
 

 

बलुिङटार गाउँपालिका 

स्थालिय राजपत्र 

खण्डः १                  संखयाः २             लिल ः २०७७/१२/१८ 

 

भाग-१ 

बलुिङटार गाउँपालिका 
न्याययक सलिल िे उजरुीको कारवाही यकिारा गर्ाा अपिाउिपुिे कायायवलिका सम्बन्ििा व्यवस्था गिा बिकेो ऐि 

गाउँ सभाबाट स्स्वकृ  २०७६/०३/१०  

प्रस् ाविाः न्याययक सलिल िे प्रचलि  कािूि बिोस्जि उजरुीको कारवाही र यकिारा गर्ाा अपिाउिपुिे कायायवलि  य गरी 
स्पष्ट ा, एकरूप ा एवं पारर्स्शा ा कायि गरी कािूिको शासि  था न्याय प्रल को जियवश्वास कायि राखीरहिको िालग 
प्रचिििा रहेको संघीय कािूििा भए रे्स्ख बाहेक थप कािूिी व्यवस्था गिा वाञ्छिीय भएकोिे, 
 िेपािको संयविािको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोस्जि 20७६/03/10िा  गाउँसभािे यो ऐि बिाएको छ 
। 

पररच्छेर् -१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त िाि र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाि “बलुिङटार गाउँपालिका न्याययक सलिल  (कायायवलि सम्बन्िी) 
ऐि, २०७६” रहेको छ । 

  (२) यो ऐि  रुून्  प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषाः यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा ििागेिा यस ऐििा; 
(क)   “उजरुी” भन्नािे सलिल  सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलि  कािूि बिोस्जि 

 सलिल िे कारवाही र यकिारा गिे उजरुी सम्झिपुछा ।  

(ख) “खाम्िे”  भन्नािे  ोयकएको सम्पस्िको िूलयांकि गररर्ा भ्याउिे हर्िाई सम्झि ुपर्ाछ ।  



  (ग) “चिि चिाईदर्ि”े  भन्नािे लिर्ाय पश्चा  हक अलिकार प्राप्त भएको व्यस्ििाई कुिै वस्  ु 
  वा सम्पस्ि भोग गिा दर्िे कायािाई सम्झिपुर्ाछ । 

(घ) “जिाि ”  भन्नािे कुिै व्यस्ि वा सम्पस्ििाई न्याययक सलिल िे चाहेको वख िा उपस्स्थ  वा 
हास्जर गराउि लिएको स्जम्िा वा उिरर्ाययत्विाई सम्झिपुर्ाछ ।   

  (ङ) “ ािेिी”  भन्नािे न्याययक सलिल को िेत्रालिकार लभत्रका यववार्हरुिा सम्वस्न्ि  पििाई  
  वझुाईिे म्यार्,  सचुिा,  आरे्श,  पूजी वा जािकारी पत्र रर पूवाक वझुाउिे कायािाई   
  सम्झिपुछा ।  

(च) “ ायर्ा ”  भन्नािे सम्पस्िको यववरर् वा गन् ी गरेको संखया जलििे व्यहोरा वा सम्पस्िको फाँटवारी 
वा िग िाई सम्झिपुर्ाछ ।  

(छ) “ ोयकएको” वा “ ोयकए बिोस्जि” भन्नािे यस ऐि अन् गा  बिेको लियििा  ोयकए बिोस्जि 
सम्झिपुछा । 

(ज) “र्रपीठ”  भन्नािे न्याययक सलिल  सिि पेश हिु आएका कुिै कागजपत्रको  सम्बन्ििा 
रर  िपगुे वा कािूििे र् ाा िहिुे वा ििाग्िे भएिा त्यसको पछालड पयि सोको कारर् र अवस्था 
जिाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीिे िेस्खदर्िे लिरे्शि वा व्यहोरािाई सम्झिपुर्ाछ ।  

(झ) “िािेसी”  भन्नािे कुिै व्यस्िको िाि, थर र व ि सिे को यवस्  ृ यववरर् खिुाइएको व्यहोरािाई 
सम्झिपुर्ाछ ।  

(ञ) “िालिश”  भन्नािे कुिै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोस्जि दर्एको उजरुी, लिवेर्ि वा यफरार् 
सम्झिपुछा  

(ट)   “लिर्ाय यक ाब”  भन्नािे सलिल िे उजरुीिा गरेको लिर्ायको अलभिेख राख्नको िालग खडा गरेको 
उजरुीिा लिर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार  था कारर्को संस्िप्त उलिेख भएको यक ाब 
सम्झिपुछा । 

  (ठ)  “पन्चकृल  िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पस्िको स्थिग   था स्थािीय अविोकि िू 
  लयांकि गरी यवक्री यव रर् हिुसक्िे उस्च  ठहराएर लिस्श्च  गरेको िलुयिाई    
 सम्झिपुर्ाछ ।    

  (ड) “पेशी”  भन्नािे न्याययक सलिल  सिि लिर्ायाथा पेश हिुे यववार्हरुिा पिहरुिाई   
  उपस्स्थ  गराइ सिुवुाइ गिे काििाई सम्झिपुर्ाछ ।  

(ढ) “प्रल बार्ी” भन्नािे बार्ीिे जसका उपर उजरुी र् ाा गर्ाछ सो व्यस्ि वा संस्था सम्झिपुछा । 

  (र्) “वकपत्र”  भन्नािे यववार् सम्बन्ििा जािकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा  
   िेस्खिे वा िेस्खएको कागजिाई सम्झिपुछा ।  

  ( ) “बन्र् ईजिास”  भन्नािे न्याययक सलिल  अन् गा  लिरुपर् हिुे यववार्हरु िध्ये  
  गोप्य प्रकुल को यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलिय ा कायि गिा  आवश्यक  
  रे्स्खएिा सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हिुेगरी प्रवन्ि गरीएको सिुवुाई कििाई    
 सम्झिपुछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नािे कसै उपर सलिल  सिि उजरुी र् ाा गिे व्यस्ि वा संस्था सम्झिपुछा । 

  (र्) “िूल वी”  भन्नािे न्याययक सलिल  अन् गा  यवचारािीि िदु्धा अन्य अड्डा अर्ाि िा सिे   
  यवचारालिि भईरहेको अवस्थािा न्याययक सलिल िे लिर्ाय गर्ाा अन्य यवचारालिि िदु्धािा   
 प्रभायव  हिुे रे्स्खएिा प्रभाव पािे िदु्धाको फैसिा िभएसम्ि प्रभायव  हिुे िदु्दा स्थलग    
 गिे कायािाई सम्झिपुछा ।  



(ि) “िगापा ”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन् र लियह  टहरा,  बोट यवरुवा,  खलुिा जलिि र त्यसिा 
रहेका सबैखािे संरचिा वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूर्ा अवयविाई 
सम्झिपुर्ाछ ।  

  (ि) “सर्रस्याहा”  भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िग  किा गरी आम्र्ािीिा वाध्िे   
  कायािाई सम्झिपुछा ।     

  (प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा/िगरसभा सम्झिपुछा । 
  (फ) “सलिल ” भन्नािे न्याययक सलिल  सम्झिपुछा र सो शव्र्िे स्थािीय ऐिको र्फा ४८  

   को उपर्फा (६) बिोस्जिको सलिल िाइा सिे  जिाउिेछ । 

(ब) “साि वसािी”  भन्नािे हरेक वषाको िालग छुिा छुिै हिुे गरी प्रल वषाको लिलिि स्थायी रुपिा  य 
गररएको श ा सम्झिपुछा । 

    (भ)   “स्थािीय ऐि” भन्नािे “स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४” सम्झिपुछा । 

  (ि)  "संयविाि" भन्नािे िेपािको संयविाि सम्झिपुछा । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलिल को अलिकार  

३. उजरुीिा लिर्ाय सम्बन्िी कािः सलिल िा र् ाा भएका उजरुी वा उजरुीको लिर्ाय गिे वा र् ाा भएको 
िालिश वा उजरुीको कुिै व्यहोरािे िग  किा गिे अलिकार सलिल िाइा िात्र हिुछे । 

४. लिर्ाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको वा प्रचलि  कािूििे सलिल  वा 
सलिल को सर्स्यिे िै गिे भने्न व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृल िे सलिल  वा सलिल को सर्स्यिे िै 
गिुापिे स्पष्ट भैरहेको रे्स्ख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐििा  ोयकएको किाचारी र त्यसरी ि ोयकएकोिा 
सलिल िे लिर्ाय गरी  ोकेको वा अलिकार प्रर्ाि गरेको किाचारीिे गिुापिेछ । 

  (२)  ोयकएको शाखा प्रिखु वा  ोयकएका अन्य किाचारीिे यस ऐि र प्रचलि  कािूि बिोस्जि  ोयकएको 
काि गर्ाा सलिल को संयोजक वा सलिल िे  ोकेको सर्स्यको प्रत्यि लिरे्शि, रे्खरे्ख र लियन्त्रर्िा रही गिुापिेछ 
। 

५. यस ऐि बिोस्जि कायायवलि अविम्बि गिुापिेः सलिल िे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकिारा गर्ाा 
प्रचलि  र सम्बस्न्ि  संघीय कािूििा स्पष्ट उलिेख भए रे्स्ख बाहेक यस ऐि बिोस्जिको कायायवलि 
अविम्बि गिुापिेछ । 

६. सलिल िे हेिेः सलिल िाइा रे्हाय बिोस्जिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकिारा गिे अलिकार रहिेछः 

(क) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ अन् गा को उजरुी, 
(ख) िेिलििाप ऐि, २०६८ अिसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिका/िगरपालिकािा प्रयेष  उजरुी, 
(ग) संयविािको अिसूुची-८ अन् गा को एकि अलिकार अन् गा  सभािे बिाएको कािूि बिोस्जि 

लिरूपर् हिुे गरी लसस्जा  उजरुी,  था 
(घ) प्रचलि  कािूििे गाउँपालिका/िगरपालिकािे हेिे भलि  ोकेका उजरुीहरू । 

७. सलिल को िते्रालिकारः सलिल िे र्फा ६ अन् गा का िध्ये रे्हाय बिोस्जिका उजरुीहरूिा िात्र िेत्रालिकार 
ग्रहर् गिे  था कारवाही यकिारा गिेछः 



(क) व्यस्िको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपालिका/िगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र 
बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचलि  कािूि र संयविािको भाग ११ अन् गा को कुिै अर्ाि  वा न्यायािीकरर् वा लिकायको 
िेत्रालिकार लभत्र िरहेको, 

(ग) गाउँपालिका/िगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुिै अर्ाि  वा लिकायबाट िेिलििाप वा 
लििापत्रको िालग प्रयेष  गरीएको, 

(घ) अचि सम्पस्ि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचि सम्पस्ि गाउँपालिका/िगरपालिकाको भैगोलिक 
िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको,  था 

(ङ) कुिै घटिासँग सम्बस्न्ि  यवषयवस्  ु रहेकोिा सो घटिा गाउँपालिका/िगरपालिकाको भैगोलिक 
िेत्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उजरुी  था प्रल वार् र् ाा 
८. लबवार् र् ाा गिेः (१) कसै उपर लबवार् र् ाा गर्ाा वा उजरुी चिाउँर्ा प्रचलि  कािूि बिोस्जि हकरै्या 

पगेुको व्यस्ििे सलिल को  ोयकएको शाखा सिि उजरुी र् ाा गिासक्िछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि उजरुी दरं्र्ा यस ऐि  था प्रचलि  कािूि बिोस्जि खिुाउिपुिे कुरा सबै 
खिुाइा  था पयुााउिपुिे प्रयक्रया सबै परुागरी अिसूुची-१ बिोस्जिको ढाँचािा दर्िपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेस्खए रे्स्ख बाहेक उजरुीिा रे्हाय बिोस्जिको व्यहोरा सिे  खिुाउिपुिेछः 
(क) बार्ीको िाि, थर, व ि र लिजको बाबू र आिा,  था थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को िाि; 

(ख) प्रल बार्ीको िाि, थर र थाहा भएसम्ि लिजको बाब ुर आिाको िाि, थर र स्थाि पिा िाग्िेगरी 
स्पष्ट खिेुको व ि; 

(ग) गाउँपालिका/िगरपालिकाको िाि सयह  सलिल को िाि; 

(घ) उजरुी गिुापरेको व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर्; 
(ङ) गाउँपालिका/िगरपालिकािे  ोके अिसुारको र्स् रु बझुाएको रलसर् वा लिस्सा; 
(च) सलिल को िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बस्न्ि  कािूि; 

(छ) बार्ीिे र्ावी गरेको यवषय र सोसँग सम्बन्िी  प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् िाग्िे भएिा हर्म्यार् रहेको  था हकरै्या पगुेको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुिै सम्पस्िसँग सम्बस्न्ि  यवषय भएकोिा सो सम्पस्ि चि भए रहेको स्थाि, अवस्था  था अचि 

भए चारयकलिा सयह को सबै यववरर् । 

  (४)  प्रचलि  कािूििा कुिै यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछ भिे सो सन्र्भािा 
आवश्यक यववरर् सिे  खिेुको हिुपुिेछ । 

  (५) कुिै यकलसिको िल पूल ा भराउिपुिे अथवा बण्डा िगाउिपुिे अवस्थाको उजरुीको हकिा त्यस् ो 
िल पूल ा वा बण्डा वा चििको िालग सम्बस्न्ि  अचि सम्पस्िको यववरर् खिेुको हिुपुिेछ । 

९. लबवार् र् ाा गरी लिस्सा दर्िःे (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोस्जि प्राप्त उजरुी र् ाा गरी बार्ीिाइा  ारेख 
 ोयक अिसूुची-२ बिोस्जिको ढाँचािा लबवार् र् ााको लिस्सा दर्िपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि  ारेख दर्ि ुपिे अवस्थािा  ारेख  ोक्र्ा अिसूुची-३ बिोस्जिको ढाँचािा  ारेख 
भपााइा खडा गरी सम्बस्न्ि  पिको र्स् ख  गराइा लिलसि सािेि राख्नपुछा । 



 (३) उपर्फा (२) बिोस्जि  ारेख भपााइािा  ोयकएको  ारेख  था उि लिल िा हिुे काया सिे  उलिेख 
गरी सम्बस्न्ि  पििाइा अिसूुची-४ बिोस्जिको ढाँचािा  ारेख पचाा दर्िपुिेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गिेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोस्जि पेश भएको उजरुीिा प्रयक्रया िपगेुको 
रे्स्खए परुा गिुापिे रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खिुाउिपुिे रे्हायको व्यहोरा खिुाइ लयाउि ुभने्न 
व्यहोरा िेस्ख पाच दर्िको सिय  ोयक  था लबवार् र् ाा गिा िलिलिे भए सो को कारर् सयह को व्यहोरा 
जिाइा र्रपीठ गरेिा बार्ीिाइा उजरुी यफ ाा दर्िपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि प्रयक्रया िपगुेको भलि र्रपीठ गरी यफ ाा गरेको उजरुीिा र्रपीठिा उलिेख 
भए बिोस्जिको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्िलभत्र लयाएिा र् ाा गररदर्िपुछा । 

  (३) उपर्फा (१) बिोस्जिको र्रपीठ आरे्श उपर स्चि िबझु्िे पििे सो आरे्श भएको लिल िे ल ि दर्ि 
लभत्र उि आरे्शको यवरूध्र्िा सलिल  सिि लिवेर्ि दर्ि सक्िेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोस्जि दर्एको लिवेर्ि व्यहोरा ििालसब रे्स्खए सलिल िे उपर्फा (१) बिोस्जिको 
र्रपीठ बर्र गरी लबवार् र् ाा गिा आरे्श दर्िसक्िेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोस्जि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकिे त्यस् ो लबवार् र् ाा गरी अरू प्रयक्रया परुा 
गिुापिेछ । 

११. र् ाा गिा िहिुःे उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोस्जि पेश भएको उजरुीिा रे्हाय बिोस्जिको 
व्यहोरा दठक भएिभएको जाँच गरी र् ाा गिा िलिलि ेरे्स्खएिा र्फा १० बिोस्जिको प्रयक्रया परुा गरी 
र्रपीठ गिुापिेछः 

(क) प्रचलि  कािूििा हर्म्यार्  ोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् लभत्र उजरुी परे िपरेको; 
(ख) प्रचलि  कािूि बिोस्जि सलिल को िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहे िरहेको; 
(ग) काििु बिोस्जि िाग्िे र्स् रु र्ास्खि भए िभएको; 
(घ) कुिै सम्पस्ि वा अलिकारसँग सम्बस्न्ि  यवषयिा यववार् लिरूपर् गिुापिे यवषय उजरुीिा सिावेश 

