
न्याययक सयियिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवयिका 

सम्बन्ििा व्यवस्था गना बनेको ऐन 

प्रस्िावनााः न्याययक सयियिले प्रचयलि काननू बिोयिि उिरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायवयि िय गरी स्पष्टिा, 

एकरूपिा एव ंपारर्यशािा कायि गरी काननूको शासन िथा न्याय प्रयिको िनयवश्वास कायि राखीरहनको लायग प्रचलनिा रहकेो 

संघीय काननूिा भए र्येख बाहके थप काननूी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोयिि नीलकण्ठ नगरपायलकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारयम्िक 

१. सयंिप्त नाि र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाि “नीलकण्ठ नगरपायलकाको न्याययक सयियि (कायायवयि सम्बन्िी) ऐन, 

२०७४” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

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

(क) “उिरुी” भन्नाले सयियि सिक्ष परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचयलि काननू बिोयिि सयियिले कारवाही र यकनारा 

गने उिरुी सम्झनपुछा ।  

(ख)  “खाम्ने” भन्नाले िोयकएको सम्पयिको िलूयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झन ुपर्ाछ । 

(ग) “चलन चलाईयर्न”े भन्नाले यनर्ाय पश्चाि हक अयिकार प्राप्त भएको व्ययिलाई कुन ैवस्ि ुवा सम्पयि भोग गना यर्ने 

कायालाई सम्झनपुर्ाछ । 

(घ) “ििानि” भन्नाले कुनै व्ययि वा सम्पयिलाई न्याययक सयियिले चाहकेो वखििा उपयस्थि वा हायिर गराउन 

यलएको यिम्िा वा उिरर्ाययत्वलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

(ङ) “िािेली” भन्नाले न्याययक सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्रका यववार्हरुिा सम्वयन्िि पक्षलाई वझुाईन ेम्यार्, सचुना, 

आर्शे, पिूी वा िानकारी पत्र ररिपवूाक वझुाउने कायालाई सम्झनपुछा ।  

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

सम्झनपुर्ाछ ।  

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

(ि) “र्रपीठ” भन्नाले न्याययक सयियि सिक्ष पेश हुन आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्ििा ररि नपगुे वा काननूले र्िाा 

नहुने वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछायि परि सोको कारर् र अवस्था िनाइ अयिकारप्राप्त अयिकारीले लेयखयर्ने 

यनर्शेन वा व्यहोरालाई सम्झनपुर्ाछ ।  

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

(ञ) “नायलश” भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोयिि यर्एको उिरुी, यनवेर्न वा यफरार् सम्झनपुछा । 

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

गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संयक्षप्त उललेख भएको यकिाब सम्झनपुछा । 



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

यविरर् हुनसक्ने उयचि ठहराएर यनयश्चि गरेको िुलयलाई सम्झनपुर्ाछ । 

(ि) “पेशी” भन्नाले न्याययक सयियि सिक्ष यनर्ायाथा पेश हुन े यववार्हरुिा पक्षहरुलाई उपयस्थि गराइ सनुवुाइ गन े

कािलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

(ढ) “प्रयिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिरुी र्िाा गर्ाछ सो व्ययि वा संस्था सम्झनपुछा । 

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

कागिलाई सम्झनपुछा ।  

(ि) “बन्र् ईिलास” भन्नाले न्याययक सयियि अन्िगाि यनरुपर् हुन ेयववार्हरु िध्ये गोप्य प्रकुयिको यववार् भएको र 

सम्वद्ध पक्षहरुयवच गोपयनयिा कायि गना आवश्यक र्येखएिा सम्वद्ध पक्षहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ि गरीएको 

सनुवुाई कक्षलाई सम्झनपुछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कस ैउपर सयियि सिक्ष उिरुी र्िाा गन ेव्ययि वा संस्था सम्झनपुछा । 

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

भईरहकेो अवस्थािा न्याययक सयियिले यनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारायिन िदु्धािा प्रभायवि हुन ेर्येखएिा प्रभाव पाने 

िदु्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायवि हुन ेिदु्दा स्थयगि गन ेकायालाई सम्झनपुछा ।  

(ि) “लगापाि” भन्नाले घरिग्गा र त्यससाँग अन्िर यनयहि टहरा, बोट यवरुवा, खलुला ियिन र त्यसिा रहकेा सबैखाले 

संरचना वा चचेको िग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्परू्ा अवयवलाई सम्झनपुर्ाछ ।  

(न) “सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहकेो रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा वाध्ने कायालाई सम्झनपुछा । 

(प) “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनपुछा । 

(फ) “सयियि” भन्नाले न्याययक सयियि सम्झनपुछा र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोयििको 

सयियिलाइा सिेि िनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली” भन्नाले हरेक वषाको लायग छुिा छुिै हुन ेगरी प्रयिवषाको यनयिि स्थायी रुपिा िय गररएको शिा 

सम्झनपुछा । 

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

(ि)  "संयविान" भन्नाले नेपालको संयविान सम्झनपुछा । 

 

पररच्छेर्-२ 

सयियिको अयिकार  

३. उजुरीिा यनर्ाय सम्बन्िी कािाः सयियििा र्िाा भएका उिरुी वा उिरुीको यनर्ाय गने वा र्िाा भएको नायलश वा उिरुीको 

कुनै व्यहोराले लगि किा गने अयिकार सयियिलाइा िात्र हुनेछ । 

४. यनर्ाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचयलि काननूले सयियि वा सयियिको सर्स्यले 

नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृयिले सयियि वा सयियिको सर्स्यले न ैगनुापने स्पष्ट भैरहकेो र्येख बाहकेको 

अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र त्यसरी निोयकएकोिा सयियिले यनर्ाय गरी िोकेको वा अयिकार प्रर्ान 

गरेको किाचारीले गनुापनेछ । 



  (२) िोयकएको शाखा प्रिखु वा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचयलि काननू बिोयिि िोयकएको काि 

गर्ाा सयियिको संयोिक वा सयियिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यक्ष यनर्शेन, र्खेर्खे र यनयन्त्रर्िा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोयजि कायायवयि अवलम्बन गनुापनेाः सयियिले उिरुी वा उिरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा प्रचयलि र 

सम्बयन्िि संघीय काननूिा स्पष्ट उललेख भए र्येख बाहके यस ऐन बिोयििको कायायवयि अवलम्बन गनुापनेछ । 

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

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उिरुी, 

(ख) िेलयिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलयिलापको लायग नगरपायलकािा प्रेयषि उिरुी, 

(ग) संयविानको अनसुचूी-८ अन्िगािको एकल अयिकार अन्िगाि सभाले बनाएको काननू बिोयिि 

यनरूपर् हुने गरी यसयिाि उिरुी, िथा 

(घ) नगरपायलकाले िारी गरेका ऐन, यनयिावली िथा काननूी ब्यबस्था बिोयिि न्याययक सयियिले हने े 

भयन िोकेका यबषयहरु  

(ङ) प्रचयलि काननूल ेनगरपायलकाले हनेे भयन िोकेका उिरुीहरू । 

७. सयियिको िेत्रायिकाराः सयियिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये र्हेाय बिोयििका उिरुीहरूिा िात्र क्षेत्रायिकार ग्रहर् गने 

िथा कारवाही यकनारा गनेछः 

(क) व्ययिको हकिा उिरुीका सबै पक्ष नगरपायलकाको भैगोयलक क्षेत्रायिकार यभत्र बसोबास गरीरहकेो, 

(ख) प्रचयलि काननू र संयविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् वा यनकायको 

क्षेत्रायिकार यभत्र नरहकेो, 

(ग) नगरपायलकाको क्षेत्रायिकार यभत्र परेका कुन ैअर्ालि वा यनकायबाट िेलयिलाप वा यिलापत्रको लायग 

प्रेयषि गरीएको, 

(घ) अचल सम्पयि सिावेश रहकेो यवषयिा सो अचल सम्पयि नगरपायलकाको भैगोयलक क्षेत्रायिकार यभत्र 

रयहरहकेो, िथा 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बयन्िि यवषयवस्ि ुरहकेोिा सो घटना नगरपायलकाको भैगोयलक क्षेत्र यभत्र घटेको । 

(च) नगरपायलकाले िारी गरेका ऐन, यनयिावली िथा काननूी ब्यबस्था बिोयिि िोयकएका यबषयहरु । 

पररच्छेर्-३ 

उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा 

८. यबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर यबवार् र्िाा गर्ाा वा उिरुी चलाउाँर्ा प्रचयलि काननू बिोयिि हकर्यैा पगुेको व्ययिले 

सयियिको िोयकएको शाखा सिक्ष उिरुी र्िाा गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि उिरुी यर्रं्ा यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि खलुाउनपुन ेकुरा सबै खलुाइा िथा 

पयुााउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसुचूी-१ बिोयििको ढााँचािा यर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा लेयखए र्येख बाहके उिरुीिा र्हेाय बिोयििको व्यहोरा सिेि खलुाउनपुनेछः 

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



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

खलुेको विन; 

(ग) नगरपायलकाको नाि सयहि सयियिको नाि; 

(घ) उिरुी गनुापरेको व्यहोरा र सम्परू्ा यववरर्; 

(ङ) नगरपायलकाले िोके अनसुारको र्स्िरु बझुाएको रयसर् वा यनस्सा; 

(च) सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्रको उिरुी रहकेो व्यहोरा र सम्बयन्िि काननू; 

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

(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहकेो िथा हकर्यैा पगुेको सम्बन्िी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पयिसाँग सम्बयन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पयि चल भए रहकेो स्थान, अवस्था िथा अचल 

भए चारयकलला सयहिको सबै यववरर् । 

  (४) प्रचयलि काननूिा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढााँचा वा अन्य केयह उललेख भएको रहछे भन ेसो सन्र्भािा 

आवश्यक यववरर् सिेि खलुेको हुनपुनेछ । 

  (५) कुनै यकयसिको क्षयिपयूिा भराउनपुन ेअथवा बण्िा लगाउनपुने अवस्थाको उिरुीको हकिा त्यस्िो क्षयिपयूिा 

वा बण्िा वा चलनको लायग सम्बयन्िि अचल सम्पयिको यववरर् खलुेको हुनपुनेछ । 

९. यबवार् र्िाा गरी यनस्सा यर्नेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि प्राप्त उिरुी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारेख िोयक 

अनसुचूी-२ बिोयििको ढााँचािा यबवार् र्िााको यनस्सा यर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि िारेख यर्न ुपने अवस्थािा िारेख िोक्र्ा अनसुचूी-३ बिोयििको ढााँचािा िारेख 

भपााइा खिा गरी सम्बयन्िि पक्षको र्स्िखि गराइा यियसल सािेल राख्नपुछा । 

 (३) उपर्फा (२) बिोयिि िारेख भपााइािा िोयकएको िारेख िथा उि यियििा हुन ेकाया सिेि उललेख गरी 

सम्बयन्िि पक्षलाइा अनसुचूी-४ बिोयििको ढााँचािा िारेख पचाा यर्नपुनेछ । 

१०. उजुरी र्रपीठ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया नपगुेको र्येखए परुा गनुापने 

र्हेायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खलुाउनपुन ेर्हेायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभन्ने व्यहोरा लेयख पाच यर्नको सिय िोयक 

िथा यबवार् र्िाा गना नयिलने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा िनाइा र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइा उिरुी यफिाा यर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयक्रया नपगुेको भयन र्रपीठ गरी यफिाा गरेको उिरुीिा र्रपीठिा उललेख भए 

बिोयििको प्रयक्रया परुा गरी पाच यर्नयभत्र लयाएिा र्िाा गररयर्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ आर्शे उपर यचि नबझु्न ेपक्षले सो आर्शे भएको यियिले यिन यर्न यभत्र 

उि आर्शेको यवरूध्र्िा सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोयिि यर्एको यनवेर्न व्यहोरा िनायसब र्येखए सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ 

बर्र गरी यबवार् र्िाा गना आर्शे यर्नसक्नेछ । 

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

११. र्िाा गना नहुनेाः उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको उिरुीिा र्हेाय बिोयििको व्यहोरा यठक भएनभएको िााँच 

गरी र्िाा गना नयिलने र्येखएिा र्फा १० बिोयििको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुापनछेः 



(क) प्रचयलि काननूिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् यभत्र उिरुी परे नपरेको; 

(ख) प्रचयलि काननू बिोयिि सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्रको उिरुी रह ेनरहकेो; 

(ग) काननु बिोयिि लाग्ने र्स्िरु र्ायखल भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पयि वा अयिकारसाँग सम्बयन्िि यवषयिा यववार् यनरूपर् गनुापन े यवषय उिरुीिा सिावेश 

रहकेोिा त्यस्िो सम्पयि वा अयिकार यवषयिा उिरुी गना बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् 

आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रह ेनरहकेो; 

(ङ) उि यवषयिा उिरुी गने हकर्यैा बार्ीलाइा रह ेनरहकेो; 

(च) यलखििा परुागनुापने अन्य ररि पगुे नपगुेको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेाः (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि काननू बिोयिि सयियि वा अन्य 

कुनै अर्ालि वा यनकायिा कुनै पक्षले उिरुी गरी सयियि वा उि अर्ालि वा यनकायबाट उिरुीिा उललेख भएको यवषयिा 

प्रिार् बयुझ वा नबयुझ यववार् यनरोपर् भैसकेको यवषय रहकेो छ भने सो उिरुीिा रहकेा पक्ष यवपक्षको बीचिा सोयह 

यवषयिा सयियिले उिरुी र्िाा गना र कारवाही गना हुाँर्नै । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि र्िाा गना नयिलने उिरुी भलुवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी भएपयछ उिरुी 

िनुसकैु अवस्थािा रहकेो भए पयन सयियिले उिरुी खारेि गनुापनेछ ।  

१३. उजुरीसाथ यलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुापनेाः उिरुीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक यलखि प्रिार्को सक्कल र कयम्ििा 

एक प्रयि नक्कल उिरुीसाथै पेश गनुापनेछ र उिरुी प्रशासकले त्यस्िो यलखििा कुन ैकैयफयि िनाउनपुन ेभए सो िनाइ 

सो प्रिार् सम्बयन्िि यियसलिा राख्नेछ । 

१४. उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा र्स्िुराः (१) नगरपायलकाको आयथाक ऐनिा यबवार् र्िाा र्स्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोयिि 

