
 

 

 

 
   

आधँिखोला गाउँपाधलकाको 
न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका 

सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनकेो ऐन, २०७६ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँ सभाबाट पाररि धिधि: २०७६/०३/१० 

आधँिखोला गाउँपाधलका 
गाउँकायापाधलकाको कायाालय 

कृयि, स्याङ्जा 



 

1 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

प्रस्िािनााः न्याययक सधिधिले प्रचधलि काननु बिोजजि उजरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाा 
अपनाउनपुने कायायिधि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशािा कायि गरी काननुको शासन 
िथा न्याय प्रधिको जनयिश्वास कायि राखीरहनको लाधग प्रचलनिा रहेको संघीय काननुिा भए 
रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संयििानको िारा २२१ को 
उपिारा (१) बिोजजि आधँिखोला गाँउपाधलकाको पाँचौ गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

   

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः  

(१) यस ऐनको नाि आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधि (कायायिधि सम्बन्िी) ऐन, 

२०७६ रहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभािााः यििय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा 
(क) “उजरुी” भन्नाले सधिधि सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचधलि काननु बिोजजि 

 सधिधिले कारिाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछा ।  

(ख) “खाम्ने” भन्नाले िोयकएको सम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झन ुपर्ाछ 
।  

(ग) “चलन चलाई दर्ने” भन्नाले धनर्ाय पश्चाि हक अधिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै 
िस्ि ुिा सम्पजि भोग गना दर्ने कायालाई सम्झनपुर्ाछ । 

(घ) “जिानि” भन्नाले कुनै व्यजि िा सम्पजिलाई न्याययक सधिधिले चाहेको बखििा 
उपजस्थि िा हाजजर गराउन धलएको जजम्िा िा उिरर्ाययत्िलाई सम्झन ुपर्ाछ ।   

(ङ) “िािेली” भन्नाले न्याययक सधिधिको िेत्राधिकार धभत्रका यििार्हरूिा सम्बजन्िि 
पिलाई बझुाइने म्यार्, सूचना, आरे्श, पजुी िा जानकारी पत्र रीि पूिाक बझुाउन े
कायालाई सम्झनपुछा ।  

(च) “िायर्ाि” भन्नाले सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरेको संख्या जधनन े व्यहोरा िा 
सम्पजिको फाँटिारी िा लगिलाई सम्झन ुपर्ाछ ।  

(छ) “िोयकएको” िा “िोयकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको धनयििा िोयकए 
बिोजजि सम्झनपुछा । 

(ज) “र्रपीठ” भन्नाले न्याययक सधिधि सिि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्ििा 
रीि नपगेु िा काननुले र्िाा नहनुे िा नलाग्ने भएिा त्यसको पछाधि पयि सोको कारर् 
र अिस्था जनाइ अधिकार प्राप्त अधिकारीले लेजख दर्न ेधनरे्शन िा व्यहोरालाई सम्झन ु
पर्ाछ ।  



 

2 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

(झ) “नािेसी” भन्नाले कुनै व्यजिको नाि, थर र ििन सिेिको यिस्ििृ यििरर् खलुाइएको 
व्यहोरालाई सम्झन ुपर्ाछ ।  

(ञ) “नाधलश” भन्नाले कुनै यििार्को यिियिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजरुी, धनिेर्न िा 
यफरार् सम्झनपुछा  

(ट) “धनर्ाय यकिाब” भन्नाले सधिधिले उजरुीिा गरेको धनर्ायको अधभलेख राख्नको लाधग 
खिा गरेको उजरुीिा धनर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संजिप्त 
उललेख भएको यकिाब सम्झनपुछा । 

(ठ) “पञ्चकृधि िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय अिलोकन 
िूलयांकन गरी यिक्री यििरर् हनु सक्ने उजचि ठहराएर धनजश्चि गरेको िूलयलाई सम्झन ु
पर्ाछ ।    