रहेकोिा त्यस् ो सम्पस्ि वा अलिकार यवषयिा उजरुी गिा बार्ीको हक स्थायप  भएको प्रिार् 
आवश्यक पिेिा सो प्रिार् रहे िरहेको; 

(ङ) उि यवषयिा उजरुी गिे हकरै्या बार्ीिाइा रहे िरहेको; 
(च) लिख िा परुागिुापिे अन्य रर  पगुे िपगुेको;  था 

१२. र्ोहोरो र् ाा गिा िहिुःे (१) यस ऐििा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि प्रचलि  कािूि 
बिोस्जि सलिल  वा अन्य कुिै अर्ाि  वा लिकायिा कुिै पििे उजरुी गरी सलिल  वा उि अर्ाि  वा 
लिकायबाट उजरुीिा उलिेख भएको यवषयिा प्रिार् बसु्झ वा िबसु्झ यववार् लिरोपर् भैसकेको यवषय रहेको 
छ भिे सो उजरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सलिल िे उजरुी र् ाा गिा र कारवाही गिा 
हुँरै्ि । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि र् ाा गिा िलिलिे उजरुी भिुवश र् ाा भएकोिा सो व्यहोरा जािकारी भएपलछ 
उजरुी जिुसकैु अवस्थािा रहेको भए पलि सलिल िे उजरुी खारेज गिुापिेछ ।  



१३. उजरुीसाथ लिख  प्रिार्को सक्कि पेश गिुापिेः उजरुीसाथ पेश गिुा पिे प्रत्येक लिख  प्रिार्को 
सक्कि र कस्म् िा एक प्रल  िक्कि उजरुीसाथै पेश गिुापिेछ र उजरुी प्रशासकिे त्यस् ो लिख िा कुिै 
कैयफय  जिाउिपुिे भए सो जिाइ सो प्रिार् सम्बस्न्ि  लिलसििा राख्नछे । 

१४. उजरुी  था प्रल वार् र् ाा र्स् रुः (१) प्रचलि  कािूििा लबवार् र् ाा र्स् रु  ोयकएकोिा सोयह 
बिोस्जि  था र्स् रु ि ोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझुाउिपुिेछ । 

  (२) प्रचलि  कािूििा प्रल वार् र् ाा र्स् रु ििाग्िे भिेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रल वार् र् ाा र्स् रु 
िाग्िेछ । 

१५. प्रल वार् पेश गिुापिेः (१) प्रल बार्ीिे र्फा २० बिोस्जि म्यार् वा सूचिा प्राप्त भएपलछ म्यार् वा 
सूचिािा  ोयकएको सियावलि लभत्र उजरुी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफा   लिस्ख  प्रल वार् र् ाा 
गिुापिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि प्रल वार् पेश गर्ाा प्रल बार्ीिे भएको प्रिार्  था कागजा का प्रल लियप साथै 
संिग्ि गरी पेश गिुापिेछ । 

  (३) प्रल वार्ीिे लिस्ख  ब्यहोरा दरँ्र्ा अिसूुची-५ बिोस्जिको ढाँचािा दर्िपुिेछ । 

१६. प्रल वार्  जाचँ गिेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा १५ बिोस्जि पेश भएको प्रल वार् जाँच गरी 
कािूि बिोस्जिको रर  पगेुको  था म्यार् लभत्र पेश भएको रे्स्खए र् ाा गरी सलिल  सिि पेश हिुे गरी 
लिलसि सािेि गिुापिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि प्रल वार् र् ाा हिुे भएिा उजरुी प्रशासकिे प्रल बार्ीिाइा बार्ी लििािको  ारेख 
 ोक्िपुिेछ । 

१७. लिख िा परुागिुापिे सािान्य रर ः (१) प्रचलि  कािूि  था यस ऐििा अन्यत्र िेस्खए रे्स्ख बाहेक 
सलिल  सिि र् ाा गिा लयाएका उजरुी  था प्रल वार्िा रे्हाय बिोस्जिको रर  सिे  परुा गिुापिेछः 

(क) एफोर साइज को िेपािी कागजिा बायाँ  फा  पाँच सेस्न्टलिटर, पयहिो पषृ्ठिा शीर फा  र्श 
सेस्न्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेस्न्टलिटर छोडेको  था प्रत्येक पषृ्ठिा बस्िस हरफिा 
िबढाइा कागजको एका फा  िात्र िेस्खएको;  

 (ख) लिख  र् ाा गिा लयाउिे प्रत्येक व्यस्ििे लिख को प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी र्स् ख  
गरी अस्न् ि पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक  था लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुिै कािूि व्यवसायीिे लिख   यार गरेको भए लिजिे पयहिो पषृ्ठको बायाँ  फा  लिजको कािूि 
व्यवसायी र् ाा प्रिार्पत्र िंबर, िाि र कािूि व्यवसायीको यकलसि खिुाइा र्स् ख  गरेको;  था 

(घ) लिख को अस्न् ि प्रकरर्िा यस लिख िा िेस्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे कािूि 
बिोस्जि सहुँिा बझुाउँिा भन्ने उलिेख गरी सो िलुि लिख  र् ाा गिा लयाएको वषा, ियहिा र ग े 
 था वार खिुाइा लिख  र् ाा गिा लयाउिे व्यस्ििे र्स् ख  गरेको, । 

  र ब्यहोरा परुाइ पेश भएको लिख  लिििाइ यो उपर्फािे बािा पारेको िालििे छैि ।  

 

  (२) लिख िा यवषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयलि  र ियाादर्  भाषािा िेस्खएको 
हिुपुिेछ ।  



  (३) लिख िा पेटबोलििा परेको स्थािको पयहचाि हिुे स्पष्ट यववरर् र व्यस्िको िाि, थर , ठेगािा  था 
अन्य यववरर् स्पष्ट खिेुको हिुपुिेछ । 

  (४) लिख  र् ाा गिा लयाउिे वा सलिल िा कुिै कागज गिा आउिेिे लिजको िाि, थर र व ि खिेुको 
िागररक ा वा अन्य कुिै प्रिार् पेश गिुापछा । 

१८. िक्कि पेश गिुापिेः उजरुी वा प्रल वार् र् ाा गिा लयाउििेे यवपिीको िालग उजरुी  था प्रल वार्को 
िक्कि  था संिग्ि लिख  प्रिार्हरूको िक्कि साथै पेश गिुापछा । 

१९. उजरुी वा प्रल वार् संशोििः (१) लिख  र् ाा गिा लयाउिे पििे सलिल िा र् ाा भइसकेको 
लिख िा िेखाइ वा टाइप वा िदु्रर्को सािान्य त्रटुी सच्याउि लिवेर्ि दर्ि सक्िछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ििा िाग बिोस्जि सच्याउँर्ा र्ावी  था प्रल वार्िा गरीएको िाग वा 
र्ावीिा ििुभ ु पििा फरक िपिे र लिकै सािान्य प्रकारको संशोिि िाग गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकिे सो 
बिोस्जि सच्याउि दर्ि सक्िेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि संशोिि भएिा  सो को जािकारी उजरुीको अको पििाइा दर्िपुिेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार्  ािेिी  था  ारेख  

२०. म्यार् सूचिा  ािेि गिेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोस्जि लबवार् र् ाा भएपलछ बयढिा 
र्इुा दर्ि लभत्र प्रल बार्ीका िाििा प्रचलि  कािूििा म्यार्  ोयकएको भए सोयह बिोस्जि र ि ोयकएको 
भए पन्र दर्िको म्यार् दर्इा सम्बस्न्ि  वडा कायाािय िाफा   उि म्यार् वा सूचिा  ािेि गिा सक्िछे 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि म्यार् वा सूचिा  ािेि गर्ाा र्फा ९ बिोस्जिको उजरुी  था उि उजरुी 
साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रल लिपी सिे  संिग्ि गरी पठाउिपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि एक भन्र्ा बयढ प्रल बार्ीिाइा म्यार् दर्िपुर्ाा 
प्रिार् कागजको िक्कि कुिै एकजिा ििु प्रल बार्ीिाइा पठाइा बाँयकको म्यार्िा प्रिार् कागजको िक्कि फिािाको 
म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेस्ख पठाउिपुिेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोस्जि प्राप्त भएको म्यार् वडा कायााियिे बयढिा ल ि दर्ि लभत्र  ािेि गरी  ािेिीको 
व्यहोरा खिुाइा सलिल िा पठाउि ुपिेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोस्जि म्यार्  ािेि हिु िसकेिा रे्हाय बिोस्जिको यवद्य ुीय िाध्यि वा पलत्रकािा 
सूचिा प्रकाशि गरेर म्यार्  ािेि गिुापिेछः  

(क) म्यार्  ािेि गररिपुिे व्यस्िको कुिै फ्याक्स वा इािेि वा अन्य कुिै अलभिेख हिु सक्ि ेयवद्य ुीय 
िाध्यिको ठेगािा भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रल बार्ीिे म्यार्  ािेिी भएको जािकारी पाउि सक्िे ििालसब आिार छ भन्ने रे्स्खएिा सलिल को 
लिर्ायबाट कुिै स्थािीय रै्लिक पलत्रकािा सूचिा प्रकाशि गरेर वा स्थािीय एफ.एि. रेलडयो वा 
स्थािीय टेलिलभजिबाट सूचिा प्रसारर् गरेर; वा 

(ग) अन्य कुिै सरकारी लिकायबाट म्यार्  ािेि गराउँर्ा म्यार्  ािेि हिु सक्िे ििालसब कारर् 
रे्स्खएिा सलिल को आरे्शबाट त्यस् ो सरकारी लिकाय िाफा   । 

  (६) यस ऐि बिोस्जि म्यार् जारी गिुापर्ाा अिसूुची-६ बिोस्जिको ढाँचािा जारी गिुापिेछ । 



२१. रोहवरिा राख्नपुिेः यस ऐि बिोस्जि वडा कायाािय िाफा    ािेि गररएको म्यार्िा सम्बस्न्ि  
वडाको अध्यि वा सर्स्य  था कस्म् िा र्इुाजिा स्थािीय भिार्लि रोहवरिा राख्नपुिेछ । 

२२. री  बेरी  जाचँ गिेः (१) उजरुी प्रशासकिे म्यार्  ािेिीको प्रल वेर्ि प्राप्त भएपलछ री पूवाकको 
 ािेि भएको छ वा छैि जाँच गरी आवश्यक भए सम्बस्न्ि  वडा सस्चवको प्रल वेर्ि सिे  लिइा 
री पूवाकको रे्स्खए लिलसि सािेि रास्ख  था बेरी को रे्स्खए बर्र गरी पिुः म्यार्  ािेि गिा िगाइा 
 ािेिी प्रल  लिलसि सािेि राख्नपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि जाँच गर्ाा सम्बस्न्ि  किाचारीिे बर्लिय  रास्ख काया गरेको रे्स्खए उजरुी 
प्रशासकिे सो व्यहोरा खिुाइा सलिल  सिि प्रल वेर्ि पेश गिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जिको प्रल वेर्िको व्यहोरा उपयिु रे्स्खए सलिल िे सम्बस्न्ि  किाचारी उपर  
कारवाहीको िालग कायापालिका सिि िेस्ख पठाउिसक्िेछ । 

२३.  ारेखिा राखू्नपिेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोस्जि लबवार् र् ाा गरेपलछ उजरुीक ाािाइा र 
र्फा १६ बिोस्जि प्रल वार् र् ाा गरेपलछ प्रल बार्ीिाइा  ारेख  ोयक  ारेखिा राख्नपुछा । 

  (२) उजरुीका पिहरूिाइा  ारेख  ोक्र्ा  ारेख  ोयकएको दर्ि गररि ेकािको व्यहोरा  ारेख भपााइा  था 
 ारेख पचाािा खिुाइा उजरुीका सबै पििाइा एकै लििािको लिल   था सिय उलिेख गरी एकै लििािको  ारेख 
 ोक्िपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि  ारेख  ोयकएको सियिा कुिै पि हास्जर िभए पलि  ोयकएको काया सम्पन्न 
गरी अको  ारेख  ोक्िपुिे भएिा हास्जर भएको पििाइा  ारेख  ोयक सियिा हास्जर िभइा पलछ हास्जर हिुे पििाइा 
अस्घ हास्जर भइा  ारेख िािे पिसँग एकै लििाि हिुेगरी  ारेख  ोक्िपुछा । 

  (४) यस र्फा बिोस्जि  ोयकएको  ारेखिा उपस्स्थ  भएका पिहरूिाइा साथै रास्ख सलिल िे उजरुीको 
कारवायह गिुापछा । 

  (५) उपर्फा (४) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि  ोयकएको  ारेखिा कुिै पि उपस्स्थ  िभए 
पलि सलिल िे लबवार्को यवषयिा कारवाही गिा बािा पिेछैि । 

२४. सलिल को लिर्ाय बिोस्जि हिुःे सलिल िे म्यार्  ािेिी सम्बन्ििा प्रचलि  कािूि  था यस ऐििा 
िेस्खए रे्स्ख बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया लििाारर् गिा सक्िेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सिुवाइा  था प्रिार् बझु्ि ेसम्बन्ििा 
२५. प्रारस्म्भक सिुवाइाः (१) िेिलििापबाट लबवार् लिरुपर् हिु िसकी सलिल िा आएका लबवार् 

प्रल वार् र् ाा वा बयाि वा सो सरहको कुिै काया भएपलछ सिुवाइाको िालग पेश भएको लबवार्िा उपिब्ि 
प्रिार्का आिारिा  त्काि लिर्ाय गिा सयकि ेभएिा सलिल िे लबवार् पेश भएको पयहिो सिुवाइािा िै 
लिर्ाय गिा सक्िेछ । 

  (२) सलिल  सिि पेश भएको लबवार्िा उपर्फा (१) बिोस्जि  त्काि लिर्ाय गिा सयकिे िरे्स्खएिा 
सलिल िे रे्हाय बिोस्जिको आरे्श गिा सक्िेछः- 



(क) लबवार्िा िखु िलििेको कुरािा यकीि गिा प्रिार् बझु्िे वा अन्य कुिै काया गिे; 

(ख) लबवार्िा बझु्िपुिे प्रिार् ययकि गरी पिबाट पेश गिा िगाउिे वा सम्बस्न्ि  लिकायबाट िाग गिे 
आरे्श गिे;  

(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा लबवार्का पिहरूसँग छिफि गिे;  था 
(घ) लबवार्का पि उपस्स्थ  भएिा सिुवुाइको िालग  ारेख  था पेस्शको सिय  ालिका लििाारर् गिे 

। 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि सलिल िे स्थािीय ऐिको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोस्जिको उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउिे आरे्श गिुापिेछ । 

२६. प्रिार् र्ास्खि गिेः बार्ी वा प्रल बार्ीिे कुिै ियाँ प्रिार् पेश गिा अििुल  िाग गरी लिवेर्ि पेश 
गरेिा उजरुी प्रशासकिे सोयह दर्ि लिि सक्िेछ । 

२७. लिख  जाचँ गिेः (१) सलिल िे उजरुीिा पेश भएको कुिै लिख को सत्य ा परीिर् गिा रेखा 
वा हस् ािर यवशषेज्ञिाइा जाँच गराउि जरूरी रे्खेिा सो लिख िाइा असत्य भने्न पिबाट परीिर् र्स् रु 
र्ास्खि गिा िगाइा रेखा वा हस् ािर यवशषेज्ञबाट लिख  जाँच गराउि सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि जाँच गर्ाा ििालसब िायफकको सिय  ोयक आरे्श गिुापिेछ र सिय लभत्र 
जाँच सम्पन्न हिुको िालग यथासम्भव व्यवस्था गिुापिेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोस्जि जाँच गर्ाा लिख  असत्य ठहरीएिा लिख  सत्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको 
र्स् रु असिु गरी उपर्फा (१) बिोस्जि र्स् रु र्ास्खि गिे पििाइा भराइादर्िपुछा । 

२८. सािी बझु्िःे (१) सलिल बाट सािी बझु्िे आरे्श गर्ाा सािी बझु्िे दर्ि  ोयक आरे्श गिुापिेछ । 
साछी राखर्ा बढीिा ५ जिा राख्न ुपिे ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि आरे्श भएपलछ उजरुी प्रशासकिे उजरुीको पििाइा आरे्शिा उलिेख भएको 
लिल िा सािी बझु्िे  ारेख  ोक्िपुिेछ । 