िथा र्स्िरु निोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) आयथाक ऐनिा प्रयिवार् र्िाा र्स्िरु िोकेको भएिा सोयह बिोयिि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ 

बझुाउनपुनेछ । 

१५. प्रयिवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रयिबार्ीले र्फा २० बिोयिि म्यार् वा सचूना प्राप्त भएपयछ म्यार् वा सचूनािा िोयकएको 

सियावयि यभत्र उिरुी प्रशासक सिक्ष आफै वा वारेस िाफा ि यलयखि प्रयिवार् र्िाा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् पेश गर्ाा प्रयिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका प्रयियलयप साथ ैसंलग्न 

गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रयिवार्ीले यलयखि ब्यहोरा यर्ाँर्ा अनसुचूी-५ बिोयििको ढााँचािा यर्नपुनेछ । 

१६. प्रयिवार् जााँच गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोयिि पेश भएको प्रयिवार् िााँच गरी काननू बिोयििको ररि 

पगुेको िथा म्यार् यभत्र पेश भएको र्येखए र्िाा गरी सयियि सिक्ष पेश हुने गरी यियसल सािेल गनुापनेछ । 

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

िोक्नपुनेछ । 



१७. यलखििा पुरा गनुापने सािान्य ररिाः (१) प्रचयलि काननू िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेयखए र्येख बाहके सयियि सिक्ष 

र्िाा गना लयाएका उिरुी िथा प्रयिवार्िा र्हेाय बिोयििको ररि सिेि परुा गनुापनेछः 

(क) ए फोर (A4) साइि को नेपाली कागििा बायााँ िफा  पााँच सेयन्टयिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरिफा  र्श 

सेयन्टयिटर र त्यसपयछको पषृ्ठिा पााँच सेयन्टयिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बयिस हरफिा नबढाइा 

कागिको एकािफा  िात्र लेयखएको;  

 (ख) यलखि र्िाा गना लयाउन ेप्रत्येक व्ययिले यलखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी र्स्िखि गरी 

अयन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै काननू व्यवसायीले यलखि ियार गरेको भए यनिले पयहलो पषृ्ठको बायााँ िफा  यनिको काननू 

व्यवसायी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र काननू व्यवसायीको यकयसि खलुाइा र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) यलखिको अयन्िि प्रकरर्िा यस यलखििा लेयखएको व्यहोरा यठक सााँचो छ, झटु्ठा ठहरे काननू 

बिोयिि सहुाँला बझुाउाँला भन्ने उललेख गरी सो ियुन यलखि र्िाा गना लयाएको वषा, ियहना र गिे िथा 

वार खलुाइा यलखि र्िाा गना लयाउने व्ययिले र्स्िखि गरेको, । 

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

 

  (२) यलखििा यवषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संययिि र ियाायर्ि भाषािा लेयखएको हुनपुनेछ 

।  

  (३) यलखििा पेटबोयलिा परेको स्थानको पयहचान हुन ेस्पष्ट यववरर् र व्ययिको नाि, थर , ठेगाना िथा अन्य 

यववरर् स्पष्ट खलुेको हुनपुनेछ । 

  (४) यलखि र्िाा गना लयाउन ेवा सयियििा कुनै कागि गना आउनेले यनिको नाि, थर र विन खलुेको नागररकिा 

वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः उिरुी वा प्रयिवार् र्िाा गना लयाउनेले यवपक्षीको लायग उिरुी िथा प्रयिवार्को नक्कल िथा संलग्न 

यलखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजुरी वा प्रयिवार् सशंोिनाः (१) यलखि र्िाा गना लयाउन ेपक्षले सयियििा र्िाा भइसकेको यलखििा लेखाइ वा टाइप 

वा िदु्रर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्निा िाग बिोयिि सच्याउाँर्ा र्ावी िथा प्रयिवार्िा गरीएको िाग वा र्ावीिा 

िलुभिु पक्षिा फरक नपने र यनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको र्खेेिा उिरुी प्रशासकले सो बिोयिि सच्याउन 

यर्न सक्नेछ । 

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

  



पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख  

२०. म्यार् सचूना िािेल गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि यबवार् र्िाा भएपयछ बयढिा र्इुा यर्न यभत्र प्रयिबार्ीका 

नाििा प्रचयलि काननूिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोयिि र निोयकएको भए पन्र यर्नको म्यार् यर्इा सम्बयन्िि विा 

कायाालय िाफा ि उि म्यार् वा सचूना िािेल गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् वा सचूना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोयििको उिरुी िथा उि उिरुी साथ पेश 

भएको प्रिार् कागिको प्रयियलपी सिेि संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन एक भन्र्ा बयढ प्रयिबार्ीलाइा म्यार् यर्नपुर्ाा प्रिार् 

कागिको नक्कल कुनै एकिना िलु प्रयिबार्ीलाइा पठाइा बााँयकको म्यार्िा प्रिार् कागिको नक्कल फलानाको म्यार् 

साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेयख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोयिि प्राप्त भएको म्यार् विा कायाालयले बयढिा यिन यर्न यभत्र िािेल गरी िािेलीको 

व्यहोरा खलुाइा सयियििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् िािेल हुन नसकेिा र्हेाय बिोयििको यवद्यिुीय िाध्यि वा पयत्रकािा सचूना 

प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल गनुापनेछः  

(क) म्यार् िािेल गररनपुने व्ययिको कुन ैफ्याक्स वा इािेल वा अन्य कुनै अयभलेख हुन सक्न े यवद्यिुीय 

िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रयिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सक्न ेिनायसब आिार छ भन्ने र्येखएिा सयियिको 

यनर्ायबाट कुनै स्थानीय र्यैनक पयत्रकािा सचूना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय एफ.एि. रेयियो वा स्थानीय 

टेयलयभिनबाट सचूना प्रसारर् गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्यार् िािेल गराउाँर्ा म्यार् िािेल हुन सक्न ेिनायसब कारर् र्येखएिा 

सयियिको आर्शेबाट त्यस्िो सरकारी यनकाय िाफा ि । 

  (६) यस ऐन बिोयिि म्यार् िारी गनुापर्ाा अनसुचूी-६ बिोयििको ढााँचािा िारी गनुापनेछ । 

२१. रोहवरिा राख्नुपनेाः यस ऐन बिोयिि विा कायाालय िाफा ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बयन्िि विाको अध्यक्ष वा 

सर्स्य िथा कयम्ििा र्इुािना स्थानीय भलार्यि रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि जााँच गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रयिवेर्न प्राप्त भएपयछ रीिपवूाकको िािेल भएको छ वा 

छैन िााँच गरी आवश्यक भए सम्बयन्िि विा सयचवको प्रयिवेर्न सिेि यलइा रीिपवूाकको र्ेयखए यियसल सािेल रायख 

िथा बेरीिको र्येखए बर्र गरी पनुः म्यार् िािेल गना लगाइा िािेली प्रयि यियसल सािेल राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि िााँच गर्ाा सम्बयन्िि किाचारीले बर्यनयि रायख काया गरेको र्येखए उिुरी प्रशासकले 

सो व्यहोरा खलुाइा सयियि सिक्ष प्रयिवेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयििको प्रयिवेर्नको व्यहोरा उपयिु र्येखए सयियिले सम्बयन्िि किाचारी उपर 

कारवाहीको लायग कायापायलका सिक्ष लेयख पठाउनसक्नेछ । 



२३. िारेखिा राख्नूपनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि यबवार् र्िाा गरेपयछ उिरुीकिाालाइा र र्फा १६ बिोयिि 

प्रयिवार् र्िाा गरेपयछ प्रयिबार्ीलाइा िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछा । 

  (२) उिरुीका पक्षहरूलाइा िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको यर्न गररने कािको व्यहोरा िारेख भपााइा िथा िारेख 

पचाािा खलुाइा उिरुीका सबै पक्षलाइा एकै यिलानको यियि िथा सिय उललेख गरी एकै यिलानको िारेख िोक्नपुछा । 

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

अको िारेख िोक्नपुने भएिा हायिर भएको पक्षलाइा िारेख िोयक सियिा हायिर नभइा पयछ हायिर हुन ेपक्षलाइा अयघ 

हायिर भइा िारेख लाने पक्षसाँग एकै यिलान हुनेगरी िारेख िोक्नपुछा । 

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

गनुापछा । 

  (५) उपर्फा (४) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन िोयकएको िारेखिा कुन ै पक्ष उपयस्थि नभए पयन 

सयियिले यबवार्को यवषयिा कारवाही गना बािा पनेछैन । 

२४. सयियिको यनर्ाय बिोयजि हुनेाः सयियिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचयलि काननू िथा यस ऐनिा लेयखए र्येख 

बाहकेको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया यनिाारर् गना सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुवार्ा िथा प्रिार् बुझ्ने सम्बन्ििा 

२५. प्रारयम्िक सनुवार्ााः (१) िेलयिलापबाट यबवार् यनरुपर् हुन नसकी सयियििा आएका यबवार् प्रयिवार् र्िाा वा बयान 

वा सो सरहको कुनै काया भएपयछ सनुवाइाको लायग पेश भएको यबवार्िा उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल यनर्ाय गना 

सयकने भएिा सयियिले यबवार् पेश भएको पयहलो सनुवाइािा न ैयनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) सयियि सिक्ष पेश भएको यबवार्िा उपर्फा (१) बिोयिि ित्काल यनर्ाय गना सयकने नर्येखएिा सयियिले 

र्हेाय बिोयििको आर्शे गना सक्नेछः- 

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

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

गने;  

(ग) िेलयिलापका सम्बन्ििा यबवार्का पक्षहरूसाँग छलफल गने; िथा 

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

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

(२) बिोयििको उिरुीिा िेलयिलापको लायग पठाउने आर्शे गनुापनेछ । 

२६. प्रिार् र्ायखल गनेाः बार्ी वा प्रयिबार्ीले कुनै नयााँ प्रिार् पेश गना अनिुयि िाग गरी यनवेर्न पेश गरेिा उिरुी प्रशासकले 

सोयह यर्न यलन सक्नेछ । 



२७. यलखि जााँच गनेाः (१) सयियिले उिरुीिा पेश भएको कुनै यलखिको सत्यिा परीक्षर् गना रेखा वा हस्िाक्षर यवशेषज्ञलाइा 

िााँच गराउन िरूरी र्खेेिा सो यलखिलाइा असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षर् र्स्िरु र्ायखल गना लगाइा रेखा वा हस्िाक्षर 

यवशेषज्ञबाट यलखि िााँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि िााँच गर्ाा िनायसब िायफकको सिय िोयक आर्शे गनुापनछे र सिय यभत्र िााँच 

सम्पन्न हुनको लायग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  

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

असलु गरी उपर्फा (१) बिोयिि र्स्िरु र्ायखल गने पक्षलाइा भराइायर्नपुछा । 

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

िना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि आर्शे भएपयछ उिरुी प्रशासकले उिुरीको पक्षलाइा आर्शेिा उललेख भएको यियििा 

साक्षी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) साक्षी बझु्ने िारेख िोयकएको यर्निा आफ्नो साक्षी सयियि सिक्ष उपयस्थि गराउन ुसम्बयन्िि पक्षको र्ाययत्व 

हुनेछ । 

२९. सयियिको िर्ा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन नाबालक वा अशि 

वा वधृ्र्वधृ्र्ा पक्ष रहकेो उिरुीिा सायक्ष बकपत्रको लायग िोयकएको िारेखको यर्न उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि 

नगराइएको साक्षीलाइा सयियिले म्यार् िोयक सयियिको िफा बाट यझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि साक्षी यझकाउाँर्ा बकपत्र हुने िारेख िोयक म्यार् िारी गनुापनेछ र उिरुीका पक्षहरूलाइा 

सिेि सोयह यिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिरुी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लायग िोयकएको यर्न पक्षहरूसाँग यनिहरूले उपयस्थि 

गराउन लयाएका सायक्षको नािावली यलइा सयियि सिक्ष पेश गनुापनेछ । 

  (२) साक्षी बकपत्रको लायग िोयकएको िारेखको यर्न उिरुीका सबै पक्षले साक्षी उपयस्थि गराउन लयाएको भए 

कायाालय खलुनासाथ िथा कुनै पक्षले साक्षी उपयस्थि गराउन नलयाएको भए यर्नको बाह्र बिेपयछ सयियिले उपलब्ि भए 

सम्िका साक्षीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३१. बन्रे्ज गना सक्नेाः (१) साक्षीको बकपत्र गराउाँर्ा उिरुीको यवषयवस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको िथा साक्षी वा उिरुीको 

पक्षलाइा अपिायनि गने वा यझझ्याउने वा अनयुचि प्रकारको प्रश्न सोयिएिा सयियिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलाइा बन्र्िे 

गना सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा वधृ्र् वा असि वा यबरािीले साक्षी बक्नपुन ेभइा त्यस्िो उिरुीिा कुनै पक्षको उपयस्थयि वा 

अन्य कुनै िनायसब कारर्ल े साक्षीलाइा बकपत्र गना अनयुचि र्बाव परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहकेो छ भन्न े

सयियिलाइा लागेिा सयियिले त्यस्िो पक्षको प्रत्यक्ष उपयस्थयिलाइा बन्र्िे गरी यनिले साक्षील ेनर्खे्ने गरी िात्र उपयस्थि 

हुन आर्शे गना सक्नेछ । 



  (३) उपर्फा (२) बिोयिि आर्शे गरेिा साक्षील ेनर्खे्ने गरी पक्ष उपयस्थि हुन े व्यवस्था यिलाउने र्ाययत्व 

सयियिको हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोयिि गर्ाा सयियिले उिरुीसाँग सम्बयन्िि आवश्यक प्रश्न ियार गरी सयियिको 

िफा बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

३२. पेशी सचूी प्रकाशन गनुापनेाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रवार अगािी हप्ताको लायग पेशी िोयकएको 

यबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको यर्न उि यर्नको लायग पेशी िोयकएका यबवार्हरूको पेशी सचूी 

प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको सूची संयोिकले र यनिको अनपुयस्थयििा यनिले यिम्िेवारी िोकेको सयियिको 

सर्स्यले प्रिायर्ि गनुापनेछ । 

३३. रै्यनक पेशी सचूीाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोयििको साप्तायहक पेशी सचूीिा चढेका यबवार् हरूको िोयकएको 