(ि) “पेशी” भन्नाले न्याययक सधिधि सिि धनर्ायाथा पेश हनुे यििार्हरूिा पिहरूलाई 
उपजस्थि गराइ सनुिुाइ गने कािलाई सम्झन ुपर्ाछ ।  

(ढ) “प्रधििार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजरुी र्िाा गर्ाछ सो व्यजि िा संस्था 
सम्झनपुछा । 

(र्) “िकपत्र” भन्नाले यििार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रूपिा व्यि गरेका कुरा 
लेजखने िा लेजखएको कागजलाई सम्झनपुछा ।  

(ि) “बन्र् इजलास” भन्नाले न्याययक सधिधि अन्िगाि धनरूपर् हनुे यििार्हरू िध्ये गोप्य 
प्रकृधिको यििार् भएको र सम्बद्ध पिहरू बीच गोपनीयिा कायि गना आिश्यक 
रे्जखएिा सम्बद्ध पिहरू िात्र सहभागी हनुे गरी प्रबन्ि गररएको सनुिुाइ किलाई 
सम्झनपुछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सधिधि सिि उजरुी र्िाा गने व्यजि िा संस्था सम्झनपुछा 
। 

(र्) “िलुिबी” भन्नाले न्याययक सधिधि अन्िगाि यिचाराधिन िदु्दा अन्य अड्डा अर्ालििा 
सिेि यिचाराधिन भइरहेको अिस्थािा न्याययक सधिधिले धनर्ाय गर्ाा अन्य यिचाराधिन 
िदु्दा प्रभायिि हनुे रे्जखएिा प्रभाि पाने िदु्दाको फैसला नभएसम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा 
स्थधगि गने कायालाई सम्झनपुछा ।  

(ि) “लगापाि” भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्िर धनयहि टहरो, बोट धबरुिा, खलुला जधिन 
र त्यसिा रहेका सबै खाले संरचना िा चचेको जग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पूर्ा 
अियिलाई सम्झन ुपर्ाछ ।  

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

(प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनपुछा । 



 

3 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

(फ) “सधिधि” भन्नाले न्याययक सधिधि सम्झनपुछा र सो शब्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ 
को उपर्फा (६) बिोजजिको सधिधिलाइा सिेि जनाउनेछ । 

(ब) “साल बसाली” भन्नाले हरेक ििाको लाधग छुिा छुिै हनुे गरी प्रधि ििाको धनधिि 
स्थायी रूपिा िय गररएको शिा सम्झनपुछा । 

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

(ि) “संयििान” भन्नाले नेपालको संयििान सम्झनपुछा । 

 

पररच्छेर्-२ 

सधिधिको अधिकार 

३. उजरुीिा धनर्ाय सम्बन्िी कािाः सधिधििा र्िाा भएका उजरुी िा उजरुीको धनर्ाय गने िा 
र्िाा भएको नाधलश िा उजरुीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अधिकार सधिधिलाइा िात्र 
हनुेछ । 

४. धनर्ाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः  

(१) र्फा ३ िा उललेख भएको िा प्रचधलि काननुले सधिधि िा सधिधिको सर्स्यले नै गने 
भन्न ेव्यिस्था गरेको िा कायाको प्रकृधिले सधिधि िा सधिधिको सर्स्यले नै गनुापने स्पष्ट 
भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको किाचारी र त्यसरी 
निोयकएकोिा सधिधिले धनर्ाय गरी िोकेको िा अधिकार प्रर्ान गरेको किाचारीले गनुापनेछ 
। 

(२) िोयकएको शाखा प्रिखु िा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचधलि काननु 
बिोजजि िोयकएको काि गर्ाा सधिधिको संयोजक िा सधिधिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि 
धनरे्शन, रे्खरे्ख र धनयन्त्रर्िा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोजजि कायायिधि अिलम्बन गनुापनेाः सधिधिले उजरुी िा उजरुीको कारिाही र 
यकनारा गर्ाा प्रचधलि र सम्बजन्िि संघीय काननुिा स्पष्ट उललेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन 
बिोजजिको कायायिधि अिलम्बन गनुापनेछ । 