  (३) सािी बझु्िे  ारेख  ोयकएको दर्ििा आफ्िो सािी सलिल  सिि उपस्स्थ  गराउि ुसम्बस्न्ि  पिको 
र्ाययत्व हिुेछ । 

२९. सलिल को  फा बाट बकपत्र गराउिःे (१) यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि 
िाबािक वा अशि वा वृध्र्वधृ्र्ा पि रहेको उजरुीिा सास्ि बकपत्रको िालग  ोयकएको  ारेखको दर्ि 
उपस्स्थ  िभएको वा उपस्स्थ  िगराइएको सािीिाइा सलिल िे म्यार्  ोयक सलिल को  फा बाट स्झकाइा 
बकपत्र गराउि सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि सािी स्झकाउँर्ा बकपत्र हिुे  ारेख  ोयक म्यार् जारी गिुापिेछ र उजरुीका 
पिहरूिाइा सिे  सोयह लििािको  ारेख  ोक्िपुिेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउिःे (१) उजरुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग  ोयकएको दर्ि पिहरूसँग 
लिजहरूिे उपस्स्थ  गराउि लयाएका सास्िको िािाविी लिइा सलिल  सिि पेश गिुापिेछ । 



  (२) सािी बकपत्रको िालग  ोयकएको  ारेखको दर्ि उजरुीका सबै पििे सािी उपस्स्थ  गराउि लयाएको 
भए कायाािय खलुिासाथ  था कुिै पििे सािी उपस्स्थ  गराउि िलयाएको भए दर्िको बा्र  बजेपलछ सलिल िे 
उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउिपुिेछ । 

३१. बन्रे्ज गिा सक्िःे (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यवषयवस्  ुभन्र्ा फरक प्रकारको  था 
सािी वा उजरुीको पििाइा अपिालि  गिे वा स्झझ्याउिे वा अिसु्च  प्रकारको प्रश्न सोलिएिा सलिल िे 
त्यस् ो प्रश्न सोध्िबाट पििाइा बन्रे्ज गिा सक्िछे । 

  (२) िाबािक वा वृध्र् वा असि वा लबरािीिे सािी बक्िपुिे भइा त्यस् ो उजरुीिा कुिै पिको उपस्स्थल  
वा अन्य कुिै ििालसब कारर्िे सािीिाइा बकपत्र गिा अिसु्च  र्बाव परेको वा पिे प्रबि सम्भाविा रहेको छ भन्ने 
सलिल िाइा िागेिा सलिल िे त्यस् ो पिको प्रत्यि उपस्स्थल िाइा बन्रे्ज गरी लिजिे सािीिे िरे्ख्न े गरी िात्र 
उपस्स्थ  हिु आरे्श गिा सक्िेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि आरे्श गरेिा सािीिे िरे्ख्न ेगरी पि उपस्स्थ  हिुे व्यवस्था लििाउिे र्ाययत्व 
सलिल को हिुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोस्जि गर्ाा सलिल िे उजरुीसँग सम्बस्न्ि  आवश्यक प्रश्न  यार गरी सलिल को 
 फा बाट बकपत्र गराउि  सक्िछे । 

३२. पेशी सूची प्रकाशि गिुापिेः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शकु्रवार अगािी हप्ताको िालग 
पेशी  ोयकएको लबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची  था  ोयकएको दर्ि उि दर्िको िालग पेशी  ोयकएका 
लबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशि गिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको सूची संयोजकिे र लिजको अिपुस्स्थल िा लिजिे स्जम्िेवारी  ोकेको सलिल को 
सर्स्यिे प्रिास्र्  गिुापिेछ । 

३३. रै्लिक पेशी सूचीः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोस्जिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 
लबवार् हरूको   ोयकएको दर्िको पेशी सूची  यार गरी एक प्रल  सूचिा पाटीिा टाँस्ि िगाउिपुिेछ  था 
एक प्रल  सलिल का सर्स्यहरूिाइा उपिब्ि गराउिपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको सूचीिा लबवार्हरू उलिेख गर्ाा लबवार् र् ााको आिारिा रे्हायको क्रििा 
 यार गरी प्रकाशि गराउिपुिेछः- 

  (क) िाबािक पि भएको लबवार्; 

  (ख) शारररीक असि ा वा अपाङ्ग ा भएको व्यस्ि पि भएको लबवार्; 

  (ग) सिरी वषा उिेर परुा भएको वधृ्र् वा वधृ्र्ा पि भएको लबवार्;  था 
  (घ) लबवार् र् ााको क्रिािसुार पयहिे र् ाा भएको लबवार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि पेशी सूची  यार गर्ाा िलु वीबाट जागेका  था सवोच्च अर्ाि , उच्च अर्ाि  
 था स्जलिा अर्ाि बाट पिुः इन्साफको िालग प्राप्त भइा र् ाा भएको लबवार्को हकिा शरुूिा सलिल िा र् ाा भएको 
लिल िाइा िै र् ाा लिल  िालि क्रि लििाारर् गिुापिेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिािसुार िै सलिल िे लबवार्को सिुवाइा र कारवाही  था यकिारा 
गिुापिेछ । 



३४. उजरुी प्रशासकको स्जम्िेवारी हिुःे पेशी सूचीिा चढेका लबवार्हरू कायाािय खिेुको एक घण्टा 
लभत्र सलिल  सिि सिुवाइाको िालग पेश गिे  था उि दर्िको  ोयकएको काया सयकए पलछ सलिल बाट 
यफ ाा बसु्झलिइा सरुस्ि  राख्न ेस्जम्िेवारी उजरुी प्रशासकको हिुेछ । 

३५. प्रिार् सिुाउि सक्िःे सलिल िे र्फा २५ बिोस्जि  ोयकएको  ारेखको दर्ि उपस्स्थ  सबै पििाइा 
अको पििे पेश गरेको प्रिार् एवि ्कागजा  रे्खाइा पयढ बाँची सिुाइा सो बारेिा अको पिको कुिै 
कथि रहेको भए लिस्ख  बयाि गराइा लिलसि सािेि गराउि सक्िछे । 

३६. लबवार्को सिुवाइा गिेः (१) सलिल िे र्वैु पिको कुरा सिुी लिजहरूको लबवार्को सिुवाइा  था 
लिर्ाय गिुापिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको सिुवाइा  था लिर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोस्जि लबवार्को सिुवाइा गर्ाा इजिास कायि गरी सिुवाइा गिा ििालसव रे्स्खएिा 
सोही अिसुार गिा सक्िेछ । 

 र र्बैु पिको भिाइ  था स्जयकर सनु्निाइ उपर्फा ३ अिसुारको इजिास कायि गिा बािा हिुे छैि । 

३७. बन्र् इजिासको गठि गिासक्ि े(१) सलिल िे ियहिा  था बािबालिका सिावेश रहेको  था 
आवश्यक रे्खेको अन्य लबवार्को सिुवाइाको िालग बन्र् इजिास कायि गरी सिुवाइा गिा सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको बन्र् इजिासिा लबवार्का पि  था अन्य सरोकारवािा बाहेक अन्य 
व्यस्ििाइा इजिासिा प्रवेश गिा िपाउिे गरी बन्र् इजिासको गठि गिुापिेछ । 

  (३) बन्र् इजिासबाट हेररिे लबवार्को काि कारवाही, यपडी को िाि थर ठेगािा िगाय का यवषय गोप्य 
राख्नपुिेछ । 

३८. बन्र् इजिास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्र् इजिासबाट हेररएका लबवार्हरूको कागजा को 
प्रल लियप बार्ी, प्रल वादर् र लिजको यह िा असर परेको कुिै सरोकारवािा बाहेक अरू कसैिाइा उपिब्ि 
गराउिहुुँरै्ि । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको लबवार्को  थ्य खिुाइा कुिै सिाचार कुिै पत्रपलत्रकािा संप्रषेर् हिु दर्ि ु
हुँरै्ि । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि सलिल िे पिको गोपलिय ा  था यह िा प्रल कुि 
प्रभाव िपिे गरी सिाचार संप्रषेर् गिा भिे कुिै बािा पिेछैि । 

३९. थप प्रिार् बझु्िःे लबवार्को सिुवाइाको क्रििा लबवार्को कुिै पिको अिरुोििा वा लबवार् 
सिुवाइाको क्रििा सलिल  आफैिे थप प्रिार् बझु्िपुिे रे्खेिा उजरुीका पिहरूिाइा थप प्रिार् पेश गिा 
पेश गिे  ारेख  ोयक आरे्श गिा सक्िेछ । 

४०. स्वाथा बास्झएको लबवार् हेिा िहिुःे सलिल को सर्स्यिे रे्हायका लबवार्को कारवाही र यकिारािा 
संिग्ि हिुहुुरैँ्िः- 

(क) आफ्िो वा िस्जकको िा ेर्ारको हक यह  वा सरोकार रहेको लबवार्; 



 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोजिको िालग "िस्जकको िा ेर्ार" भन्नािे अप ुािी पर्ाा कािूि 
बिोस्जि अप ुािी प्राप्त गिा सक्िे प्राथलिक ा क्रििा रहेको व्यस्ि, िािा, िाइज,ु सािीआिा, 
ठूिीआिा, सािोबाब,ु ठूिोबाबू, पल  वा पत्नी  फा का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठाि, 
सािी, दर्र्ी, बयहिी, लभिाज,ु बयहिी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी  था त्यस् ो 
िा ाका व्यस्िको एकासगोििा रहेको पररवारको सर्स्य सम्झिपुछा । 

(ख) लिजिे अन्य कुिै हैलसय िा गरेको कुिै काया वा लिज संिग्ि रहेको कुिै यवषय सिावेश रहेको 
कुिै लबवार्; 

(ग) कुिै यवषयिा लिजिे लबवार् चलिे वा िचलिे यवषयको छिफििा सहभालग भइा कुिैराय दर्एको 
भए सो यवषय सिावेश रहेको लबवार्; वा 

(घ) अन्य कुिै कारर्िे आिारभ ू रूपिा लिज र लिजको एकाघरसंगोिका पररवारका सर्स्यको कुिै 
स्वाथा बास्झएको लबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको कुिै अवस्था रे्स्खएिा जिु सर्स्यको त्यस् ो अवस्था पछा उि सर्स्यिे 
लबवार् हेिा िहिुे कारर् खिुाइा आरे्श गिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रल कुि हिुे गरी कुिै सर्स्यिे कुिै लबवार्को कारवायह र यकिारािा सहभालग हिु 
िागेिा लबवार्को कुिै पििे आवश्यक प्रिार् सयह  लबवार्को कारवायह यकिारा िगिा लिवेर्ि दर्ि सक्िेछ  र सो 
सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थािीय ऐिको र्फा ४८(५) अिसुार हिुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अिसुार लबवार् लिरुपर् हिु िसक्िे अवस्थािा स्थािीय ऐिको र्फा ४८(६) र (७) 
को ब्यबस्था अिसुारको सभािे  ोकेको सलिल िे काि कारवायह र यकिारािा गिेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोस्जि गर्ाा सभािे लबवार्का पिहरूिाइा सोयह उपर्फा बिोस्जि गदठ  सलिल बाट 
लबवार्को कारवायह यकिारा हिुे कुराको जािकारी गराइा उि सलिल  सिि उपस्स्थ  हिु पठाउिपुिेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लिर्ाय र अन्य आरे्श 

४१. लिर्ाय गिुापिेः (१) सलिल िे सिुवाइाको िालग पेश भएको लबवार् हेर्ाा कुिै प्रिार् बझु्िपुिे बाँयक 
िरयह लबवार् यकिारा गिे अवस्था रहेको रे्स्खएिा सोयह पेशीिा लबवार्िा लिर्ाय गिुापिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि लिर्ाय गरेपलछ लिर्ायको व्यहोरा लिर्ाय यक ाबिा िेस्ख सलिल िा उपस्स्थ  
सर्स्यहरू सबैिे र्स् ख  गिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोस्जि गरीएको लिर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचलि  कािूि बिोस्जि खिुाउिपुिे 
यववरर् खिेुको पूर्ा पाठ लिर्ाय भएको लिल िे बयढिा सा  दर्ि लभत्र  यार गरी लिलसि सािेि राख्नपुछा । 
  

(४) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि सियाभाव अथवा अन्य कुिै ििालसब कारर्िे 
गर्ाा सोयह दर्ि लबवार् लिर्ाय गिा िसक्िे भएिा आगालि हप्ताको कुिै दर्िको िालग अको पेशी  ारेख  ोक्िपुिेछ 
। 

४२. लिर्ायिा खिुाउिपुिेः (१) सलिल िे र्फा ४१ बिोस्जि गरेको लिर्ायको पूर्ापाठिा यस र्फा 
बिोस्जिका कुराहरू खिुाइा अिसूुची-७ बिोस्जिको ढाँचािा  यार गिुापिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि पूर्ापाठ  यार गर्ाा बार्ी  था प्रल बार्ीको स्जयकर, लिर्ाय गिुापिे रे्स्खएको 
यवषय, र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिे को यवषय खिुाउिपुिेछ । 



  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्स्ख बाहेक पूर्ापाठिा रे्हायका कुराहरू सिे  खिुाउिपुिेछः- 
(क)  थ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबवार्को कुिै पििे कािूि व्यवसायी राखेको भएिा लिजिे पेश गरेको बहस िोट  था बहसिा 

उठाइएका ििु यवषयहरु; 

(ग) लिर्ाय गिाको िालग आिार लिइएको प्रिार्का साथै र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार्  था त्यसको 
यवश्लषेर्; 

(घ) लिर्ाय कायाान्वयि गिाको िालग गिुापिे यवषयहरूको लसिलसिेवार उलिेखि सयह को  पलसि 
खण्ड;  था 

(ङ) लिर्ाय उपर पिुरावेर्ि िाग्िे भएिा पिुरावेर्ि िाग्िे स्जलिा अर्ाि को िाि र के कल  दर्िलभत्र 
पिुरावेर्ि गिुापिे हो सो सिे  ।  

 (४) उपर्फा २  था ३ िा उलिेख भएरे्स्ख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिे  लिर्ायिा खिुाउि सक्िेछः- 
(क) सािी वा सजालििको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुिै िजीरको व्याखया वा अविम्बि गरेको भए सो िजीरको यववरर् र लबवार्िा उि िजीरको 
लसध्र्ान्  के कुि आिारिा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुिभएको हो भन्ने कारर् सयह को यवश्लषेर्; 

(ग) लिर्ायबाट कसैिाइा कुिै कुरा दर्ि ुभराउि ुपिे भएको भए कसिाइा के कल  भराइा दर्िपुिे हो 
सोको यववरर्;  था 

(घ) लबवार्को क्रििा कुिै िािसािाि वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्  ुसलिल  सिि पेश भएको भए 
सो िािसािाि वा वस् कुो हकिा के गिे हो भन्ने यवषय । 

४३. प्रारस्म्भक सिुवाइािा लिर्ाय हिुसक्िःे (१) सलिल िे पयहिो सिुवाइाको िालग पेश भएको अवस्थािा 
िै लबवार्िा थप प्रिार् बसु्झरहिपुिे अवस्था िरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्या वा सलिल को 
िेत्रालिकार िरहेको कारर्िे लबवार् लिर्ाय गिा िलिलिे रे्खेिा पयहिो सिुवाइािा िै लिर्ाय गिा सक्िछे 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको लिर्ाय िेत्रालिकारको अभाव रहेको कारर्िे भएको अवस्थािा िेत्रालिकार 
ग्रहर् गिे अर्ाि  वा स्थािीय  ह वा अन्य लिकायिा उजरुी गिा जाि ुभलि सम्बस्न्ि  पििाइा  जािकारी दर्ि ु
पिेछ । 

४४. लिर्ाय संशोििः (१) सलिल  सिि लबवार्को पि वा कुिै सरोकारवािािे लबवार्को लिर्ायिा 
भएको कुिै िेखाइाको त्रटुी संशोिि गरी पाउि स्जयकर लिइा लिर्ायको जािकारी भएको पैंल स दर्ि लभत्र 
लिवेर्ि दर्ि सक्िेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ि परी सलिल िे हेर्ाा सािान्य त्रटुी भएको र संशोििबाट लिर्ायको िूि 
आशयिा कुिै हेरफेर िहिुे रे्खेिा छुिै पचाा खडा गरी लिवेर्ि बिोस्जि लिर्ाय संशोिि गिे आरे्श दर्िसक्िेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जिको आरे्श िूि लिर्ायको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइिेछ । 

