बिोघििको ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि लनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् िहेको बैँक खािा िा कुनै सहकािी 
िा बचि संस्थािा िहेको िकि ि सो नभएिा लििाि लबक्री गिी असिु उपि गनुयपने अिस्था भएिा 
कुनै अचि सम्पघिको व्यहोिा खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघििको लनिेर्निा र्फा ७८ बिोघििको यिििर् खिुाइय लनिेर्न 
दर्नपुनेछ  

७७. चिन चिाइयदर्नाेः (१) सलिलििे यस ऐन बिोघिि गिेको कुनै लनर्यय बिोघिि कुनै सम्पघि िा 
अलिकाि िा कुनै यिषयिस्ि ुिा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चिन पाउने ठहिेको पििे त्यस्िो चिन 
पाउने यिषयको यिििर् खिुाइय अलभिेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोघिि लनिेर्न पिेिा अलभिेख प्रशासकिे लनर्यय बिोघििको यिषयको 
चिन चिाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्न दरँ्र्ा चिन चिाउन ु पने सम्पघिको र्फा ७८ 
बिोघििको यिििर् खिुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पघिको यिििर् खिुाउनपुनेाः भरिभिाउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िालग लनिेर्न दर्न े
यििार्को पििे लनिेर्निा सम्पघिको यिििर् उलिेख गर्ाय रे्हाय बिोघििको यिििर् खिुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि सम्पघिको यिििर् 

(१) िििग्गा भए िहेको स्थानको ठेगाना िथा चाि यकलिा; 
(२) िि िग्गाको यकिा नम्बि िथा िेत्रफि;;    

(३) िि िहेको भए ििको ििा िथा किि ि सम्भि भएसम्ि िगययफट; 

(४) िि िग्गाको अिघस्थिी आिास िा औद्योलगक िा व्यापारिक िेत्रिा िहेको 
व्यहोिा; 

(५) कच्ची िा पदक्क सिकसँग िोलिएको व्यहोिा; 
(६) िििग्गाको स्िालित्ि िहेको व्यघिको नाि थि साथै स्िालित्ि भन्र्ा फिक 

व्यघिको भोगचिन िहेको भए भोगचिन गनेको नाि थिका साथै अन्य 
यिििर्; िथा 

(७) िििा भएको िगापाि िथा खरिर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि िूलय । 

  (ख) चि सम्पघिको यिििर्ाः 
(१) चि सम्पघि िहेको ठाउँ िथा भोग िा लनयन्त्रर् िाख्नकेो नाि थि; 
(२) बैँक खािािा िहेको नगर् भए खािािािको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चि सम्पघिको प्रकाि िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायिि लबयक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चि सम्पघि भए अिस्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको 

साइि ि सँख्या । 

७९. सम्पघि िोक्का िाख्नाेः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ िा ७६ बिोघिि लनर्यय कायायन्ियनको 
िालग लनिेर्न पिेपलछ रे्खाइएको सम्पघिको हकिा आिश्यक पने िलि िेथा िोक्का िाख्न े सम्बन्ििा 
लनर्ययको िालग कायायपालिका सिि पेश गने ि काययपालिकाबाट िोक्का िाख्न े लनर्यय गिेपछी लनर्यय 
बिोघिि िेथा िोक्का िाख्नको िालग सो िेथा र्िाय िहेको कायायिय िा िघिषे्ट्रशन गने कायायियिा िेघख 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) बािी, ब्याि, बहाि िगायिको सम्पघिको हकिा लनिेर्न पिेको बयढिा र्इुय दर्न लभत्र 
सम्पघि िायर्ाि गनय िगाइय िायर्ाि गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने िलि सम्पघि िा सोबाट प्राप्त हनु े
बािी, बहाि, ब्याि, िनुाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िा िोक्का िाख्नपुछय ि त्यसको भपायइय सम्बघन्िि 
पििाइय दर्नपुछय । 
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  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोघििको सम्पघिको हकिा भरिभिाउको िालग आिश्यक पने 
िलि सम्पघि िोक्का िाखी िोक्काको सूचना आिश्यकिाअनसुाि िेखा शाखा िा सम्बघन्िि बैँक िा 
सम्बघन्िि लनकायिा िरुुन्ि िेघख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलि िोक्का सम्िघन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बिोघिि हनुेछ । 

 
८०. सम्पघि लििाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिाः (१) काययपालिकािे यस ऐन बिोघिि भिीभिाउ 

गनुयपने लबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै िकि असिुउपि गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोघिि 
सम्पघिको यिििर् खिुाइय र्खायस्ि पिेिा त्यस्िो िकि भिी दर्नपुने व्यघििाइय बझुाउनपुने िकि 
बझुाउन साि दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िािी गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (२) बिोघििको म्यार्िा िकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भिीदर्नपुने व्यघिको 
भिीपाउने व्यघििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोघििको सम्पघि िायर्ाि गिीलयाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ि, ििीिाना, सिकािी लबगो िा कुनै अर्ािि िा लनकाय िा गाउँपालिका िा सलिलिको 
लनर्ययिे असिु उपि गनुयपने कुनै िकिको हकिा त्यस्िो असिुउपि हनुपुने व्यघििे बझुाउन नलयाएिा 
लनिको िनुसकैु अचि सम्पघि फेिा पिेिा िायर्ाि गिी िोक्का िाख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन िेथा ििानि िा कुनै प्रकािको नगर् 
ििौट र्ाघखि गिेको हकिा सो सम्पघिबाट खाम्ने िलि िकिको िालग उपर्फा (३) बिोघिि 
गरििहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोघिि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पघिको लििािको सूचना 
सम्बघन्िि पििाइय दर्इय सियसािािर्को िानकािीको िालग लििाि हनु े लिलि ि सम्पघिको यिििर् 
सयहिको साियिलनक सूचना गाउँपालिका, घिलिा प्रशासन कायायिय, घिलिा अर्ािि, घिलिा सिन्िय 
सलिलिको कायायिय िथा कोष िथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोघििको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पघि 
पञ्चयकिे िोिबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोघिि लििाि गनुयपनेछ । 

