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धवलागिरी िाउँपागलका 

:yfgLo /fhkq 

         खण्ड २                 संख्या  : १३     गिगि: 207५/०१/०५ 

भाि १ 

धवलागिरी िाउँपागलका  
 

िाउँ काययपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  
 

 

धवलागिरी िाउँपागलकाको न्याययक सगिगि कायययवगध सम्बन्न्ध ऐन, २०७५ 

 

 

  



प्रस्िावनााः न्याययक सगिगिले प्रचगलि कानून बिोन्जि उजरुीको कारवाही र यकनारा िर्ाय अपनाउनपुने कायययवगध िय िरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं 
पारर्न्शयिा कायि िरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रगिको जनयवश्वास कायि राखीराख्नका लागि प्रचलनिा रहेको संघीय कानूनिा भए रे्न्ख 
बाहेक थप कानूनी व्यवस्था िनय वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संयवधानको धारा २२६ को उपधारा (१) को अगधकार प्रयोि िरर धवलागिरी 
िाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारन्म्भक 

 

 

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि धवलागिरी िाउँपागलकाको न्याययक सगिगि  ऐन, २०७८” रहेको छ । 

  (क) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेिा यस ऐनिा; 
(क)   “उजरुी” भन्नाले सगिगि सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचगलि कानून बिोन्जि  सगिगिले कारवाही र 

यकनारा िने उजरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्ने”  भन्नाले िोयकएको सम्पन्िको िूलयांकन िररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झन ुपर्यछ ।  

  (ि) “चलन चलाईदर्न”े  भन्नाले गनर्यय पश्चाि हक अगधकार प्राप्त भएको व्यन्िलाई कुनै वस्ि ु  
 वा सम्पन्ि भोि िनय दर्ने काययलाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “जिानि”  भन्नाले कुनै व्यन्ि वा सम्पन्िलाई न्याययक सगिगिले चाहेको वखििा उपन्स्थि वा हान्जर िराउन गलएको 
न्जम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनपुर्यछ ।   

  (ङ) “िािेली”  भन्नाले न्याययक सगिगिको िेत्रागधकार गभत्रका यववार्हरुिा सम्वन्न्धि पिलाई   
 वझुाईने म्यार्,  सचुना,  आरे्श,  पूजी वा जानकारी पत्र ररिपूवयक वझुाउने काययलाई     सम्झनपुछय 
।  

(च) “िायर्ाि”  भन्नाले सम्पन्िको यववरर् वा िन्िी िरेको संख्या जगनने व्यहोरा वा सम्पन्िको फाँटवारी वा लििलाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोन्जि” भन्नाले यस ऐन अन्िियि बनेको गनयििा िोयकए बिोन्जि सम्झनपुछय । 

(ज) “र्रपीठ”  भन्नाले न्याययक सगिगि सिि पेश हनु आएका कुनै कािजपत्रको  सम्बन्धिा ररि नपिुे वा 
कानूनले र्िाय नहनुे वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछागड पयि सोको कारर् र अवस्था जनाइ अगधकारप्राप्त अगधकारीले 
लेन्खदर्ने गनरे्शन वा व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नािेसी”  भन्नाले कुनै व्यन्िको नाि, थर र विन सिेिको यवस्ििृ यववरर् खलुाइएको व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ञ) “नालेश”  भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोन्जि दर्एको उजरुी, गनवेर्न वा यफरार् सम्झनपुछय  
(ट)   “गनर्यय यकिाब”  भन्नाले सगिगिले उजरुीिा िरेको गनर्ययको अगभलेख राख्नको लागि खडा िरेको उजरुीिा गनर्यय 

िरेको व्यहोरा र त्यसको आधार िथा कारर्को संन्िप्त उललेख भएको यकिाब सम्झनपुछय । 

(ठ)  “स्थागनय िलुयाङ्कन”  भन्नाले स्थागनय सिाजसेवीले सम्पगिको स्थलिि िथा अवलोकन िलुयाङ्कन िरर यवयि यविरर् 
हनु सक्ने उन्चि ठहराई गनन्श्चि िरेको िलुयलाई सम्झन ुपर्यछ । 

  (ड) “पेशी”  भन्नाले न्याययक सगिगि सिि गनर्ययाथय पेश हनुे यववार्हरुिा पिहरुलाई    
 उपन्स्थि िराइ सनुवुाइ िने कािलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रगिबार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजरुी र्िाय िर्यछ सो व्यन्ि वा संस्था सम्झनपुछय । 

  (र्) “वकपत्र”  भन्नाले यववार् सम्बन्धिा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि िरेका कुरा    
 लेन्खने वा लेन्खएको कािजलाई सम्झनपुछय ।  



  (ि) “बन्र् ईजलास”  भन्नाले न्याययक सगिगि अन्िियि गनरुपर् हनुे यववार्हरु िध्ये   
 िोप्य प्रकुगिको यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच िोपगनयिा कायि िनय  आवश्यक    रे्न्खएिा 
सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभािी हनुेिरी प्रवन्ध िरीएको सनुवुाई किलाई     सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सगिगि सिि उजरुी र्िाय िने व्यन्ि वा संस्था सम्झनपुछय । 

  (र्) “िूलिवी”  भन्नाले न्याययक सगिगि अन्िियि यवचाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ालििा सिेि   
 यवचारागधन भईरहेको अवस्थािा न्याययक सगिगिले गनर्यय िर्ाय अन्य यवचारागधन िदु्धािा    प्रभायवि हनुे रे्न्खएिा 
प्रभाव पाने िदु्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायवि हनुे िु् ा स्थगिि    िने काययलाई सम्झनपुछय ।  

(ध) “लिापाि”  भन्नाले घरजग्िा र त्यससँि अन्िर गनयहि टहरा,  बोट यवरुवा,  खलुला जगिन र त्यसिा रहेका सबैखाले 
संरचना वा चचेको जग्िा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूर्य अवयवलाई सम्झनपुर्यछ ।  

  (न) “सर्रस्याहा”  भन्नाले धरौटीिा रहेको रकिको लिि किा िरी आम्र्ानीिा वाध्ने    
 काययलाई सम्झनपुछय ।     
  (प) “सभा” भन्नाले िाउँपागलको सभालाई सम्झनपुछय । 

  (फ) “सगिगि” भन्नाले न्याययक सगिगि सम्झनपुछय र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८    

 को उपर्फा (६) बिोन्जिको सगिगिलाइय सिेि जनाउनेछ । 
(ब) “सालवसाली”  भन्नाले हरेक वषयको लागि छुिा छुिै हनुे िरी प्रगिवषयको गनगिि स्थायी रुपिा िय िररएको शिय 

सम्झनपुछय । 

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

  (ि)  "संयवधान" भन्नाले नेपालको संयवधान सम्झनपुछय । 

  (य)  "अनसुचुी" भन्नाले यस ऐनिा सिावेस अनसुनु्चहरुलाई जनाउँर्छ । 

(र)  "उजरुी प्रशासक" भन्नाले न्याययक सगिगिको कायय िनय िोयकएको प्रशासगनक अगधकारीलाई जनाउर्छ । 

(ल) "अगभलेख संरिक"  भन्नाले न्याययक सगिगिका गनर्यय कायायन्वयन िनय िराउन िोयकएको प्रशासगनक अगधकारीलाई 
जनाउँर्छ । 

 
पररच्छेर्-२ 

सगिगिको अगधकार  

३. उजरुीिा गनर्यय सम्बन्धी कािाः सगिगििा र्िाय भएका उजरुी वा उजरुीको गनर्यय िने वा र्िाय भएको नालेश वा उजरुीको गनर्यय प्रकृया 
अन्त्य भैसकेपगछ वा अन्य कुनै व्यहोराले गनर्यय िनुयपने नभएिा लिि किा िने अगधकार सगिगललाई िात्र हनुेछ । 

४. गनर्यय सम्बन्धी बाहेक अन्य कािाः  

(१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचगलि कानूनले सगिगि वा सगिगिको सर्स्यले नै िने भन्ने व्यवस्था िरेको वा काययको प्रकृगिले 
सगिगि वा सगिगिको सर्स्यले नै िनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्न्ख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र त्यसरी 
निोयकएकोिा सगिगिले गनर्यय िरी िोकेको वा अगधकार प्रर्ान िरेको कियचारीले िनुयपनेछ । 

 (२) िोयकएको शाखा प्रिखु वा िोयकएका अन्य कियचारीले यस ऐन र प्रचगलि कानून बिोन्जि िोयकएको काि िर्ाय सगिगिको 
संयोजक वा सगिगिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि गनरे्शन, रेखरे्ख र गनयन्त्रर्िा रही िनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोन्जि कायययवगध अवलम्बन िनुयपनेाः सगिगिले उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा िर्ाय प्रचगलि र सम्बन्न्धि संघीय 
कानूनिा स्पष्ट उललेख भए रे्न्ख बाहेक यस ऐन बिोन्जिको कायययवगध अवलम्बन िनुयपनेछ । 

६. सगिगिले हेनेाः सगिगिलाइय रे्हाय बिोन्जिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकनारा िने अगधकार रहनेछाः 



(क) स्थानीय ऐनको र्फा ५७ अन्िियिका उजरुी, 
(ख) िेलगिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलगिलापको लागि िाउँपागलकािा प्रयेषि उजरुी, 
(ि) संयवधानको अनसूुची-८ अन्िियिको एकल अगधकार अन्िियि सभाले बनाएको कानून बिोन्जि गनरूपर् हनुे िरी 

गसन्जयि उजरुी 
(घ) प्रचगलि कानूनले िाउँपागलकाले हेने भगन िोकेका उजरुीहरू । 

७. सगिगिको िते्रागधकाराः सगिगिले र्फा ६ अन्िियिका िध्ये रे्हाय बिोन्जिका उजरुीहरूिा िात्र िेत्रागधकार ग्रहर् िने िथा कारवाही 
यकनारा िनेछाः 

(क) िाउँपागलकाको भौिोगलक िेत्रागधकार गभत्र बसोबास िरररहेको व्यन्िहरुिा जनुसकैु व्यन्िले उजरुी दर्न सक्ने छ 
। 

(ख) प्रचगलि कानून र संयवधानको भाि ११ अन्िियिको कुनै अर्ालि वा न्यायाधीकरर् वा गनकायको िेत्रागधकार गभत्र 
नरहेको, 

(ि) िाउँपागलकाको िेत्रागधकार गभत्र परेका िथा कुनै अर्ालि वा गनकायबाट िेलगिलाप वा गिलापत्रको लागि प्रयेषि 
िरीएको, 

(घ) अचल सम्पन्ि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पन्ि िाउँपागलकाको भैिोगलक िेत्रागधकार गभत्र रयहरहेको, 
(ङ) कुनै घटनासँि सम्बन्न्धि यवषयवस्ि ुरहेकोिा सो घटना िाउँपागलकाको भैिोगलक िेत्र गभत्र घटेको, 
(च) िाउँपागलकाको काययिेत्र गभत्र यियान्शल संिदठि कुनै पगन संघ संस्थाका उजरुीहरु, 

पररच्छेर्-३ 
उजरुी र्िाय 

८. उजरुी र्िाय िनेाः (१) कसै उपर गबवार् र्िाय िर्ाय वा उजरुी चलाउँर्ा प्रचगलि कानून बिोन्जि हकरै्या पिुेको व्यन्िले सगिगिको 
िोयकएको शाखा सिि उजरुी र्िाय िनयसक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोन्जि उजरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचगलि कानून बिोन्जि खलुाउनपुने कुरा सबै खलुाइय िथा पयुायउनपुने 
प्रयिया सबै परुािरी अनसूुची-१ बिोन्जिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा लेन्खए रे्न्ख बाहेक उजरुीिा रे्हाय बिोन्जिको व्यहोरा सिेि खलुाउनपुनेछाः 
(क) बार्ीको नाि, थर, विन र गनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को नाि; 

(ख) प्रगिबार्ीको नाि, थर र गिनपसु्िे िथा प्रगिवादर्को घर नम्बर, िािय, इिेल ठेिाना, टेगलफोन नम्बर, िोवाइल नम्बर, 
टोल, बन्स्ि अन्य पयहचान खलुने यववरर् । 

(ि) संस्था भएिा सो को सगिगिको नाि 
(घ) उजरुी िनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूर्य यववरर्; 

(ङ) िाउँपागलकाले िोके अनसुारको र्स्िरु बझुाएको रगसर् वा गनस्सा; 
(च) सगिगिको िेत्रागधकार गभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बन्न्धि कानून; 

(छ) बार्ीले र्ावी िरेको यवषय र सोसँि सम्बन्धीि प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकर्ावी पिुेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पन्िसँि सम्बन्न्धि यवषय भएकोिा सो सम्पन्ि चल भए रहेको स्थान, अवस्था िथा अचल भए चारयकलला 

सयहिको सबै यववरर् । 

  (४)  प्रचगलि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयिया वा ढाँचा वा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भयिा आवश्यक यववरर् 
सिेि खलेुको हनुपुनेछ । 



  (५) कुनै यकगसिको िगिपूगिय भराउनपुने अथवा बण्डा लिाउनपुने अवस्थाको उजरुीको हकिा त्यस्िो िगिपूगिय वा बण्डा वा 
चलनको लागि सम्बन्न्धि अचल सम्पन्िको यववरर् खलेुको हनुपुनेछ । 

९. उजरुी र्िाय िरी गनस्सा दर्नाेः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोन्जि प्राप्त उजरुी र्िाय िरी बार्ीलाइय िारेख िोयक अनसूुची-२ बिोन्जिको 
ढाँचािा गबवार् र्िायको गनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि िारेख दर्न ुपने अवस्थािा िारेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बिोन्जिको ढाँचािा िारेख भपायइय खडा िरी 
सम्बन्न्धि पिको र्स्िखि िराइय गिगसल सािेल राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोन्जि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि गिगििा हनुे कायय सिेि उललेख िरी सम्बन्न्धि 
पिलाइय अनसूुची-४ बिोन्जिको ढाँचािा िारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ िनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोन्जि पेश भएको उजरुीिा प्रयिया नपिुेको रे्न्खए परुा िनुयपने रे्हायको प्रयिया 
परुा िरी अथवा खलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभन्ने व्यहोरा लेन्ख एक दर्नको सिय िोयक िथा उजरुी र्िाय िनय नगिलन े
भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा जनाइय र्रपीठ िरेिा बार्ीलाइय उजरुी यफिाय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि प्रयिया नपिुेको भगन र्रपीठ िरी यफिाय िरेको उजरुीिा र्रपीठिा उललेख भए बिोन्जिको 
प्रयिया परुा िरी गिन दर्नगभत्र लयाएिा र्िाय िररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोन्जिको र्रपीठ आरे्श उपर न्चि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको गिगिले एक दर्न गभत्र उि 
आरे्शको यवरूध्र्िा सगिगि सिि गनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोन्जि दर्एको गनवेर्न व्यहोरा िनागसब रे्न्खए सगिगिले उपर्फा (१) बिोन्जिको र्रपीठ बर्र िरी 
गबवार् र्िाय िनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोन्जि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकले त्यस्िो गबवार् र्िाय िरी अरू प्रयिया परुा िनुयपनेछ । 

११. उजरुी र्िाय िनय नहनुाेः उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोन्जि पेश भएको उजरुीिा रे्हाय बिोन्जिको व्यहोरा दठक भएनभएको जाँच िरी 
र्िाय िनय नगिलने रे्न्खएिा र्फा १० बिोन्जिको प्रयिया परुा िरी र्रपीठ िनुयपनेछाः 