४५. लिर्ायिा हेरफेर गिा िहिुःे (१) सलिल का सर्स्य अथवा अरु कसैिे पलि सलिल का सर्स्यहरुको 
र्स् ख  भैसकेपलछ लिर्ायिा कुिै प्रकारको थपघट वा केरिेट गिा हुँरै्ि । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१) बिोस्जि को कसरु गिे किाचारीिाइा आवश्यक कारवाहीको िालग सम्बस्न्ि  
लिकायिा िेस्ख पठाउिपुिेछ ।  



४६. लिर्ाय भएपलछ गिुापिे कारवायहः (१) उजरुी प्रशासकिे सलिल बाट लिर्ाय भएपश्चा  लिर्ाय यक ाबिा 
सलिल का सर्स्यहरु सबैको र्स् ख  भएको ययकि गरी लिर्ाय यक ाब र लिलसि स्जम्िा लििपुछा । 

  (२) यस ऐि बिोस्जि लिर्ायको पूर्ापाठ  यार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स् ख  भैसकेपलछ उजरुी प्रशासकिे 
लिर्ायको कायाान्यवय गिाका िालग  त्काि गिुापिे केयह काया भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िागी 
पठािपुछा । 

४७. लिर्ाय गिापिे अवलिः (१) सलिल िे प्रल वार् र्ास्खि भएको वा बयाि गिुापिेिा प्रल बार्ीको बयाि 
भएको लिल िे  था प्रल वार् र्ास्खि िभएको वा बयाि िभएकोिा सो हिुपुिे म्यार् भिुाि भएको लिल िे 
िब्बे दर्िलभत्र लबवार्को अस्न् ि लिर्ाय गिुापिेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको सियावलि गर्िा गर्ाा िेिलििापको िालग पठाइाएको लबवार्को हकिा 
िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको सिय कटाइा अवलि गर्िा गिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि लबवार्िा बझु्िपुिे प्रिार्  था परुा गिुापिे प्रयक्रया 
बाँयक िरही लबवार् लिर्ाय गिा अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुेको पन्र दर्िलभत्र अस्न् ि लिर्ाय गिुापिेछ । 

  

४८. अन् ररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गिा सयकिःे  
स्थािीय ऐिको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ड )क (रे्स्ख )ङ (सम्ि उस्लिस्ख  यवषयिा 
 त्काि अन् ररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गिा सयकिेछ । यस् ो आरे्श जारी गर्ाा लिवेर्किे 
पेश गरेको कागजा , लिजको अवस्था र वस् गु  पररस्स्थल को प्रारस्म्भक छाियवि गरी  त्काि 
आरे्श िगरे लिवेर्किाई पिा सक्िे िकारात्िक प्रभावको िलुयांकि गिुा पर्ाछ । न्याययक 
सलिल िे जारी गिे अन् ररि संरिर्ात्िक आरे्श अिसूुची ८ िा उलिेख गरे बिोस्जि हिुेछ । 

 

 

 

पररच्छेर्-७ 

सलिल को सस्चवािय 

४९. सलिल को सस्चवाियः  (१)सलिल को कायासम्पार्ििाइा सहस्जकरर्ा गिा एक सस्चवािय रहिे छ  

  (२) उपर्फा (१) विोस्जिको सस्चवाियिा कायापालिकािे आवश्य ा अिसुार उजरुी प्रशासक, अलभिेख 
प्रशासक  था अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था गिा सक्िेछ । सस्चवाियको कायासम्पार्ििाइा व्यवस्स्थ  गिा सस्चवािय 
अन् गा  उजरुी शाखा/ फाँट  था अलभिेख शाखा /फाँट रहि सक्िेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काि, क ाव्य र अलिकारः यस ऐििा अन्यत्र उलिेख भए रे्स्ख बाहेक उजरुी 
प्रशासकको काि, क ाव्य र अलिकार रे्हाय बिोस्जि हिुछेः 



(क) पेश भएका उजरुी, प्रल वार् र अन्य लिख हरु जाँच गरी री  पगुेको भए कािूि बिोस्जि िाग्ि े
र्स् रु लिइा र् ाा गिे र र् ाा गिा िलिलिे भए कारर् जिाइा र्रपीठ गिे; 

(ख) यववार्िा प्रिार्को िालग पेश भएका िक्कि कागजिाइा सक्किसँग लभडाइा दठक रे्स्खएिा प्रिास्र्  
गिे र लिलसि सािेि राख्न े था सक्कििा केयह कैयफय  रे्स्खएिा सो जिाइा सम्बस्न्ि  पिको 
सयहछाप गराइा राख्न;े 

(ग) पेश भएका लिख  साथ संिग्ि हिुपुिे प्रिार्  था अन्य कागजा  छ वा छैि भए ठीक छ वा 
छैि जाँच्ि;े 

(घ) सलिल को आरे्शिे स्झकाउिपुिे प्रल बार्ी, सािी वा अन्य व्यस्िको िाििा म्यार् जारी गिे; 

(ङ) यववार्का पििाइा  ारेख वा पेशी  ारेख  ोक्िे; 
(च) सलिल  सिि पेश हिुपुिे लिवेर्ि र् ाा गरी आरे्शको िालग सलिल  सिि पेश गिे; 

(छ) कािूि बिोस्जि वारेस लििे  था गजु्रकेो  ारेख थाम्िे लिवेर्ि लिइा आवश्यक कारवाही गिे; 

(ज) सलिल बाट भएको आरे्श कायाान्वयि गिे गराउि;े 

(झ) सलिल िा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्िे, भपााइा गिे िगाय का कायाहरु गिे; 

(ञ) आवश्यक ािसुार सलिल को  फा बाट पत्राचार गिे; 

(ट) सलिल को आरे्शिे  ािेि गिुापिे म्यार्  ािेि गिेगराउि,े  ािेि भएको म्यार्को  ािेिी जाँची 
री पूवाकको िभए पिुः जारी गिे  था अन्य अर्ाि  वा लिकायबाट प्राप्त भएको 
गाउँपालिका/िगरपालिकािे  ािेि गररदर्िपुिे म्यार्  ािेि गिे गराउि;े 

(ठ) लिर्ाय यक ाब र उजरुीको लिलसि स्जम्िा लििे; 
(ड) सलिल िा र् ाा भएका यववार्  था लिवेर्ि िगाय का कागजा को अलभिेख  यार गिे र िालसक 

वा वायषाक प्रल वेर्ि पेश गिुापिे लिकाय सिि प्रल वेर्ि  यार गरी संयोजकबाट प्रिास्र्  गराइा 
सम्बस्न्ि  लिकायिा पठाउिे; 

(ढ) आफ्िो स्जम्िा रहेका उजरुीका लिलसििा रहेका कागजा को री पूवाक िक्कि दर्िे; 
(र्) स्जलिा अर्ाि िा पिुरावेर्ि िाग्िे गरी लिर्ाय भएका यववार्िा पिुरावेर्ि म्यार् जारी गरी  ािेि 

गिेगराउि;े 

( ) अर्ाि  वा अन्य कुिै लिकायिा यववार्को लिलसि वा कुिै कागजा  पठाउिपुिे भएिा सलिल िाइा 
जािकारी गराइा लिलसि वा कागजा  पठाउिे  था यफ ाा प्राप्त भएपलछ कािूि बिोस्जि सरुस्ि  
राख्न ेव्यवस्था लििाउिे; 

( ) लिर्ाय यक ाब स्जम्िा लििे;  था 
(थ) पेश भएका लिवेर्ि िगाय का कागजा िा सलिल बाट आरे्श हिुपुिे वा लिकासा लििपुिेिा 

सलिल  सिि पेश गिे । 

 

५१. अलभिेख प्रशासकको काि, क ाव्य र अलिकारः यस ऐििा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख 
प्रशासकको काि, क ाव्य र अलिकार रे्हाय बिोस्जि हिुछेः 
 (क) लिर्ाय कायाान्वयि सम्बन्िीः 

(२) लिर्ाय बिोस्जि चिि चिाउिपुिे, कुिै कुरा दर्िाइाभराइा दर्िपुिे िगाय का लिर्ाय 
कायाान्वयिका िालग गिुापिे कायाहरु गिे  था लिर्ाय कायाान्वयिको अलभिेख राखी 
कािूि बिोस्जि यववरर् पठाउिपुिे लिकायहरुिा यववरर् पठाउिे; 

(३) लिर्ाय कायाान्वयिको क्रििा लिवेर्ि दर्एका पिहरुको वारेस लिि,े सकार गराउि,े 
गजु्रकेो  ारेख थिाउिे िगाय का कायाहरु गिे; 



(४) सलिल को आरे्शिे रोक्का भएको वा अरु कुिै अर्ाि  वा लिकायबाट रोक्का भै आएको 
जायजेथा अन्य अड्डा अर्ाि िा र्ास्खि चिाि गिुापिे भए सो गिे; 

(५) लिर्ाय बिोस्जि लििाि गिे िगाय का अन्य कुिै काि गिुापिे भए सो सिे  गिे;  था 
(६) िेस्खए रे्स्ख बाहेकको कुिै काया लिर्ाय कायाान्वयिको क्रििा गिुापिे भएिा सलिल  

सिि पेश गरी आरे्श बिोस्जि गिे । 

 (ख) अलभिेख संरिर् सम्बन्िीः 
(१) अलभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी लिर्ाय भएका लिलसि सरुस्ि  राख्न ेर कािूि बिोस्जि 

सडाउिेपिे कागजहरु सडाउिे; 
(२) लिर्ाय भएका लिलसिहरुिा कागजा  जाँच गरी र्रुुस्  रहेिरहेको हेिे र लिलसि कािूि 

बिोस्जि गरी र्रुुस्  अवस्थािा राख्न;े 

(३) कािूि बिोस्जि सडाउिे कागजको यववरर्  यार गरी सो यववरर् सरुस्ि  रहिे व्यवस्था 
गिे; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र 
आवश्यक ािसुार यववरर्  यार गिे;  था 

(५) कुिै अर्ाि  वा लिकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि वा कुिै कागजा  िाग भै आएिा 
री पूवाक पठाउिे र यफ ाा प्राप्त भएपलछ री पूवाक गरी सरुस्ि  राख्न े। 

५२. उजरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको आरे्श उपरको लिवेर्िः (१) यस ऐि बिोस्जि उजरुी 
प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकिे गरेको आरे्श वा कारवाही उपर स्चि िबझु्ि ेपििे सो आरे्श वा 
कारवाही भएको पाँच दर्िलभत्र सलिल  सिि लिवेर्ि दर्ि सक्िेछ । 

  (२) सलिल िे उपर्फा (१) बिोस्जि पेश भएको लिवेर्ि उपर सिुवुाइा गरी लिवेर्ि पेश भएको बयढिा सा  
दर्ि लभत्र लिवेर्ि उपरको कारवायह टुङ्गग्याउिपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ि उपर आरे्श वा 
लिर्ाय गिुापूवा केयह बझु्िपुिे भए सो बझेुर िात्र लिर्ाय वा आरे्श गिुापिेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेिलििाप सम्बन्िी व्यवस्था 
५३. लििापत्र गराउिःे (१) सलिल िे प्रचलि  कािूि बिोस्जि लििापत्र हिु सक्ि ेजिुसकैु उजरुीिा 

लििापत्र गराउि सक्िेछ । 

  (२) यववार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अिसूुची-९ बिोस्जिको ढाँचािा लिवेर्ि दर्एिा सलिल िे उजरुीिा 
लििापत्र गराउि उपयिु रे्खेिा लििापत्र गराइदर्िेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि पिहरूिे दर्एको लिवेर्िको व्यहोरा सलिल िे र्वैु पििाइा सिुाइा त्यसको 
पररर्ाि सम्झाइा पिहरूको लििापत्र गिे सम्बन्ििा सहिल  रहेिरहेको सोध्िपुिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोस्जि सिुाउँर्ा पिहरूिे लििापत्र गिा िञ्जुर गरेिा सलिल िे पिहरूको लिवेर्ििा 
उलिेख भएको व्यहोरा बिोस्जिको लििापत्र  ीि प्रल   यार गराउिपुिेछ । 



  (५) उपर्फा (४) बिोस्जिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइा पढीबाँची सिुाइा लििापत्र गिा िञ्जुर भएिा 
पिहरूको सयहछाप गराइा सलिल का सर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अिसूुची-१० बिोस्जिको ढाँचािा प्रिास्र्  गरी 
एक प्रल  सलिल िे अलभिेखको िालग लिलसििा राख्नपुिेछ  था एक-एक प्रल  बार्ी  था प्रल बार्ीिाइा दर्िपुिेछ । 

   

५४. िेिलििाप गराउि सक्िःे (१) सलिल िे प्रचलि  कािूि बिोस्जि लििापत्र गिा लिलिे उजरुीिा 
पिहरूबीच िेिलििाप गराउि सक्िेछ । 

  (२) पिहरूिे जिुसकैु  हिा यवचारािीि रहेको प्रचलि  कािूििे िेिलििापको िाध्यिबाट सिािाि गिा 
सयकिे यववार्िा यववार्का पििे संयिु रूपिा सलिल  सिि लिवेर्ि दर्ि सक्िेछि ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि लिवेर्ि दर्एकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लिरोपर् हिु उपयिु रे्स्खएिा 
सलिल िे त्यस् ो उजरुी िेिलििापको िाध्यिबाट लिरोपर् गिा िेस्ख पठाउि ुपिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोस्जिको आरे्शपलछ िेिलििाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच िेिलििाप 
गराइादर्िपुिेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोयकए बिोस्जि हिुेछ । 

५५. उजरुी लिर्ाय गिेः (१) सलिल िे यस ऐि बिोस्जि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लिरोपर् 
गिा प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लिरोपर् हिु िसकेिा पिहरूिाइा उजरुीको 
पेशी  ारेख  ोयक कािूि बिोस्जि कारवाही गरी सिुवाइा  था लिर्ाय गिे प्रयक्रया बढाउिपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि स्थािीय ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोस्जिको उजरुीिा िेिलििाप वा लििापत्र हिु िसकेिा सलिल िे अलिकार िेत्र रहेको अर्ाि िा जािे भलि 
सिुाइादर्िपुिेछ । 

५६. िेिलििाप वा लििापत्र हिु िसक्िःे यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि कुिै 
उजरुीिा लििापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृल  वा लििापत्रको व्यहोराबाट िेपाि सरकार बार्ी भइा चिेको 
कुिै यववार् वा सावाजलिक  था सरकारी सम्पस्ि वा यह िा असर पिे रे्स्खएिा सलिल िे त्यस् ो यववार्िा 
लििापत्र गराउिेछैि । 

   र त्यस् ो असर पिे व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गिा चाहेिा भिे लििापत्र गराइादर्िपुिेछ 
। 

५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहि गिेः (१) सलिल िे सलिल  सिि सिुवाइाको िालग पेश भएको 
उजरुीिा िेिलििाप हिुसक्िे सम्भाविा रहेको रे्खेिा पिहरूिाइा िेिलििापको िालग  ारेख  ोक्ि सक्िछे 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको  ारेखको दर्ि सलिल िे यववार्का पि  था यवपि, उपस्स्थ  भएसम्ि पििे 
पत्याइा साथै लिइआएका अन्य व्यस्ि सिे  उपस्स्थ  गराइा िेिलििापको िालग छिफि गराइा पिहरूको बीचिा 
सहिल  भएिा सहिल  भए बिोस्जि लििापत्र कागज  यार गिा िगाइा लििापत्र गराइादर्िपुिेछ । 

  (३) उजरुीिा  ोयकएको म्यार्िा सलिल  सिि उपस्स्थ  िभएको वा उपस्स्थ  भएर पलि  ारेख गजुारी 
यववार्िा  ारेखिा िरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि िभएको भए  ापलि यववार्को पेटबोिीबाट उजरुीको 



पि कायि हिुे रे्स्खएको व्यस्ि सिे  िेिलििापको िालग उपस्स्थ  भएिा सलिल िे िेिलििाप गराइा लििापत्रको 
कागज गराइादर्िपुिेछ । 