  (७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि घिलिा अर्ािि, घिलिा प्रशासन कायायिय िा स्थानीय 
प्रशासन कायायिय, स्थानीय प्रहिी कायायिय िथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र िहेका अन्य सिकािी 
कायायियका प्रलिलनलििाइय िोहिििा िाख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोघिि गर्ाय उि सम्पघि कसैिे पलन लििाि सकाि नगिेिा सोयह 
प्रयक्रयाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैिे लििाि सकाि नगिेिा 
भिाइयपाउन ेपि लनिेर्किाइय नै उि सम्पघि पञ्चयकिे िोििा सकाि गनय िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोघिि गर्ाय लनिेर्किे सम्पघि सकाि गनय नचाहेिा पलछ अको िेथा खलुन 
आएका बखि कानून बिोघिि गनेगिी लनिको लनिेर्न िािेिीिा िाखी लििाििा चढाइयएको सम्पघि 
फुकुिा गिीदर्नपुछय ।      

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन गाउँपालिकाको कुनै िकि असिु 
उपि गने क्रििा लििाि गर्ाय कसैिे सकाि नगिेिा िलििा सकाि हनु्छ त्यलििा नै सो सम्पघि लििाि 
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गिी प्राप्त िकि सर्िस्याहा गिी नपगु िकिको हकिा कानून बिोघिि अन्य सम्पघि िा प्रयक्रयाबाट 
असिुउपि गनुयपनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोघिि सम्पघि िायर्ाि गनुयपर्ाय 
कघम्ििा ििा सघचि स्ििको कियचािी खटाइय त्यस्िो अचि सम्पघिको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुन े
गिी िायर्ाि गनयिगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोघिि िायर्ाि गने कियचािीिे िायर्ाि गनुयपने सम्पघिको चिनचलिीको 
िूलय कायि गने प्रयोिनिे पञ्चयकिे िोि कायि गिी िचुलुका खिा गिी अलभिेख प्रशासक सिि 
प्रलििेर्न सयहि पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोघिि पञ्चयकिे िोि कायि गर्ाय रे्हाय बिोघििक कुिािाइय आिाि लिइय 
कायि गनुयपनेछाः 

(क)  लनिेर्किे लनिेर्निा खिुाएको िूलय; 

(ख) लनर्ययिा उलिेख भएको भए सो िूलय;    

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

(ि) िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनसुािको िूलय; 

(ङ) िािपोि कायायियिे कायि गिेको न्यूनिि िूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोिनिे कुनै सिकािी लनकायिे कुनै िूलय कायि गिेको भए सो 
िूलय; 

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

स्पयष्टकिर्ाः “पञ्चयकिे िोि” भन्नािे अचि सम्पघि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनुे न्यनुिि 
िूलयिाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोघिि गर्ाय रे्हाय बिोघििको कुिािाइय सिेि ध्यानिा िाख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक िा व्यापारिक िा आिास िेत्र िगायि सिक सञ्जािसँग  िोलिएको 

छ िा छैन; िथा 
(ख) गाउँिेत्रलभत्र पने ििको हकिा ििको िियिान अिस्था सम्बन्ििा प्रायिलिक 

िलुयाँकन प्रलििेर्न । 

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

  (२) सम्पघि लििाि गर्ाय सकाि भएको िकि असिुउपि गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ 
भएको िलि िकि सम्पघििाि पििाइय यफिाय गिीदर्नपुछय । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोघिि िकि यफिाय पाउने पि लििाि गर्ायको बखि उपघस्थि नभएको भए 
िकि यफिाय लिन आउनभुनी लनिको नाििा साि दर्नको सूचना िािी गिीघझकाइय िकि यफिाय गनुयपछय 
। 

  (४) उपर्फा (३) बिोघिि गर्ाय सम्बघन्िि पि िकि यफिायलिन नआएिा उि िकि 
सघञ्चिकोषिा र्ाघखि गिी आम्र्ानीबाँलि सर्िस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोघिि लििाि गिेको सम्पघि सकाि गने पिको नाििा 
सम्पघि र्िाय नािसािीको िालग सम्बघन्िि कायायिय िा लनकायिा पत्राचाि गिी लनििाइय सम्पघिको 
चिनपूिी उपिब्ि गिाइय आिश्यक पिे सो सम्पघिको चिन चिाइयदर्नपुछय ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन र्फा ८० बिोघििको लििाि 
प्रयक्रया अगािी बयढसकेपलछ भिाउनपुने िकि बझुाउन लयाए पलन सो िकि नबघुझ सम्पघि लििाि 
गनुयपनेछ । 

८३. लििाि उपिको उििुीाः यस ऐन बिोघिि भएको लििािको प्रयक्रयािा घचि नबझु्न ेपििे िनु 
प्रयक्रया उपि घचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिलि सिि उििुी पेश गिी भएको आरे्श 
बिोघिि गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भिाउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा िागेको खचयाः यस ऐन बिोघिि लबगो भिाउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा 
िागेको खचय लबगो भिीदर्नपुने िा चिनदर्नपुने सम्बघन्िि पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाघस्थलििा िाख्नाेः काययपालिकािे यस ऐन बिोघिि चिनचिाइय िाग्न िा लबगो भिाइयपाउन कुनै 
सम्पघि रे्खाइय लनिेर्न पिेपलछ लबगो भिाउने िा चिनचिाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि 
सम्पघि हकहस्िान्ििर् गनय, भत्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकािको लनिायर् कायय गिी उि सम्पघिको 
स्िरुप परििियन गनय नपाउन ेगिी िोक्का िाख्न सम्बघन्िि पिको नाििा आरे्श िािी गिी उि सम्पघि 
यथाघस्थलििा िाख्नपुनेछ ।     

८६. लनिेर्नबाट काििाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोघिि भएको 
आरे्श यिपरिि कुनै सम्पघिको हक हस्िान्ििर् िा स्िरुप परििियन आदर् गिेको लनिेर्न पिेिा उि 
लनिेर्न र्िाय गिी त्यस्िो गने पिको नाििा लिन दर्नको म्यार्  िािी गिी लनििाइय हाघिि गिाइय सो 
लनिेर्न सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ ।     