६. सधिधिले हेनेाः सधिधिलाइा रे्हाय बिोजजिको उजरुीहरूिा कारिाही र यकनारा गने अधिकार 
रहनेछाः 
(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उजरुी, 
(ख) िेलधिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलधिलापको लाधग गाउँपाधलकािा प्रयेिि उजरुी, 
(ग) संयििानको अनसूुची-८ अन्िगािको एकल अधिकार अन्िगाि सभाले बनाएको काननु 

बिोजजि धनरूपर् हनुे गरी धसजजाि उजरुी, िथा 
(घ) प्रचधलि काननुले गाउँपाधलकाले हेने भधन िोकेका उजरुीहरू । 



 

4 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

७. सधिधिको िते्राधिकार: सधिधिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये रे्हाय बिोजजिका उजरुीहरूिा 
िात्र िेत्राधिकार ग्रहर् गने िथा कारबाही यकनारा गनेछ । 

(क) व्यजिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपाधलकाको भौगोधलक िेत्राधिकार धभत्र 
बसोबास गरररहेको, 

(ख) प्रचधलि काननु र संयििानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि िा न्यायाधिकरर् 
िा धनकायको िेत्राधिकार धभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपाधलकाको िेत्राधिकार धभत्र परेका कुनै अर्ालि िा धनकायबाट िेलधिलाप िा 
धिलापत्रको लाधग प्रयेिि गररएको, 

(घ) अचल सम्पजि सिािेश रहेको यिियिा सो अचल सम्पजि गाउँपाधलकाको भौगोधलक 
िेत्राधिकार धभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यिियिस्ि ुरहेकोिा सो घटना गाउँपाधलकाको भौगोधलक िेत्र 
धभत्र घटेको । 

 

पररच्छेर्-३ 

उजरुी िथा प्रधििार् र्िाा 
८. धबिार् र्िाा गनेाः  

(१) कसै उपर यििार् र्िाा गर्ाा िा उजरुी चलाउँर्ा प्रचधलि काननु बिोजजि हकरै्या 
पगेुको व्यजिले सधिधिको िोयकएको शाखा सिि उजरुी र्िाा गना सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि उजरुी दरँ्र्ा यस ऐन िथा प्रचधलि काननु बिोजजि खलुाउनपुने 
कुरा सबै खलुाइा िथा पयुााउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बिोजजिको ढाँचािा दर्न ु
पनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा लेजखए रे्जख बाहेक उजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा सिेि 
खलुाउनपुने 

(क) बार्ीको नाि, थर, ििन र धनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै 
को नाि; 

(ख) प्रधििार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि धनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान 
पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको ििन; 

(ग) गाउँपाधलकाको नाि सयहि सधिधिको नाि; 

(घ उजरुी गनुा परेको व्यहोरा र सम्पूर्ा यििरर्; 

(ङ) गाउँपाधलकाले िोके अनसुारको र्स्िरु बझुाएको रधसर् िा धनस्सा; 
(च) सधिधिको िेत्राधिकार धभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि काननु; 

(छ) बार्ीले र्ाबी गरेको यििय र सोसँग सम्बजन्िि प्रिार्हरू; 
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(ज) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगेुको सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यििय भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, 

अिस्था िथा अचल भए चार यकलला सयहिको सबै यििरर् । 

(४) प्रचधलि काननुिा कुनै यिशेि प्रयक्रया िा ढाँचा िा अन्य केही उललेख भएको रहेछ 
भने सो सन्र्भािा आिश्यक यििरर् सिेि खलेुको हनु ुपनेछ । 

(५) कुनै यकधसिको िधिपूधिा भराउनपुने अथिा बन्िा लगाउनपुने अिस्थाको उजरुीको 
हकिा त्यस्िो िधिपूधिा िा बन्िा िा चलनको लाधग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यििरर् 
खलेुको हनु ुपनेछ । 