यर्नको पेशी सचूी ियार गरी एक प्रयि सचूना पाटीिा टााँस्न लगाउनपुनेछ िथा एक प्रयि सयियिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि 

गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको सूचीिा यबवार्हरू उललेख गर्ाा यबवार् र्िााको आिारिा र्हेायको क्रििा ियार 

गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबालक पक्ष भएको यबवार्; 

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

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

  (घ) यबवार् र्िााको क्रिानसुार पयहले र्िाा भएको यबवार् । 

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

िथा यिलला अर्ालिबाट पनुः इन्साफको लायग प्राप्त भइा र्िाा भएको यबवार्को हकिा शरुूिा सयियििा र्िाा भएको 

यियिलाइा नै र्िाा यियि िायन क्रि यनिाारर् गनुापनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहकेो क्रिानसुार नै सयियिले यबवार्को सनुवाइा र कारवाही िथा यकनारा गनुापनेछ 

। 

३४. उजुरी प्रशासकको यजम्िेवारी हुनेाः पेशी सचूीिा चढेका यबवार्हरू कायाालय खलुेको एक घण्टा यभत्र सयियि सिक्ष 

सनुवाइाको लायग पेश गने िथा उि यर्नको िोयकएको काया सयकए पयछ सयियिबाट यफिाा बयुझयलइा सरुयक्षि राख्ने 

यिम्िेवारी उिरुी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रिार् सनुाउन सक्नेाः सयियिले र्फा २५ बिोयिि िोयकएको िारेखको यर्न उपयस्थि सबै पक्षलाइा अको पक्षले पेश 

गरेको प्रिार् एवि ्कागिाि र्ेखाइा पयढ बााँची सनुाइा सो बारेिा अको पक्षको कुन ैकथन रहकेो भए यलयखि बयान गराइा 

यियसल सािेल गराउन सक्नेछ । 

३६. यबवार्को सनुवार्ा गनेाः (१) सयियिले र्वु ैपक्षको कुरा सनुी यनिहरूको यबवार्को सनुवाइा िथा यनर्ाय गनुापनेछ । 

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



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

अनसुार गना सक्नेछ । 

िर र्बुै पक्षको भनाइ िथा यियकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इिलास कायि गना बािा हुन ेछैन । 

३७. बन्र् र्जलासको गठन गनासक्ने (१) सयियिले ियहला िथा बालबायलका सिावेश रहकेो िथा आवश्यक र्खेेको अन्य 

यबवार्को सनुवाइाको लायग बन्र् इिलास कायि गरी सनुवाइा गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको बन्र् इिलासिा यबवार्का पक्ष िथा अन्य सरोकारवाला बाहके अन्य व्ययिलाइा 

इिलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुापनेछ । 

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

राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् र्जलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हरेरएका यबवार्हरूको कागिािको प्रयियलयप बार्ी, 

प्रयिवायर् र यनिको यहििा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहके अरू कसैलाइा उपलब्ि गराउनहुुाँर्नै । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यबवार्को िथ्य खलुाइा कुन ैसिाचार कुनै पत्रपयत्रकािा संपे्रषर् हुन यर्न ुहुाँर्नै । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले पक्षको गोपयनयिा िथा यहििा प्रयिकुल प्रभाव 

नपने गरी सिाचार संपे्रषर् गना भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बुझ्नेाः यबवार्को सनुवाइाको क्रििा यबवार्को कुनै पक्षको अनरुोििा वा यबवार् सुनवाइाको क्रििा सयियि 

आफैले थप प्रिार् बझु्नपुने र्खेिेा उिरुीका पक्षहरूलाइा थप प्रिार् पेश गना पेश गने िारेख िोयक आर्शे गना सक्नेछ । 

४०. स्वाथा बायिएको यबवार् हनेा नहुनेः सयियिको संयोिक िथा सर्स्यले र्हेायका यबवार्को कारवाही र यकनारािा संलग्न 

हुनहुुाँर्नैः- 

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

 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोिनको लायग "नयिकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली पर्ाा काननू 

बिोयिि अपिुाली प्राप्त गना सक्ने प्राथयिकिा क्रििा रहकेो व्ययि, िािा, िाइि,ु सानीआिा, 

ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पयि वा पत्नी िफा का सास,ू ससरुा, फूप,ु फूपाि,ु साला, िेठान, साली, 

यर्र्ी, बयहनी, यभनािु, बयहनी ज्वाइा ाँ, भाञ्िा, भाञ्िी, भाञ्िी ज्वाइा ाँ, भाञ्िी बहुारी िथा त्यस्िो 

नािाका व्ययिको एकासगोलिा रहकेो पररवारको सर्स्य सम्झनपुछा । 

(ख) यनिले अन्य कुनै हयैसयििा गरेको कुनै काया वा यनि संलग्न रहकेो कुनै यवषय सिावेश रहकेो कुन ै

यबवार्; 

(ग) कुनै यवषयिा यनिले यबवार् चलने वा नचलने यवषयको छलफलिा सहभायग भइा कुनै राय यर्एको भए 

सो यवषय सिावेश रहकेो यबवार्; वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ल ेआिारभिू रूपिा यनि र यनिको एकाघरसंगोलका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथा 

बायझएको यबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको कुनै अवस्था र्येखएिा िनु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा उि सर्स्यले यबवार् 

हनेा नहुने कारर् खलुाइा आर्शे गनुापनेछ । 



  (३) उपर्फा (१) को प्रयिकुल हुन ेगरी कुन ैसर्स्यले कुन ैयबवार्को कारवायह र यकनारािा सहभायग हुन लागेिा 

यबवार्को कुनै पक्षले आवश्यक प्रिार् सयहि यबवार्को कारवायह यकनारा नगना यनवेर्न यर्न सक्नछे र सो सम्बन्ििा काि 

कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार यबवार् यनरुपर् हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था 

अनसुारको सभाले िोकेको सयियिले काि कारवायह र यकनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोयिि गर्ाा सभाले यबवार्का पक्षहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोयिि गयठि सयियिबाट 

यबवार्को कारवायह यकनारा हुने कुराको िानकारी गराइा उि सयियि सिक्ष उपयस्थि हुन पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

यनर्ाय र अन्य आरे्श 

४१. यनर्ाय गनुापनेाः (१) सयियिले सनुवाइाको लायग पेश भएको यबवार् हरे्ाा कुनै प्रिार् बझु्नपुने बााँयक नरयह यबवार् यकनारा 

गने अवस्था रहकेो र्येखएिा सोयह पेशीिा यबवार्िा यनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि यनर्ाय गरेपयछ यनर्ायको व्यहोरा यनर्ाय यकिाबिा लेयख सयियििा उपयस्थि सर्स्यहरू 

सबैले र्स्िखि गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयिि गरीएको यनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचयलि काननू बिोयिि खलुाउनपुने यववरर् 

खलुेको परू्ा पाठ यनर्ाय भएको यियिले बयढिा साि यर्न यभत्र ियार गरी यियसल सािेल राख्नपुछा ।   

(४) उपर्फा (१) िा िनुसुकै कुरा लेयखएको भए िापयन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनायसब कारर्ल ेगर्ाा 

सोयह यर्न यबवार् यनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगायि हप्ताको कुन ैयर्नको लायग अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ । 

४२. यनर्ायिा खुलाउनुपनेाः (१) सयियिले र्फा ४१ बिोयिि गरेको यनर्ायको परू्ापाठिा यस र्फा बिोयििका कुराहरू 

खलुाइा अनसुचूी-७ बिोयििको ढााँचािा ियार गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि परू्ापाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रयिबार्ीको यियकर, यनर्ाय गनुापने र्येखएको यवषय, 

र्वु ैपक्षबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यवषय खलुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उललेख भए र्येख बाहके परू्ापाठिा र्हेायका कुराहरू सिेि खलुाउनपुनेछः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) यबवार्को कुनै पक्षले काननू व्यवसायी राखेको भएिा यनिले पेश गरेको बहस नोट िथा बहसिा 

उठाइएका िलु यवषयहरु; 

(ग) यनर्ाय गनाको लायग आिार यलइएको प्रिार्का साथ ैर्वु ैपक्षबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको 

यवशे्लषर्; 

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

िथा 

(ङ) यनर्ाय उपर पनुरावेर्न लाग्ने भएिा पनुरावेर्न लाग्ने यिलला अर्ालिको नाि र के कयि यर्नयभत्र 

पनुरावेर्न गनुापने हो सो सिेि ।  



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

(क) साक्षी वा सिायिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो निीरको यववरर् र यबवार्िा उि निीरको 

यसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको हो भन्ने कारर् सयहिको यवशे्लषर्; 

(ग) यनर्ायबाट कसैलाइा कुनै कुरा यर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइा के कयि भराइा यर्नपुने हो सोको 

यववरर्; िथा 

(घ) यबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्ि ुसयियि सिक्ष पेश भएको भए सो 

िालसािान वा वस्िकुो हकिा के गने हो भन्ने यवषय । 

४३. प्रारयम्िक सनुवार्ािा यनर्ाय हुनसक्नेाः (१) सयियिले पयहलो सनुवाइाको लायग पेश भएको अवस्थािा न ैयबवार्िा थप 

प्रिार् बयुझरहनपुन ेअवस्था नरहकेो र्खेेिा अथवा हर्म्यार् वा हकर्यैा वा सयियिको क्षेत्रायिकार नरहकेो कारर्ल ेयबवार् 

यनर्ाय गना नयिलने र्खेेिा पयहलो सनुवाइािा न ैयनर्ाय गना सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनर्ाय क्षेत्रायिकारको अभाव रहकेो कारर्ले भएको अवस्थािा क्षेत्रायिकार ग्रहर् 

गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य यनकायिा उिरुी गना िान ुभयन सम्बयन्िि पक्षलाइा िानकारी यर्न ुपनेछ । 

४४. यनर्ाय सशंोिनाः (१) सयियि सिक्ष यबवार्को पक्ष वा कुनै सरोकारवालाले यबवार्को यनर्ायिा भएको कुनै लेखाइाको 

त्रटुी संशोिन गरी पाउन यियकर यलइा यनर्ायको िानकारी भएको पैंयिस यर्न यभत्र यनवेर्न यर्न सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न परी सयियिले हरे्ाा सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट यनर्ायको िलू 

आशयिा कुनै हरेफेर नहुने र्खेेिा छुिै पचाा खिा गरी यनवेर्न बिोयिि यनर्ाय संशोिन गने आर्शे यर्नसक्नेछ । 

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

४५. यनर्ायिा हेररे्र गना नहुनेाः (१) सयियिका सर्स्य अथवा अरु कसैल ेपयन सयियिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपयछ 

यनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुाँर्नै । 

  (२) कसैले उपर्फा (१) बिोयिि को कसरु गने किाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लायग सम्बयन्िि यनकायिा 

लेयख पठाउनपुनेछ ।  

४६. यनर्ाय िएपयछ गनुापने कारवायहाः (१) उिरुी प्रशासकले सयियिबाट यनर्ाय भएपश्चाि यनर्ाय यकिाबिा सयियिका 

सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी यनर्ाय यकिाब र यियसल यिम्िा यलनपुछा । 

  (२) यस ऐन बिोयिि यनर्ायको परू्ापाठ ियार भएपयछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपयछ उिरुी प्रशासकले 

यनर्ायको कायाान्यवय गनाका लायग ित्काल गनुापन ेकेयह काया भए सो सम्पन्न गरी यियसल अयभलेखको लागी पठानपुछा 

। 

४७. यनर्ाय गनापने अवयिाः (१) सयियिले प्रयिवार् र्ायखल भएको वा बयान गनुापनेिा प्रयिबार्ीको बयान भएको यियिल े

िथा प्रयिवार् र्ायखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपुन ेम्यार् भिुान भएको यियिले नब्बे यर्नयभत्र यबवार्को 

अयन्िि यनर्ाय गनुापनेछ ।  



  (२) उपर्फा (१) बिोयििको सियावयि गर्ना गर्ाा िेलयिलापको लायग पठाइाएको यबवार्को हकिा 

िेलयिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइा अवयि गर्ना गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन यबवार्िा बझु्नपुन ेप्रिार् िथा परुा गनुापन ेप्रयक्रया बााँयक 

नरही यबवार् यनर्ाय गना अङ्ग पयुगसकेको भए सो पगुेको पन्र यर्नयभत्र अयन्िि यनर्ाय गनुापनेछ । 

  

४८. अन्िररि सरंिर्ात्िक आरे्श जारी गना सयकनेाः  

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि (क) र्येख (ङ) सम्ि उललेयखि यबषयिा ित्काल अन्िररि संरक्षर्ात्िक 

आर्शे िारी गना सयकनेछ । यनिको अवस्था र वस्िगुि पररयस्थयिको प्रारयम्भक छानयवन गरी ित्काल आर्शे नगरे 

यनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्िक प्रभावको िुलयांकन गनुा पर्ाछ । न्याययक सयियिले िारी गने अन्िररि संरक्षर्ात्िक 

आर्शे अनसुचूी ८ िा उललेख गरे बिोयिि हुनेछ । 

 

 

पररच्छेर्-७ 

सयियिको सयचवालय 

४९. सयियिको सयचवालयाः (१)सयियिको कायासम्पार्नलाइा सहयिकरर् गना एक सयचवालय रहने छ । 

  (२) उपर्फा (१) विोयििको सयचवालयिा कायापायलकाले आवश्यिा अनसुार उिरुी प्रशासक, अयभलेख 

प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सयचवालयको कायासम्पार्नलाइा व्यवयस्थि गना सयचवालय 

अन्िगाि उिरुी शाखा/ फााँट िथा अयभलेख शाखा /फााँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए र्येख बाहके उिरुी प्रशासकको काि, 

किाव्य र अयिकार र्हेाय बिोयिि हुनेछः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रयिवार् र अन्य यलखिहरु िााँच गरी रीि पगुेको भए काननू बिोयिि लाग्न ेर्स्िरु 

यलइा र्िाा गने र र्िाा गना नयिलने भए कारर् िनाइा र्रपीठ गन;े 

(ख) यववार्िा प्रिार्को लायग पेश भएका नक्कल कागिलाइा सक्कलसाँग यभिाइा यठक र्येखएिा प्रिायर्ि 