(क) प्रचगलि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् गभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचगलि कानून बिोन्जि सगिगिको िेत्रागधकार गभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ि) काननु बिोन्जि लाग्ने र्स्िरु र्ान्खल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पन्ि वा अगधकारसँि सम्बन्न्धि यवषयिा यववार् गनरूपर् िनुयपने यवषय उजरुीिा सिावेश रहेकोिा त्यस्िो 

सम्पन्ि वा अगधकार यवषयिा उजरुी िनय बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 
(ङ) उि यवषयिा उजरुी िने हकरै्या बार्ीलाइय रहे नरहेको; 
(च) गलखििा परुािनुयपने अन्य ररि पिुे नपिुेको; िथा 

१२. र्ोहोरो उजरुी र्िाय िनय नहनुाेः (१) यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन प्रचगलि कानून बिोन्जि सगिगि वा अन्य कुनै 
अर्ालि वा गनकायिा कुनै पिले उजरुी िरी सगिगि वा उि अर्ालि वा गनकायबाट उजरुीिा उललेख भएको यवषयिा प्रिार् बनु्झ 
वा नबनु्झ यववार् गनरोपर् भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सगिगिले उजरुी र्िाय 
िनय र कारवाही िनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि र्िाय िनय नगिलने उजरुी भलुवश र्िाय भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपगछ उजरुी जनुसकैु 
अवस्थािा रहेको भए पगन सगिगिले उजरुी खारेज िनुयपनेछ ।  



१३. उजरुीसाथ गलखि प्रिार्को सक्कल पेश िनुयपनेाः उजरुीसाथ पेश िनुय पने प्रत्येक गलखि प्रिार्को सक्कल र कन्म्ििा एक प्रगि नक्कल 
उजरुीसाथै पेश िनुयपनेछ र उजरुी प्रशासकले त्यस्िो गलखििा कुनै कैयफयि जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिार् सम्बन्न्धि गिगसलिा 
राख्नछे । 

१४. उजरुी िथा प्रगिवार् र्िाय र्स्िरुाः (१) प्रचगलि कानूनिा उजरुी र्िाय र्स्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोन्जि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा एक 
सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचगलि कानूनिा प्रगिवार् र्िाय र्स्िरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रगिवार् र्िाय र्स्िरु लाग्नेछ । 

  (३) (क) िागथ उपर्फा २ िा जनुसकैु लेन्खएको भएिापगन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ िो र्फा ४७ (१) को 
(ज) को हकिा पयहलो पाँच लाख रुपैयाँ सम्ि यविो भएको घरबहाल उजरुीिा एक हजार र्ोस्रो १५ लाख यविोको उजरुीिा र्ईु 
हजार र िेस्रो २५ लाख सम्िको यविोको उजरुीिा गिन हजार र्स्िरु लाग्नेछ ।  

१५. प्रगिवार् पेश िनुयपनेाः (१) प्रगिबार्ीले र्फा २० बिोन्जि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपगछ म्यार् वा सूचनािा िोयकएको सियावगध गभत्र 
उजरुी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफय ि गलन्खि प्रगिवार् र्िाय िनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिापगन होस, ठेिाना नभएको, दर्घय रोिी, जेष्ठ नािररक, यवरे्शिा रहेको 
ित्काल फयकय  आउने अवस्था नभएको र नाबालकको हकिा गनजको संरिकले स्थानीय िहको गसफाररसको आधारिा प्रगिवार्ी र्िाय 
िनय पाउनेछ । 

(३) िागथ र्फा १ र २ को हकिा बाहेक सतु्केरी, यिया बस्नपुरेको ियहला वा परुुष, प्राकृगिक प्रकोप वा सवारी साधन 
अवरोध हनुिई म्यार्गभत्र प्रगिवार् र्िाय िनय अवरोध भएिा रे्हायबिोन्जि म्यार् गभत्र प्रगिवार्ी र्िाय िनय पाउने छन ्। 

क)  यिया भिुान भएको गिगिले साि दर्नगभत्र 

(ख) सतु्केरीको हकिा ३० दर्न गभत्र 

(ि) रै्यवक प्रकोप घटेको गिगिले साि दर्न गभत्र 

(घ) यािायाि सवारी साधन बन्र् भई खलेुको गिगिले साि दर्न गभत्र 

(४) उपर्फा १ बिोन्जि प्रगिवार् पेश िर्ाय प्रगिवार्ले भएको प्रिार् िथा कािजािको प्रगिगलयप र्ावीले यफरार् र प्रगिवार्ी 
साथ संलग्न िरी पेश िनुयपनेछ । प्रगिवार्ी र्िाय िर्ाय रे्न्खने व्यहोरा सभ्य र न्शष्ट हनुपुनेछ । 

  (५) प्रगिवार्ीले गलन्खि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोन्जिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 
१६. प्रगिवार्  जाचँ िनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोन्जि पेश भएको प्रगिवार् जाँच िरी कानून बिोन्जिको ररि पिुेको िथा 

म्यार् गभत्र पेश भएको रे्न्खए र्िाय िरी सगिगि सिि पेश हनुे िरी गिगसल सािेल िनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि प्रगिवार् र्िाय हनुे भएिा उजरुी प्रशासकले प्रगिबार्ीलाइय बार्ी गिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

१७. गलखििा परुािनुयपने सािान्य ररिाः (१) प्रचगलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेन्खए रे्न्ख बाहेक सगिगि सिि र्िाय िनय लयाएका 
उजरुी िथा प्रगिवार्िा रे्हाय बिोन्जिको ररि सिेि परुा िनुयपनेछाः 

(क) २१+३ अथायि ए फोर साइज को नेपाली कािजिा बायाँ िफय  पाँच सेन्न्टगिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरिफय  र्श 
सेन्न्टगिटर र त्यसपगछको पषृ्ठिा पाँच सेन्न्टगिटर छोडेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बन्िस हरफिा नबढाइय कािजको 
एकािफय  िात्र लेन्खएको;  

 (ख) गलखि र्िाय िनय लयाउने प्रत्येक व्यन्िले गलखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी र्स्िखि िरी अन्न्िि 
पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप िरेको; 



(ि) पि आफैले उजरुी वा प्रगिवार् लेखी पेश िरेको अवस्थािा बाहेक कुनै कानून व्यवसायीले गलखि ियार िरेको 
भए गनजले पयहलो पषृ्ठको बायाँ िफय  गनजको कानून व्यवसायी र्िाय प्रिार्पत्र नम्बर, नाि र कानून व्यवसायीको 
यकगसि खलुाइय र्स्िखि िरेको; िथा 

(घ) गलखिको अन्न्िि प्रकरर्िा न्यायीक सगिगिबाट प्रगिवार्ीका नाििा म्यार् िािेल िर्ाय आवश्ययक सहयोि सचुना 
िनेछु िथा यस गलखििा लेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँला बझुाउँला भन्ने उललेख 
िरी सो िगुन गलखि र्िाय िनय लयाएको वषय, ियहना र ििे िथा वार खलुाइय गलखि र्िाय िनय लयाउने व्यन्िले 
र्स्िखि िरेको, । 

 िर ब्यहोरा परुा िरी पेश भएको गलखि गलनलाई यो उपर्फाले बाधा पारेको िागनने छैन ।  

 

(२) गलखििा यवषयहरू ििबद्ध रूपिा प्रकरर् छुट्याइय संयगिि र ियायदर्ि भाषािा लेन्खएको हनुपुनेछ ।  

  (३) गलखििा पेटबोगलिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरर् र व्यन्िको नाि, थर , ठेिाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट 
खलेुको हनुपुनेछ । 

  (४) गलखि र्िाय िनय लयाउने वा सगिगििा कुनै कािज िनय आउनेले गनजको नाि, थर र विन खलेुको नािररकिा वा अन्य 
कुनै प्रिार् पेश िनुयपछय । 

१८. नक्कल पेश िनुयपनेाः उजरुी किायले उजरुीका साथ उजरुीको नक्कल िथा संलग्न गलखि प्रिार्को नक्कल साथै पेश िनुयपछय । 

१९. उजरुी वा प्रगिवार् संशोधनाः (१) उजरुी वा प्रगिवार् र्िाय िनय लयाउने पिले सगिगििा र्िाय भइसकेको गलखििा लेखाइ वा टाइप वा 
िदु्रर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन गनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्निा िाि बिोन्जि सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रगिवार्िा िरीएको िाि वा र्ावीिा िलुभिु 
पििा फरक नपने र गनकै सािान्य प्रकारको संशोधन िाि िरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकले सो बिोन्जि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि संशोधन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको पिलाइय दर्नपुनेछ । 

 

 

 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख  

२०. म्यार् सूचना िािेल िनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोन्जि गबवार् र्िाय भएपगछ बयढिा र्इुय दर्न गभत्र प्रगिबार्ीका नाििा 
प्रचगलि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोन्जि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय सम्बन्न्धि वडा कायायलय िाफय ि 
उि म्यार् वा सूचना िािेल िनय सक्नेछ,  

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि म्यार् वा सूचना िािेल िर्ाय र्फा ९ बिोन्जिको उजरुी िथा उि उजरुी साथ पेश भएको 
प्रिार् कािजको प्रगिगलपी सिेि संलग्न िरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन एक भन्र्ा बयढ प्रगिबार्ीलाइय म्यार् दर्नपुर्ाय प्रिार् कािजको 
नक्कल कुनै एकजना िलु प्रगिबार्ीलाइय पठाइय बाँयकको म्यार्िा प्रिार् कािजको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने 
व्यहोरा लेन्ख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोन्जि प्राप्त भएको म्यार् वडा कायायलयले बयढिा गिन दर्न गभत्र िािेल िरी िािेलीको व्यहोरा खलुाइय 
सगिगििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोन्जि म्यार् िािेल हनु नसकेिा रे्हाय बिोन्जिको यवद्यिुीय िाध्यि वा पगत्रकािा सूचना प्रकाशन 
िरेर म्यार् िािेल िनुयपनेछाः  



(क) म्यार् िािेल िररनपुने व्यन्िको कुनै फ्याक्स, इयिेल, िोवाईल वा अन्य कुनै अगभलेख हनु सक्ने यवद्यिुीय िाध्यिको 
ठेिाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रगिबार्ीले म्यार् िािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनागसब आधार छ भन्ने रे्न्खएिा सगिगिको गनर्ययबाट कुनै 
स्थानीय रै्गनक पगत्रकािा सूचना प्रकाशन िरेर वा स्थानीय एफ.एि. रेगडयो वा स्थानीय टेगलगभजनबाट सूचना 
प्रसारर् िरेर; 

(ि) अन्य कुनै सरकारी गनकायबाट म्यार् िािेल िराउँर्ा म्यार् िािेल हनु सक्ने िनागसब कारर् रे्न्खएिा सगिगिको 
आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी गनकाय िाफय ि । 

  (६) यस ऐन बिोन्जि म्यार् जारी िनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोन्जिको ढाँचािा जारी िनुयपनेछ । 

२१. रोहवरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोन्जि वडा कायायलय िाफय ि िािेल िररएको म्यार्िा सम्बन्न्धि वडाको अध्यि वा सर्स्य िथा कन्म्ििा 
र्इुयजना स्थानीय भलार्गि रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि जाचँ िनेाः (१) उजरुी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रगिवेर्न प्राप्त भएपगछ रीिपूवयक िािेल भएको छ वा छैन जाँच िरी 
आवश्यक भए सम्बन्न्धि कियचारीहरुको प्रगिवेर्न सिेि गलइय रीिपूवयक रे्न्खए गिगसल सािेल रान्ख िथा बेरीिको रे्न्खए बर्र िरी 
पनुाः म्यार् जारी िनय लिाइय िािेली प्रगि िािेल िनय सािेल िनुय पनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि जाँच िर्ाय सम्बन्न्धि कियचारीले बर्गनयि रान्ख कायय िरेको रे्न्खए उजरुी प्रशासकले सो व्यहोरा 
खलुाइय सगिगि सिि प्रगिवेर्न पेश िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जिको प्रगिवेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्न्खए सगिगिले सम्बन्न्धि कियचारी उपर  कारवाहीको लागि 
काययलय सिि लेन्ख पठाउन सक्नेछ । 

२३. िारेखिा राखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोन्जि उजरुी र्िाय िरेपगछ उजरुीकिायलाइय र र्फा १६ बिोन्जि प्रगिवार् र्िाय 
िरेपगछ प्रगिबार्ीलाइय िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उजरुीका पिहरूलाइय िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न िररएको कािको व्यहोरा िारेख भपायइय िथा िारेख पचायिा 
खलुाइय उजरुीका सबै पिलाइय एकै गिलानको गिगि िथा सिय उललेख िरी एकै गिलानको िारेख िोक्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हान्जर नभएपगन िोयकएको कायय सम्पन्न िरी अको िारेख 
िोक्नपुने भएिा हान्जर भएको पिलाइय िारेख िोयक सियिा हान्जर नभइय पगछ हान्जर हनुे पिलाइय अन्घ हान्जर भइय िारेख लाने 
पिसँि एकै गिलान हनुेिरी िारेख िोक्नपुछय । 

  (४) यस र्फा बिोन्जि िोयकएको िारेखिा उपन्स्थि भएका पिहरूलाइय साथै रान्ख सगिगिले उजरुीको कारवायह िनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिापगन िोयकएको िारेखिा कुनै पि उपन्स्थि नभए पगन सगिगिले गबवार्को 
यवषयिा कारवाही िनय बाधा पनेछैन । 

२४. सगिगिको गनर्यय बिोन्जि हनुाेः यस ऐनिा लेन्खएको रे्न्ख बाहेकका यवषयिा म्यार् िािेली िर्ाय सगिगिले प्रचगलि काननु बिोन्जि 
िनुयपनेछ । 

 

 

 

 



पररच्छेर्-५ 

सनुवाइय िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्धिा 
२५. प्रारन्म्भक सनुवाइयाः (१) िेलगिलापबाट गबवार् गनरुपर् हनु नसकी सगिगििा यफिाय हनु आएका प्रिार् चिुा भैसकेको अवस्था भए 

सनुवुाईका लागि पेश भएको गबवार्िा उपलब्ध प्रिार्का आधारिा िक्काल गनर्यय िनय बाध्य पानेछैन । 

(२) सगिगि सिि पेश भएको गबवार्िा उपर्फा (१) बिोन्जि ित्काल गनर्यय हनु नसकेिा रे्हाय बिोन्जिको आरे्श िनय सक्नेछाः- 

(क) र्ईु पिबीच िखु नगिलेको कुरािा एकीन िनय प्रिार् बझु्ने वा अन्य कुनै कायय िने; 

(ख) ठहर िनुयपने कुरासँि सम्बन्न्धि कुराको प्रिार्को एयकन िरर पिबाट पेश िराउन लिाउन ेवा सम्बन्न्धि गनकायबाट 
िाि िररने ।  

(ि) िेलगिलापका सम्बन्धिा गबवार्का पिहरूसँि छलफल िने;  

(घ) गबवार्का पि उपन्स्थि भएिा सनुवुाइको लागि िारेख िथा पेन्शको सिय िागलका गनधायरर् िने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिापगन सगिगिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोन्जिको उजरुीिा िेलगिलापको लागि पठाउने । 

२६. प्रिार् र्ान्खल िनेाः बार्ी वा प्रगिबार्ीले कुनै नयाँ प्रिार् पेश िनय अनिुगि िाि िरी गनवेर्न पेश िरेिा उजरुी प्रशासकले सोयह दर्न 
गलन सक्नेछ । 