९. यििार् र्िाा गरी धनस्सा दर्न:े 

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारेख िोयक 
अनसूुची-२ बिोजजिको ढाँचािा यििार् र्िााको धनस्सा दर्न ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि िारेख दर्न ुपने अिस्थािा िारेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बिोजजिको 
ढाँचािा िारेख भरपाइा खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइा धिधसल सािेल राख्नपुछा 
। 

 (३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख भरपाइा िोयकएको िारेख िथा उि धिधििा हनुे काया 
सिेि उललेख गरी सम्बजन्िि पिलाइा अनसूुची-४ बिोजजिको ढाँचािा िारेख पचाा दर्न ु
पनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रयक्रया नपगेुको रे्जखए परुा 
गनुापने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभने्न 
व्यहोरा लेजख पाँच दर्नको सिय िोयक िथा यििार् र्िाा गना नधिलने भए सो को कारर् 
सयहिको व्यहोरा जनाइ र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइा उजरुी यफिाा दर्न ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयक्रया नपगेुको भधन र्रपीठ गरी यफिाा गरेको उजरुीिा 
र्रपीठिा उललेख भए बिोजजिको प्रयक्रया परुा गरी पाँच दर्नधभत्र लयाएिा र्िाा गरर दर्नपुछा 
। 

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको 
धिधिले धिन दर्न धभत्र उि आरे्शको यिरुद्धिा सधिधि सिि धनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको धनिेर्न व्यहोरा िनाधसब रे्जखए सधिधिले उपर्फा (१) 
बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी यििार् र्िाा गना आरे्श दर्न सक्नछे । 

(५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकले त्यस्िो यििार् र्िाा गरी अरू 
प्रयक्रया परुा गनुा पनेछ । 
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११. र्िाा गना नहनुाेः उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा रे्हाय बिोजजिको 
व्यहोरा दठक भएनभएको जाँच गरी र्िाा गना नधिलने रे्जखएिा र्फा १० बिोजजिको 
प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुापनेछाः 
(क) प्रचधलि काननुिा हर्म्यार् िोकाएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् धभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचधलि काननु बिोजजि सधिधिको िेत्राधिकार धभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोजजि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि िा अधिकारसँग सम्बजन्िि यिियिा यििार् धनरूपर् गनुापने यििय उजरुीिा 

सिािेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पजि िा अधिकार यिियिा उजरुी गना बार्ीको हक स्थायपि 
भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिियिा उजरुी गने हकरै्या बार्ीलाइा रहे नरहेको; 
(च) धलखििा परुा गनुापने अन्य रीि पगेु नपगेुको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहनुाेः  

(१) यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन प्रचधलि काननु बिोजजि सधिधि िा 
अन्य कुनै अर्ालि िा धनकायिा कुनै पिले उजरुी गरी सधिधि िा उि अर्ालि िा 
धनकायबाट उजरुीिा उललेख भएको यिियिा प्रिार् बजुझ िा नबजुझ यििार् धनरोपर् भैसकेको 
यििय रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि यिपिको बीचिा सोयह यिियिा सधिधिले 
उजरुी र्िाा गना र कारिाही गना हुँरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि र्िाा गना नधिलने उजरुी भलुिश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा 
जानकारी भएपधछ उजरुी जनुसकैु अिस्थािा रहेको भए पधन सधिधिले उजरुी खारेज गनुापनेछ 
।  

१३. उजरुीसाथ धलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुापने उजरुीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक धलखि 
प्रिार्को सक्कल र कम्िीिा एक प्रधि नक्कल उजरुीसाथै पेश गनुा पनेछ र उजरुी प्रशासकले 
त्यस्िो धलखििा कुनै कैयफयि जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि धिधसलिा 
राख्नछे । 

१४. उजरुी िथा प्रधििार् र्िाा र्स्िरुाः  

(१) प्रचधलि काननुिा यििार् र्िाा र्स्िरु िोयकएको िा सोही बिोजजि िथा र्स्िरु 
निोयकएको िा रु १०।– को यटकट टाँस गरी धनबेर्न बझुाउन ुपनेछ । 