गने र यियसल सािेल राख्ने िथा सक्कलिा केयह कैयफयि र्येखएिा सो िनाइा सम्बयन्िि पक्षको 

सयहछाप गराइा राख्ने; 

(ग) पेश भएका यलखि साथ संलग्न हुनपुन ेप्रिार् िथा अन्य कागिाि छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन 

िााँच्ने; 

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

(ङ) यववार्का पक्षलाइा िारेख वा पेशी िारेख िोक्ने; 

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



(छ) काननू बिोयिि वारेस यलन ेिथा गजु्रेको िारेख थाम्ने यनवेर्न यलइा आवश्यक कारवाही गने; 

(ि) सयियिबाट भएको आर्शे कायाान्वयन गने गराउन;े 

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

(ञ) आवश्यकिानसुार सयियिको िफा बाट पत्राचार गन;े 

(ट) सयियिको आर्शेले िािेल गनुापने म्यार् िािेल गनेगराउन,े िािेल भएको म्यार्को िािेली िााँची 

रीिपवूाकको नभए पनुः िारी गने िथा अन्य अर्ालि वा यनकायबाट प्राप्त भएको नगरपायलकाले िािेल 

गररयर्नपुने म्यार् िािेल गने गराउने; 

(ठ) यनर्ाय यकिाब र उिरुीको यियसल यिम्िा यलने; 

(ि) सयियििा र्िाा भएका यववार् िथा यनवेर्न लगायिका कागिािको अयभलेख ियार गने र िायसक वा 

वायषाक प्रयिवेर्न पेश गनुापन ेयनकाय सिक्ष प्रयिवेर्न ियार गरी संयोिकबाट प्रिायर्ि गराइा सम्बयन्िि 

यनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो यिम्िा रहकेा उिरुीका यियसलिा रहकेा कागिािको रीिपवूाक नक्कल यर्ने; 

(र्) यिलला अर्ालििा पनुरावेर्न लाग्ने गरी यनर्ाय भएका यववार्िा पनुरावेर्न म्यार् िारी गरी िािेल 

गनेगराउने; 

(ि) अर्ालि वा अन्य कुन ैयनकायिा यववार्को यियसल वा कुनै कागिाि पठाउनपुन ेभएिा सयियिलाइा 

िानकारी गराइा यियसल वा कागिाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपयछ काननू बिोयिि सरुयक्षि राख्ने 

व्यवस्था यिलाउने; 

(ि) यनर्ाय यकिाब यिम्िा यलने; िथा 

(थ) पेश भएका यनवेर्न लगायिका कागिाििा सयियिबाट आर्शे हुनपुने वा यनकासा यलनपुनेिा सयियि 

सिक्ष पेश गने । 

 

५१. अयिलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहके अयभलेख प्रशासकको काि, 

किाव्य र अयिकार र्हेाय बिोयिि हुनेछः 

 (क) यनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीः 

(१) यनर्ाय कायाान्वन सम्बन्ििा परेका यनबेर्नहरु हरेी िांची ररिपबुाक भने आबश्यक र्स्िरु यलई 

र्िाा गने र बेररिको भए र्रयपठ गने; 

(२) यनर्ाय बिोयिि चलन चलाउनपुन,े कुनै कुरा यर्लाइाभराइा यर्नपुन े लगायिका यनर्ाय 

कायाान्वयनका लायग गनुापने कायाहरु गने िथा यनर्ाय कायाान्वयनको अयभलेख राखी काननू 

बिोयिि यववरर् पठाउनपुने यनकायहरुिा यववरर् पठाउने; 

(३) यनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा यनवेर्न यर्एका पक्षहरुको वारेस यलने, सकार गराउने, गजु्रेको 

िारेख थिाउने लगायिका कायाहरु गने; 

(४) सयियिको आर्शेले रोक्का भएको वा अरु कुन ैअर्ालि वा यनकायबाट रोक्का भ ैआएको 

िायिेथा अन्य अि्िा अर्ालििा र्ायखल चलान गनुापने भए सो गने; 

(५) यनर्ाय बिोयिि यललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुापन ेभए सो सिेि गने; िथा 



(६) लेयखए र्येख बाहकेको कुन ैकाया यनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा गनुापने भएिा सयियि सिक्ष 

पेश गरी आर्शे बिोयिि गन े। 

 (ख) अयभलेख संरक्षर् सम्बन्िीः 

(१) अयभलेख शाखाको रेखर्खे गरी यनर्ाय भएका यियसल सरुयक्षि राख्ने र काननू बिोयिि 

सिाउनेपने कागिहरु सिाउने; 

(२) यनर्ाय भएका यियसलहरुिा कागिाि िााँच गरी र्रुुस्ि रहनेरहकेो हनेे र यियसल काननू 

बिोयिि गरी र्रुुस्ि अवस्थािा राख्ने; 

(३) काननू बिोयिि सिाउने कागिको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सरुयक्षि रहने व्यवस्था गन;े 

(४) अयभलेख शाखािा प्राप्त भएको यियसलहरुको सालबसाली अयभलेख राख्ने र 

आवश्यकिानसुार यववरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा यनकायबाट अयभलेखिा रहकेो यियसल वा कुन ैकागिाि िाग भै आएिा 

रीिपवूाक पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपयछ रीिपवूाक गरी सरुयक्षि राख्ने । 

५२. उजुरी प्रशासक वा अयिलेख प्रशासकको आरे्श उपरको यनवेर्नाः (१) यस ऐन बिोयिि उिरुी प्रशासक वा 

अयभलेख प्रशासकले गरेको आर्शे वा कारवाही उपर यचि नबझु्न ेपक्षले सो आर्शे वा कारवाही भएको पााँच यर्नयभत्र 

सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

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

यभत्र यनवेर्न उपरको कारवायह टुङ्ग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न उपर आर्शे वा यनर्ाय 

गनुापवूा केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र यनर्ाय वा आर्शे गनुापनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलयिलाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३. यिलापत्र गराउनेाः (१) सयियिले प्रचयलि काननू बिोयिि यिलापत्र हुन सक्न ेिनुसकैु उिरुीिा यिलापत्र गराउन सक्नेछ 

। 

  (२) यववार्का पक्षहरूले यिलापत्रको लायग अनसुचूी-९ बिोयििको ढााँचािा यनवेर्न यर्एिा सयियिले उिरुीिा 

यिलापत्र गराउन उपयिु र्खेेिा यिलापत्र गराइयर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि पक्षहरूले यर्एको यनवेर्नको व्यहोरा सयियिले र्वुै पक्षलाइा सनुाइा त्यसको पररर्ाि 

सम्झाइा पक्षहरूको यिलापत्र गने सम्बन्ििा सहियि रह ेनरहकेो सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोयिि सनुाउाँर्ा पक्षहरूले यिलापत्र गना िञ्िरु गरेिा सयियिले पक्षहरूको यनवेर्निा उललेख 

भएको व्यहोरा बिोयििको यिलापत्र िीन प्रयि ियार गराउनपुनेछ । 



  (५) उपर्फा (४) बिोयििको यिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाइा पढीबााँची सनुाइा यिलापत्र गना िञ्िरु भएिा 

पक्षहरूको सयहछाप गराइा सयियिका सर्स्यहरूले यिलापत्र कागि अनसुचूी-१० बिोयििको ढााँचािा प्रिायर्ि गरी एक 

प्रयि सयियिले अयभलेखको लायग यियसलिा राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रयि बार्ी िथा प्रयिबार्ीलाइा यर्नपुनेछ । 

   

५४. िेलयिलाप गराउन सक्नेाः (१) सयियिले प्रचयलि काननू बिोयिि यिलापत्र गना यिलने उिरुीिा पक्षहरूबीच िेलयिलाप 

गराउन सक्नेछ । 

  (२) पक्षहरूले िनुसकैु िहिा यवचारािीन रहकेो प्रचयलि काननूल ेिेलयिलापको िाध्यिबाट सिािान गना 

सयकने यववार्िा यववार्का पक्षले संयिु रूपिा सयियि सिक्ष यनवेर्न यर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि यनवेर्न यर्एकोिा िेलयिलापबाट उिरुीको यनरोपर् हुन उपयिु र्येखएिा सयियिले 

त्यस्िो उिरुी िेलयिलापको िाध्यिबाट यनरोपर् गना लेयख पठाउन ुपनेछ । 

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

गराइायर्नपुनेछ । 

  (५) िेलयिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोयिि हुनेछ । 

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

िेलयिलापको िाध्यिबाट उिरुीको यनरोपर् हुन नसकेिा पक्षहरूलाइा उिरुीको पेशी िारेख िोयक काननू बिोयिि 

कारवाही गरी सनुवाइा िथा यनर्ाय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोयििको 

उिरुीिा िेलयिलाप वा यिलापत्र हुन नसकेिा सयियिले अयिकार क्षेत्र रहकेो अर्ालििा िाने भयन सनुाइायर्नपुनेछ । 

५६. िेलयिलाप वा यिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन कुन ैउिरुीिा यिलापत्र 

गराउाँर्ा उिरुीको प्रकृयि वा यिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको कुनै यववार् वा सावाियनक िथा 

सरकारी सम्पयि वा यहििा असर पने र्येखएिा सयियिले त्यस्िो यववार्िा यिलापत्र गराउनेछैन । 

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

५७. िेलयिलापको लायग प्रोत्साहन गनेाः (१) सयियिले सयियि सिक्ष सनुवाइाको लायग पेश भएको उिरुीिा िेलयिलाप 

हुनसक्ने सम्भावना रहकेो र्खेेिा पक्षहरूलाइा िेलयिलापको लायग िारेख िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको िारेखको यर्न सयियिले यववार्का पक्ष िथा यवपक्ष, उपयस्थि भएसम्ि पक्षले 

पत्याइा साथ ैयलइआएका अन्य व्ययि सिेि उपयस्थि गराइा िेलयिलापको लायग छलफल गराइा पक्षहरूको बीचिा सहियि 

भएिा सहियि भए बिोयिि यिलापत्र कागि ियार गना लगाइा यिलापत्र गराइायर्नपुनेछ । 

  (३) उिरुीिा िोयकएको म्यार्िा सयियि सिक्ष उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि भएर पयन िारेख गिुारी यववार्िा 

िारेखिा नरहकेो पक्ष अथवा यववार्िा पक्ष कायि नभएको भए िापयन यववार्को पेटबोलीबाट उिरुीको पक्ष कायि हुने 



र्येखएको व्ययि सिेि िेलयिलापको लायग उपयस्थि भएिा सयियिले िेलयिलाप गराइा यिलापत्रको कागि गराइायर्नपुनेछ 

। 

५८. प्रारयम्िक सनुवार्ा पूवा िेलयिलापाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रारयम्भक सनुवाइाको लायग सयियि सिक्ष उिरुी पेश हुनपुवूा 

उिरुीिा िेलयिलाप हुनसक्ने अवस्था र्येखएिा वा पक्षहरूल ेसो व्यहोराको यनवेर्न यलइा आएिा यिलापत्रको व्यहोरा 

खलुेको कागि ियार गरी सयियि सिक्ष पेश गनासक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा यिलापत्रिा अयन्िि सहियि निुटेको भए िापयन पक्षहरू िेलयिलापको लायग 

प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा उिरुी प्रशासकले पक्षहरूको यनवेर्न यलइा उिरुीिा िेलयिलापको लायग िेलयिलापकिाा 

सिक्ष पठाउने आर्शेको लायग सयियि सिक्ष पेश गनासक्नेछ । 

५९. िेलयिलापकिााको सचूी ियार गनेाः (१) सयियिले िेलयिलापको काया गराउनको लायग र्हेाय बिोयििको योग्यिा 

पगुेको व्ययिहरूको यववरर् खलुाइा सम्भायवि िेलयिलापकिााको सचूी ियार गनेछः 

 (क) कयम्ििा स्नािक उयिर्ा गरेको;  

 (ख) कुनै रािनीयिक र्ल प्रयि आस्था राखी रािनीयििा सयक्रय नरहकेो; िथा 

 (ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

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

 (ङ)  २५ बषा उिेर परुा भएको । 

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

हकिा यनिलाइ यनरन्िरिा यर्न सयकने । 

  (२) िेलयिलापकिााको सचूी ियार गरेपयछ सयियिले सचूी सभा सिक्ष पेश गरी अनिुोर्न गराउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि सचूी अनिुोर्न भएपयछ सयियिले सावाियनक िानकारीको लायग सूचना प्रकाशन 

गनुापनेछ िथा िेलयिलापको लायग पठाउाँर्ा प्रत्येक पक्षलाइा सो सूची उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

६०. िेलयिलापकिााको सचूी अद्यावयिक गनेाः (१) सयियिले र्फा ५९ बिोयिि ियार भएको सचूी प्रत्येक वषा 

अद्यावयिक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषा अद्यावयिक गरेको िेलयिलापकिााको सचूी सयियिले सभाबाट अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि िेलयिलापकिााको सचूीिा सचूीकृि हुन योग्यिा पुगेको व्ययिले 

सयियि सिक्ष सचूीकृि गररपाउनको लायग अनसुचूी-११ बिोयििको ढााँचािा यनवेर्न यर्नसक्नेछ । 

६१. िेलयिलापकिााको सचूीबाट हटाउनेाः (१) सयियिले र्फा ६० बिोयिि िेलयिलापकिााको सचूी अद्यावयिक गर्ाा 

र्हेायको अवस्थाका िेलयिलापकिााको नाि सचूीबाट हटाउनेछः- 

(क) यनिको ितृ्य ुभएिा; 

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

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

(घ) यनि कुनै संस्थासाँग सम्बध्र् रहकेोिा सो संस्था खारेि वा यवघटन भएिा; र 



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

(च) बसाई सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि सचूीबाट नाि हटाइएका िेलयिलापकिााहरूको नािावली सयियिले सावाियनक 

सचूनाको लायग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेलयिलापको लायग सियावयि िोक्नेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि िेलयिलाको लायग िेलयिलापकिाा पठाउाँर्ा 

बयढिा यिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ । 

  (२) िेलयिलापको लायग पठाउाँर्ा सािान्यियाः वयढिा िीनिना िेलयिलापकिााबाट िेलयिलाप गराउन ेगरी 

िोक्नपुनेछ ।   

६३. िेलयिलापकिााको छनौटाः (१) सयियिले िेलयिलाप गराउन े सहयिकरर् कायाको लायग अनिुयि प्राप्त 

िेलयिलापकिााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा पक्षहरूबीचिा एकिना िेलयिलापकिााको लायग सहियि नभएिा सयियिले 

पक्षहरूको सहियििा यिन िना िेलयिलापकिााको छनौट गनुापनेछ । 

  (३) पक्षहरूको बीचिा िेलयिलापकिााको नाििा सहियि हुन नसकेिा सयियिले िेलयिलापकिााको सचूीिा 

रहकेा िेलयिलापकिााहरू िध्येबाट र्वुै पक्षबाट एक-एक िना िेलयिलापकिाा छनौट गना लगाइा िेस्रो िेलयिलापकिाा 

छनौट गररयर्नपुनेछ । 

  (४) उिरुीका सबै पक्षको सहियििा िेलयिलापकिााको सचूीिा नरहकेो यस ऐन बिोयिि िेलयिलापकिाा हुन 

अयोग्य नभएको कुनै व्ययि वा संस्थाबाट िेलयिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहिि भै यलयखि यनवेर्न यर्एिा सयियिले 

त्यस्िो व्ययि वा संस्थालाइा िेलयिलापकिाा िोयकयर्नपुनेछ । 

६४. िेलयिलापकिााको पररविानाः (१) सयियिले र्हेायको अवस्था परर पक्षहरूले यनवेर्न यर्एको अवस्थािा 

िेलयिलापकिाा पररविान गररयर्नपुनेछः- 

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

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

(ग) यववार्को कुन ैपक्षले िेलयिलापकिाा प्रयि अयवश्वास रहकेो यलयखि िानकारी गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्ल ेिेलयिलापकिााले िेलयिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा; 

(ङ) यववार्को यवषयवस्ििुा िेलयिलापकिााको कुनै स्वाथा रहकेो िेलयिलापकिााल ेिानकारी 

गराएिा वा कुनै स्रोिबाट सयियि सिक्ष िानकारी भएिा; िथा 

(च) िेलयिलापकिााल े िेलयिलापकिााको हयैसयिले कायागर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य प्रचयलि 

काननू बिोयिि पालन गनुापने आचरर् पालन नगरेिा । 

  (२) िेलयिलापकिाा पररविानको कारर्ल ेिोयकएको सियिा िेलयिलापको काया सम्पन्न हुन नसक्न ेभएिा 

सयियिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछ । 



६५. िेलयिलापको लायग पठाउाँर्ा गने प्रयियााः (१) सयियिले कुन ैउिरुी िेलयिलापको लायग िेलयिलापकिाा सिक्ष 

पठाउाँर्ा पक्षहरूलाइा िेलयिलापकिााको सम्पका  उपलब्ि गराइा िेलयिलापकिाा सिक्ष उपयस्थि हुने िारेख िोयक र्हेाय 

बिोयििको कागि साथ ैरायख लेयखपठाउनपुनेछः 

(क) उिरुीको सारसंक्षेप वा िखु्य िखु्य कागिािको प्रयियलपी; 

(ख) उिरुीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टेयलफोन नम्बर, 

इािेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  यववरर्; िथा 

(ग) िेलयिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुापन ेस्थान र सिय । 

  (२) िेलयिलापकिााले सयियि सिक्ष िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (३) िेलयिलापको लायग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि यर्न यभत्र उिरुीको पक्षहरू सयियि सिक्ष उपयस्थि 

हुने गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन िेलयिलापकिााले िोयकएको सिय अगावै उिरुी सयियि 

सिक्ष यफिाा पठाउने यनर्ाय गरेिा सो यनर्ायको िानकारी भएको साि यर्न यभत्र पक्षहरूलाइा सयियि सिक्ष उपयस्थि हुनेगरी 

पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलयिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रयियााः (१) सयियिले पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापको लायग छलफल गने 

िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पक्ष िथा िेलयिलापकिाालाइा सोको िानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

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

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

र्ाययत्व रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयििको र्ाययत्व पक्षहरूले परुा नगरेिा िेलयिलापकिााले िेलयिलापको प्रयक्रया बन्र् गरी 

सयियिलाइा सोको यलयखि िानकारी गराइा उिरुीको कागिाि यफिाा पठाउनसक्नेछ । 

  (४) िेलयिलापको क्रििा िेलयिलापकिााले पक्षहरूबीचिा सहिकिााको भयूिका गनेछ र उि भयूिका यनवााह 

गने क्रििा यनिले पक्षहरू बाहके र्हेायका व्ययिहरूसाँग सिेि एकल वा सािूयहक वािाा गनासक्नेछः 

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

(ख) यववार्को यवषयवस्िकुो बारेिा िानकारी रहकेो स्थानीय भद्रभलार्िी । 

  (५) िेलयिलापकिााले पक्षहरूको सहियििा पक्षहरूसाँग र्हेाय बिोयिि वािाा गनासक्नेछः 

(क) पक्षहरूसाँग एकल एकान्िवािाा; िथा 

(ख) टेयलफोन वािाा, यभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप । 

  (६) प्रचयलि काननू िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहुनगेरी पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले 

िेलयिलापको कायायवयि यनिाारर् गनासक्नेछ । 

६७. िेलयिलापकिााको आचरर्ाः (१) िेलयिलापकिााले र्हेाय बिोयििको आचरर् पालन गनुापनेछः- 

(क) िेलयिलाप सम्बन्िी कारवाही यनष्पक्ष ढङ्गले सम्पार्न गनुापन;े 



(ख) कुनै पक्षप्रयि झकुाव, आग्रह, पवूााग्रह नराख्ने वा राखेको र्येखने कुनै आचरर् वा व्यवहार 

नगने; 

(ग) कुनै पक्षलाइा िर, त्रास, झकु्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलयिलाप गराउन नहुन;े 

(घ) यववार् कायि रहकेो अवस्थािा यववार्को कुनै पक्षसाँग आयथाक कारोबारिा साँलग्न नहुने; 

(ङ) िेलयिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचयलि काननू िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यवपरीि आचरर् 

गना नहुने; 

(च) िेलयिलापको क्रििा पक्षहरुसाँग सम्िानिनक, सर्भावपरू्ा र सबै पक्षप्रयि सिान व्यवहार 

कायि गने; 

(छ) िेलयिलापको क्रििा पक्षहरुले व्यि गरेको यवषयवस्िकुो गोपनीयिा कायि राख्ने; िथा 

(ि) िेलयिलापको क्रििा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा वस्ि ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपयछ 

वा यनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपयछ सम्बयन्िि पक्षलाइा सरुयक्षि यफिाा गने । 

  (२) सयियिले कुनै िेलयिलापकिााले उपर्फा (१) बिोयििको आचरर् पालना नगरेको उिरुी परी वा सो 

यवषयिा स्वयं िानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा यठक र्येखए त्यस्िो िेलयिलापकिाालाइा िेलयिलापकिााको 

सचूीबाट हटाउनेछ । 

६८. यलखि ियारी र यिलापत्राः (१) िेलयिलापकिााले पक्षहरुसाँगको छलफल पश्चाि िेलयिलापको लायग र्वु ैपक्ष सहिि 

भएकोिा यिलापत्र गराइा सहियि भएको यवषयवस्ि ुबिोयििको यिलापत्रको यलखि ियार गरर सयियि सिक्ष पठाउनपुनेछ 

। 

६९. िेलयिलाप निएको उजुरीिा गनुापने कारवाहीाः (१) िेलयिलापकिााले पक्षहरु बीचिा िेलयिलाप हुन नसकेिा सो 

व्यहोरा खलुाइा प्रयिवेर्न ियार गरी यववार्का सबै कागिाि सयहि सयियििा यफिाा पठाउनपुनेछ । 

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

म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेलयिलाप निएको उजुरीिा यनर्ाय गनुापनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा सयियिले िेलयिलापको 

लायग पठाएको उिरुीिा पक्षहरुबीच िेलयिलाप हुन नसयक िेलयिलापकिााको प्रयिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा काननू 

बिोयिि कारवाही गरी यनर्ाय गनुापछा ।  

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन र्हेाय बिोयििको उिरुीिा अयिकारक्षेत्र ग्रहर् गन े

सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा उिरुी गना िान ुभयन सनुाइा पठाइायर्नपुछाः- 

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

(ख) कुन ैअर्ालि वा यनकायबाट िेलयिलापको लायग प्रेयषि भएको यववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को र्हेाय (ख) बिोयििको यववार्िा सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउाँर्ा हायिर हुन 

िाने िारेख िोकी पठाउने िथा यियसल सिेि नक्कल खिा गरी अयभलेख रायख सक्कल यियसल सम्बयन्िि अर्ालि वा 

यनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेलयिलाप र्स्िुराः (१) िेलयिलापिा िाने यववार्को हकिा िेलयिलापकिााले पक्षहरुले सहियििा यर्न िञ्िरु 

भएर्येख बाहके कुनै प्रकारको शुलक लाग्ने छैन ।  



िर पक्षहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले पक्षहरुबाट बढीिा रु. ५००।-/५००।- यलन पाउनछेन ।  

(२) यववार्को पक्ष र यवपक्षबीच िेलयिलाप भएको व्यहोरा प्रिायर्ि गरर काननू बिोयिि र्िाा गर्ाा 

नगरपायलकाको आयथाक ऐनिा िोयकएकोिा सोयह बिोयिि र निोयकएको अवस्थािा कुनै एक पक्षसंग परैु वा र्वुै पक्षसंग 

आिा आिा गरर कुल रु. १,००० रुपैया नगरपायलकाले सेवा शुलक बापि उठाउन सक्नेछ । 

७२.  सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलयिलाप प्रविान गना किाचारी िोक्न सक्नेाः (१) सयियिले स्थानीय स्िरिा 

िेलयिलाप प्रवध्र्ान गनाको लायग कायापायलकािा अनरुोि गरेिा किाचारी खटाइा सिरु्ाय स्िरिा िेलयिलापको 

प्रवध्र्ानात्िक कायाक्रि गना सयकनेछ । 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हुने सािरु्ाययक िेलयिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा अनभुव नभएका 

िेलयिलापकिाावाट िेलयिलाप गराउन वािा पने छैन । 

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

 

पररच्छेर्-९ 

यनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था  

७३. सयचवालयको यजम्िेवारीाः कायापायलकाको प्रत्यक्ष यनयन्त्रर् र यनर्शेनिा रयह सयियिको यनर्ाय कायाान्वयन गने गराउन े

सम्बन्िी सम्परू्ा कायाको रेखर्खे गने यिम्िेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनेाः (१)नगरपायलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै विा कायाालय िथा अन्य कायाालयले यस ऐन 

िथा प्रचयलि काननू बिोयिि सयियिले गरेको यनर्ाय बिोयिि व्ययि वा संस्था वा अन्य कसैसाँग असलु गनुापन ेिरीवाना 

वा अन्य रकि असलुउपर गना सहयोग गनुापनेछ ।  

  (२) यस ऐन िथा प्रचयलि काननू बिोयिि सयियिले असलू गनापने िरीवाना, यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि 

असलुउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोयििका कायाालयहरुले कुनै यसफाररश वा कुनै काया गररयर्नेछैनन । 

७५. असलु उपर गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाय बिोयिि कुन ैपक्षसाँग िरीवाना वा यबगो वा अन्य कुनै 

प्रकारको असलु उपर गनुापने भएिा सो पक्षले िरीवाना यिना बझुाउन लयाएिा बयुझ सर्र गरी िरीवानाको लगि किा 

गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयिि असुलउपर नभएिा लगि राखी सम्बयन्िि पक्षको नाि नािेसी िथा िरीवाना रकि 

सिेिको यववरर् नगरपायलकाको कायाालयका साथ ैसबै विा कायाालयिा सिेि अयभलेखको लायग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बयन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोयिि लेयख आएिा त्यस्िो पक्षसाँग िरीवाना रकि असलुउपर 

गरी अयभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनपुनेछ । 

   

७६. िरीिराउ गनेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरेको कुन ै यनर्ाय बिोयिि कुन ैपक्षले राखेको र्स्िरु, वा अन्य कुनै 

प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइा पाउन ेभएिा भराइा पाउन ेपक्षले भरी यर्नपुन ेपक्षको त्यस्िो रकि भराइा यर्नपुने स्रोि 

खलुाइा अनसुचूी-१२ बिोयििको ढााँचािा यनवेर्न यर्नपुनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्ाँर्ा यथासम्भव नगर् रहकेो बै ाँक खािा वा कुनै सहकारी वा बचि संस्थािा 

रहकेो रकि र सो नभएिा यललाि यबक्री गरी असलु उपर गनुापन ेअवस्था भएिा कुनै अचल सम्पयिको व्यहोरा खलुाइा 

यनवेर्न यर्नपुनेछ । 

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

७७. चलन चलार्ायर्नेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरेको कुनै यनर्ाय बिोयिि कुनै सम्पयि वा अयिकार वा कुनै 

यवषयवस्ि ुवा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्िो चलन पाउने यवषयको यववरर् खलुाइा 

अयभलेख प्रशासक सिक्ष अनसुूची-१३ को ढााँचािा यनवेर्न यर्नपुनेछ । 

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

चलाइायर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्ाँर्ा चलन चलाउन ु पने सम्पयिको र्फा ७८ बिोयििको यववरर् 

खलुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पयिको यववरर् खुलाउनुपनेाः भररभराउ गना वा चलन चलाइ पाउनको लायग यनवेर्न यर्ने यववार्को पक्षले यनवेर्निा 

सम्पयिको यववरर् उललेख गर्ाा र्हेाय बिोयििको यववरर् खलुाउन ुपनेछः- 

  (क) अचल सम्पयिको यववरर् 

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

(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा क्षेत्रफल;;    

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

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

(५) कच्ची वा पयक्क सिकसाँग िोयिएको व्यहोरा; 

(६) घरिग्गाको स्वायित्व रहकेो व्ययिको नाि थर साथै स्वायित्व भन्र्ा फरक व्ययिको 

भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथ ैअन्य यववरर्; िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्यबयक्र हुन सक्न ेन्यनूिि िलूय । 

  (ख) चल सम्पयिको यववरर्ः 

(१) चल सम्पयि रहकेो ठाउाँ िथा भोग वा यनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर; 

(२) बै ाँक खािािा रहकेो नगर् भए खािावालको साथ ैबै ाँक िथा शाखाको नाि; 