२७. गलखि जाचँ िनेाः (१) सगिगिले उजरुीिा पेश भएको कुनै गलखिको सत्यिा परीिर् िनय रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञलाइय जाँच िराउन 
जरूरी रे्खेिा सो गलखिलाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्िरु र्ान्खल िनय लिाइय रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट गलखि जाँच 
िराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि जाँच िर्ाय िनागसब िायफकको सिय िोयक आरे्श िनुयपनेछ र सिय गभत्र जाँच सम्पन्न हनुको 
लागि यथासम्भव व्यवस्था िनुयपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोन्जि जाँच िर्ाय गलखि असत्य ठहरीएिा गलखि सत्य रहेको भन्ने पिबाट लािेको र्स्िरु असलु िरी 
उपर्फा (१) बिोन्जि र्स्िरु र्ान्खल िने पिलाइय भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) सगिगिबाट सािी बझु्ने आरे्श िर्ाय सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श िनुयपनेछ । साछर राख्र्ा बढीिा ५ जना राख्न ु
पने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि आरे्श भएपगछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइय आरे्शिा उललेख भएको गिगििा सािी 
बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सगिगि सिि उपन्स्थि िराउन ुसम्बन्न्धि पिको र्ाययत्व हनुेछ । 

२९. सगिगिको िफय बाट बकपत्र िराउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन नाबालक वा अशि वा वदृ्धवदृ्धा पि 
रहेको उजरुीिा सान्ि बकपत्रको लागि िोयकएको िारेखको दर्न उपन्स्थि नभएको वा उपन्स्थि निराइएको सािीलाइय सगिगिले म्यार् 
िोयक सगिगिको िफय बाट न्झकाइय बकपत्र िराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि सािी न्झकाउँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् जारी िनुयपनेछ र उजरुीका पिहरूलाइय सिेि 
सोयह गिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 



३०. सािी बकपत्र िराउनाेः (१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लागि िोयकएको दर्न पिहरूसँि गनजहरूले उपन्स्थि िराउन लयाएका 
सान्िको नािावली गलइय सगिगि सिि पेश िनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लागि िोयकएको िारेखको दर्न उजरुीका र्बैु पिले सािी उपन्स्थि िराउन लयाएको भए कायायलय 
खलुनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपन्स्थि िराउन नलयाएको भए दर्नको एक बजेपगछ सगिगिले उपलब्ध भए सम्िका सािीको 
बकपत्र िराउनपुनेछ । 

३१. न्जहराः एक पिको सािीको वकपत्रिा अको पिले बकपत्रको व्यहोरा सँि सम्बन्न्धि पि न्जरह िनय सक्नेछ । 

३१. बन्रे्ज िनय सक्नाेः (१) सान्िको बकपत्रका लागि िोयकएको िारेखका दर्न वकपत्र िराउँर्ा गबबार्को गबषय भन्र्ा फरक प्रकारको 
िथा सािी र उजरुीको पिलाई अनिुागनि िनय वा न्झझ्याउने वा अननु्चि प्रकारको प्रश्न सोगधएिा सगिगिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट 
बन्रे्ज िनय सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा बदृ्ध वा असि वा गबरािीले सािी बक्नपुने भइय त्यस्िो उजरुीिा कुनै पिको उपन्स्थगि वा अन्य कुनै 
िनागसब कारर्ले सािीलाइय बकपत्र िनय अननु्चि र्बाव परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहेको छ भन्ने सगिगिलाइय लािेिा सगिगिले 
त्यस्िो पिको प्रत्यि उपन्स्थगिलाइय बन्रे्ज िरी गनजले सािीले नरे्ख्न ेिरी िात्र उपन्स्थि हनु आरे्श िनय सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि आरे्श िरेिा सािीले नरे्ख्न ेिरी पि उपन्स्थि हनुे व्यवस्था गिलाउने र्ाययत्व सगिगिको हनुेछ 
। 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोन्जि िर्ाय सगिगिले उजरुीसँि सम्बन्न्धि आवश्यक प्रश्न ियार िरी सगिगिको िफय बाट 
बकपत्र िराउन  सक्नेछ । 

(५) उपर्फा १ वा २ बिोन्जि सगिगिले उजरुीसँि सम्बन्न्धि बकपत्र िराउँर्ा एक पिको सािीको बकपत्रिा अको पिले 
बकपत्रको व्यहोरा सँि सम्बन्न्धि यवषयिा जरह िनय सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन िनुयपनेाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शिुवार अिािी हप्ताको लागि पेशी िोयकएको गबवार्हरूको साप्तायहक 
पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लागि पेशी िोयकएका गबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन िनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको पेन्श सूची उजरुी प्रशासकले प्रिान्र्ि िनुयपनेछ ।  

३३. रै्गनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोन्जिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका गबवार्हरूको  िोयकएको दर्नको पेशी 
सूची ियार िरी एक प्रगि सूचना पायटयिा टाँस्न लिाउनपुनेछ िथा एक प्रगि सगिगिका सर्स्यहरूलाइय उपलब्ध िराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको सूचीिा गबवार्हरू उललेख िर्ाय गबवार् र्िायको आधारिा रे्हायको िििा ियार िरी प्रकाशन 
िराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबालक पि भएको गबवार्; 

  (ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यन्ि पि भएको गबवार्; 

  (ि) सिरी वषय उिेर परुा भएको बदृ्ध वा बदृ्धा पि भएको गबवार् 

  (घ) गबवार् र्िायको ििानसुार पयहले र्िाय भएको गबवार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि पेशी सूची ियार िर्ाय िलुिवीबाट जािेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा न्जलला 
अर्ालिबाट पनुाः इन्साफको लागि प्राप्त भइय र्िाय भएको गबवार्को हकिा शरुूिा सगिगििा र्िाय भएको गिगिलाइय नै र्िाय गिगि िागन 
िि गनधायरर् िनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको ििानसुार नै सगिगिले गबवार्को सनुवाइय र कारवाही िथा यकनारा िनुयपनेछ । 



३४. उजरुी प्रशासकको न्जम्िेवारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका गबवार्हरू कायायलय खलेुको एक घण्टा गभत्र सगिगि सिि सनुवाइयको लागि 
पेश िने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए पगछ सगिगिबाट यफिाय बनु्झगलइय सरुन्िि राख्न ेन्जम्िेवारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ 
। 

३५. प्रिार् सनुाउन सक्नाेः सगिगिले र्फा २५ बिोन्जि िोयकएको िारेखको दर्न उपन्स्थि सबै पिलाइय अको पिले पेश िरेको प्रिार् 
एवि ्कािजाि रे्खाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको भए गलन्खि बयान िराइय गिगसल सािेल िराउन 
सक्नेछ । 

३६. गबवार्को सनुवाइय िनेाः (१) सगिगिले र्वैु पिको कुरा सनुी गनजहरूको गबवार्को सनुवाइय िथा गनर्यय िनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको सनुवाइय िथा गनर्यय िर्ाय पिहरूको रोहवरिा िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोन्जि सनुवुाई िर्ाय इजलास कायि िरी सनुवुाई िनय िनागसब रे्न्खएिा सोयह अनसुार िनय सक्नेछ । 
िर गबबार्को सनुवुाईका लागि उपर्फा ३ अनसुार इजलास कायि िनय बाध्य हनुे छैन । 

३७. बन्र् इजलासको िठन िनयसक्न े (१) सगिगिले ियहला िथा बालबागलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक रे्खेको अन्य गबवार्को 
सनुवाइयको लागि बन्र् इजलास कायि िरी सनुवाइय िनय सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको बन्र् इजलासिा गबवार्का पि िथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्यन्िलाइय इजलासिा 
प्रवेश िनय नपाउने िरी बन्र् इजलासको िठन िनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् इजलासबाट हेररने गबवार्को काि कारवाही, यपडीिको नाि थर ठेिाना लिायिका यवषय िोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इजलासबाट हेररएका गबवार्हरूको कािजािको प्रगिगलयप बार्ी, प्रगिवादर् र गनजको 
यहििा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइय उपलब्ध िराउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको गबवार्को िथ्य खलुाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपगत्रकािा संप्रषेर् हनु दर्न ुहुँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन सगिगिले पिको िोपगनयिा िथा यहििा प्रगिकुल प्रभाव नपने िरी 
सिाचार संप्रषेर् िनय भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बझु्नाेः गबवार्को सनुवाइयको िििा गबवार्को कुनै पिको अनरुोधिा वा गबवार् सनुवाइयको िििा सगिगि आफैले थप 
प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूलाइय थप प्रिार् पेश िनय पेश िनय आरे्श िनय सक्नेछ । 

४०. स्वाथय बान्झएको गबवार् हेनय नहनुाेः सगिगिको सर्स्यले रे्हायका गबवार्को कारवाही र यकनारािा संलग्न हनुहुुँरै्नाः- 

(क) आफ्नो वा नन्जकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको गबवार् स्पष्टीकरर्ाः यस र्फाको प्रयोजनको लागि 
"नन्जकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली पर्ाय कानून बिोन्जि अपिुाली प्राप्त िनय सक्ने प्राथगिकिा िििा रहेको 
व्यन्ि, िािा, िाइज,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पगि वा पत्नी िफय का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, 
जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, गभनाज,ु बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यन्िको 
एकासिोलिा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झनपुछय । 

(ख) गनजले अन्य कुनै हैगसयििा िरेको कुनै कायय वा गनज संलग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश रहेको कुनै गबवार्; 

(ि) कुनै यवषयिा गनजले गबवार् चलने वा नचलने यवषयको छलफलिा सहभागि भइय कुनैराय दर्एको भए सो यवषय 
सिावेश रहेको गबवार्; वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आधारभिू रूपिा गनज र गनजको एकाघरसंिोलका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथय बान्झएको 
गबवार् । 



  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको कुनै अवस्था रे्न्खएिा जनु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछय उि सर्स्यले गबवार् हेनय नहनुे 
कारर् खलुाइय आरे्श िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रगिकुल हनुे िरी कुनै सर्स्यले कुनै गबवार्को कारवायह र यकनारािा सहभागि हनु लािेिा गबवार्को 
कुनै पिले आवश्यक प्रिार् सयहि गबवार्को कारवायह यकनारा निनय गनवेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्धिा  काि कारबाही स्थानीय 
ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार गबवार् गनरुपर् हनु नसक्न ेअवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था 
अनसुारको सभाले िोकेको सगिगिले काि कारवायह र यकनारािा िनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोन्जि िर्ाय सभाले गबवार्का पिहरूलाइय सोयह उपर्फा बिोन्जि िदठि सगिगिबाट गबवार्को कारवायह 
यकनारा हनुे कुराको जानकारी िराइय उि सगिगि सिि उपन्स्थि हनु पठाउनपुनेछ । 

 

 

पररच्छेर्-६ 

गनर्यय र अन्य आरे्श 

४१. गनर्यय िनुयपनेाः (१) सगिगिले सनुवाइयको लागि पेश भएको गबवार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने बाँयक नरयह गबवार् यकनारा िने अवस्था 
रहेको रे्न्खएिा सोयह पेशीिा गबवार्िा गनर्यय िनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि गनर्यय िरेपगछ गनर्ययको व्यहोरा गनर्यय यकिाबिा लेन्ख सगिगििा उपन्स्थि सर्स्यहरू सबैले 
र्स्िखि िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोन्जि िरीएको गनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचगलि कानून बिोन्जि खलुाउनपुने यववरर् खलेुको पूर्य 
पाठ गनर्यय भएको गिगिले बयढिा साि दर्न गभत्र ियार िरी गिगसल सािेल राख्नपुछय ।   

(४) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनागसब कारर्ले िर्ाय सोयह दर्न 
गबवार् गनर्यय िनय नसक्ने भएिा आिागि हप्ताको कुनै दर्नको लागि अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ । 

४२. गनर्ययिा खलुाउनपुनेाः (१) सगिगिले र्फा ४१ बिोन्जि िरेको गनर्ययको पूर्यपाठिा यस र्फा बिोन्जिका कुराहरू खलुाइय अनसूुची-
७ बिोन्जिको ढाँचािा ियार िनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि पूर्यपाठ ियार िर्ाय बार्ी िथा प्रगिबार्ीको न्जयकर, गनर्यय िनुयपने रे्न्खएको यवषय, र्वैु पिबाट 
पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यवषय खलुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उललेख भए रे्न्ख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि खलुाउनपुनेछाः- 
(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) गबवार्को कुनै पिले कानून व्यवसायी राखेको भएिा गनजले पेश िरेको बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका िलु 

यवषयहरु; 

(ि) गनर्यय िनयको लागि आधार गलइएको प्रिार्का साथै र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको यवश्लषेर्; 

(घ) गनर्यय कायायन्वयन िनयको लागि िनुयपने यवषयहरूको गसलगसलेवार उललेखन सयहिको िपगसल खण्ड; िथा 
(ङ) गनर्यय उपर पनुरावेर्न लाग्ने भएिा पनुरावेर्न लाग्ने न्जलला अर्ालिको नाि र के कगि दर्नगभत्र पनुरावेर्न िनुयपने 

हो सो सिेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएरे्न्ख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेि गनर्ययिा खलुाउन सक्नेछाः- 



(क) सािी वा सजयगिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन िरेको भए सो नजीरको यववरर् र गबवार्िा उि नजीरको गसध्र्ान्ि के कुन 
आधारिा लाि ुभएको हो अथवा लाि ुनभएको हो भन्ने कारर् सयहिको यवश्लषेर्; 

(ि) गनर्ययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइय के कगि भराइय दर्नपुने हो सोको यववरर्; िथा 
(घ) गबवार्को िििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्ि ुसगिगि सिि पेश भएको भए सो िालसािान वा 

वस्िकुो हकिा के िने हो भन्ने यवषय । 

(ि) स्थानीय ऐन बिोन्जिका अन्य कुराहरु । 

४३. प्रारन्म्भक सनुवाइयिा गनर्यय हनुसक्नाेः (१) पयहलो सनुवाइयको लागि पेश भएको अवस्थािा नै गबवार्िा थप प्रिार् बनु्झरहनपुने अवस्था 
नरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्या वा सगिगिको िेत्रागधकार नरहेको कारर्ले गबवार् गनर्यय िनय नगिलने रे्खेिा पयहलो 
सनुवाइयिा नै गनर्यय िनय सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको गनर्यय िेत्रागधकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको अवस्थािा िेत्रागधकार ग्रहर् िने अर्ालि 
वा स्थानीय िह वा अन्य गनकायिा उजरुी िनय जान ुभगन सम्बन्न्धि पिलाइय  जानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. गनर्यय संशोधनाः (१) सगिगि सिि गबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले गबवार्को गनर्ययिा भएको कुनै लेखाइयको त्रटुी संशोधन िरी 
पाउन न्जयकर गलइय गनर्ययको जानकारी भएको पैंगिस दर्न गभत्र गनवेर्न दर्न सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्न परी सगिगिले हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र संशोधनबाट गनर्ययको िूल आशयिा कुनै 
हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खडा िरी गनवेर्न बिोन्जि गनर्यय संशोधन िने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जिको आरे्श िूल गनर्ययको अगभन्न अङ्गको रुपिा गलइनेछ । 

४५. गनर्ययिा हेरफेर िनय नहनुाेः (१) सगिगिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पगन सगिगिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपगछ गनर्ययिा कुनै 
प्रकारको थपघट वा केरिेट िनय हुँरै्न । 

  (२) कसैले उपर्फा (१) बिोन्जि को कसरु िने कियचारीलाइय आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्न्धि गनकायिा लेन्ख 
पठाउनपुनेछ ।  