  (२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्न पेश हनु आएिा पििाइय नयाँ उििुी र्िाय गनय 
निगाइय उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक काििाही गिी लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्नको 
व्यहोिाबाट लनिेर्न सलिलिको िेत्रालिकाि लभत्र नपने यिषयिा पिेको रे्घखएिा सलिलििे उि यिषयिा 
िेत्रालिकाि ग्रहर् गने अर्ािि िा लनकाय सिि िान सनुाइय दर्नपुनेछ । 
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८७. चिनचिाउन े सूचनााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लनर्यय बिोघिि चिन चिाइय पाउन 
लनिेर्न पिेिा चिन चिाउने लिलि खिुाइय फिानो लिलििा फिानो िि िग्गाको चिन चिाउन 
कियचािी खयटइय आउने हुँर्ा सो लिलि अगािै िि िग्गा खालि गिीदर्न ुभलन चिन दर्नपुने पिको नाििा 
सूचना िािी गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनदर्नपुने सम्पघि उििुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा िहेको भएिा अलभिेख 
प्रशासकिे सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोघििको सूचना िािीगनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोघिि िोयकएको लिलििा खयटइयिाँर्ा िििग्गा खािी गिेको भए सम्बघन्िि 
कियचािीिे चिन चिाइय दर्एको िचुलुका खिागिी िथा िििग्गा खािी नगिेको भए खािी गिाइय चिन 
चिाइय चिन चिाएको िचुलुका खिा गिी प्रलििेर्न साथ अलभिेख शाखािा पेश गनुयपनेछ ।       

परिच्छेर्-१० 

यियिि 

८८. नक्कि लनिेर्नाः (१) सलिलि सिि र्िाय िहेको उििुीको कुनै सिोकाििािा पििे यििार्को 
लिलसििा िहेको कुनै कागिपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेर्न दर्एिा सलिलििे उि पििाइय सो 
कागिको नक्कि उपिब्ि गिाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्न दरँ्र्ा सम्बघन्िि पििे उििुी शाखािा िहेको लिलसिको 
नक्कि लिनपुर्ाय उििुी प्रशासक िथा अलभिेख शाखािा िहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने भएिा अलभिेख 
प्रशासक सिि लनिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोघििको लनिेर्न दर्नको एिाि बिे अगािै पेश भएिा सम्बघन्िि 
कियचािीिे सोयह दर्न ि सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोलिपलट 
नक्कि उपिब्ि गिाउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोघिि लनिेर्न दरँ्र्ा फिक फिक उििुीको िालग फिक फिक लनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

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

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

८९. नक्कि र्स्ििुाः (१) सम्बघन्िि प्रशासकिे र्फा ८८ बिोघिि नक्कि िा फोटो घखच्नको िालग 
लनिेर्न दर्नेपिसँग रे्हाय बिोघििको र्स्ििु लिइय नक्कि उपिब्ि गिाउनपुनेछाः 

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

(ग) लिखि कागिपत्रको नक्कि नलिइय फोटो घखच्न चाहेिा प्रलि पानाको रू ५।–         
रुपैयाँको र्ििे । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बिोघिि नक्कि र्स्ििु 
निाग्ने पििाइय यस र्फा बिोघििको र्स्ििु िाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोघिि नक्कि उिाि गिी िैिान े पििे नक्कि उिाि गर्ाय िागेको खचयको 
व्यिस्था आफै गनुयपनेछ । 

९०. र्स्ििु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रिाघर्ि गने सम्बघन्िि प्रशासकिे नक्कि प्रिाघर्ि गर्ाय नक्कि िैिान े
पिको नाि थि िथा उििुीिा हैलसयिका साथै नक्कि उिाि गिेिापि र्ाघखि गिेको र्स्ििु ि नक्कि 
पाना सिेि उलिेख गिी नक्कि दर्एको व्यहोिा िनाइय नक्कि प्रिाघर्ि गनुयपनेछ ।   

९१. र्स्ििु चिुा नभइय नक्कि नदर्इनाेः सम्बघन्िि प्रशासकिे यस ऐन बिोघिि नक्कि िाग्ने पििे 
नक्कि उिाि गर्ाय र्फा ८९ बिोघिि िाग्ने र्स्ििु र्ाघखि नगर्ायसम्ि नक्कि दर्नेछैन ि सो नक्किको 
आलिकारिकिा प्रिाघर्ि गनय पाउनेछैन ।  

९२. प्रचलिि कानून बिोघिि हनुाेः यस ऐनिा िनुसकैु कुिा िेघखएको भए िापलन उििुीसँग सम्बघन्िि 
प्रचलिि कानूनिा कुनै कुिा िेघखएको भए सोिा िेघखए िलिको हकिा सोयह बिोघिि हनुेछ । 

९३. लनयि बनाउन ेअलिकािाः सलिलििे यस ऐनको प्रभािकािी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयि 
बनाउन सक्नछे । 

अनसूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सगँ सम्बघन्िि) 

उििुीको ढाचँा 

न्याययक सलिलि सिि पेश गिेको 

लनिेर्न-पत्र 

 

.............. घिलिा  ............. .गाउँपालि का /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं ......... .
 ...............िस्ने .................................................................................................को 

छोिा/छोिी/श्रीिलि िषय  ..................को .................................. ........................... .............लनिेर्क 
)प्रथि पि(    यिरुद्ध .............. घिलिा  ............. .गाउँपालिका / नगिपालिका/ उपिहानगिपालिका/ 
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िहानगिपालिका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने िषय  ..................को 
..................................................................................यिपिी )र्ोस्रो पि(  

यिषयाः सम्िन्ि यिच्छेर् 

ि लनम्न िुरँ्ाहरुिा िेघखए ििोघिि लनिेर्न गर्यछु : 