५८. प्रारस्म्भक सिुवाइा पूवा िेिलििापः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रारस्म्भक सिुवाइाको िालग सलिल  सिि 
उजरुी पेश हिुपूुवा उजरुीिा िेिलििाप हिुसक्िे अवस्था रे्स्खएिा वा पिहरूिे सो व्यहोराको लिवेर्ि 
लिइा आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज  यार गरी सलिल  सिि पेश गिासक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि गर्ाा लििापत्रिा अस्न् ि सहिल  िजटेुको भए  ापलि पिहरू िेिलििापको 
िालग प्रयक्रयािा जाि सहि  भएिा उजरुी प्रशासकिे पिहरूको लिवेर्ि लिइा उजरुीिा िेिलििापको िालग 
िेिलििापक ाा सिि पठाउिे आरे्शको िालग सलिल  सिि पेश गिासक्िेछ । 

५९. िेिलििापक ााको सूची  यार गिेः (१) सलिल िे िेिलििापको काया गराउिको िालग रे्हाय 
बिोस्जिको योग्य ा पगेुको व्यस्िहरूको यववरर् खिुाइा सम्भायव  िेिलििापक ााको सूची  यार गिेछः 

 (क) कस्म् िा स्िा क उस्िर्ा गरेको;  
 (ख) कुिै राजिील क र्ि प्रल  आस्था राखी राजिील िा सयक्रय िरहेको;  था 
 (ग) स्थािीय स् रिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचाि बिाएको । 

 (घ)  िेिलििापक ााको ४८ घण्टा  ालिि लिइ िेिलििापक ााको काया गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषा उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्य ािा जिु सकैु कुरा िेस्खएको भए ा पलि  ालिि लिइ हाि काि 
 गरररहेकाको हकिा लिजिाइ लिरन् र ा दर्ि सयकिे । 

  (२) िेिलििापक ााको सूची  यार गरेपलछ सलिल िे सूची सभा सिि पेश गरी अििुोर्ि गराउिपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि सूची अििुोर्ि भएपलछ सलिल िे सावाजलिक जािकारीको िालग सूचिा प्रकाशि 
गिुापिेछ  था िेिलििापको िालग पठाउँर्ा प्रत्येक पििाइा सो सूची उपिब्ि गराउिपुिेछ । 

६०. िेिलििापक ााको सूची अद्यावलिक गिेः (१) सलिल िे र्फा ५९ बिोस्जि  यार भएको सूची 
प्रत्येक वषा अद्यावलिक गिुापिेछ । 

  (२) प्रत्येक वषा अद्यावलिक गरेको िेिलििापक ााको सूची सलिल िे सभाबाट अििुोर्ि गराउिपुिेछ । 

  (३) यस ऐि  था प्रचलि  कािूि बिोस्जि िेिलििापक ााको सूचीिा सूचीकृ  हिु योग्य ा पगुेको व्यस्ििे 
सलिल  सिि सूचीकृ  गररपाउिको िालग अिसूुची-११ बिोस्जिको ढाँचािा लिवेर्ि दर्िसक्िेछ । 

६१. िेिलििापक ााको सूचीबाट हटाउिःे (१) सलिल िे र्फा ६० बिोस्जि िेिलििापक ााको सूची 
अद्यावलिक गर्ाा रे्हायको अवस्थाका िेिलििापक ााको िाि सूचीबाट हटाउिेछः- 

(क) लिजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लिजिे आफ्िो िाि सूचीबाट हटाइापाउँ भन्ने लिवेर्ि दर्एिा; 
(ग) लिजिे िैल क प ि रे्स्खिे फौजर्ारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) लिज कुिै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटि भएिा; र 

(ङ) सलिल िे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोस्जि लिजिाइा सूचीबाट हटाउि ेलिर्ाय गरेिा 
। 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 



  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि सूचीबाट िाि हटाइएका िेिलििापक ााहरूको िािाविी सलिल िे सावाजलिक 
सूचिाको िालग प्रकाशि गिुापिेछ । 

६२. िेिलििापको िालग सियावलि  ोक्िःे (१) सलिल िे यस ऐि बिोस्जि िेिलििाको िालग 
िेिलििापक ाा पठाउँर्ा बयढिा ल ि ियहिा सम्िको सिय  ोयक पठाउिेछ । 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँर्ा सािान्य याः वयढिा  ीिजिा बाट िेिलििाप गराउिे गरी  ोक्िपुिेछ 
।   

६३. िेिलििापक ााको छिौटः (१) सलिल िे िेिलििाप गराउिे कायाको िालग यववार्का पिहरूिाइा 
एक जिा िेिलििापक ााको छिौट गिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि गर्ाा पिहरूबीचिा एकजिा िेिलििापक ााको िालग सहिल  िभएिा सलिल िे 
पिहरूको सहिल िा ल ि जिा िेिलििापक ााको छिौट गिुापिेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिलििापक ााको िाििा सहिल  हिु िसकेिा सलिल िे िेिलििापक ााको सूचीिा 
रहेका िेिलििापक ााहरू िध्येबाट र्वैु पिबाट एक-एक जिा िेिलििापक ाा छिौट गिा िगाइा  ेस्रो िेिलििापक ाा 
छिौट गररदर्िपुिेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिल िा िेिलििापक ााको सूचीिा िरहेको यस ऐि बिोस्जि िेिलििापक ाा 
हिु अयोग्य िभएको कुिै व्यस्ि वा संस्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया अगाडी बढाउि सहि  भै लिस्ख  लिवेर्ि दर्एिा 
सलिल िे त्यस् ो व्यस्ि वा संस्थािाइा िेिलििापक ाा  ोयकदर्िपुिेछ । 

६४. िेिलििापक ााको पररव ािः (१) सलिल िे रे्हायको अवस्था परर पिहरूिे लिवेर्ि दर्एको 
अवस्थािा िेिलििापक ाा पररव ाि गररदर्िपुिेछः- 

(क) र्फा ६१ बिोस्जि िेिलििापक ााको सूचीबाट हटाउिे अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिल िा िेिलििापक ाा हेरफेर गिा िञ्जुर भएिा;  

(ग) यववार्को कुिै पििे िेिलििापक ाा प्रल  अयवश्वास रहेको लिस्ख  जािकारी गराएिा; 
(घ) कुिै कारर्िे िेिलििापक ाािे िेिलििापिा सहभागी भैरहि िसक्िे जिाएिा; 
(ङ) यववार्को यवषयवस् िुा िेिलििापक ााको कुिै स्वाथा रहेको िेिलििापक ाािे जािकारी 

गराएिा वा कुिै स्रो बाट सलिल  सिि जािकारी भएिा;  था 
(च) िेिलििापक ाािे िेिलििापक ााको हैलसय िे कायागर्ाा र्फा ६६  था अन्य प्रचलि  

कािूि बिोस्जि पािि गिुापिे आचरर् पािि िगरेिा । 

  (२) िेिलििापक ाा पररव ािको कारर्िे  ोयकएको सियिा िेिलििापको काया सम्पन्न हिु िसक्िे भएिा 
सलिल िे बयढिा एक ियहिा सम्िको सिय थप गिा सक्िेछ । 

६५. िेिलििापको िालग पठाउँर्ा गिे प्रयक्रयाः (१) सलिल िे कुिै उजरुी िेिलििापको िालग 
िेिलििापक ाा सिि पठाउँर्ा पिहरूिाइा िेिलििापक ााको सम्पका  उपिब्ि गराइा िेिलििापक ाा 
सिि उपस्स्थ  हिुे  ारेख  ोयक रे्हाय बिोस्जिको कागज साथै रास्ख िेस्खपठाउिपुिेछः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा िखुय िखुय कागजा को प्रल लिपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको िाि, थर, व ि र उपिब्ि भएसम्ि टेलिफोि 

िम्बर, इािेि, फ्याक्स  था अन्य सम्पका  यववरर्;  था 
(ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गिुापिे स्थाि र सिय । 



  (२) िेिलििापक ाािे सलिल  सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजा हरूको िक्कि उपिब्ि गराउिपुिेछ । 

  (३) िेिलििापको िालग  ोयकएको सिय सम्पन्न भएको सा  दर्ि लभत्र उजरुीको पिहरू सलिल  सिि 
उपस्स्थ  हिुे गरी  ारेख  ोक्िपुिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि िेिलििापक ाािे  ोयकएको सिय अगावै उजरुी 
सलिल  सिि यफ ाा पठाउिे लिर्ाय गरेिा सो लिर्ायको जािकारी भएको सा  दर्ि लभत्र पिहरूिाइा सलिल  सिि 
उपस्स्थ  हिुेगरी पठाउिपुिेछ । 

६६. िेिलििापिा अविम्बि गिुापिे प्रयक्रयाः (१) सलिल िे पिहरूको सहिल िा िेिलििापको िालग 
छिफि गिे  था अन्य काया गिे स्थािको छिौट गरी पि  था िेिलििापक ाािाइा सोको जािकारी 
उपिब्ि गराउिपुिेछ । 

   र पिहरूको सहिल िा िेिलििापक ाािे अन्य कुिै स्थािको छिौट गिा बािा पिेछैि । 

  (२) पिहरूिाइा उपर्फा (१) बिोस्जि िेिलििापक ाािे  ोकेको स्थाििा  ोयकएको सियिा उपस्स्थ  
हिुे र्ाययत्व रहिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जिको र्ाययत्व पिहरूिे परुा िगरेिा िेिलििापक ाािे िेिलििापको प्रयक्रया बन्र् 
गरी सलिल िाइा सोको लिस्ख  जािकारी गराइा उजरुीको कागजा  यफ ाा पठाउिसक्िेछ । 

  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापक ाािे पिहरूबीचिा सहजक ााको भलूिका गिेछ र उि भलूिका 
लिवााह गिे क्रििा लिजिे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यस्िहरूसँग सिे  एकि वा सािूयहक वा ाा गिासक्िेछः 

(क) यववार्को यवषयिा जािकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यस्ि;  था 
(ख) यववार्को यवषयवस् कुो बारेिा जािकारी रहेको स्थािीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापक ाािे पिहरूको सहिल िा पिहरूसँग रे्हाय बिोस्जि वा ाा गिासक्िेछः 
(क) पिहरूसँग एकि एकान् वा ाा;  था 
(ख) टेलिफोि वा ाा, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वा ाािाप । 

  (६) प्रचलि  कािूि  था यस ऐिको िान्य ा यवपरी  िहिुेगरी पिहरूको सहिल िा िेिलििापक ाािे 
िेिलििापको कायायवलि लििाारर् गिासक्िेछ । 

६७. िेिलििापक ााको आचरर्ः (१) िेिलििापक ाािे रे्हाय बिोस्जिको आचरर् पािि गिुापिेछः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्िी कारवाही लिष्पि ढङ्गिे सम्पार्ि गिुापिे; 

(ख) कुिै पिप्रल  झकुाव, आग्रह, पूवााग्रह िराख्न ेवा राखेको रे्स्खिे कुिै आचरर् वा व्यवहार 
िगिे; 

(ग) कुिै पििाइा डर, त्रास, झकु्याि वा प्रिोभििा पारी िेिलििाप गराउि िहिु;े 

(घ) यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुिै पिसँग आलथाक कारोबारिा सँिग्ि िहिुे; 
(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बिेको प्रचलि  कािूि  था अन्य स्थायप  िान्य ा यवपरी  आचरर् 

गिा िहिु;े 

(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसँग सम्िािजिक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रल  सिाि व्यवहार 
कायि गिे; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको यवषयवस् कुो गोपिीय ा कायि राख्न;े  था 
(ज) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुिै कागजा  वा वस्  ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ 

वा लिज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बस्न्ि  पििाइा सरुस्ि  यफ ाा गिे । 



  (२) सलिल िे कुिै िेिलििापक ाािे उपर्फा (१) बिोस्जिको आचरर् पाििा िगरेको उजरुी परी वा सो 
यवषयिा स्वयं जािकारी प्राप्त गरी छाियवि गर्ाा व्यहोरा दठक रे्स्खए त्यस् ो िेिलििापक ाािाइा िेिलििापक ााको 
सूचीबाट हटाउिेछ । 

६८. लिख   यारी र लििापत्रः (१) िेिलििापक ाािे पिहरुसँगको छिफि पश्चा  िेिलििापको 
िालग र्वैु पि सहि  भएकोिा लििापत्र गराइा सहिल  भएको यवषयवस्  ुबिोस्जिको लििापत्रको लिख  
 यार गरर सलिल  सिि पठाउिपुिेछ । 

   

६९. िेिलििाप िभएको उजरुीिा गिुापिे कारवाहीः (१) िेिलििापक ाािे पिहरु बीचिा िेिलििाप 
हिु िसकेिा सो व्यहोरा खिुाइा प्रल वेर्ि  यार गरी यववार्का सबै कागजा  सयह  सलिल िा यफ ाा 
पठाउिपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि गर्ाा िेिलििापक ाािे पिहरुिाइा सलिल  सिि हाजीर हिु जािे बयढिा सा  
दर्िको म्यार्  ोयक पठाउि ुपिेछ । 

७०. िेिलििाप िभएको उजरुीिा लिर्ाय गिुापिेः (१) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा 
सलिल िे िेिलििापको िालग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हिु िसयक िेिलििापक ााको 
प्रल वेर्ि सयह  प्राप्त हिु आएिा कािूि बिोस्जि कारवाही गरी लिर्ाय गिुापछा ।  

  (२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि रे्हाय बिोस्जिको उजरुीिा अलिकारिेत्र ग्रहर् 
गिे सम्बस्न्ि  अर्ाि  वा लिकायिा उजरुी गिा जाि ुभलि सिुाइा पठाइादर्िपुछाः- 

(क) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोस्जिको यववार्िा;  था 
(ख) कुिै अर्ाि  वा लिकायबाट िेिलििापको िालग प्रयेष  भएको यववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोस्जिको यववार्िा सम्बस्न्ि  अर्ाि  वा लिकायिा पठाउँर्ा हास्जर 
हिु जािे  ारेख  ोकी पठाउिे  था लिलसि सिे  िक्कि खडा गरी अलभिेख रास्ख सक्कि लिलसि सम्बस्न्ि  अर्ाि  
वा लिकायिा पठाउिपुिेछ । 

७१.  िेिलििाप र्स् रुः िेिलििापिा जािे यववार्को हकिा िेिलििापक ाािे पिहरुिे सहिल िा दर्ि 
िञु्जर भएरे्स्ख बाहेक कुिै प्रकारको र्स् रु िाग्िेछैि ।  र पिहरूको सहिल िा िेिलििापक ाािे 
पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिि पाउिेछि ।  

७२.  सिरु्ाय स् रिा हिु ेसािरु्ाययक िेिलििाप प्रविाि गिा किाचारी  ोक्ि सक्िःे (१)सलिल िे स्थािीय 
स् रिा िेिलििाप प्रवध्र्ाि गिाको िालग कायापालिकािा अिरुोि गरेिा किाचारी खटाइा सिरु्ाय स् रिा 
िेिलििापको प्रवध्र्ािात्िक कायाक्रि गिा सयकिेछ । 

(२) सिरु्ाय स् रिा हिुे सािरु्ाययक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अिसुारको योग्य ा  था अिभुव 
िभएका िेिलििापक ाावाट िेिलििाप गराउि वािा पिे छैि । 

(२) सलिल िे सिरु्ायस् रिा हिुे सािरु्ाययक िेिलििापको कायायवलि  ोके विोस्जि हिुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 



लिर्ाय कायाान्वयि सम्बन्िी व्यवस्था  

७३. सस्चवाियको स्जम्िेवारीः कायापालिकाको प्रत्यि लियन्त्रर् र लिरे्शििा रयह सलिल को लिर्ाय 
कायाान्वयि गिे गराउिे सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रेखरे्ख गिे स्जम्िेवारी वहि गिुापिेछ । 

७४. सहयोग गिुापिेः (१)गाउँपालिका/िगरपालिका कायाािय  था सो अन् गा का सबै वडा कायाािय 
 था अन्य कायााियिे यस ऐि  था प्रचलि  कािूि बिोस्जि सलिल िे गरेको लिर्ाय बिोस्जि व्यस्ि वा 
संस्था वा अन्य कसैसँग असिु गिुापिे जरीवािा वा अन्य रकि असिुउपर गिा सहयोग गिुापिेछ ।  

  (२)  यस ऐि  था प्रचलि  कािूि बिोस्जि सलिल िे असूि गिापिे जरीवािा, लबगो वा अन्य कुिै प्रकारको 
रकि असिुउपर िभइा उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोस्जिका कायााियहरुिे कुिै लसफाररश वा कुिै काया 
गररदर्िेछैिि । 