४६. गनर्यय भएपगछ िनुयपने कारवायहाः (१) उजरुी प्रशासकले सगिगिबाट गनर्यय भएपश्चाि गनर्यय यकिाबिा सगिगिका सर्स्यहरु सबैको 
र्स्िखि भएको ययकन िरी गनर्यय यकिाब र गिगसल न्जम्िा गलनपुछय । 

  (२) यस ऐन बिोन्जि गनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपगछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपगछ उजरुी प्रशासकले गनर्ययको 
कायायन्यवय िनयका लागि ित्काल िनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न िरी गिगसल अगभलेखको लािी पठानपुछय । 

४७. गनर्यय िनयपने अवगधाः (१) सगिगिले प्रगिवार् र्ान्खल भएको वा बयान िनुयपनेिा प्रगिबार्ीको बयान भएको गिगिले िथा प्रगिवार् र्ान्खल 
नभएको वा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको गिगिले नब्बे दर्नगभत्र गबवार्को अन्न्िि गनर्यय िनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको सियावगध िर्ना िर्ाय िेलगिलापको लागि पठाइयएको गबवार्को हकिा िेलगिलापको प्रयियािा 
लािेको सिय कटाइय अवगध िर्ना िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन गबवार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा िनुयपने प्रयिया बाँयक नरही 
गबवार् गनर्यय िनय अङ्ग पगुिसकेको भए सो पिुेको पन्र दर्नगभत्र अन्न्िि गनर्यय िनुयपनेछ । 

  

४८. अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी िनय सयकनाेः  



स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ड क रे्न्ख ङ सम्ि उललेन्खि गबषयिा ित्काल अन्िररि 
संरिर्ात्िक आरे्श जारी िनय सयकनेछ । यस्िो आरे्श जारी िर्ाय गनवेर्कले पेश िरेको कािजाि, गनजको 
अवस्था र वस्ििुि पररन्स्थगिको प्रारन्म्भक छानयवन िरी ित्काल आरे्श निरे गनवेर्कलाई पनय सक्न ेनकारात्िक 
प्रभावको िलुयांकन िनुय पर्यछ । न्याययक सगिगिले जारी िने अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श अनसूुची ८ िा 
उललेख िरे बिोन्जि हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेर्-७ 

सगिगिको सन्चवालय 

४९. सगिगिको सन्चवालयाः  (१)सगिगिको काययसम्पार्नलाइय सहन्जकरर्ा िनय एक सन्चवालय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) विोन्जिको सन्चवालयिा काययपागलकाले आवश्यिा अनसुार उजरुी प्रशासक, अगभलेख प्रशासक िथा अन्य 
कियचारीहरुको व्यवस्था िनय सक्नेछ । सन्चवालयको काययसम्पार्नलाइय व्यवन्स्थि िनय सन्चवालय अन्िियि उजरुी शाखा/ फाँट िथा 
अगभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अगधकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए रे्न्ख बाहेक उजरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अगधकार 
रे्हाय बिोन्जि हनुेछाः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रगिवार् र अन्य गलखिहरु जाँच िरी रीि पिुेको भए कानून बिोन्जि लाग्ने र्स्िरु गलइय र्िाय 
िने र र्िाय िनय नगिलने भए कारर् जनाइय र्रपीठ िने; 

(ख) यववार्िा प्रिार्को लागि पेश भएका नक्कल कािजलाइय सक्कलसँि गभडाइय दठक रे्न्खएिा प्रिान्र्ि िने र गिगसल 
सािेल राख्न ेिथा सक्कलिा केयह कैयफयि रे्न्खएिा सो जनाइय सम्बन्न्धि पिको सयहछाप िराइय राख्न;े 

(ि) पेश भएका गलखि साथ संलग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कािजाि छ वा छैन भए ठरक छ वा छैन जाँच्ने; 
(घ) सगिगिको आरे्शले न्झकाउनपुने प्रगिबार्ी, सािी वा अन्य व्यन्िको नाििा म्यार् जारी िने; 

(ङ) यववार्का पिलाइय िारेख वा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) सगिगि सिि पेश हनुपुने गनवेर्न र्िाय िरी आरे्शको लागि सगिगि सिि पेश िने; 

(छ) कानून बिोन्जि वारेस गलने िथा िजु्रकेो िारेख थाम्ने गनवेर्न गलइय आवश्यक कारवाही िने; 

(ज) सगिगिबाट भएको आरे्श कायायन्वयन िने िराउन;े 

(झ) सगिगििा पेश वा प्राप्त भएका कािजपत्र बझु्ने, भपायइय िने लिायिका काययहरु िने; 

(ञ) आवश्यकिानसुार सगिगिको िफय बाट पत्राचार िने; 

(ट) सगिगिको आरे्शले िािेल िनुयपने म्यार् िािेल िनेिराउन,े िािेल भएको म्यार्को िािेली जाँची रीिपूवयकको नभए 
पनुाः जारी िने िथा अन्य अर्ालि वा गनकायबाट प्राप्त भएको िाउँपागलका/निरपागलकाले िािेल िररदर्नपुने म्यार् 
िािेल िने िराउन;े 

(ठ) गनर्यय यकिाब र उजरुीको गिगसल न्जम्िा गलने; 



(ड) सगिगििा र्िाय भएका यववार् िथा गनवेर्न लिायिका कािजािको अगभलेख ियार िने र िागसक वा वायषयक प्रगिवेर्न 
पेश िनुयपने गनकाय सिि प्रगिवेर्न ियार िरी संयोजकबाट प्रिान्र्ि िराइय सम्बन्न्धि गनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो न्जम्िा रहेका उजरुीका गिगसलिा रहेका कािजािको रीिपूवयक नक्कल दर्ने; 
(र्) न्जलला अर्ालििा पनुरावेर्न लाग्ने िरी गनर्यय भएका यववार्िा पनुरावेर्न म्यार् जारी िरी िािेल िनेिराउन;े 

(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै गनकायिा यववार्को गिगसल वा कुनै कािजाि पठाउनपुने भएिा सगिगिलाइय जानकारी िराइय 
गिगसल वा कािजाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपगछ कानून बिोन्जि सरुन्िि राख्न ेव्यवस्था गिलाउन;े 

(थ) गनर्यय यकिाब न्जम्िा गलने;  
(र्) पेश भएका गनवेर्न लिायिका कािजाििा सगिगिबाट आरे्श हनुपुने वा गनकासा गलनपुनेिा सगिगि सिि पेश िने 

। 

 

५१. अगभलेख प्रशासकको काि, कियव्य र अगधकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अगभलेख प्रशासकको काि, कियव्य र अगधकार 
रे्हाय बिोन्जि हनुेछाः 
 (क) गनर्यय कायायन्वयन सम्बन्धीाः 

(२) गनर्यय बिोन्जि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइयभराइय दर्नपुने लिायिका गनर्यय कायायन्वयनका लागि 
िनुयपने काययहरु िने िथा गनर्यय कायायन्वयनको अगभलेख राखी कानून बिोन्जि यववरर् पठाउनपुने 
गनकायहरुिा यववरर् पठाउने; 

(३) गनर्यय कायायन्वयनको िििा गनवेर्न दर्एका पिहरुको वारेस गलने, सकार िराउन,े िजु्रकेो िारेख थिाउन े
लिायिका काययहरु िने; 

(४) सगिगिको आरे्शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा गनकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा अन्य अड्डा 
अर्ालििा र्ान्खल चलान िनुयपने भए सो िने; 

(५) गनर्यय बिोन्जि गललाि िने लिायिका अन्य कुनै काि िनुयपने भए सो सिेि िने; िथा 
(६) लेन्खए रे्न्ख बाहेकको कुनै कायय गनर्यय कायायन्वयनको िििा िनुयपने भएिा सगिगि सिि पेश िरी 

आरे्श बिोन्जि िने । 

 (ख) अगभलेख संरिर् सम्बन्धीाः 
(१) अगभलेख शाखाको रेखरे्ख िरी गनर्यय भएका गिगसल सरुन्िि राख्न ेर कानून बिोन्जि सडाउनेपने कािजहरु 

सडाउने; 
(२) गनर्यय भएका गिगसलहरुिा कािजाि जाँच िरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र गिगसल कानून बिोन्जि िरी 

र्रुुस्ि अवस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोन्जि सडाउने कािजको यववरर् ियार िरी सो यववरर् सरुन्िि रहने व्यवस्था िने; 

(४) अगभलेख शाखािा प्राप्त भएको गिगसलहरुको सालबसाली अगभलेख राख्न ेर आवश्यकिानसुार यववरर् ियार 
िने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा गनकायबाट अगभलेखिा रहेको गिगसल वा कुनै कािजाि िाि भै आएिा रीिपूवयक पठाउने 
र यफिाय प्राप्त भएपगछ रीिपूवयक िरी सरुन्िि राख्न े। 

५२. उजरुी प्रशासक वा अगभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको गनवेर्नाः (१) यस ऐन बिोन्जि उजरुी प्रशासक वा अगभलेख प्रशासकले िरेको 
आरे्श वा कारवाही उपर न्चि नबझु्ने पिले सो आरे्श वा कारवाही भएको पाँच दर्नगभत्र सगिगि सिि गनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) सगिगिले उपर्फा (१) बिोन्जि पेश भएको गनवेर्न उपर सनुवुाइय िरी गनवेर्न पेश भएको बयढिा साि दर्न गभत्र गनवेर्न 
उपरको कारवायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 



  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्न उपर आरे्श वा गनर्यय िनुयपूवय 
केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र गनर्यय वा आरे्श िनुयपनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलगिलाप सम्बन्धी व्यवस्था 
५३. गिलापत्र िराउनाेः (१) सगिगिले प्रचगलि कानून बिोन्जि गिलापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिा गिलापत्र िराउन सक्नछे । 

  (२) यववार्का पिहरूले गिलापत्रको लागि अनसूुची-९ बिोन्जिको ढाँचािा गनवेर्न दर्एिा सगिगिले उजरुीिा गिलापत्र िराउन 
उपयिु रे्खेिा गिलापत्र िराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि पिहरूले दर्एको गनवेर्नको व्यहोरा सगिगिले र्वैु पिलाइय सनुाइय त्यसको पररर्ाि सम्झाइय 
पिहरूको गिलापत्र िने सम्बन्धिा सहिगि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोन्जि सनुाउँर्ा पिहरूले गिलापत्र िनय िञ्जुर िरेिा सगिगिले पिहरूको गनवेर्निा उललेख भएको 
व्यहोरा बिोन्जिको गिलापत्र िीन प्रगि ियार िराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोन्जिको गिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबाँची सनुाइय गिलापत्र िनय िञ्जुर भएिा पिहरूको 
सयहछाप िराइय सगिगिका सर्स्यहरूले गिलापत्र कािज अनसूुची-१० बिोन्जिको ढाँचािा प्रिान्र्ि िरी एक प्रगि सगिगिले अगभलेखको 
लागि गिगसलिा राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रगि बार्ी िथा प्रगिबार्ीलाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४. िेलगिलाप िराउन सक्नाेः (१) सगिगिले प्रचगलि कानून बिोन्जि गिलापत्र िनय गिलने उजरुीिा पिहरूबीच िेलगिलाप िराउन सक्नेछ 
। 

  (२) पिहरूले जनुसकैु िहिा यवचाराधीन रहेको प्रचगलि कानूनले िेलगिलापको िाध्यिबाट सिाधान िनय सयकने यववार्िा 
यववार्का पिले संयिु रूपिा सगिगि सिि गनवेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि गनवेर्न दर्एकोिा िेलगिलापबाट उजरुीको गनरोपर् हनु उपयिु रे्न्खएिा सगिगिले त्यस्िो उजरुी 
िेलगिलापको िाध्यिबाट गनरोपर् िनय लेन्ख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोन्जिको आरे्शपगछ िेलगिलाप सम्बन्धी कारवायह प्रारम्भ िरी पिहरूबीच िेलगिलाप िराइयदर्नपुनेछ 
। 

  (५) िेलगिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोन्जि हनुेछ । 

५५. उजरुी गनर्यय िनेाः (१) सगिगिले यस ऐन बिोन्जि िेलगिलापको िाध्यिबाट उजरुीको गनरोपर् िनय प्रयिया बढाएकोिा िेलगिलापको 
िाध्यिबाट उजरुीको गनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूलाइय उजरुीको पेशी िारेख िोयक कानून बिोन्जि कारवाही िरी सनुवाइय िथा गनर्यय 
िने प्रयिया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोन्जिको उजरुीिा 
िेलगिलाप वा गिलापत्र हनु नसकेिा सगिगिले अगधकार िेत्र रहेको अर्ालििा जाने भगन सनुाइयदर्नपुनेछ । 



५६. िेलगिलाप वा गिलापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन कुनै उजरुीिा गिलापत्र िराउँर्ा उजरुीको 
प्रकृगि वा गिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइय चलेको कुनै यववार् वा सावयजगनक िथा सरकारी सम्पन्ि वा यहििा असर 
पने रे्न्खएिा सगिगिले त्यस्िो यववार्िा गिलापत्र िराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र गिलापत्र िनय चाहेिा भने गिलापत्र िराइयदर्नपुनेछ । 

५७. िेलगिलापको लागि प्रोत्साहन िनेाः (१) सगिगिले सगिगि सिि सनुवाइयको लागि पेश भएको उजरुीिा िेलगिलाप हनुसक्ने सम्भावना 
रहेको रे्खेिा पिहरूलाइय िेलगिलापको लागि िारेख िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको िारेखको दर्न सगिगिले यववार्का पि िथा यवपि, उपन्स्थि भएसम्ि पिले पत्याइय साथै 
गलइआएका अन्य व्यन्ि सिेि उपन्स्थि िराइय िेलगिलापको लागि छलफल िराइय पिहरूको बीचिा सहिगि भएिा सहिगि भए 
बिोन्जि गिलापत्र कािज ियार िनय लिाइय गिलापत्र िराइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीिा िोयकएको म्यार्िा सगिगि सिि उपन्स्थि नभएको वा उपन्स्थि भएर पगन िारेख िजुारी यववार्िा िारेखिा 
नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि नभएको भए िापगन यववार्को पेटबोलीबाट उजरुीको पि कायि हनुे रे्न्खएको व्यन्ि सिेि 
िेलगिलापको लागि उपन्स्थि भएिा सगिगिले िेलगिलाप िराइय गिलापत्रको कािज िराइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रारन्म्भक सनुवाइय पूवय िेलगिलापाः (१) उजरुी प्रशासकले प्रारन्म्भक सनुवाइयको लागि सगिगि सिि उजरुी पेश हनुपूुवय उजरुीिा 
िेलगिलाप हनुसक्ने अवस्था रे्न्खएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको गनवेर्न गलइय आएिा गिलापत्रको व्यहोरा खलेुको कािज ियार िरी 
सगिगि सिि पेश िनयसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि िर्ाय गिलापत्रिा अन्न्िि सहिगि नजटेुको भए िापगन पिहरू िेलगिलापको लागि प्रयियािा 
जान सहिि भएिा उजरुी प्रशासकले पिहरूको गनवेर्न गलइय उजरुीिा िेलगिलापको लागि िेलगिलापकिाय सिि पठाउने आरे्शको 
लागि सगिगि सिि पेश िनयसक्नेछ । 

५९. िेलगिलापकिायको सूची ियार िनेाः (१) सगिगिले िेलगिलापको कायय िराउनको लागि रे्हाय बिोन्जिको योग्यिा पिुेको व्यन्िहरूको 
यववरर् खलुाइय सम्भायवि िेलगिलापकिायको सूची ियार िनेछाः 

 (क) कन्म्ििा स्नािक उन्िर्य िरेको;  