१. ि लनिेर्क ि यस यििार्को र्ोस्रो पियिच संिि २०६९ साििा सािाघिक पिम्पिा अनसुाि यििाह 
गरिएको हो । यििाह भएपश्चाि २ िषयसम्ि अथायि २०७१ सािसम्ि हािीयिच सिुििु र्ाम्पत्य िीिन िहेको 
लथयो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोिाको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा िोग्ने 
स्िास्नीयिचको सहिलि ि सहकाययिा छोिा िन्िेपछी क्रिशाः सिस्या रे्घखँरै् िान थालयो । २०७१ सािको 
लिहाििा िाइि गएपछी उनी िि आइनन ्। पटक पटक िि आउन फोनबाट अनिुोि गिेँ  । २ पटकसम्ि 
लिन गए ँ। िि लनििे लििीसँग िेिो िीिन चलन सक्रै्न, ि िि िान सघिन, लििी िे गनुयपछय गि भलन ठािो 
ििाफ दर्न थालिन । के कािर्िे यस्िो हनु गयो भलन सोध्र्ा अि लिम्रो ि िेिो सम्िन्ि छैन आफुखसुी गि ि  
ििाई सम्पकय  नगि,गिेिा िाम्रो हुँरै्न भलन िाक िम्की ि त्रास िसेि दर्इन । िािो सियसम्ि िन फकेिा ि 
िि आउलिन भलन पखी िसेँ िि आईनन । करिि ३ िषयपछी अथायि २०७४ साि भाद्र ियहनािा पनुाः लिन 
गए ँिि यिपिी िसँग िोलरै् निोिी ििलभत्र लछरिन ि सािा िेठान पठाईशािीरिक आक्रिर् गने सम्िको कायय 
गिी ििाई िथानाि गालि गिौच गिे । िघुश्कििे ज्यान िोगाई लनिाश भएि िि फयकय ए ँ ि अि र्ोस्रो 
पिश्रीििी िसँग पनुाः फयकय  आउने ि र्ाम्पत्य िीिन सिुििु हनुे सम्भािना नभएकोिे पारििारिक यििार् 
लनरुपर्का िालग यो लनिेर्न दर्न आएको छु ।  

२. यस सलिलिबाट र्ोस्रो पि घझकाई िे िो िझु्नपुछय िझुी यििार् लनरुपर् गिाईपाउँ ।  

३. यस गाउँपालिका बाट िािी भएको स्थानीय न्याययक कायययिलिको र्फा ....ििोघिि लनिेर्न र्स्ििु रु 
......, र्ोस्रो पि १ िनािाई म्यार् सूचना र्स्ििु रु ........., पाना २ को लनिेर्नको प्रलिलिपी र्स्ििु रु 

 .............सिेि गिी िम्िा रु ......यसै लनिेर्नसाथ र्ाघखि गिेको छु ।  

४. यो लनिेर्न स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ )२ (अनसुाि यसै सलिलिको 
अलिकाििेत्रलभत्र पर्यछ ।  

५. यो लनिेर्न हर्म्यार्लभतै्र छ ि ि लनिेर्किाई यस यिषयिा लनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ ।  

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

७. यसिा र्ोस्रो पिको िाइिी िफय का ि िेिो िि िफय का परििािका सर्स्यहरु घझकाई थप व्यहोिा िझु्न 
सयकनछे ।  
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८. यसिा िेघखएका व्यहोिा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहिे कानून ििोघिि संिाय भोग्न ियाि छु ।  

 

लनिेर्क 

नािाः  ............................. 

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



36 
 

अनसूुची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सगँ सम्बघन्िि) 

उििुी र्िाय गिेको लनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषय:  उििुी र्िायको लनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................यिरुद्धिा 
 .......................................भनी उििुी र्िाय गनय लयाएकोिा आिको लिलििा र्िाय गिी र्िाय नं .

 ................कायि भएकोिे यो लनस्सा िािी गरिदर्एको छ ।  

 

अलिकृि कियचािी 

र्स्िखि:   ........  

लिलि:   ...........  
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अनसूुची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सगँ सम्बघन्िि) 

िारिख भपायइय 

न्याययक सलिलि  

घिरिङ गाउँपालिकािा खिा गरिएको िािेख भिपाई 

 

िार्ी           प्रलििार्ी 

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

िदु्दा  .................... 

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

 

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

 

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................िोि शभुि ्।  
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अनसूुची-४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) सगँ सम्बघन्िि) 

िारिख पचाय 

न्याययक सलिलि 

घिरिङ गाउँपालिका 

बाट िािी भएको िािेखको पचाय 

 

िार्ी        प्रलििार्ी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

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

 

फाँटिािाको र्स्िखि  

लिलि ................. 
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अनसूुची-५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सगँ सम्बघन्िि) 

प्रलििार्को ढाचँा 

लिघखि ििाफको निूना 

न्याययक सलिलि सिि पेश गिेको 

लिघखि ििाफ 

प्रथि पि 

................................घिलिा  ......................गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका ििा 
नं  ...........................िस्ने   ..................को ....................... (नािा सम्बन्ि उलिेख गने ( िषय .......... ...

को.....................................................................लिघखि ििाफ प्रस्ििुकिाय  

र्ोस्रो पि 

.............. घिलिा  ............. .गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं .
 ...............िस्ने ...................................................................को छोिा िषय  .........को 

....................................................................................................यिपिी )लनिेर्क(  

यिषय सम्िन्ि यिच्छेर् । 

ि लनम्न िुरँ्ाहरुिा िेघखए ििोघिि लनिेर्न गर्यछु : 

१. ि लिघखि ििाफ प्रस्ििुकिाय ि यिपिी लनिेर्कयिच संिि २०६९ साििा सािाघिक पिम्पिा अनसुाि 
यििाह भएको व्यहोिा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोिाको सिेि िायिन्ि भएको दठक हो । 
२०७१ सािको लिहाििा िाइि गएपछी ि िि नफकेको, पटक पटक िि आउन फोनबाट अनिुोि गिेको, २ 
पटकसम्ि लिन आएको िि ि िि नगएको,िैिे यिपिी लनिेर्किाई र्ाम्पत्य िीिन चलन नसक्ने भनेको ि िेिा 
र्ाईभाईिे शािीरिक आक्रिर् गने सम्िको कायय गिेकोभलन कपोिकघलपि झठुा ि हुँरै् नभएका लनिािाि व्यहोिा 
उलिेख गिी यििार् गिेको कुिा उलिेख गनय चाहान्छु ।  