(२) प्रचधलि काननुिा प्रधििार् र्िाा र्स्िरु नलाग्न ेभनेकोिा बाहेक प्रधििार् र्िाा र्स्िरु 
लाग्ने छैन । 

१५. प्रधििार् पेश गनुापनेाः  
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(१) प्रधििार्ीले र्फा २० बिोजजि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपधछ म्यार् िा सूचनािा 
िोयकएको सियािधि धभत्र उजरुी प्रशासक सिि आफै िा िारेस िाफा ि धलजखि प्रधििार् 
र्िाा गनुा पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रधििार् पेश गर्ाा प्रधििार्ीले भएको प्रिार् िथा कागजािका 
प्रधिधलयप साथै संलग्न गरी पेश गनुा पनेछ । 

(३) प्रधििार्ीले धलजखि व्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोजजिको ढाँचािा दर्न ुपनेछ । 

१६. प्रधििार्  जाचँ गनेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रधििार् जाँच गरी काननु बिोजजिको 
रीि पगेुको िथा म्यार् धभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाा गरी सधिधि सिि पेश हनुे गरी धिधसल 
सािेल गनुा पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रधििार् र्िाा हनुे भएिा उजरुी प्रशासकले प्रधिबार्ीलाइा बार्ी 
धिलानको िारेख िोक्न ुपनेछ । 

१७. धलखििा परुागनुापने सािान्य ररिाः  

(१) प्रचधलि काननु िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेजखए रे्जख बाहेक सधिधि सिि र्िाा गना 
लयाएका उजरुी िथा प्रधििार्िा रे्हाय बिोजजिको रीि सिेि परुा गनुापने 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजिा बायाँ िफा  पाँच सेजन्टधिटर, पयहलो पषृ्ठिा 
जशरिफा  र्श सेजन्टधिटर र त्यसपधछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टधिटर छोिेको िथा प्रत्येक 
पषृ्ठिा बिीस हरफिा नबढाइा कागजको एकािफा  िात्र लेजखएको;  

(ख) धलखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्यजिले धलखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा 
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप 
गरेको; 

(ग) कुनै काननु व्यिसायीले धलखि ियार गरेको भए धनजले पयहलो पषृ्ठको बायाँ िफा  
धनजको काननु व्यिसायी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र काननु व्यिसायीको यकधसि 
खलुाइा र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) धलखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस धलखििा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा 
ठहरे काननु बिोजजि सहुँला बझुाउँला भने्न उललेख गरी सो िधुन धलखि र्िाा गना 
लयाएको ििा, ियहना र गिे िथा िार खलुाइा धलखि र्िाा गना लयाउने व्यजिले 
र्स्िखि गरेको,  
िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको धलखि धलनलाइ यो उपर्फाले बािा पारेको िाधनन े
छैन,  

(२) धलखििा यिियहरू क्रिबद्ध रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयधिि र ियाादर्ि भािािा 
लेजखएको हनुपुनेछ ।  
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(३) धलखििा पेटबोलीिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नाि, थर, 
ठेगाना िथा अन्य यििरर् स्पष्ट खलेुको हनु ुपनेछ । 

(४) धलखि र्िाा गना लयाउने िा सधिधििा कुनै कागज गना आउनेले धनजको नाि, थर र 
ििन खलेुको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः उजरुी िा प्रधििार् र्िाा गना लयाउनेले यिपिीको लाधग उजरुी िथा 
प्रधििार्को नक्कल िथा संलग्न धलखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजरुी िा प्रधििार् संशोिनाः  

(१) धलखि र्िाा गना लयाउने पिले सधिधििा र्िाा भइसकेको धलखििा लेखाइ िा टाइप 
िा िदु्रर्को सािान्य त्रटृी सच्याउन धनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्निा िाग बिोजजि सच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रधििार्िा 
गररएको िाग िा र्ाबीिा िूलभिू पििा फरक नपने र धनकै सािान्य प्रकारको संशोिन 
िाग गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकले सो बिोजजि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोिन भएिा सो को जानकारी उजरुीको अको पिलाइा दर्न ु
पनेछ । 