७५. असिु उपर गिेः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिल को लिर्ाय बिोस्जि कुिै पिसँग जरीवािा वा 
लबगो वा अन्य कुिै प्रकारको असिु उपर गिुापिे भएिा सो पििे जरीवािा ल िा बझुाउि लयाएिा बसु्झ 
सर्रस्याहा गरी जरीवािाको िग  किा गिुापिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि असिुउपर िभएिा िग  राखी सम्बस्न्ि  पिको िाि िािेसी  था जरीवािा 
रकि सिे को यववरर् गाउँपालिका/िगरपालिकाको कायााियका साथै सबै वडा कायााियिा सिे  अलभिेखको िालग 
पठाउिपुिेछ । 

  (३) सम्बस्न्ि  कायााियहरुिे उपर्फा (२) बिोस्जि िेस्ख आएिा त्यस् ो पिसँग जरीवािा रकि असिुउपर 
गरी अलभिेख शाखािा सर्रस्याहा गिा पठाउिपुिेछ । 

   

७६. भरीभराउ गिेः (१) सलिल िे यस ऐि बिोस्जि गरेको कुिै लिर्ाय बिोस्जि कुिै पििे राखेको 
र्स् रु, वा अन्य कुिै प्रकारको रकि कुिै पिबाट भराइा पाउि ेभएिा भराइा पाउि ेपििे भरी दर्िपुिे 
पिको त्यस् ो रकि भराइा दर्िपुिे स्रो  खिुाइा अिसूुची-१२ बिोस्जिको ढाँचािा लिवेर्ि दर्िपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि लिवेर्ि दरँ्र्ा यथासम्भव िगर् रहेको बैँक खा ा वा कुिै सहकारी वा बच  
संस्थािा रहेको रकि र सो िभएिा लििाि लबक्री गरी असिु उपर गिुापिे अवस्था भएिा कुिै अचि सम्पस्िको 
व्यहोरा खिुाइा लिवेर्ि दर्िपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जिको लिवेर्ििा र्फा ७८ बिोस्जिको यववरर् खिुाइा लिवेर्ि दर्िपुिेछ  

७७. चिि चिाइादर्िःे (१) सलिल िे यस ऐि बिोस्जि गरेको कुिै लिर्ाय बिोस्जि कुिै सम्पस्ि वा 
अलिकार वा कुिै यवषयवस्  ुवा सेवा वा अन्य कुिै यवषयको चिि पाउिे ठहरेको पििे त्यस् ो चिि 
पाउिे यवषयको यववरर् खिुाइा अलभिेख प्रशासक सिि अिसूुची-१३ को ढाँचािा लिवेर्ि दर्िपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि लिवेर्ि परेिा अलभिेख प्रशासकिे लिर्ाय बिोस्जिको यवषयको चिि 
चिाइादर्िपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ि दरँ्र्ा चिि चिाउि ुपिे सम्पस्िको र्फा ७८ बिोस्जिको यववरर् 
खिुाउिपुिेछ । 



७८. सम्पस्िको यववरर् खिुाउिपुिेः भररभराउ गिा वा चिि चिाइ पाउिको िालग लिवेर्ि दर्ि े
यववार्को पििे लिवेर्ििा सम्पस्िको यववरर् उलिेख गर्ाा रे्हाय बिोस्जिको यववरर् खिुाउि ुपिेछः- 

  (क) अचि सम्पस्िको यववरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थािको ठेगािा  था चार यकलिा; 
(२) घर जग्गाको यकिा िम्बर  था िेत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको  िा  था कवि र सम्भव भएसम्ि वगायफट; 

(४) घर जग्गाको अवस्स्थ ी आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पदक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वालित्व रहेको व्यस्िको िाि थर साथै स्वालित्व भन्र्ा फरक व्यस्िको 

भोगचिि रहेको भए भोगचिि गिेको िाि थरका साथै अन्य यववरर्;  था 
(७) घरिा भएको िगापा   था खररर्लबयक्र हिु सक्िे न्यूि ि िूलय । 

  (ख) चि सम्पस्िको यववरर्ः 
(१) चि सम्पस्ि रहेको ठाउँ  था भोग वा लियन्त्रर् राख्नकेो िाि थर; 

(२) बैँक खा ािा रहेको िगर् भए खा ावािको साथै बैँक  था शाखाको िाि; 

(३) चि सम्पस्िको प्रकार  था िगर् बाहेकको भए सम्भायव  लबयक्र िूलय;  था 
(४) िगर् बाहेकको चि सम्पस्ि भए अवस्था, प्रकृल   था बिोटका साथै प्रत्येकको साइज 

र सँखया । 

७९. सम्पस्ि रोक्का राख्नःे (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ वा ७६ बिोस्जि लिर्ाय कायाान्वयिको 
िालग लिवेर्ि परेपलछ रे्खाइएको सम्पस्िको हकिा आवश्यक पिे जल  जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्ििा लिर्ायको 
िालग कायाापालिका सिि पेश गिे र कायापालिकाबाट रोक्का राख्न ेलिर्ाय गरेपछी लिर्ाय बिोस्जि जेथा 
रोक्का राख्नको िालग सो जेथा र् ाा रहेको कायाािय वा रस्जषे्ट्रशि गिे कायााियिा िेस्ख पठाउिपुिेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगाय को सम्पस्िको हकिा लिवेर्ि परेको बयढिा र्इुा दर्ि लभत्र सम्पस्ि  ायर्ा  
गिा िगाइा  ायर्ा  गर्ााको सियिा िै आवश्यक पिे जल  सम्पस्ि वा सोबाट प्राप्त हिुे बािी, बहाि, ब्याज, ििुाफा 
आदर् आय लियन्त्रर् गिुा वा रोक्का राख्नपुछा र त्यसको भपााइा सम्बस्न्ि  पििाइा दर्िपुछा । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोस्जिको सम्पस्िको हकिा भररभराउको िालग आवश्यक पिे जल  सम्पस्ि 
रोक्का राखी रोक्काको सूचिा आवश्यक ाअिसुार िेखा शाखा वा सम्बस्न्ि  बैँक वा सम्बस्न्ि  लिकायिा  रुुन्  िेस्ख 
पठाउिपुिेछ । 

  (४) सम्पल  रोक्का सम्वस्न्ि  आरे्श अिसूुची १४ बिोस्जि हिुेछ । 

 
८०. सम्पस्ि लििाि गर्ाा अपिाउिपुिे कायायवलिः (१) कायापालिकािे यस ऐि बिोस्जि भरीभराउ 

गिुापिे लबगो वा कोटा फी वा त्यस् ै कुिै रकि असिुउपर गिा र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोस्जि 
सम्पस्िको यववरर् खिुाइा र्खाास्  परेिा त्यस् ो रकि भरी दर्िपुिे व्यस्ििाइा बझुाउिपुिे रकि बझुाउि 
सा  दर्िको म्यार् दर्इा सूचिा जारी गिुापछा । 

  (२) उपर्फा (२) बिोस्जिको म्यार्िा रकि बझुाउि िलयाएिा त्यस् ो भरीदर्िपुिे व्यस्िको भरीपाउिे 
व्यस्ििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोस्जिको सम्पस्ि  ायर्ा  गरीलयाउिपुछा ।   



  (३) र्ण्ड, जरीवािा, सरकारी लबगो वा कुिै अर्ाि  वा लिकाय वा गाउँपालिका/िगरपालिका वा सलिल को 
लिर्ायिे असिु उपर गिुापिे कुिै रकिको हकिा त्यस् ो असिुउपर हिुपुिे व्यस्ििे बझुाउि िलयाएिा लिजको 
जिुसकैु अचि सम्पस्ि फेिा परेिा  ायर्ा  गरी रोक्का राख्नपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि जेथा जिाि  वा कुिै प्रकारको िगर् िरौट 
र्ास्खि गरेको हकिा सो सम्पस्िबाट खाम्िे जल  रकिको िालग उपर्फा (३) बिोस्जि गरररहिपुरै्ि ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोस्जि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पस्िको लििािको सूचिा सम्बस्न्ि  
पििाइा दर्इा सवासािारर्को जािकारीको िालग लििाि हिुे लिल  र सम्पस्िको यववरर् सयह को सावाजलिक सूचिा 
गाउँपालिका/िगरपालिका, स्जलिा प्रशासि कायाािय, स्जलिा अर्ाि , स्जलिा सिन्वय सलिल को कायाािय  था कोष 
 था िेखा लियन्त्रकको कायााियिा टाँस्ि िगाउिपुिेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोस्जिको सूचिािा  ोयकएको दर्ििा उि सूचिािा  ोयकएको सम्पस्ि पञ्चयक े िोिबाट 
िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोस्जि लििाि गिुापिेछ । 

  (७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि स्जलिा अर्ाि , स्जलिा प्रशासि कायाािय वा स्थािीय प्रशासि 
कायाािय, स्थािीय प्रहरी कायाािय  था गाउँपालिका/िगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायााियका 
प्रल लिलििाइा रोहवरिा राख्नपुिेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोस्जि गर्ाा उि सम्पस्ि कसैिे पलि लििाि सकार िगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट पिुः 
र्ोस्रोपटक लििाि गिुापिेछ  था र्ोस्रोपटक गर्ाा पलि कसैिे लििाि सकार िगरेिा भराइापाउिे पि लिवेर्किाइा 
िै उि सम्पस्ि पञ्चयक े िोििा सकार गिा िगाउिपुिेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोस्जि गर्ाा लिवेर्किे सम्पस्ि सकार गिा िचाहेिा पलछ अको जेथा खलुि आएका 
बख  कािूि बिोस्जि गिेगरी लिजको लिवेर्ि  ािेिीिा राखी लििाििा चढाइाएको सम्पस्ि फुकुवा गरीदर्िपुछा ।      

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि गाउँपालिका/िगरपालिकाको कुिै रकि असिु 
उपर गिे क्रििा लििाि गर्ाा कसैिे सकार िगरेिा जल िा सकार हनु्छ त्यल िा िै सो सम्पस्ि लििाि गरी प्राप्त 
रकि सर्रस्याहा गरी िपगु रकिको हकिा कािूि बिोस्जि अन्य सम्पस्ि वा प्रयक्रयाबाट असिुउपर गिुापिेछ ।  

८१.  ायर्ा  गिे प्रयक्रयाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोस्जि सम्पस्ि  ायर्ा  गिुापर्ाा 
कस्म् िा वडा सस्चव स् रको किाचारी खटाइा त्यस् ो अचि सम्पस्िको चििचल ीको िूलय स्पष्ट खलुि े
गरी  ायर्ा  गिािगाउिपुिेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जि  ायर्ा  गिे किाचारीिे  ायर्ा  गिुापिे सम्पस्िको चििचल ीको िूलय कायि 
गिे प्रयोजििे पञ्चयक े िोि कायि गरी िचुलुका खडा गरी अलभिेख प्रशासक सिि प्रल वेर्ि सयह  पेश गिुापिेछ 
। 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि पञ्चयक े िोि कायि गर्ाा रे्हाय बिोस्जिक कुरािाइा आिार लिइा कायि 
गिुापिेछः 

(क)  लिवेर्किे लिवेर्ििा खिुाएको िूलय; 

(ख) लिर्ायिा उलिेख भएको भए सो िूलय;    

(ग) पििे जिाि  वा कुिै अन्य प्रयोजिको िालग कायापालिका सिि लिवेर्ि दरँ्र्ा खिुाएको 
िूलय; 

(घ)  ायर्ा  गर्ाा भै आएको स्थािीय िूलयाँकि अिसुारको िूलय; 

(ङ) िािपो  कायााियिे कायि गरेको न्यूि ि िूलय; 

(च)  अन्य कुिै प्रयोजििे कुिै सरकारी लिकायिे कुिै िूलय कायि गरेको भए सो िूलय; 

(छ) पञ्चयक े िोि कायि गिुाभन्र्ा  त्काि अगावै कुिै खररर्लबयक्र भएको भए सो िूलय । 



स्पयष्टकरर्ः “पञ्चयक े िोि” भन्नािे अचि सम्पस्ि लबयक्र गिुापर्ाा लबयक्रहिुे न्यिु ि िूलयिाइा 
सम्झिपुछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोस्जि गर्ाा रे्हाय बिोस्जिको कुरािाइा सिे  ध्याििा राख्नपुिेछः 
(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगाय  सडक सञ्जािसँग  जोलडएको छ वा 

छैि;  था 
(ख) िगरिेत्रलभत्र पिे घरको हकिा घरको व ािाि अवस्था सम्बन्ििा प्रायवलिक िलुयाँकि 

प्रल वेर्ि । 

८२. खाम्िजेल  िात्र लििाि गिुापिेः (१) कायापालिकािे र्फा ८० बिोस्जि लििाि गर्ाा असिुगिुापिे 
बाँयक खाम्िे जल  सम्पस्ििात्र लििाि गिुापिेछ ।       

  (२) सम्पस्ि लििाि गर्ाा सकार भएको रकि असिुउपर गिुापिे भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको जल  
रकि सम्पस्िवाि पििाइा यफ ाा गरीदर्िपुछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोस्जि रकि यफ ाा पाउिे पि लििाि गर्ााको बख  उपस्स्थ  िभएको भए रकि 
यफ ाा लिि आउिभुिी लिजको िाििा सा  दर्िको सूचिा जारी गरीस्झकाइा रकि यफ ाा गिुापछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोस्जि गर्ाा सम्बस्न्ि  पि रकि यफ ाालिि िआएिा उि रकि सस्ञ्च कोषिा र्ास्खि 
गरी आम्र्ािीबाँलि सर्रस्याहा गिुापछा । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोस्जि लििाि गरेको सम्पस्ि सकार गिे पिको िाििा सम्पस्ि र् ाा 
िािसारीको िालग सम्बस्न्ि  कायाािय वा लिकायिा पत्राचार गरी लिजिाइा सम्पस्िको चििपूजी उपिब्ि गराइा 
आवश्यक परे सो सम्पस्िको चिि चिाइादर्िपुछा ।  

  (६) यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि र्फा ८० बिोस्जिको लििाि प्रयक्रया अगाडी 
बयढसकेपलछ भराउिपुिे रकि बझुाउि लयाए पलि सो रकि िबसु्झ सम्पस्ि लििाि गिुापिेछ । 

८३. लििाि उपरको उजरुीः यस ऐि बिोस्जि भएको लििािको प्रयक्रयािा स्चि िबझु्ि ेपििे जिु 
प्रयक्रया उपर स्चि िबझेुको हो सो भएको पन्र दर्ि लभत्र सलिल  सिि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श 
बिोस्जि गिुापिेछ । 

८४. लबगो भराउँर्ा वा चििचिाउँर्ा िागेको खचाः यस ऐि बिोस्जि लबगो भराउँर्ा वा चििचिाउँर्ा 
िागेको खचा लबगो भरीदर्िपुिे वा चििदर्िपुिे सम्बस्न्ि  पििे व्यहोिुापिेछ ।    

८५. यथास्स्थल िा राख्नःे कायापालिकािे यस ऐि बिोस्जि चििचिाइा िाग्ि वा लबगो भराइापाउि कुिै 
सम्पस्ि रे्खाइा लिवेर्ि परेपलछ लबगो भराउिे वा चििचिाउिे काया सम्पन्न िभएसम्िको िालग उि 
सम्पस्ि हकहस् ान् रर् गिा, भत्काउि, लबगािा  था कुिै प्रकारको लििाार् काया गरी उि सम्पस्िको 
स्वरुप पररव ाि गिा िपाउि ेगरी रोक्का राख्न सम्बस्न्ि  पिको िाििा आरे्श जारी गरी उि सम्पस्ि 
यथास्स्थल िा राख्नपुिेछ ।     

८६. लिवेर्िबाट कारवाही गिेः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुिै पििे र्फा ८५ बिोस्जि भएको आरे्श 
यवपरर  कुिै सम्पस्िको हक हस् ान् रर् वा स्वरुप पररव ाि आदर् गरेको लिवेर्ि परेिा उि लिवेर्ि 
र् ाा गरी त्यस् ो गिे पिको िाििा ल ि दर्िको म्यार्  जारी गरी लिजिाइा हास्जर गराइा सो लिवेर्ि 
सलिल  सिि पेश गिुापिेछ ।     