 (ख) कुनै राजनीगिक र्ल प्रगि आस्था राखी राजनीगििा सयिय नरहेको; िथा 
 (ि) स्थानीय स्िरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 
 (घ)  िेलगिलापकिायको ४८ घण्टा िागलि गलइ िेलगिलापकिायको कायय िरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा जनु सकैु कुरा लेन्खएको भएिा पगन िागलि गलइ हाल काि  िरररहेकाको हकिा 
गनजलाइ गनरन्िरिा दर्न सयकने । 

  (२) िेलगिलापकिायको सूची ियार िरेपगछ सगिगिले सूची सभा सिि पेश िरी अनिुोर्न िराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि सूची अनिुोर्न भएपगछ सगिगिले सावयजगनक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन िनुयपनेछ िथा 
िेलगिलापको लागि पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइय सो सूची उपलब्ध िराउनपुनेछ । 

६०. िेलगिलापकिायको सूची अद्यावगधक िनेाः (१) सगिगिले र्फा ५९ बिोन्जि ियार भएको सूची प्रत्येक वषय अद्यावगधक िनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषय अद्यावगधक िरेको िेलगिलापकिायको सूची सगिगिले सभाबाट अनिुोर्न िराउनपुनेछ । 



  (३) यस ऐन िथा प्रचगलि कानून बिोन्जि िेलगिलापकिायको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा पिुेको व्यन्िले सगिगि सिि 
सूचीकृि िररपाउनको लागि अनसूुची-११ बिोन्जिको ढाँचािा गनवेर्न दर्नसक्नेछ । 

६१. िेलगिलापकिायको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सगिगिले र्फा ६० बिोन्जि िेलगिलापकिायको सूची अद्यावगधक िर्ाय रे्हायको अवस्थाका 
िेलगिलापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) गनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) गनजले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भन्ने गनवेर्न दर्एिा; 
(ि) गनजले नैगिक पिन रे्न्खने फौजर्ारी अगभयोििा सजाय पाएिा; 
(घ) गनज कुनै संस्थासँि सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएिा; र 

(ङ) सगिगिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोन्जि गनजलाइय सूचीबाट हटाउने गनर्यय िरेिा । 

(च)  बसइ सराइ िरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलगिलापकिायहरूको नािावली सगिगिले सावयजगनक सूचनाको लागि 
प्रकाशन िनुयपनेछ । 

६२. िेलगिलापको लागि सियावगध िोक्नाेः (१) सगिगिले यस ऐन बिोन्जि िेलगिलाको लागि िेलगिलापकिाय पठाउँर्ा बयढिा गिन ियहना 
सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ । 

  (२) िेलगिलापको लागि पठाउँर्ा सािान्यियााः वयढिा िीनजना बाट िेलगिलाप िराउने िरी िोक्नपुनेछ ।   

६३. िेलगिलापकिायको छनौटाः (१) सगिगिले िेलगिलाप िराउने काययको लागि यववार्का पिहरूलाइय एक जना िेलगिलापकिायको छनौट 
िनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि िर्ाय पिहरूबीचिा एकजना िेलगिलापकिायको लागि सहिगि नभएिा सगिगिले पिहरूको 
सहिगििा गिन जना िेलगिलापकिायको छनौट िनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेलगिलापकिायको नाििा सहिगि हनु नसकेिा सगिगिले िेलगिलापकिायको सूचीिा रहेका 
िेलगिलापकिायहरू िध्येबाट र्वैु पिबाट एक-एक जना िेलगिलापकिाय छनौट िनय लिाइय िेस्रो िेलगिलापकिाय छनौट िररदर्नपुनेछ 
। 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिगििा िेलगिलापकिायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोन्जि िेलगिलापकिाय हनु अयोग्य 
नभएको कुनै व्यन्ि वा संस्थाबाट िेलगिलाप प्रयिया अिाडी बढाउन सहिि भै गलन्खि गनवेर्न दर्एिा सगिगिले त्यस्िो व्यन्ि वा 
संस्थालाइय िेलगिलापकिाय िोयकदर्नपुनेछ । 

६४. िेलगिलापकिायको पररवियनाः (१) सगिगिले रे्हायको अवस्था परर पिहरूले गनवेर्न दर्एको अवस्थािा िेलगिलापकिाय पररवियन 
िररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोन्जि िेलगिलापकिायको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिगििा िेलगिलापकिाय हेरफेर िनय िञ्जुर भएिा;  

(ि) यववार्को कुनै पिले िेलगिलापकिाय प्रगि अयवश्वास रहेको गलन्खि जानकारी िराएिा; 
(घ) कुनै कारर्ले िेलगिलापकिायले िेलगिलापिा सहभािी भैरहन नसक्ने जनाएिा; 
(ङ) यववार्को यवषयवस्ििुा िेलगिलापकिायको कुनै स्वाथय रहेको िेलगिलापकिायले जानकारी िराएिा वा कुनै 

स्रोिबाट सगिगि सिि जानकारी भएिा; िथा 



(च) िेलगिलापकिायले िेलगिलापकिायको हैगसयिले काययिर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य प्रचगलि कानून बिोन्जि 
पालन िनुयपने आचरर् पालन निरेिा । 

  (२) िेलगिलापकिाय पररवियनको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलगिलापको कायय सम्पन्न हनु नसक्ने भएिा सगिगिले बयढिा 
एक ियहना सम्िको सिय थप िनय सक्नेछ । 

६५. िेलगिलापको लागि पठाउँर्ा िने प्रयियााः (१) सगिगिले कुनै उजरुी िेलगिलापको लागि िेलगिलापकिाय सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइय 
िेलगिलापकिायको सम्पकय  उपलब्ध िराइय िेलगिलापकिाय सिि उपन्स्थि हनुे िारेख िोयक रे्हाय बिोन्जिको कािज साथै रान्ख 
लेन्खपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा िखु्य िखु्य कािजािको प्रगिगलपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपलब्ध भएसम्ि टेगलफोन नम्बर, इयिेल, फ्याक्स 

िथा अन्य सम्पकय  यववरर्; िथा 
(ि) िेलगिलाप सम्बन्धी प्रयिया सम्पन्न िनुयपने स्थान र सिय । 

  (२) िेलगिलापकिायले सगिगि सिि िाि िरेिा उजरुीका कािजािहरूको नक्कल उपलब्ध िराउनपुनेछ । 

  (३) िेलगिलापको लागि िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न गभत्र उजरुीको पिहरू सगिगि सिि उपन्स्थि हनुे िरी 
िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन िेलगिलापकिायले िोयकएको सिय अिावै उजरुी सगिगि सिि 
यफिाय पठाउने गनर्यय िरेिा सो गनर्ययको जानकारी भएको साि दर्न गभत्र पिहरूलाइय सगिगि सिि उपन्स्थि हनुेिरी पठाउनपुनेछ 
। 

६६. िेलगिलापिा अवलम्बन िनुयपने प्रयियााः (१) सगिगिले पिहरूको सहिगििा िेलगिलापको लागि छलफल िने िथा अन्य कायय िने 
स्थानको छनौट िरी पि िथा िेलगिलापकिायलाइय सोको जानकारी उपलब्ध िराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहिगििा िेलगिलापकिायले अन्य कुनै स्थानको छनौट िनय बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाइय उपर्फा (१) बिोन्जि िेलगिलापकिायले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा उपन्स्थि हनुे र्ाययत्व रहनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जिको र्ाययत्व पिहरूले परुा निरेिा िेलगिलापकिायले िेलगिलापको प्रयिया बन्र् िरी सगिगिलाइय 
सोको गलन्खि जानकारी िराइय उजरुीको कािजाि यफिाय पठाउनसक्नेछ । 

  (४) िेलगिलापको िििा िेलगिलापकिायले पिहरूबीचिा सहजकिायको भगूिका िनेछ र उि भगूिका गनवायह िने िििा 
गनजले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यन्िहरूसँि सिेि एकल वा सािूयहक वािाय िनयसक्नेछाः 

(क) यववार्को यवषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्यन्ि; िथा 
(ख) यववार्को यवषयवस्िकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी । 

  (५) िेलगिलापकिायले पिहरूको सहिगििा पिहरूसँि रे्हाय बिोन्जि वािाय िनयसक्नेछाः 
(क) पिहरूसँि एकल एकान्िवािाय; िथा 
(ख) टेगलफोन वािाय, गभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािायलाप । 

  (६) प्रचगलि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहनुेिरी पिहरूको सहिगििा िेलगिलापकिायले िेलगिलापको 
कायययवगध गनधायरर् िनयसक्नेछ । 

६७. िेलगिलापकिायको आचरर्ाः (१) िेलगिलापकिायले रे्हाय बिोन्जिको आचरर् पालन िनुयपनेछाः- 

(क) िेलगिलाप सम्बन्धी कारवाही गनष्पि ढङ्गले सम्पार्न िनुयपने; 



(ख) कुनै पिप्रगि झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्न्खने कुनै आचरर् वा व्यवहार निने; 

(ि) कुनै पिलाइय डर, त्रास, झकु्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलगिलाप िराउन नहनु;े 

(घ) यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसँि आगथयक कारोबारिा सँलग्न नहनुे; 
(ङ) िेलगिलाप सम्बन्धिा बनेको प्रचगलि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यवपरीि आचरर् िनय नहनुे; 
(च) िेलगिलापको िििा पिहरुसँि सम्िानजनक, सर्भावपूर्य र सबै पिप्रगि सिान व्यवहार कायि िने; 

(छ) िेलगिलापको िििा पिहरुले व्यि िरेको यवषयवस्िकुो िोपनीयिा कायि राख्न;े िथा 
(ज) िेलगिलापको िििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कािजाि वा वस्ि ु प्रयिया सम्पन्न भएपगछ वा गनज 

प्रयियाबाट अलि भएपगछ सम्बन्न्धि पिलाइय सरुन्िि यफिाय िने । 

  (२) सगिगिले कुनै िेलगिलापकिायले उपर्फा (१) बिोन्जिको आचरर् पालना निरेको उजरुी परी वा सो यवषयिा स्वयं 
जानकारी प्राप्त िरी छानयवन िर्ाय व्यहोरा दठक रे्न्खए त्यस्िो िेलगिलापकिायलाइय िेलगिलापकिायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. गलखि ियारी र गिलापत्राः (१) िेलगिलापकिायले पिहरुसँिको छलफल पश्चाि िेलगिलापको लागि र्वैु पि सहिि भएकोिा गिलापत्र 
िराइय सहिगि भएको यवषयवस्ि ुबिोन्जिको गिलापत्रको गलखि ियार िरर सगिगि सिि पठाउनपुनेछ । 

   

६९. िेलगिलाप नभएको उजरुीिा िनुयपने कारवाहीाः (१) िेलगिलापकिायले पिहरु बीचिा िेलगिलाप हनु नसकेिा सो व्यहोरा 
खलुाइय प्रगिवेर्न ियार िरी यववार्का सबै कािजाि सयहि सगिगििा यफिाय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि िर्ाय िेलगिलापकिायले पिहरुलाइय सगिगि सिि हाजीर हनु जाने बयढिा साि दर्नको म्यार् िोयक 
पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेलगिलाप नभएको उजरुीिा गनर्यय िनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा सगिगिले िेलगिलापको लागि पठाएको 
उजरुीिा पिहरुबीच िेलगिलाप हनु नसयक िेलगिलापकिायको प्रगिवेर्न सयहि प्राप्त हनु आएिा कानून बिोन्जि कारवाही िरी गनर्यय 
िनुयपछय ।  

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन रे्हाय बिोन्जिको उजरुीिा अगधकारिेत्र ग्रहर् िने सम्बन्न्धि 
अर्ालि वा गनकायिा उजरुी िनय जान ुभगन सनुाइय पठाइयदर्नपुछयाः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोन्जिको यववार्िा; िथा 
(ख) कुनै अर्ालि वा गनकायबाट िेलगिलापको लागि प्रयेषि भएको यववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोन्जिको यववार्िा सम्बन्न्धि अर्ालि वा गनकायिा पठाउँर्ा हान्जर हनु जाने िारेख 
िोकी पठाउने िथा गिगसल सिेि नक्कल खडा िरी अगभलेख रान्ख सक्कल गिगसल सम्बन्न्धि अर्ालि वा गनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेलगिलाप र्स्िरुाः िेलगिलापिा जाने यववार्को हकिा िेलगिलापकिायले पिहरुले सहिगििा दर्न िञ्जुर भएरे्न्ख बाहेक कुनै 
प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन । िर पिहरूको सहिगििा िेलगिलापकिायले पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- गलन पाउनेछन 
।  

७२.  सिरु्ाय स्िरिा हनु ेसािरु्ाययक िेलगिलाप प्रवधयन िनय कियचारी िोक्न सक्नाेः (१)सगिगिले स्थानीय स्िरिा िेलगिलाप प्रवध्र्यन 
िनयको लागि काययपागलकािा अनरुोध िरेिा कियचारी खटाइय सिरु्ाय स्िरिा िेलगिलापको प्रवध्र्यनात्िक काययिि िनय सयकनेछ । 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलगिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा अनभुव नभएका िेलगिलापकिायवाट 
िेलगिलाप िराउन वाधा पने छैन । 

(२) सगिगिले सिरु्ायस्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलगिलापको कायययवगध िोके विोन्जि हनुेछ । 



पररच्छेर्-९ 

गनर्यय कायायन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था  

७३. सन्चवालयको न्जम्िेवारीाः काययपागलकाको प्रत्यि गनयन्त्रर् र गनरे्शनिा रयह सगिगिको गनर्यय कायायन्वयन िने िराउने सम्बन्धी सम्पूर्य 
काययको रेखरे्ख िने न्जम्िेवारी वहन िनुयपनेछ । 

७४. सहयोि िनुयपनेाः (१)िाउँपागलका/निरपागलका कायायलय िथा सो अन्िियिका सबै वडा कायायलय िथा अन्य कायायलयले यस ऐन िथा 
प्रचगलि कानून बिोन्जि सगिगिले िरेको गनर्यय बिोन्जि व्यन्ि वा संस्था वा अन्य कसैसँि असलु िनुयपने जरीवाना वा अन्य रकि 
असलुउपर िनय सहयोि िनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन िथा प्रचगलि कानून बिोन्जि सगिगिले असूल िनयपने जरीवाना, गबिो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असलुउपर 
नभइय उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोन्जिका कायायलयहरुले कुनै गसफाररश वा कुनै कायय िररदर्नेछैनन । 

७५. असलु उपर िनेाः (१) अगभलेख प्रशासकले सगिगिको गनर्यय बिोन्जि कुनै पिसँि जरीवाना वा गबिो वा अन्य कुनै प्रकारको असलु 
उपर िनुयपने भएिा सो पिले जरीवाना गिनय बझुाउन लयाएिा बनु्झ सर्रस्याहा िरी जरीवानाको लिि किा िनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि असलुउपर नभएिा लिि राखी सम्बन्न्धि पिको नाि नािेसी िथा जरीवाना रकि सिेिको 
यववरर् िाउँपागलका/निरपागलकाको कायायलयका साथै सबै वडा कायायलयिा सिेि अगभलेखको लागि पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बन्न्धि कायायलयहरुले उपर्फा (२) बिोन्जि लेन्ख आएिा त्यस्िो पिसँि जरीवाना रकि असलुउपर िरी अगभलेख 
शाखािा सर्रस्याहा िनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ िनेाः (१) सगिगिले यस ऐन बिोन्जि िरेको कुनै गनर्यय बिोन्जि कुनै पिले राखेको र्स्िरु, वा अन्य कुनै प्रकारको रकि 
कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पिले भरी दर्नपुने पिको त्यस्िो रकि भराइय दर्नपुने स्रोि खलुाइय अनसूुची-१२ 
बिोन्जिको ढाँचािा गनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि गनवेर्न दरँ्र्ा यथासम्भव निर् रहेको बैँक खािा वा कुनै सहकारी वा बचि संस्थािा रहेको रकि 
र सो नभएिा गललाि गबिी िरी असलु उपर िनुयपने अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पन्िको व्यहोरा खलुाइय गनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जिको गनवेर्निा र्फा ७८ बिोन्जिको यववरर् खलुाइय गनवेर्न दर्नपुनेछ  