२. ििाई यिपिी लनिेर्क सिेि लििी गालि गिौच , िि, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गिी ििबाट लनकािा 
गिेपछी ि िाइिीिा आई िसेकी हुँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कािर् ििाथी यिलभन्न यकलसिका 
आिोप िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगायिका कािहरु हुँरै्गए । परििािका अन्य सर्स्यहरुिे ि 
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िाथी िृर्ा गने, िोिचाि नगने िस्िा कायय गिेपलन यिपिीबाट केही सिय ििाई नै सिथयन ि सहयोग गरै् 
आएका लथए िि पछी यिपिी लनिेर्क सिेि उलनहरुसँगै लििे ि ििाई ििििस्ि गिबाट लनकालने काययिा 
सहभागी भए  । के कुन कािर्िे िा िेिो के गलिीिे यसो गिेका हनु भलन िझु्र्ा िेिािेिा र्ाइिो नलयाएको 
भलन िाइिी पिसिेिको  आिोचना गने गिेका लथए । सायर् उलनहरुिाई र्ाइिोकै िोभका कािर् ििाई 
ििबाट लनकािीदर्एका हनुपुर्यछ । िैिे कुनै गलिी नगिेको ि यिपिी िोग्नेसँग पूियिि िाया, सद्भाि ि सम्िान 
यथािि िहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गिीपाउँ ।  

३. ििबाट ििििस्ि लनकािेपछी ४ ियहनाको नािािक छोिा काखी च्यापेि िाइिी आएको झण्िै ३ 
िषयसम्ि िेखिि, सम्पकय यियहन िसी अयहिे एक्कासी सम्िन्ि यिच्छेर्को िाग गिी लनिेर्न दर्न ु आफैँ िा 
आश्चययिनक िागेको छ, सत्य िथ्य िघुझ कानून ििोघिि गरिपाउँ ।  

४. .........................बाट िािी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा ....ििोघिि लिघखि ििाफ 
िापि र्स्ििु रु ......यसै लनिेर्नसाथ र्ाघखि गिेको छु ।  

५. यो लिघखि ििाफ म्यार्लभतै्र लिई ि आफैं  उपघस्थि भएको छु ।  

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

७. यसिा िेघखएका व्यहोिा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहिे कानून ििोघिि संिाय भोग्न ियाि छु ।  

लनिेर्क 

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

इलि संिि  .................साि  .....................ियहना  .............. गिे ....................िोि शभुि ्।  
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अनसूुची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) सगँ सम्बघन्िि) 

  न्याययक सलिलिबाट िािी भएको 

म्यार् सूचना 

.............................................................िस्ने .....................................................को नाउँिा 
 ........................................गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका कायाांियबाट िािी 

भएको १५ )पन्र (दर्ने सूचना    ...............................................िस्ने ..................................... 
............................... िे िपाकको यिरुद्ध ..................... .............. यििार् पिेको भलन लनिेर्न र्िाय 

गिेको हुँर्ा सो को प्रलिलिपी यसै साथ पठाईएको छ । अिाः िपाईिे यो म्यार् िझेुको िा रिि पूियक िािेि 
भएको लिलििे १५) पन्र  (दर्न लभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं  िा कानून ििोघििको िा िेश िाफय ि यस 

कायायियिा हाघिि हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून ििोघिि हनुे व्यहोिा िानकािी गिाईन्छ ।  

 

इलि सम्बि ...................साि.......................ियहना......................गिे िोि.............शभुि् .........।  
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अनसूुची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सगँ सम्बघन्िि) 

लनर्ययको ढाचँा  

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

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

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

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

लनर्यय 

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

यिषयाः ििेसीबाट पानी झािेको । 

 

................. घिलिा ................ गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

................. घिलिा ................ गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोघिि लनिेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्फा ४६ 
ििोघिि गठन भएको न्याययक सलिलि सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको संघिप्त िथ्य ि लनर्यय यस प्रकाि छाः  

(१) .............. गाउँ/नगि/उपिहानगि/िहानगिपालिका ििा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को िििग्गािा पघश्चि िफय का यक.नं..........का संलियाि यिपिी ...................िे िि 
िनाउँर्ा आफ्नो िििग्गािा लसिानासम्ि आई िोलि िनाएको िि छि िथा ििेसीको पानी आफ्नो िि 
कम्पाउण्िलभत्र झानेगिी िनाएको हुँर्ा सो ििेसी िन्र् गिाइपाउँ भने्न लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोिा ।  
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(२) .............. गाउँ/नगि/िहानगि पालिकाबाट प्रचलिि भिन लनिायर् सम्िन्िी िापर्ण्ि ििोघिि इिािि 
प्राप्त गिी भिनको नक्सा सिेि स्िीकृि गिाई सो नक्सा ििोघिि भिन लनिायर् गिेको हुँ । यिपिी लनिेर्किे 
भने ििोघिि आफ्नो ििको छि िथा ििेसीको पानी लनिको िि कम्पाउण्िलभत्र झाने नगिेको आफ्नै 
िििग्गािा झाने गिेको हुरँ्ा झठुा लनिेर्न खािेि गरिपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिघखि ििाफ ।  

(३) .............. गाउँ/नगि/उपिहानगि/िहानगि पालिकाबाट स्थिगि लनरििर् िथा सिेंिर् गनय गएका 
प्रायिलिक टोलििे स्थिगि लनरििर् गिी लिलि.........िा पेश गिेको स्केच सयहिको प्रलििेर्नबाट प्रत्यथीको 
िििफय बाट छि िथा ििेसीको पानी खस्र्ा लनिेर्कको िि कम्पाउण्िलभत्र पने गिेको रे्घखन्छ भने्न व्यहोिा 
उलिेघखि भएको  ।  

(४) यििार्का र्िैु पििाई िेिलििाप गिाउन े प्रयोिनका िालग.......................... 
गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगि/िहानगिपालिक ििा नं........,................. िा िहेको िेिलििाप केन्द्रिा 
पठाउँर्ा िेिलििाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