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

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

साँख्या । 

७९. सम्पयि रोक्का राख्नेाः (१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोयिि यनर्ाय कायाान्वयनको लायग यनवेर्न परेपयछ 

र्खेाइएको सम्पयिको हकिा आवश्यक पने ियि िेथा रोक्का राख्ने सम्बन्ििा यनर्ायको लायग कायाापायलका सिक्ष पेश 

गने र कायापायलकाबाट रोक्का राख्ने यनर्ाय गरेपछी यनर्ाय बिोयिि िेथा रोक्का राख्नको लायग सो िेथा र्िाा रहकेो 

कायाालय वा रयिष्रेशन गने कायाालयिा लेयख पठाउनपुनेछ । 



  (२) बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पयिको हकिा यनवेर्न परेको बयढिा र्इुा यर्न यभत्र सम्पयि िायर्ाि गना 

लगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने ियि सम्पयि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, िनुाफा आयर् 

आय यनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नपुछा र त्यसको भपााइा सम्बयन्िि पक्षलाइा यर्नपुछा । 

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

रोक्का राखी रोक्काको सचूना आवश्यकिाअनसुार लेखा शाखा वा सम्बयन्िि बै ाँक वा सम्बयन्िि यनकायिा िरुुन्ि लेयख 

पठाउनपुनेछ । 

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

 

८०. सम्पयि यललाि गर्ाा अपनाउनुपने कायायवयिाः (१) कायापायलकाले यस ऐन बिोयिि भरीभराउ गनुापन ेयबगो वा कोटा 

फी वा त्यस्िै कुनै रकि असलुउपर गना र्फा ७८ को र्हेाय (क) बिोयिि सम्पयिको यववरर् खुलाइा र्खाास्ि परेिा त्यस्िो 

रकि भरी यर्नपुने व्ययिलाइा बझुाउनपुने रकि बझुाउन साि यर्नको म्यार् यर्इा सचूना िारी गनुापछा । 

  (२) उपर्फा (२) बिोयििको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीयर्नपुने व्ययिको भरीपाउने व्ययिले 

र्खेाएको र्फा ७८ को र्हेाय (क) बिोयििको सम्पयि िायर्ाि गरीलयाउनपुछा ।  

  (३) र्ण्ि, िरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै अर्ालि वा यनकाय वा नगरपायलका वा सयियिको यनर्ायले असलु 

उपर गनुापने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असलुउपर हुनपुन ेव्ययिले बझुाउन नलयाएिा यनिको िनुसकैु अचल सम्पयि 

फेला परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन िेथा ििानि वा कुन ैप्रकारको नगर् िरौट र्ायखल 

गरेको हकिा सो सम्पयिबाट खाम्ने ियि रकिको लायग उपर्फा (३) बिोयिि गरररहनपुर्नै ।  

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

यर्इा सवासािारर्को िानकारीको लायग यललाि हुन ेयियि र सम्पयिको यववरर् सयहिको सावाियनक सचूना नगरपायलका, 

यिलला प्रशासन कायाालय, यिलला अर्ालि, यिलला सिन्वय सयियिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा यनयन्त्रकको 

कायाालयिा टााँस्न लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोयििको सूचनािा िोयकएको यर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पयि पञ्चयकिे िोलबाट 

िायथ बढाबढ प्रयक्रया बिोयिि यललाि गनुापनेछ । 

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

कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा नगरपायलका क्षेत्र यभत्र रहकेा अन्य सरकारी कायाालयका प्रयियनयिलाइा रोहवरिा 

राख्नपुनेछ ।  

  (८) उपर्फा (६) बिोयिि गर्ाा उि सम्पयि कसैल ेपयन यललाि सकार नगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट पनुः र्ोस्रोपटक 

यललाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पयन कसैल े यललाि सकार नगरेिा भराइापाउने पक्ष यनवेर्कलाइा न ैउि सम्पयि 

पञ्चयकिे िोलिा सकार गना लगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोयिि गर्ाा यनवेर्कल ेसम्पयि सकार गना नचाहिेा पयछ अको िेथा खलुन आएका बखि 

काननू बिोयिि गनेगरी यनिको यनवेर्न िािेलीिा राखी यललाििा चढाइाएको सम्पयि फुकुवा गरीयर्नपुछा ।  

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन नगरपायलकाको कुन ैरकि असलु उपर गने क्रििा 

यललाि गर्ाा कसैल ेसकार नगरेिा ियििा सकार हुन्छ त्ययििा न ैसो सम्पयि यललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु 

रकिको हकिा काननू बिोयिि अन्य सम्पयि वा प्रयक्रयाबाट असलुउपर गनुापनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयियााः (१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोयिि सम्पयि िायर्ाि गनुापर्ाा कयम्ििा विा सयचव 

स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सम्पयिको चलनचलिीको िलूय स्पष्ट खलुन ेगरी िायर्ाि गनालगाउनपुनेछ ।  



  (२) उपर्फा (१) बिोयिि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुापन ेसम्पयिको चलनचलिीको िलूय कायि गने 

प्रयोिनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िचुलुका खिा गरी अयभलेख प्रशासक सिक्ष प्रयिवेर्न सयहि पेश गनुापनेछ । 

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

(क)  यनवेर्कल ेयनवेर्निा खलुाएको िलूय; 

(ख) यनर्ायिा उललेख भएको भए सो िलूय;  

(ग) पक्षले ििानि वा कुनै अन्य प्रयोिनको लायग कायापायलका सिक्ष यनवेर्न यर्ाँर्ा खलुाएको 

िलूय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाा भ ैआएको स्थानीय िलूयााँकन अनसुारको िूलय; 

(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरेको न्यनूिि िलूय; 

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

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

स्पयिकरर्ाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पयि यबयक्र गनुापर्ाा यबयक्रहुने न्यनुिि 

िलूयलाइा सम्झनपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा र्हेाय बिोयििको कुरालाइा सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछः 

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

िथा 

(ख) नगरक्षेत्रयभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवयिक िुलयााँकन 

प्रयिवेर्न । 

८२. खाम्नेजयि िात्र यललाि गनुापनेाः (१) कायापायलकाले र्फा ८० बिोयिि यललाि गर्ाा असलुगनुापन ेबााँयक खाम्ने ियि 

सम्पयििात्र यललाि गनुापनेछ ।  

  (२) सम्पयि यललाि गर्ाा सकार भएको रकि असलुउपर गनुापन ेभन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको ियि रकि 

सम्पयिवाल पक्षलाइा यफिाा गरीयर्नपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोयिि रकि यफिाा पाउने पक्ष यललाि गर्ााको बखि उपयस्थि नभएको भए रकि यफिाा यलन 

आउनभुनी यनिको नाििा साि यर्नको सचूना िारी गरीयझकाइा रकि यफिाा गनुापछा । 

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

आम्र्ानी बााँयि सर्र स्याहा गनुापछा । 

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

नािसारीको लायग सम्बयन्िि कायाालय वा यनकायिा पत्राचार गरी यनिलाइा सम्पयिको चलनपिूी उपलब्ि गराइा 

आवश्यक परे सो सम्पयिको चलन चलाइायर्नपुछा ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन र्फा ८० बिोयििको यललाि प्रयक्रया अगािी 

बयढसकेपयछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पयन सो रकि नबयुझ सम्पयि यललाि गनुापनेछ । 

८३. यललाि उपरको उजुरीाः यस ऐन बिोयिि भएको यललािको प्रयक्रयािा यचि नबझु्ने पक्षले िनु प्रयक्रया उपर यचि 

नबझेुको हो सो भएको पन्र यर्न यभत्र सयियि सिक्ष उिरुी पेश गरी भएको आर्शे बिोयिि गनुापनेछ । 

८४. यबगो िराउाँर्ा वा चलनचलाउाँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोयिि यबगो भराउाँर्ा वा चलनचलाउाँर्ा लागेको खचा 

यबगो भरीयर्नपुने वा चलनयर्नपुने सम्बयन्िि पक्षले व्यहोनुापनछे ।  

८५. यथायस्थयििा राख्नेाः कायापायलकाल ेयस ऐन बिोयिि चलनचलाइा िाग्न वा यबगो भराइापाउन कुनै सम्पयि र्खेाइा 

यनवेर्न परेपयछ यबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको लायग उि सम्पयि हकहस्िान्िरर् गना, 



भत्काउन, यबगाना िथा कुनै प्रकारको यनिाार् काया गरी उि सम्पयिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न 

सम्बयन्िि पक्षको नाििा आर्शे िारी गरी उि सम्पयि यथायस्थयििा राख्नपुनेछ ।  

८६. यनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले कुन ै पक्षले र्फा ८५ बिोयिि भएको आर्शे यवपररि कुनै 

सम्पयिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आयर् गरेको यनवेर्न परेिा उि यनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पक्षको नाििा 

यिन यर्नको म्यार् िारी गरी यनिलाइा हायिर गराइा सो यनवेर्न सयियि सिक्ष पेश गनुापनेछ ।  

  (२) सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न पेश हुन आएिा पक्षलाइा नयााँ उिरुी र्िाा गना नलगाइा उि 

यनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी यनर्ाय गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्नको व्यहोराबाट यनवेर्न 

सयियिको क्षेत्रायिकार यभत्र नपने यवषयिा परेको र्येखएिा सयियिले उि यवषयिा क्षेत्रायिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा 

यनकाय सिक्ष िान सनुाइा यर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउने सचूनााः (१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाय बिोयिि चलन चलाइा पाउन यनवेर्न परेिा चलन 

चलाउने यियि खलुाइा फलानो यियििा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटइा आउने हुाँर्ा सो यियि अगावै 

घर िग्गा खायल गरीयर्न ुभयन चलन यर्नपुन ेपक्षको नाििा सचूना िारी गनुापनेछ ।  

  (२) चलनयर्नपुने सम्पयि उिरुीको पक्षबाहके अन्य कसैको भोगचलनिा रहकेो भएिा अयभलेख प्रशासकले 

सोयह पक्षको नाििा उपर्फा (१) बिोयििको सचूना िारीगनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयिि िोयकएको यियििा खयटइािााँर्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बयन्िि किाचारीले 

चलन चलाइा यर्एको िचुलुका खिागरी िथा घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको 

िचुलुका खिा गरी प्रयिवेर्न साथ अयभलेख शाखािा पेश गनुापनेछ ।  

पररच्छेर्-१० 

यवयवि 

८८. नक्कल यनवेर्नाः (१) सयियि सिक्ष र्िाा रहकेो उिरुीको कुनै सरोकारवाला पक्षले यववार्को यियसलिा रहकेो कुनै 

कागिपत्रको नक्कल यलनको लायग यनवेर्न यर्एिा सयियिले उि पक्षलाइा सो कागिको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्ाँर्ा सम्बयन्िि पक्षले उिरुी शाखािा रहकेो यियसलको नक्कल यलनपुर्ाा 

उिरुी प्रशासक िथा अयभलेख शाखािा रहकेो यियसलको नक्कल यलनपुन ेभएिा अयभलेख प्रशासक सिक्ष यनवेर्न पेश 

गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्नको एघार बि ेअगावै पेश भएिा सम्बयन्िि किाचारीले सोयह यर्न र 

सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह यर्न नभए सोको भोयलपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्ाँर्ा फरक फरक उिरुीको लायग फरक फरक यनवेर्न यर्नपुनेछ । 

  (५) यववार्को कुनै पक्षले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्ाँर्ा नक्कलको सिािा कागिपत्रको फोटो यखच्ने 

अनिुयि िागेिा सो यर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कल यनवेर्न यर्ाँर्ा अनसुूची-१५ बिोयििको ढााँचािा यर्नपुनेछ । 



८९. नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बयन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोयिि नक्कल वा फोटो यखच्नको लायग यनवेर्न यर्नेपक्षसाँग 

र्हेाय बिोयििको र्स्िरु यलइा नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रयि पषृ्ठको रू १०।– रुपैयााँको र्रले; 

(ख) सयियिको यनर्ाय कागिको हकिा प्रयि सक्कल पानाको प्रयि पषृ्ठको रू १०।– रुपैयााँको र्रले; िथा 

(ग) यलखि कागिपत्रको नक्कल नयलइा फोटो यखच्न चाहिेा प्रयि पानाको रू १०।– रुपैयााँको र्रले । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि काननू बिोयिि नक्कल र्स्िरु नलाग्ने पक्षलाइा 

यस र्फा बिोयििको र्स्िरु लाग्नेछैन । 

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

गनुापनेछ । 

९०. र्स्िुर उल्लेख गनेाः (१) नक्कल प्रिायर्ि गने सम्बयन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिायर्ि गर्ाा नक्कल लैिाने पक्षको नाि 

थर िथा उिरुीिा हयैसयिका साथै नक्कल उिार गरेवापि र्ायखल गरेको र्स्िरु र नक्कल पाना सिेि उललेख गरी नक्कल 

यर्एको व्यहोरा िनाइा नक्कल प्रिायर्ि गनुापनेछ । 

(२) यस ऐनिा िनु सकैु कुरा लेयखएको भएिा पयन यस ऐनले यन:शलुक सेवा यर्ने भयन िोकेको बाहकेका 

अवस्थाको लायग यस ऐन अन्िगाि यर्ईने सेवाको शलुक आयथाक ऐनिा व्यवस्था गना सक्नेछ । सो सेवा शलुक नयलई कुनै 

पयन िनप्रयियनयि वा किाचारीले यस ऐन अन्िगािका सेवा, सेवाग्राहीलाइ यर्न पाउने छैन । 

   

९१. र्स्िुर चुक्ता निर्ा नक्कल नयर्र्नेाः सम्बयन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोयिि नक्कल िाग्न ेपक्षले नक्कल उिार गर्ाा 

र्फा ८९ बिोयिि लाग्ने र्स्िरु र्ायखल नगर्ाासम्ि नक्कल यर्ने छैन र सो नक्कलको आयिकाररकिा प्रिायर्ि गना 

पाउनेछैन ।  

९२. प्रचयलि कानून बिोयजि हुनेाः यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उिरुीसाँग सम्बयन्िि प्रचयलि काननूिा 

कुनै कुरा लेयखएको भए सोिा लेयखए ियिको हकिा सोयह बिोयिि हुनेछ । 

९३. यनयि िथा कायायवयि बनाउने अयिकाराः सयियिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लायग आवश्यक यनयि 