 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख 

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि यििार् र्िाा भएपधछ बढीिा र्इुा दर्न धभत्र 
प्रधििार्ीका नाििा प्रचधलि काननुिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोजजि र निोयकएको 
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इा सम्बजन्िि ििा कायाालय िाफा ि उि म्यार् िा सूचना िािेल 
गना सक्नेछ, 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िा सूचना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको उजरुी िथा 
उि उजरुी साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रधिधलयप सिेि संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ 
। 

(३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन एक भन्र्ा बयढ प्रधिबार्ीलाइा 
म्यार् दर्न ुपर्ाा प्रिार् कागजको नक्कल कुनै एकजना िूल प्रधिबार्ीलाइा पठाइा बाँकीको 
म्यार्िा प्रिार् कागजको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेजख 
पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायाालयले बढीिा धिन दर्न धभत्र 
िािेल गरी िािेलीको व्यहोरा खलुाइा सधिधििा पठाउन ुपनेछ । 
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(५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िािेल हनु नसकेिा रे्हाय बिोजजिको यिद्यिुीय िाध्यि 
िा पधत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल गनुा पनेछाः  

(क) म्यार् िािेल गररन ुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इिेल िा अन्य कुनै अधभलेख 
हनु सक्ने यिद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रधििार्ीले म्यार् िािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनाधसब आिार छ भने्न 
रे्जखएिा सधिधिको धनर्ायबाट कुनै स्थानीय रै्धनक पधत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर 
िा स्थानीय एफ. एि. रेधियो िा स्थानीय टेधलधभजनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी धनकायबाट म्यार् िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हनु सक्ने 
िनाधसब कारर् रे्जखएिा सधिधिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी धनकाय िाफा ि । 

(६) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुा पर्ाा अनसूुची-६ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनुा 
पनेछ । 

२१. रोहबरिा राख्नपुने यस ऐन बिोजजि ििा कायाालय िाफा ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि 
ििाको अध्यि िा सर्स्य िथा कम्िीिा र्इुाजना स्थानीय भलार्धि रोहिरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि जाचँ गनेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रधििेर्न प्राप्त भएपधछ रीि पूिाकको िािेल भएको 
छ िा छैन जाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सजचिको प्रधििेर्न सिेि धलइा रीि 
पूिाकको रे्जखए धिधसल सािेल राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्यार् िािेल गना 
लगाइा िािेली प्रधि धिधसल सािेल राख्न ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा सम्बजन्िि किाचारीले बर्धनयि राजख काया गरेको 
रे्जखए उजरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइा सधिधि सिि प्रधििेर्न पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रधििेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सधिधिले सम्बजन्िि 
किाचारी उपर कारबाहीको लाधग कायापाधलका सिि लेजख पठाउन सक्नेछ । 

२३. िारेखिा राखू्नपनेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि यििार् र्िाा गरेपधछ उजरुीकिाालाइा र र्फा १६ 
बिोजजि प्रधििार् र्िाा गरेपधछ प्रधिबार्ीलाइा िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछा । 

(२) उजरुीका पिहरूलाइा िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा 
िारेख भरपाइा िथा िारेख पचाािा खलुाइा उजरुीका सबै पिलाइा एकै धिलानको धिधि िथा 
सिय  उललेख गरी एकै धिलानको िारेख िोक्नपुछा । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पधन िोयकएको 
काया सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा हाजजर भएको पिलाइा िारेख िोयक सियिा 
हाजजर नभइा पधछ हाजजर हनुे पिलाइा अजघ हाजजर भइा िारेख लाग्ने पिसँग एकै धिलान 

हनुे गरी िारेख िोक्नपुछा, 
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(४) यस र्फा बिोजजि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका पिहरूलाइा साथै राजख 
सधिधिले उजरुीको कारबाही गनुापछा । 