लनर्यय 

र्िैु पििाई सनुिुाईको िालग आि पेशी िोयकएकोिा यििार्का सम्िघन्िि पिहरु स्ियिं िथा लनिहरुबाट 
लनयिु गिेका कानून व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुाः लििापत्र गनुयहोस भलन सम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा पलन 
लििापत्र गनय िञु्जि नगनुय भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिार् कागिहरुको सिेि िूलयाङ्कन गिी स्थानीय सिकाि 
संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) ििोघििलनर्यय दर्नपुने हनु आई लनर्ययिफय  यिचाि गर्ाय लनिेर्कको यक. 
नं....को पघश्चििफय  प्रत्यथीको यक.नं....को िििग्गा िोलिएि िहेकोिा यििार् रे्घखएन । लनिेर्कको भनाई 
अनसुाि आफ्नो िि कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा ििेसीको पानी झािेको हो होइन भलन स्थिगि रुपिै 
िाँचिझु गिी प्रायिलिक प्रलििेर्न पेश गनय कायायियबाट खयट गएका प्रायिलिक कियचािीिे लिलि.............िा पेश 
गिेको स्केच सयहिको प्रायिलिक प्रलििेर्न सिेिबाट लनिेर्कको िाग र्ािी ििोघिि आफ्नो िि कम्पाउण्िलभत्र 
प्रत्यथीको छि िथा ििेसीबाट पानी झने गिेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्घखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पारिि 
गिेको नक्सािा सिेि छि िथा ििेसीको पानी आफ्नै िििग्गािा झाने भलन रे्खाईएको ि लनिेर्कको िि 
कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे र्ािी यििोि गनय सिेि नसकेको ि प्रचलिि कानून ि 
प्रचिनबाट सिेि अकायको िि कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा ििेसीको पानी झानय पाउन े नरे्घखएको हुँर्ा 
लनिेर्कको िाग ििोघिि प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथा ििेसीबाट आफ्नै िि िग्गािा पानी झाने प्रिन्ि गनुयपने 
रे्घखन्छ । लनिेर्कको िि कम्पाउण्ििा पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो ठहनायिे िपघशि बिोघिि गनुय ।  

िपघशि 

१. सिोकाििािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसुाि र्स्ििु लिई नक्कि दर्न ु।  
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२. यो लनर्ययिा घचि निझेु ३५ दर्नलभत्र ..............घिलिा अर्ािििा पनुिािेर्न गनय िान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुिािेर्न नपिेिा कानून ििोघिि लनर्यय कायायन्ियन गनुय/गिाउन ु।  

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................िोि शभुि ्।  
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अनसूुची-८ 

(र्फा ४८ को सगँ सम्बघन्िि) 

अन्िरिि संििर्ात्िक आरे्शको निूना 
........................................................... न्याययक सलिलि 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

आरे्श 

संिि ............................ सािको लनिेर्न नं........ 
यिषयाः  यपलिििाई उपचाि गिाउन ेसम्िन्ििा । 

................. घिलिा ................ गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

................. घिलिा ................ गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

यसिा लनिेर्कको िाग ििोघिि ..........................घिलिा ििा नं................................ िस्ने 
...............को नालि ..........................को छोिा/छोिी िषय ................ को ................िे आफुिाई 
असाध्य िोग िालग लनयलिि रुपिा हप्ताको २ पटक िगृौिा िायिोलसस गनय घचयकत्सकिे घशफारिस गिेकोिा 
एकाििका छोिा िषय .................. को ...........................िे लनयलिि रुपिा िायिोलसस गनय अटेि गिेको, 
िरि िरि रुपैँया नभएको िहाना गने गिेको, कयहिे कयहिे कायायियको कािको व्यस्ििािे फुसयर् नलििेको आदर् 
कािर् िनाई आफुिे लनयलिि प्राप्त गनुयपने स्िाथ्य सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुँर्ा आफ्नो िीिन झनझन खििायिु 
िन्रै् गएको भलन अस्पिािको घचयकत्सकको पिुाय ि घशफारिस सयहि पेश हनु आएको लनिेर्न उपि प्रािघम्भक 
रुपिा िाँचिझु गर्ाय व्यहोिा िनालसि रे्घखएको हुँर्ा हाििाई लनिेर्कको िालग घचयकत्सकिे घशफारिस गिे 
ििोघिि हिेक हप्ता २ पटक िायिोलसस गनुय गिाउन ुिथा लनिको स्िाथ्य िाभका िालग आिश्यक अन्य प्रिन्ि 
सिेि लििाउन ु भलन स्थानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) ििोघिि यिपिी 
........................को नाििा यो अन्िरिि संििर्ात्िक आरे्श िािी गरिदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसि 
सािेि िाखी यिपिीिाई िेखी  पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुाि उपचाि भएको िानकािी प्राप्त गिी लिलसि 
सािेि िाख्न ुि लनयिानसुाि पेश गनुय ।  

ईलि संिि ................... साि ..........ियहना....गिे िोि..शभुि ्। 
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अनसूुची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सगँ सम्बघन्िि) 

लििापत्रको िालग लनिेर्नको ढाचँा 

....................गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका न्याययक सलिलिसिि पेश गिेको 
लििापत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

.............. घिलिा  ............. .गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं ......... .
 ...............िस्ने .................................................................................................को 

छोिा/छोिी/श्रीिलि  

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

यिरुद्ध 

.............. घिलिा  ............. .गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं ......... .
 ...............िस्न ेिषय  ..................को ............................................लिघखि ििाफकिािृ )र्ोस्रो पि(  

यिषयाः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हािी लनिेर्क  लनम्न लिघखि लनिेर्न गर्यछौाः  

१. हािीयिच संिि २०६९ साििा सािाघिक पिम्पिा अनसुाि यििाह गरिएकोिा करिि  २ िषयसम्ि  
सिुििु र्ाम्पत्य िीिन िहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोिाको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह 
िषय २०७१ सािको लिहाििा िाइि गएपछी िि नआएको, पटक पटक िि आउन फोनबाट अनिुोि गिेको, 
लिन गएको िि उलटै कुटयपट गिी पठाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न पिेको ।  

२. आफुिाई र्ाइिो नलयाएको लनउँबाट िििा हेिा गिेको, अपिान गिी ििििस्ि ििबाट लनकािा गिेको 
हो । आफु खशुीिे िाइि गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि िाया, सद्भाि ि सम्िान िहेकोिे 
िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गिाईपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिघखि ििाफ िहेको  ।  