िथा कायायवयि बनाउन सक्नेछ । 

  



अनुसचूी-१ 

(र्र्ा ८ को उपर्र्ा (२) साँग सम्बयन्िि) 

उजुरीको ढााँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको 

यनवेर्न-पत्र 

 

.............. यिलला ...................... नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा ...... बस्ने ....... वषा को 

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

यवरुद्ध 

.............. यिलला ...................... नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा ...... बस्ने ....... वषा को 

.............................................. को छोरा/छोरी/श्रीििी ....................................................... र्ोश्रो पक्ष (यबपक्षी) 

 

यवषयाः सम्वन्ि यवच्छेर् 

ि यनम्न वुाँर्ाहरुिा लेयखए विोयिि यनवेर्न गर्ाछु : 

१. ि यनवेर्क र यस यववार्को र्ोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनसुार यववाह गररएको हो । यववाह 

भएपश्चाि २ वषासम्ि अथााि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुिरु र्ाम्पत्य िीवन रहकेो यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ 

छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्ने स्वास्नीयवचको सहियि र सहकायािा छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या 

र्येखाँर् ैिान थालयो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरे ाँ । २ 

पटकसम्ि यलन गएाँ । िर यनिले यििीसाँग िेरो िीवन चलन सक्र्नै, ि घर िान सयिन, यििी िे गनुापछा गर भयन ठािो िवाफ यर्न 

थायलन । के कारर्ल ेयस्िो हुन गयो भयन सोध्र्ा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ि छैन आफुखसुी गर र िलाई सम्पका  नगर,गरेिा राम्रो हुाँर्नै 

भयन िाक िम्की र त्रास िसेि यर्इन । लािो सियसम्ि िन फकेला र घर आउयलन भयन पखी वसे ाँ िर आईनन । कररव ३ वषापछी 

अथााि २०७४ साल भाद्र ियहनािा पनुः यलन गएाँ िर यवपक्षी िसाँग वोलर् ैनवोली घरयभत्र यछररन र साला िेठान पठाईशारीररक 

आक्रिर् गने सम्िको काया गरी िलाई िथानाि गायल गलौच गरे । ियुश्कलल ेज्यान िोगाई यनराश भएर घर फयका एाँ र अव र्ोस्रो 

पक्षश्रीििी िसाँग पनुः फयका  आउने र र्ाम्पत्य िीवन सिुिरु हुन ेसम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववार् यनरुपर्का लायग यो यनवेर्न 

यर्न आएको छु ।  

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

३. यस नगरपायलकाबाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायायवयिको िथा नगपायलकाको आयथाक ऐन अनसुार आबश्यक 

कुल र्स्िरु रु. .........बझुाई सो को रयसर् पेश गरेको छु । 



४. यो यनवेर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ अनसुार यसै सयियिको कायाक्षेत्र यभत्र पर्ाछ ।  

५. यो यनवेर्न हर्म्यार्यभत्रै छ र ि यनवेर्कलाई यस यवषयिा यनवेर्न यर्ने हकर्यैा प्राप्त छ ।  

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

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

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

 

यनवेर्क 

नािः .............................  

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



अनुसचूी-२ 

(र्र्ा ९ को उपर्र्ा (१) साँग सम्बयन्िि) 

उिरुी र्िाा गरेको यनस्साको ढााँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषय: उिरुी र्िााको यनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ ................................ ले .................................... बस्ने यबरुद्द 

........................................................ भयन उिरुी यियि ........................... िा नीलकण्ठ नगरपायलकाको न्याययक 

सयियििा र्िाा  गनुा भएकोले यस यनस्सा प्रर्ान गररएको छ । 

 

 

अयिकृि किाचारी 

र्स्िखि: ........ 

यियि: ........... 

  



अनुसचूी-३ 

(र्र्ा ९ को उपर्र्ा (२) साँग सम्बयन्िि) 

िाररख िपाार्ा 

न्याययक सयियि  

नीलकण्ठ नगरपायलकािा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

वार्ी           प्रयिवार्ी 

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

िदु्दा .................... 

यियि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही यर्न ........... बि ेयस न्याययक सयियि/कायाालयिा 

उपयस्थि हुनेछु भनी सही गने ...... 

 

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

 

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

 

  



अनुसचूी-४ 

(र्र्ा ९ को उपर्र्ा (३) साँग सम्बयन्िि) 

िाररख पचाा 

न्याययक सयियि 

नीलकण्ठ नगरपायलका 

बाट िारी भएको िारेखको पचाा 

 

वार्ी        प्रयिवार्ी 

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

िदु्दाः ...................... 

 

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

 

फााँटवालाको र्स्िखि  

यियि ................. 

 

  



अनुसचूी-५ 

(र्र्ा १५ को उपर्र्ा (३) साँग सम्बयन्िि) 

प्रयिवार्को ढााँचा 

यलयखि िवाफको निनूा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको 

यलयखि िवाफ 

प्रथि पक्ष 

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

....................................... को छोरा/छोरी/श्रीििी .................................................... बषा ................. को यलयखि 

िवाफ प्रस्ििुकिाा 

र्ोस्रो पक्ष 

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

....................................... को छोरा/छोरी/श्रीििी .................................................... बषा ................. को यलयखि 

यबपक्षी (यनवेर्क) 

 

यवषय सम्वन्ि यवच्छेर् । 

ि यनम्न वुाँर्ाहरुिा लेयखए विोयिि यनवेर्न गर्ाछु : 

१. ि यलयखि िवाफ प्रस्ििुकिाा र यवपक्षी यनवेर्कयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनसुार यववाह भएको 

व्यहोरा यठक हो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको यठक हो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि 

गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्ि यलन आएको िर ि घर नगएको,िैले यवपक्षी 

यनवेर्कलाई र्ाम्पत्य िीवन चलन नसक्ने भनेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया गरेकोभयन कपोलकयलपि 

झठुा र हुाँर् ैनभएका यनरािार व्यहोरा उललेख गरी यववार् गरेको कुरा उललेख गना चाहान्छु ।  

२.  िलाई यबपक्षी यनवेर्क सिेि यियल गाली गलौि, िर, िाक, िम्की र्खेाई हािपाि गरी घरबाट यनकाला गरेपछी ि 

िाइिीिा आई वसेकी हुाँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारर् ििाथी यवयभन्न यकयसिका आरोप लगाई अपिान गने, गाली 

गलौच गन े लगायिका कािहरु हुाँर्गैए । पररवारका अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी घरृ्ा गने, वोलचाल नगन े िस्िा काया गरेपयन 

यवपक्षीबाट केही सिय िलाई न ैसिथान र सहयोग गर् ैआएका यथए िर पछी यवपक्षी यनवेर्क सिेि उयनहरुसाँगै यिले र िलाई 

िवरिस्ि गरबाट यनकालने कायािा सहभागी भए । के कुन कारर्ले वा िेरो के गलिील ेयसो गरेका हुन भयन वझु्र्ा वेलावेला र्ाइिो 



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

यनकालीयर्एका हुनपुर्ाछ । िैल े कुनै गलिी नगरेको र यवपक्षी लोग्नेसाँग पवूावि िाया, सद्भाव र सम्िान यथावि रहकेोले लोग्ने 

स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि कायि गरीपाउाँ ।  

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

सम्पका यवयहन वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ि यवच्छेर्को िाग गरी यनवेर्न यर्न ुआफैाँिा आश्चयािनक लागेको छ, सत्य िथ्य वयुझ 

काननू विोयिि गररपाउाँ ।  

४. ...................................... बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायायवयिको ब्यबस्था िथा नगरपायलकाको आयथाक 

ऐन अनसुारको आबश्यक र्स्िरु रु. ....... को रयसर् यसै यनबेर्नसाथ संलग्न गरेको छु । 

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

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

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

यनवेर्क 

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

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

 

 

  



अनुसचूी-६ 

(र्र्ा २० को उपर्र्ा (६) साँग सम्बयन्िि) 

 न्याययक सयियिबाट िारी भएको 

म्यार् सचूना 

.............................................................वस्ने ........................................ को नाििा नीलकण्ठ नगरपायलका 

कायाांलयबाट िारी भएको १५ (पन्र) यर्ने सचूना 

............................................... वस्ने ल ेिपाइको यबरुद्द .............................................. यववार् परेको भयन यनबेर्न र्िाा 

गरेको हुर्ााँ सोको प्रयियलपी यसै साथ पठाईएको छ । अि: िपाइले यो म्यार् बझेुको ररिपबुाक िािेल भएको यििीले १५ (पन्र) यर्न 

यभत्र आफ्नो भनाइ सयहि आफै वा काननू बिोयिि वारेस िाफा ि यस कायाालयिा हायिर हुन आउनहुोला । अन्यथा काननू विोयिि 

हुने व्यहोरा िानकारी गराईन्छ । 

 

 

 

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

  



अनुसचूी-७ 

(र्र्ा ४२ को उपर्र्ा (१) साँग सम्बयन्िि) 

यनर्ायको ढााँचा  

नीलकण्ठ नगरपायलकाको न्याययक सयियि 

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

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

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

यनर्ाय 

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

यवषयः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

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

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि पक्ष 

यवरुद्ध 

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

...............................वस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पक्ष 

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

न्याययक सयियि सिक्ष प्रस्ििु हुन आएको िदु्दाको संयक्षप्त िथ्य र यनर्ाय यस प्रकार छः  

(१) .............. गाउाँ/नगर/उपिहानगर/िहानगरपायलका विा नं. ....................... नक्सा यसट नं.... 

यक.नं........क्षे.फ...........को घरिग्गािा पयश्चि िफा का यक.नं..........का संयियार यवपक्षी ...................ले घर वनाउाँर्ा आफ्नो 

घरिग्गािा यसिानासम्ि आई िोयि वनाएको िर छि िथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्ियभत्र झानेगरी वनाएको हुाँर्ा सो 

वलेसी वन्र् गराइपाउाँ भन्ने यनवेर्कको यनवेर्न व्यहोरा ।  

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

नक्सा सिेि स्वीकृि गराई सो नक्सा विोयिि भवन यनिाार् गरेको हुाँ । यवपक्षी यनवेर्कल ेभने विोयिि आफ्नो घरको छि िथा 

वलेसीको पानी यनिको घर कम्पाउण्ियभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरिग्गािा झाने गरेको हुाँर्ा झुठा यनवेर्न खारेि गररपाउाँ भन्ने 

प्रत्यथीको यलयखि िवाफ ।  



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

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

खस्र्ा यनवेर्कको घर कम्पाउण्ियभत्र पने गरेको र्येखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेयखि भएको ।  

(४) यववार्का र्वुै पक्षलाई िेलयिलाप गराउन े प्रयोिनका लायग.......................... 

नगरपायलका/उपिहानगर/िहानगरपायलक विा नं........,................. िा रहकेो िेलयिलाप केन्द्रिा पठाउाँर्ा िेलयिलाप हुन नसकी 

फयका  आएको ।  

यनर्ाय 

र्वु ैपक्षलाई सनुवुाईको लायग आि पेशी िोयकएकोिा यववार्का सम्वयन्िि पक्षहरु स्वयिं िथा यनिहरुबाट यनयिु गरेका काननू 

व्यवसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुः यिलापत्र गनुाहोस भयन सम्झाउाँर्ा वझुाउाँर्ा पयन यिलापत्र गना िञ्िरु नगनुा भएकोले फाइलिा 

संलग्न प्रिार् कागिहरुको सिेि िलूयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोयिियनर्ाय यर्नुपने 

हुन आई यनर्ायिफा  यवचार गर्ाा यनवेर्कको यक. नं....को पयश्चििफा  प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोयिएर रहकेोिा यववार् र्येखएन 

। यनवेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्ियभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भयन स्थलगि रुपिै 

िााँचवझु गरी प्रायवयिक प्रयिवेर्न पेश गना कायाालयबाट खयट गएका प्रायवयिक किाचारीले यियि.............िा पेश गरेको स्केच 

सयहिको प्रायवयिक प्रयिवेर्न सिेिबाट यनवेर्कको िाग र्ावी विोयिि आफ्नो घर कम्पाउण्ियभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीबाट 

पानी झन ेगरेको भन्ने पयुष्ट हुने र्येखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररि गरेको नक्सािा सिेि छि िथा वलेसीको पानी आफ्नै 

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

र प्रचयलि काननू र प्रचलनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्ियभत्र आफ्नो छि िथा वलेसीको पानी झाना पाउन ेनर्येखएको हुाँर्ा 

यनवेर्कको िाग विोयिि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा वलेसीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने प्रवन्ि गनुापन ेर्येखन्छ । यनवेर्कको 

घर कम्पाउण्ििा पानी झाना नपाउने ठहछा । सो ठहनााले िपयशल बिोयिि गनुा ।  

िपयशल 

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

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

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

 

 

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

 

  



अनुसचूी-८ 

(र्र्ा ४८ को साँग सम्बयन्िि) 

अन्िररि सरंिर्ात्िक आरे्शको निूना 

 

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

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

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

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

आरे्श 

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

 

यवषयाः यपयििलाई उपचार गराउने सम्वन्ििा । 

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

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि पक्ष 

यवरुद्ध 

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

...............................वस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पक्ष 

यसिा यनवेर्कको िाग विोयिि ..........................यिलला विा नं................................ वस्ने ...............को नायि 

..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लायग यनययिि रुपिा हप्ताको २ 

पटक िगृौला िायलोयसस गना यचयकत्सकले यशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषा .................. को ...........................ले 

यनययिि रुपिा िायलोयसस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपै ाँया नभएको वहाना गने गरेको, कयहले कयहल ेकायाालयको कािको 

व्यस्ििाले फुसार् नयिलेको आयर् कारर् िनाई आफुल ेयनययिि प्राप्त गनुापने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हुाँर्ा आफ्नो िीवन 

झनझन खिरायिु वन्र् ैगएको भयन अस्पिालको यचयकत्सकको पिुाा र यशफाररस सयहि पेश हुन आएको यनवेर्न उपर प्रारयम्भक 

रुपिा िााँचवझु गर्ाा व्यहोरा िनायसव र्येखएको हुाँर्ा हाललाई यनवेर्कको लायग यचयकत्सकले यशफाररस गरे विोयिि हरेक हप्ता २ 

पटक िायलोयसस गनुा गराउन ुिथा यनिको स्वाथ्य लाभका लायग आवश्यक अन्य प्रवन्ि सिेि यिलाउन ुभयन स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) विोयिि यवपक्षी ........................को नाििा यो अन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्शे िारी 

गररयर्एका छौं । यो आर्शे यियसल सािेल राखी यवपक्षीलाई लेखी पठाईयर्न ु। यो आर्शे अनसुार उपचार भएको िानकारी प्राप्त 

गरी यियसल सािेल राख्न ुर यनयिानसुार पेश गनुा ।  

 

ईयि संवि ................... साल ..........ियहना....गिे रोि…..शभुि ्। 

 



अनुसचूी-९ 

(र्र्ा ५३ को उपर्र्ा (२) साँग सम्बयन्िि) 

यिलापत्रको लायग यनवेर्नको ढााँचा 

....................नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयिु 

यनवेर्नपत्र 

.............. यिलला .................नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं.  ............... बस्ने 

................................................... को छोरो/छोरी/श्रीििी ..................................................... बषा ...... को 

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

यवरुद्ध 

............ यिलला ......... नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं. .... बस्न े..... बषा .... को 

................................ यलयखि िवाफकिाा (र्ोश्रो पक्ष) 

 

यवषयाः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी यनवेर्क यनम्न यलयखि यनवेर्न गर्ाछौः  

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव २ वषासम्ि सिुिरु र्ाम्पत्य िीवन 

रहकेो यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको, सोयह वषा २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी 

घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, यलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेर्कको यनवेर्न 

परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको यनउाँबाट घरिा हलेा गरेको, अपिान गरी िवरिस्ि घरबाट यनकाला गरेको हो । आफु 

खशुीले िाइि गई वसेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि 

यथावि कायि गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखि िवाफ रहकेो ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीवषा लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि सिेिभैसकेको छ । 

घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोिा ................................... 

नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलकाको न्याययक सयियि िाफा ि विा नं. .... अन्िगािको िेलयिलाप केन्द्रिा 

िेलयिलापकिाा ............... को पहलिा एकआपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवषयिा 

असिझर्ारी िथा वेिेल भएको भएिापनी हािीयवच एक अकााप्रयि यवश्वास, सर्भाव र प्रेि कायिै रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको 

सम्वन्ि यवच्छेर् गरी पाउाँ भन्ने यनवेर्न र्ावी छोयि पनुः सिुिरु सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य िीवनलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायि 

वढाउने छौं । यनवेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्वास्नी यियल वस्ने वािावरर् नहुन ेभएकोले छुिै ठाउिा िेरा यलई वस्न हािी र्वुै 



पक्ष सहिि भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२) बिोयिि यो यिलापत्रको संयिु यनबेर्न पेश गरेका 

छौ ाँ, लेयखए विोयिि यिलापत्र गरी पाउाँ ।  

४. .................. नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका स्थानीय न्याययक कायायविी विोयिि यो यिलापत्रको 

संयिु यनवेर्न र्स्िरु बापि रु. ............ यससाथ ैसंलग्न छ ।  

५. यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक सााँचो हुन,् झठुा ठहरे काननू विोयिि सहुाँला वझुाउाँला ।  

यनवेर्कहरु 

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

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

 

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

 

  



अनुसचूी-१० 

(र्र्ा ५३ को उपर्र्ा (५) साँग सम्बयन्िि) 

यिलापत्रको ढााँचा 

 नीलकण्ठ नगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयिु यनवेर्नपत्र 

.............. यिलला . ............. नगरपायलका/उपिहानगरपायलका/िहानगरपायलका, विा नं ............... बस्ने बषा... को   

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

यवरुद्ध 

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

यलयखि िवाफकिाा........................को .......................वस्ने वषा........................ (र्ोस्रो पक्ष) 

यवषयः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी यनवेर्क यनम्न यलयखि यनवेर्न गर्ाछौं : 

१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव २ वषासम्ि सिुिरु र्ाम्पत्य िीवन 

रहकेो यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको, सोयह वषा २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी 

घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, यलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेर्कको यनवेर्न 

परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको यनउाँबाट घरिा हलेा गरेको, अपिान गरी िवरिस्ि घरबाट यनकाला गरेको हो । आफु खशुील े

िाइि गई वसेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहकेोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथावि 

कायि गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखि िवाफ रहकेो ।  

३. यनवेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्वास्नी यियल वस्ने वािावरर् नहुने भएकोले छुिै ठाउिा िेरा यलई वस्न हािी र्वुै पक्ष 

सहिि भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७  )२(  बिोयिि यो लेयखए विोयिि यिलापत्रको लायग संयिु 

रुपिा यनबेर्न पेश गरेका छौ । सोयह बिोयिि गरी पाउाँ ।  

४.  नगरपायलका स्थानीय न्याययक कायायविी विोयिि यो यिलापत्रको संयिु यनवेर्न र्स्िरु यसैसाथ संलग्न छ । 

५. यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक सााँचो हुन,् झठुा ठहरे काननू विोयिि सहुाँला वझुाउाँला ।  

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

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

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



अनुसचूी-११ 

(र्र्ा ६० को उपर्र्ा (३) साँग सम्बयन्िि) 

िेलयिलापकिाािा सचूीकृि हुने यनवेर्न ढााँचा 

नीलकण्ठ नगरपायलका न्याययक सयियि 

नीलकण्ठ नगरपायलका सिक्ष पेश गरेको यनवेर्न 

 

यवषयः िेलयिलापकिाािा सचूीकृि हुन पाउाँ ।  

 

प्रस्ििु यवषयिा िपयसलिा उललेयखि कागिािहरुको प्रयियलपी साथ ैराखी ............ नगरपायलकाको न्याययक सयियि अन्िगािका 

............ िेलयिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेलयिलाप गराउन अनिुिी पाउाँ भनी यनवेर्न गर्ाछु ।  

िपयसल  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,  

२) स्नािक िहसम्ि उयिर्ा गरेको शैयक्षक प्रिार्पत्रको छााँयाकपी, 

३) िेलयिलापकिााको िायलि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायााँकपी, 

४) िेलयिलाप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व्ययिगि यववरर् (Bio- data) 

    यनवेर्क 

नाि थरः .......... 

र्स्िखिः ........... 

यियिः ............. 

 

  

 

फोटो 

  



अनुसचूी-१२ 

(र्र्ा ७६ को उपर्र्ा (१) साँग सम्बयन्िि) 

नीलकण्ठ नगरपायलकाको न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको  

भररभराउको यनवेर्न पत्र 

 

यवषयः भररभराई पाउाँ भन्ने वारे । 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. बषा ….. को ……………… यनवेर्क (बार्ी/प्रयिवार्ी) 

यबरुद्द 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. बषा ….. को ……………… यबपक्षी (बार्ी/प्रयिवार्ी) 

िदु्धा 

ि यनवेर्क यनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िरु साथ ैराखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ाछु । 

१. ि यनवेर्क बार्ी/प्रयिवार्ी िथा यबपक्षी ................. भएको ………… यबषयको िदु्दािा यस नगरपायलका न्याययक सयियिबाट 

यियि ................. िा ......................... हुनेगरी यनर्ाय भएको यथयो । उि यनर्ाय बिोयिि ि यनवेर्कले यबपक्षी …………. 

बाट ………….. बिोयििको रकि भररपाउने यनर्ाय भएकोले सो बिोयिि यबपक्षी ......... को र्हेायबिोयििको िेथाबाट िैले 

भराईपाउने रकि भररभराउ गररपाउन यो यनबेर्न पेश गरेको छु । 

क. …………………………  

ख. ………………………..  

(यस ऐन बिोयिि खलुाउनपुन ेयववरर् ियि सबै सबै यसै प्रकारले प्रकरर्हरुिा खलुाउने)  

२. (िायथ उललेयखि सम्पयि वा िेथा वा रकि यनि यबपक्षीको नाििा ......... कायाालयिा र्िाा छ वा बैंकिा रहकेो वा त्यस्िै 

रहकेो स्थानको यववरर् खलुाई व्यहोरा लेख्ने िथा िसबाट भराई पाउने हो सो व्ययिको स्वायित्व रहकेो प्रिार् पेश गनुापने 

अवस्था रहकेो भए सो सिेि खलुाउने ।)  

३. न्याययक सयियिको यियि ............. को यनर्ायको प्रयियलयप यसै साथ संलग्न छ ।   

४. यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक सााँचो हो, झिुा ठहरे काननू बिोयिि सहुाँला बझुाउला । 

यनवेर्क 

यनि.............. 

 

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



अनुसचूी-१३ 

(र्र्ा ७७ को उपर्र्ा (१) साँग सम्बयन्िि) 

चलन चलाउने यनवेर्न 

नीलकण्ठ नगरपायलकािा पेश गरेको 

यनवेर्न पत्र 

यवषयः चलन चलाई पाउाँ भन्ने वारे । 

.......वस्ने.....................यनवेर्क ………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. बषा ….. को ……………… यनवेर्क 

(बार्ी/प्रयिवार्ी) 

यबरुद्द 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. बषा ….. को ……………… यबपक्षी (बार्ी/प्रयिवार्ी) 

िदु्धा 

ि यनवेर्क यनवेर्न वापि रु १०।– र्स्िरु साथ ैराखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ाछु । 

१. ि यनवेर्क बार्ी/प्रयिवार्ी िथा यबपक्षी ................. भएको ………… यबषयको िदु्दािा यस नगरपायलका न्याययक सयियिबाट 

यियि ................. िा ......................... हुनेगरी यनर्ाय भएको यथयो । उि यनर्ाय बिोयिि ि यनवेर्कले यबपक्षी …………. 

बाट …………..(कब्जा गरिएको वा खिचोला गरिएको गरिएको वा जे जस्तो भएको व्यहोिाले खिर्णय भएको छ सो उल्लेि गि)े  

बिोयििको सम्पयि .... (परैु वा आयशक वा अन्य कुनै प्रकारले चलन चलाउने यनर्ायिा भए सो व्यहोरा उललेख गने) ......चलन 

चलाईपाउने यनर्ाय भएकाले सो बिोयिि यबपक्षीलाइ उि िायिेथा बेर्खल गरर चलन चलाईपाउन यो यनबेर्न पेश गरेको छु । 

क. …………………………  

ख. ………………………..  

 

(यस ऐन बिोयिि खलुाउनपुन ेयववरर् ियि सबै सबै यसै प्रकारले प्रकरर्हरुिा खलुाउने)  

२. (िायथ उललेयखि सम्पयि वा िेथा यबपक्षीले कुन प्रकारले यनयन्त्रर्िा यलएको छ वा सम्पयि रहकेो स्थानको यववरर् खलुाई 

व्यहोरा लेख्ने िथा िसबाट चलाई पाउने हो सो व्ययिको कब्िािा रहकेो प्रिार् पेश गनुा पने अवस्था रहकेो भए सो सिेि 

खलुाउने ।)  

३. न्याययक सयियिको यियि ............. को यनर्ायको प्रयियलयप यसै साथ संलग्न छ ।   

४. यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक सााँचो हो, झिुा ठहरे काननू बिोयिि सहुाँला बझुाउला । 

यनवेर्क 

यनि............... 

 

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

 



 

अनुसचूी-१४ 

(र्र्ा ७९ को उपर्र्ा (४) साँग सम्बयन्िि) 

सम्पयि रोक्काको आरे्श 

नीलकण्ठ नगरपायलकाको न्याययक सयियि 

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

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

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

आर्शे 

संवि..... नालेश र्िाा नं .... 

यवषयाः सम्पयि हस्िान्िरर् रोक्का 

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

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि पक्ष 

यवरुद्ध 

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

...............................वस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पक्ष 

..........वस्न.े...वषा.....को यसिा यनवेर्कको िाग बिोयिि...... यिलला ........ नगरपायलका /उपिहानगरपायलका/ 

िहानगरपायलका, विा नं.... क्षे.फ.........यक.नं........ िग्गािा बनेको.........को नाििा रहकेो अंशवण्िाको..................वगायफटको 

चार िलल ेघर र यलग लगापाि सिेि यवपक्षी....सम्पयि यनि यवपक्षीबाट अन्य अयंशयारहरुको िन्िरुी यवना हक हस्िान्िरर् हुन 

सक्न ेआशंका गरी यनवेर्कल ेयर्एको यनवेर्न उपर प्रारयम्भक रुपिा िााँचवझु गर्ाा व्यहोरा िनायसव र्येखएको हुाँर्ा हाललाई प्रत्यक्षी 

को नाििा रहकेो उयललयखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गना यसफाररस नयर्न विालाई र अको आर्शे नभएसम्िका लायग उि 

घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुा/गना नयर्न ुभनी िालपोि कायाालयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा 

४९ (६) बिोयिि यो रोक्काको आर्शे िारी गररयर्एका छौं । यो आर्शे यियसल सािेल राखी सम्वयन्िि कायाालयहरुिा पठाईयर्न ु

। यो आर्शे अनसुार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी यियसल सािेल राख्न ुर यनयिानसुार पेश गनुा । 

 

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

  



अनुसचूी-१५ 

(र्र्ा ८८ को उपर्र्ा (६) साँग सम्बयन्िि) 

नक्कलको लायग यनवेर्न 

न्याययक सयियि  

.......... नगरपायलकािा पेश गरेको 

यनवेर्न पत्र 

यवषयः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे । 

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

यवरुद्ध 

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

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

 

ि यनवेर्क यनवेर्न र्स्िरु वापि रु. १०।– साथ ैराखी यनम्न व्यहोरा यनवेर्न गर्ाछुः 

(१) उपरोि यवपक्षीसाँगको उललेयखि िदु्दािा अध्ययनको लायग र्हेायका कागिािहरु आवश्यक परेको हुाँर्ा प्रिायर्ि 

प्रयियलपी पाउाँ भनी यो यनवेर्न साथ उपयस्थि भएको छु । अिः नक्कलको प्रिायर्ि प्रयियलपी पाउाँ ।  

र्हेाय  

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

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

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

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

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

२) लेयखएको व्यहोरा यठक सााँचो छ, झिुा ठहरे काननू बिोयिि सहुाँला बझुाउाँला ।  

यनवेर्क 

यनि .......................... 

 इयि सम्वि ्......... साल .... ियहना .... गिे रोि ्... शभुि ्................ 