७७. चलन चलाइयदर्नाेः (१) सगिगिले यस ऐन बिोन्जि िरेको कुनै गनर्यय बिोन्जि कुनै सम्पन्ि वा अगधकार वा कुनै यवषयवस्ि ुवा सेवा 
वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको यववरर् खलुाइय अगभलेख प्रशासक सिि अनसूुची-
१३ को ढाँचािा गनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि गनवेर्न परेिा अगभलेख प्रशासकले गनर्यय बिोन्जिको यवषयको चलन चलाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ुपने सम्पन्िको र्फा ७८ बिोन्जिको यववरर् खलुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पन्िको यववरर् खलुाउनपुनेाः भररभराउ िनय वा चलन चलाइ पाउनको लागि गनवेर्न दर्ने यववार्को पिले गनवेर्निा सम्पन्िको 
यववरर् उललेख िर्ाय रे्हाय बिोन्जिको यववरर् खलुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचल सम्पन्िको यववरर् 

(१) घरजग्िा भए रहेको स्थानको ठेिाना िथा चार यकलला; 
(२) घर जग्िाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;    



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

(४) घर जग्िाको अवन्स्थिी आवास वा औद्योगिक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पदक्क सडकसँि जोगडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्िाको स्वागित्व रहेको व्यन्िको नाि थर साथै स्वागित्व भन्र्ा फरक व्यन्िको भोिचलन रहेको 

भए भोिचलन िनेको नाि थरका साथै अन्य यववरर्; िथा 
(७) घरिा भएको लिापाि िथा खररर्गबयि हनु सक्ने न्यूनिि िूलय । 

  (ख) चल सम्पन्िको यववरर्ाः 
(१) चल सम्पन्ि रहेको ठाउँ िथा भोि वा गनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको निर् भए खािावालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पन्िको प्रकार िथा निर् बाहेकको भए सम्भायवि गबयि िूलय; िथा 
(४) निर् बाहेकको चल सम्पन्ि भए अवस्था, प्रकृगि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र सँख्या । 

७९. सम्पन्ि रोक्का राख्नाेः (१) अगभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोन्जि गनर्यय कायायन्वयनको लागि गनवेर्न परेपगछ रे्खाइएको 
सम्पन्िको हकिा आवश्यक पने जगि जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धिा गनर्ययको लागि कायायपागलका सिि पेश िने र काययपागलकाबाट 
रोक्का राख्न ेगनर्यय िरेपछर गनर्यय बिोन्जि जेथा रोक्का राख्नको लागि सो जेथा र्िाय रहेको कायायलय वा रन्जषे्ट्रशन िने कायायलयिा लेन्ख 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) बाली, ब्याज, बहाल लिायिको सम्पन्िको हकिा गनवेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न गभत्र सम्पन्ि िायर्ाि िनय लिाइय 
िायर्ाि िर्ायको सियिा नै आवश्यक पने जगि सम्पन्ि वा सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्याज, िनुाफा आदर् आय गनयन्त्रर् िनुय 
वा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बन्न्धि पिलाइय दर्नपुछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोन्जिको सम्पन्िको हकिा भररभराउको लागि आवश्यक पने जगि सम्पन्ि रोक्का राखी 
रोक्काको सूचना आवश्यकिाअनसुार लेखा शाखा वा सम्बन्न्धि बैँक वा सम्बन्न्धि गनकायिा िरुुन्ि लेन्ख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पगि रोक्का सम्वन्न्ध  आरे्श अनसूुची १४ बिोन्जि हनुेछ । 

 

८०. सम्पन्ि गललाि िर्ाय अपनाउनपुने कायययवगधाः (१)यस ऐन बिोन्जि भरीभराउ िनुयपने गबिो वा कोटय फी वा त्यस्िै कुनै रकि असलुउपर 
िनय र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोन्जि सम्पन्िको यववरर् खलुाइय र्खायस्ि परेिा त्यस्िो रकि भरी दर्नपुने व्यन्िलाइय बझुाउनपुने 
रकि बझुाउन साि दर्नको म्यार् दर्इय सूचना जारी िनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (२) बिोन्जिको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यन्िको भरीपाउने व्यन्िले रे्खाएको 
र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोन्जिको सम्पन्ि िायर्ाि िरीलयाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ड, जरीवाना, सरकारी गबिो वा कुनै अर्ालि वा गनकाय वा िाउँपागलकाको गनर्ययले असलु उपर िनुयपने कुनै रकिको 
हकिा त्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यन्िले बझुाउन नलयाएिा गनजको जनुसकैु अचल सम्पन्ि फेला परेिा िायर्ाि िरी रोक्का राख्नपुछय 
। 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन जेथा जिानि वा कुनै प्रकारको निर् धरौट र्ान्खल िरेको हकिा 
सो सम्पन्िबाट खाम्ने जगि रकिको लागि उपर्फा (३) बिोन्जि िरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोन्जि िोल कायि भएपगछ उि अचल सम्पन्िको गललािको सूचना सम्बन्न्धि पिलाइय दर्इय 
सवयसाधारर्को जानकारीको लागि गललाि हनुे गिगि र सम्पन्िको यववरर् सयहिको सावयजगनक सूचना िाउँपागलका, न्जलला प्रशासन 
कायायलय, न्जलला अर्ालि, न्जलला सिन्वय सगिगिको कायायलय िथा कोष िथा लेखा गनयन्त्रकको कायायलयिा टाँस्न लिाउनपुनेछ 
। 



  (६) उपर्फा (५) बिोन्जिको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पन्ि पञ्चयकिे िोलबाट िागथ बढाबढ 
प्रयिया बिोन्जि गललाि िनुयपनेछ । 

  (७) गललाि प्रयियािा सम्भव भएसम्ि न्जलला अर्ालि, न्जलला प्रशासन कायायलय वा स्थानीय प्रशासन कायायलय, स्थानीय 
प्रहरी कायायलय िथा िाउँपागलका िेत्र गभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायलयका प्रगिगनगधलाइय रोहवरिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोन्जि िर्ाय उि सम्पन्ि कसैले पगन गललाि सकार निरेिा सोयह प्रयियाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक गललाि 
िनुयपनेछ िथा र्ोस्रोपटक िर्ाय पगन कसैले गललाि सकार निरेिा भराइयपाउने पि गनवेर्कलाइय नै उि सम्पन्ि पञ्चयकिे िोलिा 
सकार िनय लिाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोन्जि िर्ाय गनवेर्कले सम्पन्ि सकार िनय नचाहेिा पगछ अको जेथा खलुन आएका बखि कानून बिोन्जि 
िनेिरी गनजको गनवेर्न िािेलीिा राखी गललाििा चढाइयएको सम्पन्ि फुकुवा िरीदर्नपुछय ।      

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन िाउँपागलकाको कुनै रकि असलु उपर िने िििा गललाि 
िर्ाय कसैले सकार निरेिा जगििा सकार हनु्छ त्यगििा नै सो सम्पन्ि गललाि िरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा िरी नपिु रकिको हकिा 
कानून बिोन्जि अन्य सम्पन्ि वा प्रयियाबाट असलुउपर िनुयपनेछ ।  

८१. िायर्ाि िने प्रयियााः (१) अगभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोन्जि सम्पन्ि िायर्ाि िनुयपर्ाय कन्म्ििा वडा सन्चव स्िरको कियचारी 
खटाइय त्यस्िो अचल सम्पन्िको चलनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुने िरी िायर्ाि िनयलिाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जि िायर्ाि िने कियचारीले िायर्ाि िनुयपने सम्पन्िको चलनचलिीको िूलय कायि िने प्रयोजनले 
पञ्चयकिे िोल कायि िरी िचुलुका खडा िरी अगभलेख प्रशासक सिि प्रगिवेर्न सयहि पेश िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि पञ्चयकिे िोल कायि िर्ाय रे्हाय बिोन्जिक कुरालाइय आधार गलइय कायि िनुयपनेछाः 
(क)  गनवेर्कले गनवेर्निा खलुाएको िूलय; 

(ख) गनर्ययिा उललेख भएको भए सो िूलय;    

(ि) पिले जिानि वा कुनै अन्य प्रयोजनको लागि काययपागलका सिि गनवेर्न दरँ्र्ा खलुाएको िूलय; 

(घ) िायर्ाि िर्ाय भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनसुारको िूलय; 

(ङ) िालपोि कायायलयले कायि िरेको न्यूनिि िूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी गनकायले कुनै िूलय कायि िरेको भए सो िूलय; 

(छ) स्थानीय सिाजसेवीले सायवकिा िलुय कायि िनुयभन्र्ा ित्काल अिावै कुनै खररर्गबयि भएको भए सो 
िूलय । 

(ज) बैंक िथा यवन्िय संस्था सहकारी संस्थाहरुले कायि िरेको िलुय । 

स्पयष्टकरर्ाः "स्थानीय सिाजसेवीले कायि िरेको िलुय" भन्नाले अचल सम्पन्ि गबयि िनुयपर्ाय गबयिहनुे न्यनुिि 
िूलयलाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोन्जि िर्ाय रे्हाय बिोन्जिको कुरालाइय सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योगिक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लिायि सडक सञ्जालसँि  जोगडएको छ वा छैन; िथा 
(ख) िाउँपागलका िेत्रगभत्र पने घरको हकिा घरको वियिान अवस्था सम्बन्धिा प्रायवगधक िलुयाँकन प्रगिवेर्न 

। 

८२. खाम्नजेगि िात्र गललाि िनुयपनेाः (१) काययपागलकाले र्फा ८० बिोन्जि गललाि िर्ाय असलुिनुयपने बाँयक खाम्ने जगि सम्पन्ििात्र 
गललाि िनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पन्ि गललाि िर्ाय सकार भएको रकि असलुउपर िनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको जगि रकि सम्पन्िवाल 
पिलाइय यफिाय िरीदर्नपुछय । 



  (३) उपर्फा (२) बिोन्जि रकि यफिाय पाउने पि गललाि िर्ायको बखि उपन्स्थि नभएको भए रकि यफिाय गलन आउनभुनी 
गनजको नाििा साि दर्नको सूचना जारी िरीन्झकाइय रकि यफिाय िनुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोन्जि िर्ाय सम्बन्न्धि पि रकि यफिायगलन नआएिा उि रकि सन्ञ्चिकोषिा र्ान्खल िरी आम्र्ानीबाँगध 
सर्रस्याहा िनुयपछय । 

  (५) अगभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोन्जि गललाि िरेको सम्पन्ि सकार िने पिको नाििा सम्पन्ि र्िाय नािसारीको 
लागि सम्बन्न्धि कायायलय वा गनकायिा पत्राचार िरी गनजलाइय सम्पन्िको चलनपूजी उपलब्ध िराइय आवश्यक परे सो सम्पन्िको 
चलन चलाइयदर्नपुछय ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन र्फा ८० बिोन्जिको गललाि प्रयिया अिाडी बयढसकेपगछ 
भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए असलु उपर िनुयपने रकििा लािि खचय बापि १० प्रगिशि थप िरर सो रकि बझुी सम्पगि 
गललािको प्रकृया रोक्न ुपर्यछ । 

८३. गललाि उपरको उजरुीाः यस ऐन बिोन्जि भएको गललािको प्रयियािा न्चि नबझु्न ेपिले जनु प्रयिया उपर न्चि नबझेुको हो सो 
भएको पन्र दर्न गभत्र सगिगि सिि उजरुी पेश िरी भएको आरे्श बिोन्जि िनुयपनेछ । 

८४. गबिो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लािकेो खचयाः यस ऐन बिोन्जि गबिो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लािेको खचय गबिो भरीदर्नपुने वा 
चलनदर्नपुने सम्बन्न्धि पिले व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथान्स्थगििा राख्नाेः न्यायीक सगिगिले यस ऐन बिोन्जि चलनचलाइय िाग्न वा गबिो भराइयपाउन कुनै सम्पन्ि रे्खाइय गनवेर्न परेपगछ 
गबिो भराउन ेवा चलनचलाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्िको लागि उि सम्पन्ि हकहस्िान्िरर् िनय, भत्काउन, गबिानय िथा कुनै प्रकारको 
गनिायर् कायय िरी उि सम्पन्िको स्वरुप पररवियन िनय नपाउने िरी रोक्का राख्न सम्बन्न्धि पिको नाििा आरे्श जारी िरी उि 
सम्पन्ि यथान्स्थगििा राख्नपुनेछ ।     

८६. गनवेर्नबाट कारवाही िनेाः (१) अगभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोन्जि भएको आरे्श यवपररि कुनै सम्पन्िको हक 
हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररवियन आदर् िरेको गनवेर्न परेिा उि गनवेर्न र्िाय िरी त्यस्िो िने पिको नाििा गिन दर्नको म्यार्  जारी 
िरी गनजलाइय हान्जर िराइय सो गनवेर्न सगिगि सिि पेश िनुयपनेछ ।     

  (२) सगिगिले उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्न पेश हनु आएिा पिलाइय नयाँ उजरुी र्िाय िनय नलिाइय उि गनवेर्नबाट नै 
आवश्यक कारवाही िरी गनर्यय िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्नको व्यहोराबाट गनवेर्न सगिगिको 
िेत्रागधकार गभत्र नपने यवषयिा परेको रे्न्खएिा सगिगिले उि यवषयिा िेत्रागधकार ग्रहर् िने अर्ालि वा गनकाय सिि जान सनुाइय 
दर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउन े सूचनााः (१) अगभलेख प्रशासकले सगिगिको गनर्यय बिोन्जि चलन चलाइय पाउन गनवेर्न परेिा चलन चलाउने गिगि 
खलुाइय फलानो गिगििा फलानो घर जग्िाको चलन चलाउन कियचारी खयटइय आउने हुँर्ा सो गिगि अिावै घर जग्िा खागल िरीदर्न ु
भगन चलन दर्नपुने पिको नाििा सूचना जारी िनुयपनेछ ।    

  (२) चलनदर्नपुने सम्पन्ि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोिचलनिा रहेको भएिा अगभलेख प्रशासकले सोयह पिको 
नाििा उपर्फा (१) बिोन्जिको सूचना जारीिनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोन्जि िोयकएको गिगििा खयटइयजाँर्ा घरजग्िा खाली िरेको भए सम्बन्न्धि कियचारीले चलन चलाइय 
दर्एको िचुलुका खडािरी िथा घरजग्िा खाली निरेको भए खाली िराइय चलन चलाइय चलन चलाएको िचुलुका खडा िरी प्रगिवेर्न 
साथ अगभलेख शाखािा पेश िनुयपनेछ ।       

 