३. हािी झगिा गरि आयौं, केहीिषय िोग्ने स्िास्नी छुयटएि िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि 
सिेिभैसकेको छ । िििा सािान्य ििायसी यिषयिे िनिटुाि भई िोग्न ेस्िास्नी अिग अिग िसेकोिा 

 .....................गाउँपालिका नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिकाको न्याययक सलिलि िाफय ि ििा 
नं  ................. .अन्िगयिको  ............................िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापकिाय .................को 
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पहििा एक आपसिा छिफि गिी लििी आएको व्यहोिा यो छ की यिगििा िे िस्िा यिषयिा असिझर्ािी 
िथा िेिेि भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास, सर्भाि ि प्रिे कायिै िहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको 
सम्िन्ि यिच्छेर् गिी पाउँ भने्न लनिेर्न र्ािी छोलि पनुाः सिुििु सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनिाई व्यिघस्थि 
ढंगिे अगालि िढाउने छौं । लनिेर्कको िििा ित्काि िोग्ने स्िास्नी लिलि िस्ने िािाििर् नहनुे भएकोिे छुिै 
ठाउिा िेिा लिई िस्न हािी र्िैु पि सहिि भएकािे स्थानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (
ििोघिि यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न पेश गिेका छौं , िेघखए ििोघिि लििापत्र गिी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका स्थानीय न्याययक 
कायययििी ििोघिि यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्ििु बापि रु ...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसिा िेघखएका व्यहोिा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहिे कानून ििोघिि सहुँिा िझुाउँिा ।  

लनिेर्कहरु 

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

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

 

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................िोि शभुि ्।  
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अनसूुची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सगँ सम्बघन्िि) 

लििापत्रको ढाचँा 

  

....................गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका न्याययक सलिलिसिि पेश गिेको 
लििापत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

.............. घिलिा  ............. .गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं ......... .
 ...............िस्ने .................................................................................................को 

छोिा/छोिी/श्रीिलि  

िषय  ..................को ...................................................... लनिेर्क )प्रथि पि( यिरुद्ध.............. 

घिलिा  ............. .गाउँपालि का /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं 

लिघखि ििाफकिाय........................को .......................िस्ने िषय........................ (र्ोस्रो पि) 

यिषयाः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हािी लनिेर्क  लनम्न लिघखि लनिेर्न गर्यछौं : 

१. हािीयिच संिि २०६९ साििा सािाघिक पिम्पिा अनसुाि यििाह गरिएकोिा करिि  २ िषयसम्ि  
सिुििु र्ाम्पत्य िीिन िहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोिाको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह 
िषय २०७१ सािको लिहाििा िाइि गएपछी िि नआएको, पटक पटक िि आउन फोनबाट अनिुोि गिेको, 
लिन गएको िि उलटै कुटयपट गिी पठाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न पिेको ।  

२. आफुिाई र्ाइिो नलयाएको लनउँबाट िििा हेिा गिेको, अपिान गिी ििििस्ि ििबाट लनकािा गिेको 
हो । आफु खशुीिे िाइि गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि िाया, सद्भाि ि सम्िान िहेकोिे 
िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गिाईपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिघखि ििाफ िहेको  ।  

३. हािी झगिा गरि आयौं, केहीिषय िोग्ने स्िास्नी छुयटएि िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि 
सिेिभैसकेको छ । िििा सािान्य ििायसी यिषयिे िनिटुाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग िसेकोिा 

 .....................गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिकाको न्याययक सलिलि िाफय ि ििा 
नं  ................. .अन्िगयिको  ............................िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापकिाय .................को 
पहििा एक आपसिा छिफि गिी लििी आएको व्यहोिा यो छ की यिगििा िे िस्िा यिषयिा असिझर्ािी 
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िथा िेिेि भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास, सर्भाि ि प्रिे कायिै िहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको 
सम्िन्ि यिच्छेर् गिी पाउँ भने्न लनिेर्न र्ािी छोलि पनुाः सिुििु सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनिाई व्यिघस्थि 
ढंगिे अगालि िढाउने छौं । लनिेर्कको िििा ित्काि िोग्ने स्िास्नी लिलि िस्न ेिािाििर् नहनुे भएकोिे छुिै 
ठाउिा िेिा लिई िस्न हािी र्िैु पि सहिि भएकािे स्थानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (
ििोघिि यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न पेश गिेका छौं , िेघखए ििोघिि लििापत्र गिी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिक स्थानीय न्याययक कायययििी 
ििोघिि यो लििापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्ििु बापि रु ...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसिा िेघखएका व्यहोिा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहिे कानून ििोघिि सहुँिा िझुाउँिा ।  

लनिेर्कहरु 

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

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

 

इलि संिि ्............. साि...................ियहना......................गिे.....................िोि शभुि ्। 
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अनसूुची-११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) सगँ सम्बघन्िि) 

िेिलििापकिायिा सूचीकृि हनु ेलनिेर्न ढाचँा 

न्याययक सलिलि 

............ गाउँपालिका/नगिपालिका सिि पेश गिेको लनिेर्न 

 

यिषयाः िेिलििापकिायिा सूचीकृि हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ििु यिषयिा िपलसििा उलिेघखि कागिािहरुको प्रलिलिपी साथै िाखी ............  
गाउँपालिका/नगिपालिकाको न्याययक सलिलि अन्िगयिका ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेिलििाप 
गिाउन अनिुिी पाउँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।  

िपलसि  

१) नागरिकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नािक िहसम्ि उलिर्य गिेको शैघिक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

३) िेिलििापकिायको िालिि प्राप्त गिेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 

४) िेिलििाप सम्बन्िी अनभुि ि 

५) व्यघिगि यिििर् (Bio- data) 

                                                         लनिेर्क 

नाि थिाः .......... 

र्स्िखिाः ........... 

लिलिाः ............. 