  (२) सलिल िे उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ि पेश हिु आएिा पििाइा ियाँ उजरुी र् ाा गिा ििगाइा 
उि लिवेर्िबाट िै आवश्यक कारवाही गरी लिर्ाय गिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्िको व्यहोराबाट 
लिवेर्ि सलिल को िेत्रालिकार लभत्र िपिे यवषयिा परेको रे्स्खएिा सलिल िे उि यवषयिा िेत्रालिकार ग्रहर् गिे 
अर्ाि  वा लिकाय सिि जाि सिुाइा दर्िपुिेछ । 

८७. चििचिाउि े सूचिाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिल को लिर्ाय बिोस्जि चिि चिाइा पाउि 
लिवेर्ि परेिा चिि चिाउि ेलिल  खिुाइा फिािो लिल िा फिािो घर जग्गाको चिि चिाउि किाचारी 
खयटइा आउिे हुँर्ा सो लिल  अगावै घर जग्गा खालि गरीदर्ि ुभलि चिि दर्िपुिे पिको िाििा सूचिा 
जारी गिुापिेछ ।    

  (२) चििदर्िपुिे सम्पस्ि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिििा रहेको भएिा अलभिेख प्रशासकिे 
सोयह पिको िाििा उपर्फा (१) बिोस्जिको सूचिा जारीगिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोस्जि  ोयकएको लिल िा खयटइाजाँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बस्न्ि  किाचारीिे 
चिि चिाइा दर्एको िचुलुका खडागरी  था घरजग्गा खािी िगरेको भए खािी गराइा चिि चिाइा चिि चिाएको 
िचुलुका खडा गरी प्रल वेर्ि साथ अलभिेख शाखािा पेश गिुापिेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

यवयवि 

८८. िक्कि लिवेर्िः (१) सलिल  सिि र् ाा रहेको उजरुीको कुिै सरोकारवािा पििे यववार्को 
लिलसििा रहेको कुिै कागजपत्रको िक्कि लििको िालग लिवेर्ि दर्एिा सलिल िे उि पििाइा सो 
कागजको िक्कि उपिब्ि गराउिपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ि दरँ्र्ा सम्बस्न्ि  पििे उजरुी शाखािा रहेको लिलसिको िक्कि 
लििपुर्ाा उजरुी प्रशासक  था अलभिेख शाखािा रहेको लिलसिको िक्कि लििपुिे भएिा अलभिेख प्रशासक सिि 
लिवेर्ि पेश गिुापिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ि दर्िको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बस्न्ि  किाचारीिे सोयह 
दर्ि र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्ि िभए सोको भोलिपलट िक्कि उपिब्ि गराउिेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोस्जि लिवेर्ि दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लिवेर्ि दर्िपुिेछ । 

  (५) यववार्को कुिै पििे उपर्फा (१) बिोस्जिको लिवेर्ि दरँ्र्ा िक्किको सिािा कागजपत्रको फोटो 
स्खच्िे अििुल  िागेिा सो दर्िपुिेछ । 

  (६) िक्कि लिवेर्ि दरँ्र्ा अिसूुची-१५ बिोस्जिको ढाँचािा दर्िपुिेछ । 

८९. िक्कि र्स् रुः (१) सम्बस्न्ि  प्रशासकिे र्फा ८८ बिोस्जि िक्कि वा फोटो स्खच्िको िालग 
लिवेर्ि दर्िेपिसँग रे्हाय बिोस्जिको र्स् रु लिइा िक्कि उपिब्ि गराउिपुिेछः 

(क) िक्किको हकिा सक्कि पािाको प्रल  पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे; 
(ख) सलिल को लिर्ाय कागजको हकिा प्रल  सक्कि पािाको प्रल  पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे;  था 



(ग) लिख  कागजपत्रको िक्कि िलिइा फोटो स्खच्ि चाहेिा प्रल  पािाको रू ५।–         रुपैयाँको 
र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि प्रचलि  कािूि बिोस्जि िक्कि र्स् रु ििाग्िे 
पििाइा यस र्फा बिोस्जिको र्स् रु िाग्िेछैि । 

  (३) यस र्फा बिोस्जि िक्कि उ ार गरी िैजािे पििे िक्कि उ ार गर्ाा िागेको खचाको व्यवस्था आफै 
गिुापिेछ । 

९०. र्स् रु उलिेख गिेः (१) िक्कि प्रिास्र्  गिे सम्बस्न्ि  प्रशासकिे िक्कि प्रिास्र्  गर्ाा िक्कि िैजाि े
पिको िाि थर  था उजरुीिा हैलसय का साथै िक्कि उ ार गरेवाप  र्ास्खि गरेको र्स् रु र िक्कि पािा 
सिे  उलिेख गरी िक्कि दर्एको व्यहोरा जिाइा िक्कि प्रिास्र्  गिुापिेछ । 

   
९१. र्स् रु चिुा िभइा िक्कि िदर्इिःे सम्बस्न्ि  प्रशासकिे यस ऐि बिोस्जि िक्कि िाग्िे पििे 

िक्कि उ ार गर्ाा र्फा ८९ बिोस्जि िाग्िे र्स् रु र्ास्खि िगर्ाासम्ि िक्कि दर्िछैेि र सो िक्किको 
आलिकाररक ा प्रिास्र्  गिा पाउिेछैि ।  

९२. प्रचलि  कािूि बिोस्जि हिुःे यस ऐििा जिुसकैु कुरा िेस्खएको भए  ापलि उजरुीसँग सम्बस्न्ि  
प्रचलि  कािूििा कुिै कुरा िेस्खएको भए सोिा िेस्खए जल को हकिा सोयह बिोस्जि हिुेछ । 

९३. लियि बिाउि ेअलिकारः सलिल िे यस ऐिको प्रभावकारी कायाान्वयिको िालग आवश्यक लियि 
बिाउि सक्िछे । 

 

 

अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

 

.............. यिल्ला  ............. .गाउपँायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं .

 ............... .........वस्िे .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीियि 

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

यवरुद्ध 



.............. यिल्ला  ............. .गाउपँायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, 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 गाउपँायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक 

कायषयवयधको दफा ....विोयिि यिवेदि दस्िरु रु ...... , दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., 

पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु  .............सिेि गरी िम्िा रु ......यसै यिवेदिसाथ दायिल गरकेो 

छु ।  

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

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 

िािः  ............................. 

इल  संव  ्............. साि...................ियहिा......................ग े.....................रोज शभुि ्।  

अनसुूची-२ 



(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजरुी र् ाा गरेको लिस्साको ढाँचा 
श्री .................... 
........................ । 

 

यवषय:  उजरुी र् ााको लिस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्िे  पाइ  ........................िे  ....................बस्िे  .......................
यवरुद्धिा  .......................................भिी उजरुी र् ाा गिा लयाएकोिा आजको लिल िा र् ाा गरी 

 िंर् ाा ................ .कायि भएकोिे यो लिस्सा जारी गररदर्एको छ ।  

 

अलिकृ  किाचारी 
र्स् ख :   ........  

लिल :   ...........  

 

अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्याययक सलिल   

.......... गाउँपालिका/िगरपालिकािा खडा गररएको  ारेख भरपाई 

 

वार्ी           प्रल वार्ी 
.................             ...................  

िदु्दा  .................... 
लिल  ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही दर्ि ........... बजे यस 
न्याययक सलिल /कायााियिा उपस्स्थ  हिुेछु भिी सही गिे ...... 
 

वार्ी ................         प्रल वार्ी ................ 
 

इल  संव  ्............. साि...................ियहिा......................ग े.....................रोज शभुि ्।  

 

 



अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्याययक सलिल  

.......... गाउँपालिका/िगरपालिका 
बाट जारी भएको  ारेखको पचाा 

 

वार्ी        प्रल वार्ी 
...............       ................. 

िदु्दाः ...................... 
 

लिल  ............... िा .................... काि गिा ........ बजे हास्जर हिु आउिहुोिा ।  

 

फाँटवािाको र्स् ख   

लिल  ................. 
 

 

अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

लिस्ख  जवाफको ििूिा 
न्याययक सलिल  सिि पेश गरेको 

लिस्ख  जवाफ 

प्रथि पि 

................................स्जलिा  ......................गाउँपालिका /िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका 
वडा िं  ...........................वस्िे   ..................को ....................... (िा ा सम्बन्ि उलिेख गिे ( वषा 

 .............को.....................................................................स्  ुक ाालिस्ख  जवाफ प्र  

र्ोस्रो पि 

.............. स्जलिा  ............. .गाउँपालिका /िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका, वडा िं .
 ...............वस्िे ...................................................................को छोरा वषा  .........को 

....................................................................................................यवपिी )लिवेर्क(  

यवषय सम्वन्ि यवच्छेर् । 



ि लिम्ि वुरँ्ाहरुिा िेस्खए विोस्जि लिवेर्ि गर्ाछु : 
१. ि लिस्ख  जवाफ प्रस्  ुक ाा र यवपिी लिवेर्कयवच संव  २०६९ साििा सािास्जक परम्परा 
अिसुार यववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिे  जायजन्ि 
भएको दठक हो । २०७१ सािको ल हारिा िाइ  गएपछी ि घर िफकेको, पटक पटक घर आउि 
फोिबाट अिरुोि गरेको, २ पटकसम्ि लिि आएको  र ि घर िगएको,िैिे यवपिी लिवेर्किाई र्ाम्पत्य 
जीवि चलि िसक्िे भिेको र िेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रिर् गिे सम्िको काया गरेकोभलि 
कपोिकस्लप  झठुा र हुँरै् िभएका लिरािार व्यहोरा उलिेख गरी यववार् गरेको कुरा उलिेख गिा चाहान्छु 
।  

२. ििाई यवपिी लिवेर्क सिे  लििी गालि गिौच, डर, िाक, िम्की रे्खाई हा पा  गरी घरबाट 
लिकािा गरेपछी ि िाइ ीिा आई वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषापछी यविा कारर् ििाथी यवलभन्न 
यकलसिका आरोप िगाई अपिाि गिे, गािी गिौच गिे िगाय का कािहरु हुँरै्गए । पररवारका अन्य 
सर्स्यहरुिे ि िाथी घृर्ा गिे, वोिचाि िगिे जस् ा काया गरेपलि यवपिीबाट केही सिय ििाई िै 
सिथाि र सहयोग गरै् आएका लथए  र पछी यवपिी लिवेर्क सिे  उलिहरुसँगै लििे र ििाई जवरजस्  
गरबाट लिकालिे कायािा सहभागी भए  । के कुि कारर्िे वा िेरो के गल ीिे यसो गरेका हिु भलि 
वझु्र्ा वेिावेिा र्ाइजो िलयाएको भलि िाइ ी पिसिे को  आिोचिा गिे गरेका लथए । सायर् 
उलिहरुिाई र्ाइजोकै िोभका कारर् ििाई घरबाट लिकािीदर्एका हिुपुर्ाछ । िैिे कुिै गल ी िगरेको 
र यवपिी िोग्िेसँग पूवाव  िाया, सद्भाव र सम्िाि यथाव  रहेकोिे िोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ि यथाव  
कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्  लिकािेपछी ४ ियहिाको िावािक छोरा काखी च्यापेर िाइ ी आएको झण्डै 
३ वषासम्ि वेखवर, सम्पका यवयहि वसी अयहिे एक्कासी सम्वन्ि यवच्छेर्को िाग गरी लिवेर्ि दर्ि ुआफैँ िा 
आश्चयाजिक िागेको छ, सत्य  थ्य वसु्झ कािूि विोस्जि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थािीय न्याययक कायायविीको र्फा ....स्ख  विोस्जि लि
जवाफ वाप  र्स् रु रु ......यसै लिवेर्िसाथ र्ास्खि गरेको छु ।  

५. यो लिस्ख  जवाफ म्यार्लभतै्र लिई ि आफैं  उपस्स्थ  भएको छु ।  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कहीीँ क ै कुिै लिकायिा कुिै प्रकारको लिवेर्ि दर्एको छैि ।  

७. यसिा िेस्खएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हिु,् झठुा ठहरे कािूि विोस्जि संजाय भोग्ि  यार छु 
।  

लिवेर्क 

िािः ................................... 
इल  संव   .................साि  .....................ियहिा  .............. ग े ....................रोज शभुि ्।  
 

 

 



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्याययक सलिल बाट जारी भएको 
म्यार् सूचिा 

.............................................................वस्िे .....................................................को िाउँिा 
 ........................................गाउँपालिका /िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका कायाांियबाट जारी भएको १५ 

)पन्र (दर्िे सूचिा  

 

...............................................वस्िे ....................................................................िे  पाईंको यवरुद्ध 
...................................ि र् ाा गरेको हुँर्ा सो को प्रल लिपी यसै साथ पठाईएको छ । अ ः यववार् परेको भलि लिवेर्

१५ पाईिे यो म्यार् वझेुको वा रर  पूवाक  ािेि भएको लिल िे ) पन्र  (दर्ि लभत्रिा आफ्िो भिाइ सयह  आफैं  वा कािूि 
विोस्जिको वारेश िाफा   यस कायााियिा हास्जर हिु आउिहुोिा । अन्यथा कािूि विोस्जि हिुे व्यहोरा जािकारी गराईन्छ 
।  

 

इल  सम्ब ...................साि.......................ियहिा......................ग े रोज.............शभुि् .........।  
 

अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

....................................... न्याययक सलिल  

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

लिर्ाय 

संव  ............... सािको लिवेर्ि िं........ 
यवषयः विेसीबाट पािी झारेको । 

 

................. स्जलिा ................ गाउँपालिका/िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका वडा 
िं............ ...............................वस्िे 
..................................................................................प्रथि पि 

यवरुद्ध 

................. स्जलिा ................ गाउँपालिका/िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका वडा 
िं............ ...............................वस्िे 
..................................................................................र्ोस्रो पि 



स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोस्जि लिवेर्ि र् ाा भई सोही ऐिको र्फा 
४६ विोस्जि गठि भएको न्याययक सलिल  सिि प्रस्  ु हिु आएको िदु्दाको संस्िप्त  थ्य र लिर्ाय यस 
प्रकार छः  

(१) .............. गाउँ/िगर/उपिहािगर/िहािगरपालिका वडा िं. ....................... िक्सा लसट 
िं.... यक.िं........िे.फ...........को घरजग्गािा पस्श्चि  फा का यक.िं..........का संलियार यवपिी 
...................िे घर विाउँर्ा आफ्िो घरजग्गािा लसिािासम्ि आई जोलड विाएको  र छ   था 
विेसीको पािी आफ्िो घर कम्पाउण्डलभत्र झािेगरी विाएको हुँर्ा सो विेसी वन्र् गराइपाउँ भने्न 
लिवेर्कको लिवेर्ि व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/िगर/िहािगर पालिकाबाट प्रचलि  भवि लििाार् सम्वन्िी िापर्ण्ड विोस्जि 
इजाज  प्राप्त गरी भविको िक्सा सिे  स्वीकृ  गराई सो िक्सा विोस्जि भवि लििाार् गरेको हुँ । 
यवपिी लिवेर्किे भिे विोस्जि आफ्िो घरको छ   था विेसीको पािी लिजको घर कम्पाउण्डलभत्र झािे 
िगरेको आफ्िै घरजग्गािा झािे गरेको हुँर्ा झठुा लिवेर्ि खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिस्ख  जवाफ 
।  

(३) .............. गाउँ/िगर/उपिहािगर/िहािगर पालिकाबाट स्थिग  लिररिर्  था सवेंिर् गिा 
गएका प्रायवलिक टोलििे स्थिग  लिररिर् गरी लिल .........िा पेश गरेको स्केच सयह को प्रल वेर्िबाट 
प्रत्यथीको घर फा बाट छ   था विेसीको पािी खस्र्ा लिवेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पिे गरेको रे्स्खन्छ 
भने्न व्यहोरा उलिेस्ख  भएको  ।  

(४) यववार्का र्वैु पििाई िेिलििाप गराउि े प्रयोजिका िालग.......................... 
गाउँपालिका/िगरपालिका/उपिहािगर/िहािगरपालिक वडा िं........,................. िा रहेको िेिलििाप 
केन्द्रिा पठाउँर्ा िेिलििाप हिु िसकी फयका  आएको ।  