पररच्छेर्-१० 

यवयवध 

८८. नक्कल गनवेर्नाः (१) सगिगि सिि र्िाय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला पि िथा गनजका एकाघरका संिोलका अन्य पिले यववार्को 
गिगसलिा रहेको कुनै कािजपत्रको नक्कल गलनको लागि गनवेर्न दर्एिा सगिगिले उि पिलाइय सो कािजको नक्कल उपलब्ध 
िराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्न दरँ्र्ा सम्बन्न्धि पिले उजरुी शाखािा रहेको गिगसलको नक्कल गलनपुर्ाय उजरुी प्रशासक 
िथा अगभलेख शाखािा रहेको गिगसलको नक्कल गलनपुने भएिा अगभलेख प्रशासक सिि गनवेर्न पेश िनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्न दर्नको एघार बजे अिावै पेश भएिा सम्बन्न्धि कियचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछर 
पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोगलपलट नक्कल उपलब्ध िराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोन्जि गनवेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको लागि फरक फरक गनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (५) यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोन्जिको गनवेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिािा कािजपत्रको फोटो न्खच्ने अनिुगि िािेिा 
सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कल गनवेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बिोन्जिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कल र्स्िरुाः (१) सम्बन्न्धि प्रशासकले र्फा ८८ बिोन्जि नक्कल वा फोटो न्खच्नको लागि गनवेर्न दर्नेपिसँि रे्हाय बिोन्जिको 
र्स्िरु गलइय नक्कल उपलब्ध िराउनपुनेछाः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रगि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; 

(ख) सगिगिको गनर्यय कािजको हकिा प्रगि सक्कल पानाको प्रगि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; िथा 
(ि) गलखि कािजपत्रको नक्कल नगलइय फोटो न्खच्न चाहेिा प्रगि पानाको रू ५।–         रुपैयाँको र्रले । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन प्रचगलि कानून बिोन्जि नक्कल र्स्िरु नलाग्ने पिलाइय यस र्फा 
बिोन्जिको र्स्िरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोन्जि नक्कल उिार िरी लैजाने पिले नक्कल उिार िर्ाय लािेको खचयको व्यवस्था आफै िनुयपनेछ । 

९०. र्स्िरु उललेख िनेाः (१) नक्कल प्रिान्र्ि िने सम्बन्न्धि प्रशासकले नक्कल प्रिान्र्ि िर्ाय नक्कल लैजाने पिको नाि थर िथा उजरुीिा 
हैगसयिका साथै नक्कल उिार िरेवापि र्ान्खल िरेको र्स्िरु र नक्कल पाना सिेि उललेख िरी नक्कल दर्एको व्यहोरा जनाइय नक्कल 
प्रिान्र्ि िनुयपनेछ । 

   

९१. र्स्िरु चिुा नभइय नक्कल नदर्इनाेः सम्बन्न्धि प्रशासकले यस ऐन बिोन्जि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल उिार िर्ाय र्फा ८९ बिोन्जि 
लाग्ने र्स्िरु र्ान्खल निर्ायसम्ि नक्कल दर्नेछैन र सो नक्कलको आगधकाररकिा प्रिान्र्ि िनय पाउनेछैन ।  

९२. प्रचगलि कानून बिोन्जि हनुाेः यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भए िापगन उजरुीसँि सम्बन्न्धि प्रचगलि कानूनिा कुनै कुरा लेन्खएको 
भए सोिा लेन्खए जगिको हकिा सोयह बिोन्जि हनुेछ । 

९३. गनयि बनाउन ेअगधकाराः सगिगिले यस ऐनको प्रभावकारी कायायन्वयनको लागि आवश्यक गनयि बनाउन सक्नेछ । 

९४. अिान्य हनुाेः यस ऐन बिोन्जि उललेख िररएका यवषयको हकिा यसै बिोन्जि हनुेछ । ऐनिा उललेख िररएका कुराहरु प्रचगलि 
संयवधान, ऐन, गनयिसँि बाँन्झएिा स्वि अिान्य हनुेछ । 

 



 

अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

 

.............. यिल्ला ............. .....गाउपँायलका, वडा िं ............... ......... .वस्िे 

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

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

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला ............. ..गाउपँायलका, वडा िं ............... ......... .वस्िे वर्ष   .................. को 

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

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद 

ि यिम्ि वुदँाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदषछु : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह गररएको हो । यववाह 

भएपश्चाि २ वर्षसम्ि अथाषि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ 

छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायषिा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या 

देयिदैँ िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरे ँ 

। २ पटकसम्ि यलि गए ँ। िर यििले यििीसगँ िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिुषपछष  गर भयि ठाडो 

िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि आफुिसुी गर र  िलाई सम्पकष  

िगर,गरिेा राम्रो हुदैँि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फकेला र घर आउयलि भयि पिी वसे ँिर 

आईिि । कररव ३ वर्षपछी अथाषि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पिुः यलि गए ँिर यवपक्षी िसगँ वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र 

साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गर े। ियुककलले ज्याि िोगाई यिराश 

भएर घर फयकष ए ँर अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसगँ पिुः फयकष  आउिे र दाम्पत्य िीवि सिुधरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक 

यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।  

२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझु्िपुछष  विुी यववाद यिरुपण गराईपाउ ँ।  

३. यस गाउपँायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायषयवयधको दफा ....विोयिि यिवेदि दस्िरु रु  ...... , दोस्रो पक्ष 

१ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु  .............सिेि गरी िम्िा रु 

......यसै यिवेदिसाथ दायिल गरकेो छु ।  

४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७(२ )अिसुार यसै सयियिको अयधकारके्षत्रयभत्र पदषछ ।  



५. यो यिवेदि हदम्यादयभतै्र छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफष का र िेरो घर िफष का पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझु्ि सयकिेछ ।  

८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो सत्य हुि्, िठुा ठहर ेकािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।  

 

यिवेदक 

िािः  ............................. 

इगि संवि ्............. साल...................ियहना......................ििे.....................रोज शभुि ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजरुी र्िाय िरेको गनस्साको ढाँचा 
श्री .................... 

........................ । 

 

यवषय:  उजरुी र्िायको गनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

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

भनी उजरुी र्िाय िनय लयाएकोिा आजको गिगििा र्िाय िरी र्िाय नं ................ .कायि भएकोले यो गनस्सा जारी 
िररदर्एको छ ।  

 

अगधकृि कियचारी 
र्स्िखि:   ........  

गिगि:   ...........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्याययक सगिगि  

धवलागिरी िाउँपागलकािा खडा िररएको िारेख भरपाई 

 

वार्ी           प्रगिवार्ी 
.................             ...................  

िु् ा  .................... 
गिगि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बजे यस न्याययक 
सगिगि/कायायलयिा उपन्स्थि हनुेछु भनी सही िने ...... 
 

वार्ी ................         प्रगिवार्ी ................ 
 

इगि संवि ्............. साल...................ियहना......................ििे.....................रोज शभुि ्।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्याययक सगिगि 

.......... िाउँपागलका 
बाट जारी भएको िारेखको पचाय 

 

वार्ी        प्रगिवार्ी 
...............       ................. 

िु् ााः ...................... 
 

गिगि ............... िा .................... काि िनय ........ बजे हान्जर हनु आउनहुोला ।  

 
 

फाँटवालाको र्स्िखि  

गिगि ................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

गलन्खि जवाफको निूना 
न्याययक सगिगि सिि पेश िरेको 

गलन्खि जवाफ 

प्रथि पि 

................................न्जलला ...................... िाउँपागलका वडा नं ...........................वस्ने    .................. को....................... (नािा 
सम्बन्ध उललेख िने ) वषय  .............को.....................................................................गलन्खि जवाफ प्रस्ििुकिाय 

र्ोस्रो पि 

.............. न्जलला ............. . िाउँपागलका, वडा नं ............... .वस्ने  ................................................................... को छोरा वषय 
 .........को  .................................................................................................... यवपिी  ( गनवेर्क) 

यवषय सम्वन्ध यवच्छेर् । 

ि गनम्न वुरँ्ाहरुिा लेन्खए विोन्जि गनवेर्न िर्यछु : 

१. ि गलन्खि जवाफ प्रस्ििुकिाय र यवपिी गनवेर्कयवच संवि २०६९ सालिा सािान्जक परम्परा अनसुार यववाह 
भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको दठक हो । २०७१ 
सालको गिहारिा िाइि िएपछर ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध िरेको, २ पटकसम्ि गलन 
आएको िर ि घर निएको,िैले यवपिी गनवेर्कलाई र्ाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने भनेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक 
आििर् िने सम्िको कायय िरेकोभगन कपोलकन्लपि झठुा र हुँरै् नभएका गनराधार व्यहोरा उललेख िरी यववार् िरेको 
कुरा उललेख िनय चाहान्छु ।  

२. िलाई यवपिी गनवेर्क सिेि गिली िागल िलौच, डर, धाक, धम्की रे्खाई हािपाि िरी घरबाट गनकाला िरेपछर 
ि िाइिीिा आई वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषयपछर यवना कारर् ििाथी यवगभन्न यकगसिका आरोप लिाई अपिान 
िने, िाली िलौच िने लिायिका कािहरु हुँरै्िए । पररवारका अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी घृर्ा िने, वोलचाल निने 
जस्िा कायय िरेपगन यवपिीबाट केही सिय िलाई नै सिथयन र सहयोि िरै् आएका गथए िर पछर यवपिी गनवेर्क 
सिेि उगनहरुसँिै गिले र िलाई जवरजस्ि िरबाट गनकालन ेकाययिा सहभािी भए  । के कुन कारर्ले वा िेरो के 
िलिीले यसो िरेका हनु भगन वझु्र्ा वेलावेला र्ाइजो नलयाएको भगन िाइिी पिसिेिको  आलोचना िने िरेका गथए 
। सायर् उगनहरुलाई र्ाइजोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट गनकालीदर्एका हनुपुर्यछ । िैले कुनै िलिी निरेको र 
यवपिी लोग्नेसँि पूवयवि िाया, सद्भाव र सम्िान यथावि रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावि कायि िरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्ि गनकालेपछर ४ ियहनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्डै ३ वषयसम्ि 
वेखवर, सम्पकय यवयहन वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ध यवच्छेर्को िाि िरी गनवेर्न दर्न ुआफैँ िा आश्चययजनक लािेको छ, 

सत्य िथ्य वनु्झ कानून विोन्जि िररपाउँ ।  



४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायययवधीको र्फा  .... विोन्जि गलन्खि जवाफ वापि र्स्िरु 
रु  ...... यसै गनवेर्नसाथ र्ान्खल िरेको छु ।  

५. यो गलन्खि जवाफ म्यार्गभतै्र गलई ि आफैं  उपन्स्थि भएको छु ।  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै गनकायिा कुनै प्रकारको गनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा लेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून विोन्जि संजाय भोग्न ियार छु ।  

गनवेर्क 

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

इगि संवि  .................साल   ..................... ियहना   .............. ििे....................रोज शभुि ्। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्याययक सगिगिबाट जारी भएको 
म्यार्  सूचना 

.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँमा 
 ........................................गाउँपालिका कार्ाांिर्बाट जारी भएको १५ (पन्ध्र )दिने 
सूचना 
 

...............................................वस्ने ....................................................................ले िपाईंको यवरुद्ध  ................................... यववार् परेको भगन 
गनवेर्न र्िाय िरेको हुँर्ा सो को प्रगिगलपी यसै साथ पठाईएको छ । अिाः िपाईले यो म्यार् वझेुको वा ररि पूवयक िािेल भएको गिगिले 
१५(पन्र )दर्न गभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं  वा कानून विोन्जिको वारेश िाफय ि यस कायायलयिा हान्जर हनु आउनहुोला । अन्यथा कानून 
विोन्जि हनुे व्यहोरा जानकारी िराईन्छ ।  

 

इगि सम्बि...................साल.......................ियहना......................ििे रोज.............शभुि ्.........। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

धवलागिरी न्याययक सगिगि 

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

गनर्यय 

संवि ............... सालको गनवेर्न नं........ 
यवषयाः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. न्जलला ................ िाउँपागलका वडा नं............ ...............................वस्ने 

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

यवरुद्ध 

................. न्जलला ................ िाउँपागलका वडा नं............ ...............................वस्ने 

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

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोन्जि गनवेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्फा ४६ विोन्जि 
िठन भएको न्याययक सगिगि सिि प्रस्ििु हनु आएको िु् ाको संन्िप्त िथ्य र गनर्यय यस प्रकार छाः  

(१) .............. िाउँपागलका वडा नं. ....................... नक्सा गसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरजग्िािा 
पन्श्चि िफय का यक.नं..........का संगधयार यवपिी ...................ले घर वनाउँर्ा आफ्नो घरजग्िािा गसिानासम्ि आई 
जोगड वनाएको िर छि िथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डगभत्र झानेिरी वनाएको हुँर्ा सो वलेसी वन्र् िराइपाउँ 
भने्न गनवेर्कको गनवेर्न व्यहोरा ।  

(२) .............. िाउँपागलकाबाट प्रचगलि भवन गनिायर् सम्वन्धी िापर्ण्ड विोन्जि इजाजि प्राप्त िरी भवनको नक्सा 
सिेि स्वीकृि िराई सो नक्सा विोन्जि भवन गनिायर् िरेको हुँ । यवपिी गनवेर्कले भने विोन्जि आफ्नो घरको छि 
िथा वलेसीको पानी गनजको घर कम्पाउण्डगभत्र झाने निरेको आफ्नै घरजग्िािा झाने िरेको हुँर्ा झठुा गनवेर्न खारेज 
िररपाउँ भने्न प्रत्यथीको गलन्खि जवाफ ।  

(३) .............. िाउँपागलकाबाट स्थलिि गनररिर् िथा सवेंिर् िनय िएका प्रायवगधक टोगलले स्थलिि गनररिर् 
िरी गिगि.........िा पेश िरेको स्केच सयहिको प्रगिवेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफय बाट छि िथा वलेसीको पानी खस्र्ा 
गनवेर्कको घर कम्पाउण्डगभत्र पने िरेको रे्न्खन्छ भने्न व्यहोरा उललेन्खि भएको  ।  

(४) यववार्का र्वैु पिलाई िेलगिलाप िराउने प्रयोजनका लागि.......................... िाउँपागलका वडा 
नं........,................. िा रहेको िेलगिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलगिलाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

गनर्यय 



र्वैु पिलाई सनुवुाईको लागि आज पेशी िोयकएकोिा यववार्का सम्वन्न्धि पिहरु स्वयिं िथा गनजहरुबाट गनयिु 
िरेका कानून व्यवसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुाः गिलापत्र िनुयहोस भगन सम्झाउँर्ा वझुाउँर्ा पगन गिलापत्र िनय 
िञ्जुर निनुय भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिार् कािजहरुको सिेि िूलयाङ्कन िरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 
को र्फा ४९(२) विोन्जिगनर्यय दर्नपुने हनु आई गनर्ययिफय  यवचार िर्ाय गनवेर्कको यक. नं....को पन्श्चििफय  प्रत्यथीको 
यक.नं....को घरजग्िा जोगडएर रहेकोिा यववार् रे्न्खएन । गनवेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डगभत्र 
प्रत्यथीको छि िथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भगन स्थलिि रुपिै जाँचवझु िरी प्रायवगधक प्रगिवेर्न पेश िनय 
कायायलयबाट खयट िएका प्रायवगधक कियचारीले गिगि.............िा पेश िरेको स्केच सयहिको प्रायवगधक प्रगिवेर्न 
सिेिबाट गनवेर्कको िाि र्ावी विोन्जि आफ्नो घर कम्पाउण्डगभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीबाट पानी झने िरेको 
भने्न पयुष्ट हनुे रे्न्खन्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट पाररि िरेको नक्सािा सिेि छि िथा वलेसीको पानी आफ्नै 
घरजग्िािा झाने भगन रे्खाईएको र गनवेर्कको घर कम्पाउण्डगभत्र पानी झानय पाउनपुछय भगन प्रत्यथीले र्ावी यवरोध िनय 
सिेि नसकेको र प्रचगलि कानून र प्रचलनबाट सिेि अकायको घर कम्पाउण्डगभत्र आफ्नो छि िथा वलेसीको पानी 
झानय पाउने नरे्न्खएको हुँर्ा गनवेर्कको िाि विोन्जि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्िािा पानी 
झाने प्रवन्ध िनुयपने रे्न्खन्छ । गनवेर्कको घर कम्पाउण्डिा पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो ठहनायले िपन्शल बिोन्जि 
िनुय ।  