 

 

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सगँ सम्बघन्िि) 

............गा उँपालिका÷नगिपालिकाको न्याययक सलिलि सिि पेश गिेको  

भरिभिाउको लनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः भरिभिाई पाउँ भने्न िािे । 

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

यिरुद्ध 

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

िदु्धा 

ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्ििु साथै िाखी लनम्न व्यहोिा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपिोि यिप िी संगको उलिेघखि िदु्धा यस गाउँपालिका÷नगिपालिकाको न्याययक सलिलिको 
लिलि ..............को लनर्यय बिोघिि िैिे यस कायायियिा िाखेको र्स्ििु ÷िकि लिलि ..............को 

श्री...................घिलिा अर्ाििको फैसिा बिोघिि िैिे भिी भिाई पाउने ठहि भएको हुँर्ा उि िकि  
भिी भिाई पाउन यो लनिेर्न पेश गिेको छु । 

२  .िैिे यस कायायियिा िम्िा गिेको र्स्ििु ÷िकिको भिपाई÷िलसर्÷भौचिको सक्किै प्रलि ि सम्िानीि 
श्री .......................घिलिा अर्ाििको अघन्िि फैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न छ ।  

३  .यसिा िेघखएको व्यहोिा दठक हो , झठुा ठहिे सहुँिा बझुाउिा । 

लनिेर्क 

लनि.............. 

ईलि संिि ..................साि...................ियहना.............गिे........िोि शभुि ्।  
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अनसूुची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सगँ सम्बघन्िि) 

चिन चिाउने लनिेर्न 

.........गाउँपालिका ÷नगिपालिकािा पेश गिेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषयाः चिन चिाई पाउँ भने्न िािे । 

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

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

ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्ििु साथै िाखी लनम्न व्यहोिा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपिोि यिपिीसंगको उलिेख घिि िदु्धा यस गाउँपालिका÷नगिपालिकाको न्याययक सलिलिबाट लिलि ........िा 
लनर्यय भई उि िि िग्गा )िा िनु सम्पघि भोग गनय पाउने गिी लनर्यय भएको छ सो सम्पघि िा िस्ि ु

उलिेख गने (िेिो हक भोग ि स्िालित्िको हनु े ठहि भएकोिा श्री ......घिलिा अर्ािििा यिपिीिे 
पिुनिाििोकन गिेकोिा सम्िानीि अर्ाििबाट सिेि लिलि  ..............िा लनर्यय हुँर्ा न्याययक सलिलिकै 

लनर्ययिाई सर्ि गिी िेिै हक भोग कायि गिेको हुँर्ा सो िेिो हक भोगको कायि भएको सम्पघि िहेको 
हुँर्ा घशदालिघशद ििाई उि सम्पघि चिन चिाई पाउन यो लनिेर्न पेश गिेको छु । 

२  .यसै लनिेर्न साथ रे्हायका कागिािहरु संिग्न गिेको छु ।  

 क  .न्याययक सलिलििे लिलि............िा गिेको लनर्ययको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........घिलिा अर्ािििे गिेको लिलि.............को सर्ि फैसिाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यििार् सम्िद्ध लिलसि यसै कायायियिा िहेको छ ।  

 ि  .िेघखएको व्यहोिा दठक साँचो छ , झठुा ठहिे कानून बिोघिि सहुिँा बझुाउँिा । 

लनिेर्क 

लनि............... 
ईलि संिि ..................साि...................ियहना.............गिे........िोि शभुि ्।  
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अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सगँ सम्बघन्िि) 

सम्पलि िोक्काको अरे्श 
.............................................. न्याययक सलिलि 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

आरे्श 

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

यिषयाः सम्पलि हस्िान्ििर् िोक्का 
.............. घिलिा  ............. .गाउँपालिक /नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं ......... .

 ...............िस्ने .................................................................................................को 
छोिा/छोिी/श्रीिलििषय  ..................को .........................................................लनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

......घिलिा...........गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं....यिपिी (र्ोश्रो 
पि)..........िस्न.े...िषय.....को यसिा लनिेर्कको िाग बिोघिि......घिलिा........ 
......गाउँपालिका/नगिपालिका/उपिहानगिपालिका/िहानगिपालिका, ििा नं.... िे.फ.........यक.नं........ िग्गािा 
बनेको.........को नाििा िहेको अिण्िाको..................िगययफटको चाि िलिे िि ि लिग िगापाि सिेि 
यिपिी....सम्पघि लनि यिपिीबाट अन्य अंघशयािहरुको िन्ििुी यिना हक हस्िान्ििर् हनु सक्ने आशंका गिी 
लनिेर्किे दर्एको लनिेर्न उपि प्रािघम्भक रुपिा िाँचिझु गर्ाय व्यहोिा िनालसि रे्घखएको हुँर्ा हाििाई प्रत्यिी 
को नाििा िहेको उघलिघखि िििग्गाको हक हस्िान्ििर् गनय लसफारिस नदर्न ििािाई ि अको आरे्श 
नभएसम्िका िालग उि िििग्गाको हक हस्िान्ििर् नगनुय/गनय नदर्न ुभनी िािपोि कायायियको नाििा सिेि 
स्थानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोघिि यो िोक्काको आरे्श िािी गरिदर्एका छौं । 
यो आरे्श लिलसि सािेि िाखी सम्िघन्िि कायायियहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुाि िोक्का भएको िानकािी 
प्राप्त गिी लिलसि सािेि िाख्न ुि लनयिानसुाि पेश गनुय । 

ईलि संिि................साि.............िायहना...........गिे‘..........िोि शभुि ्। 
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अनसूुची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सगँ सम्बघन्िि) 

नक्किको िालग लनिेर्न 

न्याययक सलिलि  

.......... गाउँपालिका/नगिपालिकािा पेश गिेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषयाः नक्कि पाउँ भने्न बािे । 

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

यिरुद्ध 

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

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

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

ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्ििु िापि रु. १०।– साथै िाखी लनम्न व्यहोिा लनिेर्न गर्यछुाः 

(१) उपिोि यिपिीसँगको उलिेघखि िदु्दािा अध्ययनको िालग रे्हायका कागिािहरु आिश्यक पिेको हुँर्ा 
प्रिाघर्ि प्रलिलिपी पाउँ भनी यो लनिेर्न साथ उपघस्थि भएको छु । अिाः नक्किको प्रिाघर्ि प्रलिलिपी पाउँ ।  

रे्हाय  

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

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

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

ि) ................................................................................ 

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

२) िेघखएको व्यहोिा दठक साँचो छ, झिुा ठहिे कानून बिोघिि सहुिँा बझुाउँिा ।  

लनिेर्क 

लनि .......................... 

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