लिर्ाय 

र्वैु पििाई सिुवुाईको िालग आज पेशी  ोयकएकोिा यववार्का सम्वस्न्ि  पिहरु स्वयिं  था लिजहरुबाट 
लियिु गरेका कािूि व्यवसायीहरु सिे को भिाई सिुी पिुः लििापत्र गिुाहोस भलि सम्झाउँर्ा वझुाउँर्ा 
पलि लििापत्र गिा िञ्जुर िगिुा भएकोिे फाइििा संिग्ि प्रिार् कागजहरुको सिे  िूलयाङ्कि गरी 
स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४९(२) विोस्जिलिर्ाय दर्िपुिे हिु आई लिर्ाय फा  
यवचार गर्ाा लिवेर्कको यक. िं....को पस्श्चि फा  प्रत्यथीको यक.िं....को घरजग्गा जोलडएर रहेकोिा यववार् 
रे्स्खएि । लिवेर्कको भिाई अिसुार आफ्िो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छ   था विेसीको पािी 
झारेको हो होइि भलि स्थिग  रुपिै जाँचवझु गरी प्रायवलिक प्रल वेर्ि पेश गिा कायााियबाट खयट 
गएका प्रायवलिक किाचारीिे लिल .............िा पेश गरेको स्केच सयह को प्रायवलिक प्रल वेर्ि सिे बाट 
लिवेर्कको िाग र्ावी विोस्जि आफ्िो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छ   था विेसीबाट पािी झिे 
गरेको भने्न पयुष्ट हिुे रे्स्खन्छ । प्रत्यथीिे यस कायााियबाट पारर  गरेको िक्सािा सिे  छ   था 
विेसीको पािी आफ्िै घरजग्गािा झािे भलि रे्खाईएको र लिवेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पािी झािा 
पाउिपुछा भलि प्रत्यथीिे र्ावी यवरोि गिा सिे  िसकेको र प्रचलि  कािूि र प्रचििबाट सिे  अकााको 



घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्िो छ   था विेसीको पािी झािा पाउिे िरे्स्खएको हुँर्ा लिवेर्कको िाग विोस्जि 
प्रत्यथीिे आफ्िो छ   था विेसीबाट आफ्िै घर जग्गािा पािी झािे प्रवन्ि गिुापिे रे्स्खन्छ । लिवेर्कको 
घर कम्पाउण्डिा पािी झािा िपाउिे ठहछा  । सो ठहिाािे  पस्शि बिोस्जि गिुा ।  

 पस्शि 

१. सरोकारवािािे िक्कि िाग गिा आएिा लियिािसुार र्स् रु लिई िक्कि दर्ि ु।  

२. यो लिर्ायिा स्चि िवझेु ३५ दर्िलभत्र ..............स्जलिा अर्ाि िा पिुरावेर्ि गिा जाि ुभलि 
 प्रत्यथीिाई सिुाईदर्ि ु।  

३. म्यार्लभत्र पिुरावेर्ि िपरेिा कािूि विोस्जि लिर्ाय कायाान्वयि गिुा/गराउि ु।  

इल  संव  ्............. साि...................ियहिा......................ग े.....................रोज शभुि ्।  

 

 

अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

 

........................................................... न्याययक समियि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवि ............................ सालको यिवेदि िं........ 
विषयः  विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा । 

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............ 

...............................वस्िे ..................................................................................प्रथि पक्ष 

विरुद्ध 

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............ 

...............................वस्िे ..................................................................................दोस्रो पक्ष 

यसिा यिवेदकको िाग विोजजि ..........................जजल्ला वडा िं................................ वस्िे ...............को िायि 
..........................को छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लागग यियमिि रुपिा हप्िाको 
२ पटक िगृौला डायलोमसस गिष गिककत्सकले मिफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को 
...........................ले यियमिि रुपिा डायलोमसस गिष अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया िभएको वहािा गिे गरेको, कहहले 
कहहले कायाषलयको कािको व्यस्ििाले फुसषद िमिलेको आहद कारण जिाई आफुले यियमिि प्राप्ि गिुषपिे स्वाथ्य य सेवा 
प्राप्ि गिष िसकेको हँुदा आफ्िो जीवि झिझि खिरायुक्ि वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पुजाष र मिफाररस 
सहहि पेि हुि आएको यिवेदि उपर प्रारजभभक रुपिा जाँिवुझ गदाष व्यहोरा ििामसव देखखएको हँुदा हाललाई यिवेदकको 
लागग गिककत्सकले मिफाररस गरे विोजजि हरेक हप्िा २ पटक डायलोमसस गिुष गराउिु िथा यिजको स्वाथ्य य लाभका 
लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउिु भयि स्थािीय सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८) विोजजि ववपक्षी 
........................को िाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदेि जारी गररहदएका छौं । यो आदेि मिमसल सािेल राखी 



ववपक्षीलाई लेखी  पठाईहदिु । यो आदेि अिुसार उपिार भएको जािकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राखु्न र यियिािुसार 
पेि गिुष ।  

 

ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गि ेरोज..िुभि ्। 
 

अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

....................गाउँपालिका/िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका न्याययक सलिल सिि पेश गरेको लििापत्रको 
संयिु लिवेर्िपत्र 

.............. स्जलिा  ............. .गाउँपालिका /िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका, वडा िं .. . .......
 ...............वस्िे .................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिल   

वषा  ..................को ...............................................................................वेर्कलि )प्रथि पि(  

यवरुद्ध 

.............. स्जलिा  ............. .गाउँपालिका /िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका, वडा िं ......... .
 ...............वस्िे वषा  ..................को ............................................लिस्ख  जवाफक ाृृ )र्ोस्रो पि(  

यवषयः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी लिवेर्क  लिम्ि लिस्ख  लिवेर्ि गर्ाछौः  

१. हािीयवच संव  २०६९ साििा सािास्जक परम्परा अिसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषासम्ि  सिुिरु 
र्ाम्पत्य जीवि रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिे  जायजन्ि भएको,   सोयह वषा २०७१ 
सािको ल हारिा िाइ  गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोि गरेको, लिि गएको  र उलटै 
कुटयपट गरी पठाएको भलि लिवेर्कको लिवेर्ि परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइजो िलयाएको लिउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिाि गरी जवरजस्  घरबाट लिकािा गरेको हो । 
आफु खशुीिे िाइ  गई वसेको होइि अझपलि िोग्िेप्रल  आफ्िो यथाव  िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोिे िोग्िे स्वास्िीको 
सम्वन्ि यथाव  कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिस्ख  जवाफ रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषा िोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन् ािको जायजन्ि सिे भैसकेको छ 
। घरिा सािान्य घरायसी यवषयिे िििटुाव भई िोग्िे स्वास्िी अिग अिग वसेकोिा  .....................
गाउँपालिकािगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिकाको न्याययक सलिल  िाफा   वडा िं ................. .

अन् गा को  ............................िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापक ाा .................को पहििा ए क आपसिा छिफि 
गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की यवग िा जे जस् ा यवषयिा असिझर्ारी  था वेिेि भएको भए ापिी हािीयवच एक 
अकााप्रल  यवश्वास, सर्भाव र प्रिे कायिै रहेकोिे िोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ि यवच्छेर् गरी पाउँ भन्ने लिवेर्ि र्ावी छोलड पिुः 
सिुिरु सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य जीवििाई व्यवस्स्थ  ढंगिे अगालड वढाउिे छौं । लिवेर्कको घरिा  त्काि िोग्िे 
स्वास्िी लिलि वस्िे वा ावरर् िहिुे भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई वस्ि हािी र्वैु पि सहि  भएकािे स्थािीय सरकार 
संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४७ )२ (विोस्जि यो लििापत्रको संयिु लिवेर्ि पेश गरेका  छौं , िेस्खए विोस्जि 
लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका /िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका स्थािीय न्याययक कायायविी 
विोस्जि यो लििापत्रको संयिु लिवेर्ि र्स् रु बाप  रु ...........यसैसाथ संिग्ि छ ।  

५. यसिा िेस्खएका व्यहोरा दठक साँचो  हिु,् झठुा ठहरे कािूि विोस्जि सहुँिा वझुाउँिा ।  



लिवेर्कहरु 

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

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

 

इल  संव  ्............. साि...................ियहिा......................ग े.....................रोज शभुि ्।  

 

 
अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

....................गाउपँायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश 

गरकेो यिलापत्रको संयिु यिवेदिपत्र 

.............. यिल्ला  ............. .गाउपँायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं .

 ............... .........वस्िे .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीियि  

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

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला  ............. .गाउपँायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, 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 

 .....................गाउपँायलका /िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक सयियि िाफष ि 

वडा िं  ................. .िकोअन्िगष  ............................िे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 सयंिु यिवेदि पेश गरकेा छौं , लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउ ँ।  

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

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

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

यिवेदकहरु 

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

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

 

इल  संव  ्............. साि...................ियहिा......................ग े.....................रोज शभुि ्। 

 
 

अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्याययक सलिल  

............ गाउँपालिका/िगरपालिका सिि पेश गरेको लिवेर्ि 

 

यवषयः िेिलििापक ाािा सूचीकृ  हिु पाउँ ।  

 

प्रस्  ु यवषयिा  पलसििा उलिेस्ख  कागजा हरुको प्रल लिपी साथै राखी ............  
गाउँपालिका/िगरपालिकाको न्याययक सलिल  अन् गा का ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृ  भई 
िेिलििाप गराउि अििु ी पाउँ भिी लिवेर्ि गर्ाछु ।  

 पलसि  

१) िागररक ा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्िा क  हसम्ि उल र्ा गरेको शैस्िक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
३) िेिलििापक ााको  ालिि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 
४) िेिलििाप सम्बन्िी अिभुव र 

५) व्यस्िग  यववरर् (Bio- data) 

 

फोटो 

    



                                                         लिवेर्क 

िाि थरः .......... 
र्स् ख ः ........... 
लिल ः ............. 

 
अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

............गा उँपालिका÷िगरपालिकाको न्याययक सलिल  सिि पेश गरेको  
भररभराउको लिवेर्ि पत्र 

 

यवषयः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वस्िे................................लिवेर्क ÷वार्ी÷प्रल वार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्िे.............यवपिी ÷वार्ी÷प्रल वार्ी 
िदु्धा 

ि लिवेर्क लिवेर्ि वाप  रु १०।– र्स् रु साथै राखी लिम्ि व्यहोरा लिवेर्ि गर्ाछु । 

१  .उपरोि यवप िी संगको उलिेस्ख  िदु्धा यस गाउँपालिका÷िगरपालिकाको न्याययक सलिल को 
लिल ..............को लिर्ाय बिोस्जि िैिे यस कायााियिा राखेको र्स् रु ÷रकि लिल ..............को 

श्री...................स्जलिा अर्ाि को फैसिा बिोस्जि िैिे भरी भराई पाउिे ठहर भएको हुँर्ा 
उि रकि भरी भराई पाउि यो लिवेर्ि पेश गरेको छु । 

२  .िैिे यस कायााियिा जम्िा गरेको र्स् रु ÷रकिको भरपाई÷रलसर्÷भौचरको सक्किै प्रल  र सम्िािी  
श्री .......................स्जलिा अर्ाि को अस्न् ि फैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्ि छ ।  

३  .यसिा िेस्खएको व्यहोरा दठक हो , झठुा ठहरे सहुँिा बझुाउिा । 

लिवेर्क 

लिज.............. 
ईल  संव ..................साि...................ियहिा.............ग े........रोज शभुि ्।  

अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चिि चिाउिे लिवेर्ि 
.........गाउँपालिका ÷िगरपालिकािा पेश गरेको 

लिवेर्ि पत्र 



यवषयः चिि चिाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वस्िे.....................लिवेर्क ÷वार्ी÷प्रल वार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्िे..................यवपिी ÷वार्ी÷प्रल वार्ी 
िदु्धा 

ि लिवेर्क लिवेर्ि वाप  रु १०।– र्स् रु साथै राखी लिम्ि व्यहोरा लिवेर्ि गर्ाछु । 

१  .उपरोि यवपिीसंगको उलिेख स्ृ  िदु्धा यस गाउँपालिका÷िगरपालिकाको न्याययक सलिल बाट 
लिल ........िा लिर्ाय भई उि घर जग्गा )वा जिु सम्पस्ि भोग गिा पाउिे गरी लिर्ाय भएको छ 

सो सम्पस्ि वा वस्  ुउलिेख गिे (िेरो हक भोग र स्वालित्वको हिुे ठहर भएकोिा श्री ......स्जलिा 
अर्ाि िा यवपिीिे पृुिराविोकि गरेकोिा सम्िािी  अर्ाि बाट सिे  लिल  ..............िा 

रो हक लिर्ाय हुँर्ा न्याययक सलिल कै लिर्ायिाई सर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँर्ा सो िे
भोगको कायि भएको सम्पस्ि रहेको हुँर्ा स्शघ्राल स्शघ्र ििाई उि सम्पस्ि चिि चिाई पाउि 
यो लिवेर्ि पेश गरेको छु । 

२  .यसै लिवेर्ि साथ रे्हायका कागजा हरु संिग्ि गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सलिल िे लिल ............िा गरेको लिर्ायको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री........... अर्ाि िे गरेको लिल स्जलिा.............को सर्र फैसिाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यववार् सम्वद्ध लिलसि यसै कायााियिा रहेको छ ।  

 घ  .िेस्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ , झठुा ठहरे कािूि बिोस्जि सहुँिा बझुाउँिा । 

लिवेर्क 

लिज............... 
ईल  संव ..................साि...................ियहिा.............ग े........रोज शभुि ्।  

 

 

अिसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बस्न्ि ) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

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

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

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

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

आदेश 



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

यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का 

.............. स्जलिा  ............. .गाउँपालिक /िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका, वडा िं  ............... ......... .वस्िे 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिल वषा  ..................

को .........................................................लिवेर्क )प्रथि पि(  

यवरुद्ध 

......स्जलिा...........गाउँपालिका/िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका, वडा िं....यवपिी (र्ोश्रो 
पि)..........वस्िे....वषा.....को यसिा लिवेर्कको िाग बिोस्जि......स्जलिा........ 
......गाउँपालिका/िगरपालिका/उपिहािगरपालिका/िहािगरपालिका, वडा िं.... िे.फ.........यक.िं........ जग्गािा 
बिेको.........को िाििा रहेको अवण्डाको..................वगायफटको चार  लिे घर र लिग िगापा  सिे  यवपिी....सम्पस्ि 
लिज यवपिीबाट अन्य अंस्शयारहरुको िन्जरुी यविा हक हस् ान् रर् हिु सक्िे आशंका गरी लिवेर्किे दर्एको लिवेर्ि उपर 
प्रारस्म्भक रुपिा जाँचवझु गर्ाा व्यहोरा ििालसव रे्स्खएको हुँर्ा हाििाई प्रत्यिी को िाििा रहेको उस्लिस्ख  घरजग्गाको 
हक हस् ान् रर् गिा लसफाररस िदर्ि वडािाई र अको आरे्श िभएसम्िका िालग उि घरजग्गाको हक हस् ान् रर् िगिुा/गिा 
िदर्ि ुभिी िािपो  कायााियको िाििा सिे  स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोस्जि यो रोक्काको 
आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसि सािेि राखी सम्वस्न्ि  कायााियहरुिा पठाईदर्ि ु। यो आरे्श अिसुार 
रोक्का भएको जािकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लियिािसुार पेश गिुा । 

ईल  संव ................साि.............िायहिा...........ग े‘..........रोज शभुि ्। 

 

अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्याययक सलिल   

.......... गाउँपालिका/िगरपालिकािा पेश गरेको 

लिवेर्ि पत्र 

यवषयः िक्कि पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्िे ........................................................................... लिवेर्क/वार्ी/प्रल वार्ी 

यवरुद्ध 

............... बस्िे ................................................................................ यवपिी/वार्ी/प्रल वार्ी 

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

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

ि लिवेर्क लिवेर्ि र्स् रु वाप  रु. १०।– साथै राखी लिम्ि व्यहोरा लिवेर्ि गर्ाछुः 

(१) उपरोि यवपिीसँगको उलिेस्ख  िदु्दािा अध्ययिको िालग रे्हायका कागजा हरु आवश्यक परेको हुँर्ा प्रिास्र्  
प्रल लिपी पाउँ भिी यो लिवेर्ि साथ उपस्स्थ  भएको छु । अ ः िक्किको प्रिास्र्  प्रल लिपी पाउँ ।  



रे्हाय  

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

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

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

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

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

२) िेस्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कािूि बिोस्जि सहुँिा बझुाउँिा ।  

लिवेर्क 

लिज .......................... 

 इल  सम्व  ्......... साि .... ियहिा .... ग े रोज ्... शभुि ्................ 

 

 

 

आज्ञािे, 

राि प्रसार् सापकोटा 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

 