िपन्शल 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाि िनय आएिा गनयिानसुार र्स्िरु गलई नक्कल दर्न ु।  

२. यो गनर्ययिा न्चि नवझेु ३५ दर्नगभत्र ..............न्जलला अर्ालििा पनुरावेर्न िनय जान ुभगन 
 प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्गभत्र पनुरावेर्न नपरेिा कानून विोन्जि गनर्यय कायायन्वयन िनुय/िराउन ु।  

इगि संवि ्............. साल...................ियहना......................ििे.....................रोज शभुि ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

 

........................................................... न्ध्र्ायर्क सलमयि 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 
सिस्र् श्री........................................................................................... 
सिस्र् श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवि ............................ सािको यनवेिन नं........ 
विषयः  विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा । 

................. जजल्िा ................ गाउँपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................प्रथम पक्ष 

विरुद्ध 

................. जजल्िा ................ गाउँपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने 

..................................................................................िोस्रो पक्ष 

र्समा यनवेिकको माग वमोजजम ..........................जजल्िा वडा नं................................ वस्ने ...............को नायि ..........................को 
छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................िे आफुिाई असाध्र् रोग िागग यनर्लमि रुपमा हप्िाको २ पटक मगृौिा डार्िोलसस गनष 
गचककत्सकिे लिफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को ...........................िे यनर्लमि रुपमा डार्िोलसस गनष अटेर गरेको, 
घरर घरर रुपैँर्ा नभएको वहाना गने गरेको, कदहिे कदहिे कार्ाषिर्को कामको व्र्स्ििािे फुसषि नलमिेको आदि कारण जनाई आफुिे 
यनर्लमि प्राप्ि गनुषपने स्वाथ्र् सेवा प्राप्ि गनष नसकेको हँुिा आफ्नो जीवन झनझन खिरारु्क्ि वन्ध्िै गएको भयन अस्पिािको गचककत्सकको 
पुजाष र लिफाररस सदहि पेि हुन आएको यनवेिन उपर प्रारजभभक रुपमा जाँचवुझ गिाष व्र्होरा मनालसव िेखखएको हँुिा हाििाई यनवेिकको 
िागग गचककत्सकिे लिफाररस गरे वमोजजम हरेक हप्िा २ पटक डार्िोलसस गनुष गराउनु िथा यनजको स्वाथ्र् िाभका िागग आवश्र्क 
अन्ध्र् प्रवन्ध्ध समेि लमिाउनु भयन स्थानीर् सरकार संचािन  न २०७४ को िफा ४९(८) वमोजजम ववपक्षी ........................को नाममा र्ो 
अन्ध्िररम संरक्षणात्मक आिेि जारी गररदिएका छौं । र्ो आिेि लमलसि सामेि राखी ववपक्षीिाई िेखी  पठाईदिनु । र्ो आिेि अनुसार 
उपचार भएको जानकारी प्राप्ि गरी लमलसि सामेि राखु्न र यनर्मानुसार पेि गनुष ।  

 

ईयि संवि ................... साि ..........मदहना....गि ेरोज..िुभम ्। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

धवलागिरी िाउँपागलका न्याययक सगिगिसिि पेश िरेको गिलापत्रको संयिु गनवेर्नपत्र 

.............. न्जलला ............. .िाउँपागलका, वडा नं ............... ......... .वस्ने  ................................................................................................. को 
छोरा/छोरी/श्रीिगि  

वषय  ..................को  ............................................................................... गनवेर्क  ( प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

.............. न्जलला ............. .िाउँपागलका, वडा नं ............... ......... .वस्ने वषय   .................. को  ............................................ गलन्खि जवाफकिाृृ 
(र्ोस्रो पि) 

यवषयाः सम्वन्ध यवच्छेर् । 

हािी गनवेर्क  गनम्न गलन्खि गनवेर्न िर्यछौाः  

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािान्जक परम्परा अनसुार यववाह िररएकोिा कररव  २ वषयसम्ि  सिुधरु र्ाम्पत्य जीवन रहेको 
गथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको,   सोयह वषय २०७१ सालको गिहारिा िाइि िएपछर घर 
नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध िरेको, गलन िएको िर उलटै कुटयपट िरी पठाएको भगन गनवेर्कको गनवेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइजो नलयाएको गनउँबाट घरिा हेला िरेको, अपिान िरी जवरजस्ि घरबाट गनकाला िरेको हो । आफु खशुीले िाइि 
िई वसेको होइन अझपगन लोग्नेप्रगि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावि कायि िराईपाउँ भन्ने 
प्रत्यथीको गलन्खि जवाफ रहेको  ।  

३. हािी झिडा िरर आयौं, केहीवषय लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा 
सािान्य घरायसी यवषयले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलि अलि वसेकोिा  .....................िाउँपागलकाको न्याययक सगिगि िाफय ि वडा नं .

 .................अन्िियिको   ............................ िेलगिलाप केन्द्रिा िेलगिलापकिाय  ................. को पहलिा एक आपसिा छलफल िरी गिली आएको 
व्यहोरा यो छ की यविििा जे जस्िा यवषयिा असिझर्ारी िथा वेिेल भएको भएिापनी हािीयवच एक अकायप्रगि यवश्वास, सर्भाव र प्रिे 
कायिै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेर् िरी पाउँ भन्ने गनवेर्न र्ावी छोगड पनुाः सिुधरु सम्वन्धका साथ र्ाम्पत्य जीवनलाई 
व्यवन्स्थि ढंिले अिागड वढाउने छौं । गनवेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्वास्नी गिगल वस्ने वािावरर् नहनुे भएकोले छुिै ठाउिा डेरा गलई 
वस्न हािी र्वैु पि सहिि भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२ )विोन्जि यो गिलापत्रको संयिु गनवेर्न पेश 
िरेका छौं , लेन्खए विोन्जि गिलापत्र िरी पाउँ ।  

४. ..................िाउँपागलका स्थानीय न्याययक कायययवधी विोन्जि यो गिलापत्रको संयिु गनवेर्न र्स्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संलग्न 

छ ।  

५. यसिा लेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून विोन्जि सहुँला वझुाउँला ।  

गनवेर्कहरु 

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

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

 

इगि संवि ्............. साल...................ियहना......................ििे.....................रोज शभुि ्।  

 



 
अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

 

धवलायगरी गाउपँायलका  न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरकेो यिलापत्रको संयिु यिवेदिपत्र 

.............. यिल्ला ............. .गाउपँायलका, वडा िं ............... ......... .वस्िे 

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

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

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला ............. .गाउपँायलका, वडा िं 

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

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद । 

हािी यिवेदक  यिम्ि यलयिि यिवेदि गदषछौं : 

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

रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वर्ष २०७१ सालको यिहारिा िाइि 

गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरकेो, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि 

यिवेदकको यिवेदि परकेो ।  

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

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

यथावि कायि गराईपाउ ँभन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ रहेको  ।  

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

घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटुाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा  .....................गाउपँायलकाको 

न्याययक सयियि िाफष ि वडा िं ................. .अन्िगषिको   ............................ िेलयिलाप केन्द्रिा िेलयिलापकिाष 

.................को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा असििदारी 

िथा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाषप्रयि यवश्वास, सदभाव र पे्रि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छेद 

गरी पाउ ँभन्िे यिवेदि दावी छोयड पिुः सिुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायड वढाउिे छौं । 

यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छुटै्ट ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवैु पक्ष सहिि 



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

लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउ ँ।  

४. ..................गाउपँायलका स्थािीय न्याययक कायषयवधी विोयिि यो यिलापत्रको संयिु यिवेदि दस्िरु बापि रु 

...........यसैसाथ सलंग्ि छ ।  

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

यिवेदकहरु 

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

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

 

इगि संवि ्............. साल...................ियहना......................ििे.....................रोज शभुि ्। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्याययक सगिगि 

धवलागिरी िाउँपागलका सिि पेश िरेको गनवेर्न 

 

यवषयाः िेलगिलापकिायिा सूचीकृि हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ििु यवषयिा िपगसलिा उललेन्खि कािजािहरुको प्रगिगलपी साथै राखी धवलागिरी िाउँपागलकाको न्याययक सगिगि 
अन्िियिका ............ िेलगिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेलगिलाप िराउन अनिुिी पाउँ भनी गनवेर्न िर्यछु ।  

िपगसल  

१) नािररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नािक िहसम्ि उगिर्य िरेको शैन्िक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
३) िेलगिलापकिायको िागलि प्राप्त िरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 
४) िेलगिलाप सम्बन्धी अनभुव र 

५) व्यन्ििि यववरर् (Bio- data) 

                                                         गनवेर्क 

नाि थराः .......... 
र्स्िखिाः ........... 
गिगिाः ............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फोटो 

    



अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

धवलागिरी  िाउँपागलकाको न्याययक सगिगि सिि पेश िरेको  
भररभराउको गनवेर्न पत्र 

 

यवषयाः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वस्ने................................गनवेर्क÷वार्ी÷प्रगिवार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्ने.............यवपिी÷वार्ी÷प्रगिवार्ी 
िदु्धा 

ि गनवेर्क गनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी गनम्न व्यहोरा गनवेर्न िर्यछु । 

१ .उपरोि यवपिी संिको उललेन्खि िदु्धा यस िाउँपागलकाको न्याययक सगिगिको गिगि..............को गनर्यय बिोन्जि 
िैले यस कायायलयिा राखेको र्स्िरु÷रकि गिगि..............को श्री...................न्जलला अर्ालिको फैसला बिोन्जि 
िैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँर्ा उि रकि भरी भराई पाउन यो गनवेर्न पेश िरेको छु । 

२ .िैले यस कायायलयिा जम्िा िरेको र्स्िरु÷रकिको भरपाई÷रगसर्÷भौचरको सक्कलै प्रगि र सम्िानीि 
श्री.......................न्जलला अर्ालिको अन्न्िि फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न छ । 

३ .यसिा लेन्खएको व्यहोरा दठक हो, झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला । 

गनवेर्क 

गनज.............. 

ईगि संवि..................साल...................ियहना.............ििे........रोज शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चलन चलाउने गनवेर्न 

धवलागिरी िाउँपागलकािा पेश िरेको 
गनवेर्न पत्र 

यवषयाः चलन चलाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वस्ने.....................गनवेर्क÷वार्ी÷प्रगिवार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्ने..................यवपिी÷वार्ी÷प्रगिवार्ी 
िदु्धा 

ि गनवेर्क गनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी गनम्न व्यहोरा गनवेर्न िर्यछु । 

१ .उपरोि यवपिीसंिको उललेन्खि िदु्धा यस िाउँपागलका÷निरपागलकाको न्याययक सगिगिबाट गिगि........िा गनर्यय भई 
उि घर जग्िा  ( वा जनु सम्पन्ि भोि िनय पाउने िरी गनर्यय भएको छ सो सम्पन्ि वा वस्ि ुउललेख िने )िेरो हक 
भोि र स्वागित्वको हनुे ठहर भएकोिा श्री ......न्जलला अर्ालििा यवपिीले पनुरावलोकन िरेकोिा सम्िानीि 
अर्ालिबाट सिेि गिगि ..............िा गनर्यय हुँर्ा न्याययक सगिगिकै गनर्ययलाई सर्र िरी िेरै हक भोि कायि 
िरेको हुँर्ा सो िेरो हक भोिको कायि भएको सम्पन्ि रहेको हुँर्ा न्शघ्रागिन्शघ्र िलाई उि सम्पन्ि चलन चलाई 
पाउन यो गनवेर्न पेश िरेको छु । 

२ .यसै गनवेर्न साथ रे्हायका कािजािहरु संलग्न िरेको छु । 

 क .न्याययक सगिगिले गिगि............िा िरेको गनर्ययको छाँयाँकपी 
 ख .श्री...........न्जलला अर्ालिले िरेको गिगि.............को सर्र फैसलाको छाँयाँकपी 
 ि .यस यववार् सम्वद्ध गिगसल यसै कायायलयिा रहेको छ । 

 घ .लेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झठुा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँला बझुाउँला । 

गनवेर्क 

गनज............... 

ईगि संवि..................साल...................ियहना.............ििे........रोज शभुि ्। 

 

 

 

 



अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँि सम्बन्न्धि) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

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

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

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

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

आदेश 

संवि  .................सालको यिवेदि िं........ 
यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का 

.............. न्जलला ............. .िाउँपागलका, वडा नं ............... ......... .वस्ने  ................................................................................................. को 
छोरा/छोरी/श्रीिगिवषय  ..................को.........................................................गनवेर्क  ( प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

......न्जलला...........िाउँपागलका, वडा नं....यवपिी (र्ोश्रो पि)..........वस्ने....वषय.....को यसिा गनवेर्कको िाि बिोन्जि......न्जलला........ 

......िाउँपागलका, वडा नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्िािा बनेको.........को नाििा रहेको अवण्डाको..................विययफटको चार िलले 
घर र गलि लिापाि सिेि यवपिी....सम्पन्ि गनज यवपिीबाट अन्य अंन्शयारहरुको िन्जरुी यवना हक हस्िान्िरर् हनु सक्ने आशंका िरी 
गनवेर्कले दर्एको गनवेर्न उपर प्रारन्म्भक रुपिा जाँचवझु िर्ाय व्यहोरा िनागसव रे्न्खएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उन्ललन्खि 
घरजग्िाको हक हस्िान्िरर् िनय गसफाररस नदर्न वडालाई र अको आरे्श नभएसम्िका लागि उि घरजग्िाको हक हस्िान्िरर् निनुय/िनय 
नदर्न ुभनी िालपोि कायायलयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोन्जि यो रोक्काको आरे्श जारी 
िररदर्एका छौं । यो आरे्श गिगसल सािेल राखी सम्वन्न्धि कायायलयहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त िरी 
गिगसल सािेल राख्न ुर गनयिानसुार पेश िनुय । 

ईगि संवि................साल.............िायहना...........ििे‘..........रोज शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्याययक सगिगि  

धवलागिरी िाउँपागलकािा पेश िरेको 

गनवेर्न पत्र 

यवषयाः नक्कल पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... गनवेर्क/वार्ी/प्रगिवार्ी 

यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वार्ी/प्रगिवार्ी 

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

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

ि गनवेर्क गनवेर्न र्स्िरु वापि रु. १०।– साथै राखी गनम्न व्यहोरा गनवेर्न िर्यछुाः 

(१) उपरोि यवपिीसँिको उललेन्खि िु् ािा अध्ययनको लागि रे्हायका कािजािहरु आवश्यक परेको हुँर्ा प्रिान्र्ि प्रगिगलपी पाउँ भनी 
यो गनवेर्न साथ उपन्स्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिान्र्ि प्रगिगलपी पाउँ ।  

रे्हाय  

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

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

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

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

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

२) लेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँला बझुाउँला ।  

गनवेर्क 

गनज .......................... 

 इगि सम्वि ्......... साल .... ियहना .... ििे रोज ्... शभुि ्................ 

 

 

 



 

 

आज्ञािे 

अजुषन िमाष 

प्रमुख प्रिासकीर् अगधकृि 

 

 