(५) उपर्फा (४) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन िोयकएको िारेखिा कुनै पि 
उपजस्थि नभए पधन सधिधिले यििार्को यिियिा कारबाही गना बािा पनेछैन । 

२४. सधिधिको धनर्ाय बिोजजि हनुाेः सधिधिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचधलि काननु िथा यस 
ऐनिा  लेजखए रे्जख बाहेकको यिियिा आिश्यक प्रयक्रया धनिाारर् गना सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्-५ 

सनुिाइा िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 
२५. प्रारजम्भक सनुिाइााः  

(१) िेलधिलापबाट यििार् धनरूपर् हनु नसकी सधिधििा आएका यििार् प्रधििार् र्िाा िा 
बयान िा सो सरहको कुनै काया भएपधछ सनुिाइको लाधग पेश भएको यििार्िा उपलब्ि 
प्रिार्का आिारिा ित्काल धनर्ाय गना सयकने भएिा सधिधिले यििार् पेश भएको पयहलो 
सनुिाइिा नै धनर्ाय गना सक्नेछ । 

(२) सधिधि सिि पेश भएको यििार्िा उपर्फा (१) बिोजजि ित्काल धनर्ाय गना सयकन े
नरे्जखएिा सधिधिले रे्हाय बिोजजिको आरे्श गना सक्नेछाः- 

(क) यििार्िा िखु नधिलेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बझु्ने िा अन्य कुनै काया गने; 

(ख) यििार्िा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने िा सम्बजन्िि 
धनकायबाट िाग गने आरे्श गने;  

(ग) िेलधिलापका सम्बन्ििा यििार्का पिहरूसँग छलफल गने; िथा 
(घ) यििार्का पि उपजस्थि भएिा सनुिुाइको लाधग िारेख िथा पेजशको सिय िाधलका 

धनिाारर् गने । 

(३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन सधिधिले स्थानीय ऐनको 
र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलधिलापको लाधग पठाउन ेआरे्श गनुा 
पनेछ । 

२६. प्रिार् र्ाजखल गनेाः बार्ी िा प्रधिबार्ीले कुनै नयाँ प्रिार् पेश गना अनिुधि िाग गरी धनिेर्न 
पेश गरेिा उजरुी प्रशासकले सोयह दर्न धलन सक्नेछ । 

२७. धलखि जाचँ गनेाः  

(१) सधिधिले उजरुीिा पेश भएको कुनै धलखिको सत्यिा परीिर् गना रेखा िf हस्िािर 
यिशेिज्ञलाइा जाँच गराउन जरूरी रे्खेिा सो धलखिलाइा असत्य भने्न पिबाट परीिर् र्स्िरु 
र्ाजखल गना लगाइा रेखा िा हस्िािर यिशेिज्ञबाट धलखि जाँच गराउन सक्नेछ. 
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(२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा िनाधसब िायफकको सिय िोयक आरे्श गनुा पनेछ 
र सिय धभत्र जाँच सम्पन्न हनुको लाधग यथासम्भि व्यिस्था गनुा पनेछ ।  

(३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा धलखि असत्य ठहररएिा धलखि सत्य रहेको भने्न 
पिबाट लागेको र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्िरु र्ाजखल गने पिलाइा 
भराइा दर्नपुछा । 

२८. सािी बझु्नाेः  

(१) सधिधिबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाा सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुा पनेछ, सािी 
राख्र्ा बढीिा ५ जना राख्न ुपने ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपधछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइा आरे्शिा 
उललेख भएको धिधििा सािी बझु्ने िारेख िोक्न ुपनेछ । 

(३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सधिधि सिि उपजस्थि गराउन ु
सम्बजन्िि पिको र्ाययत्ि हनुेछ । 

२९. सधिधिको िफा बाट बकपत्र गराउनाेः  

(१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन  नाबालक िा अशि िा 
िदृ्धिदृ्धा पि रहेको उजरुीिा सािी बकपत्रको लाधग िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि 
नभएको िा उपजस्थि नगराइएको सािीलाइा सधिधिले म्यार् िोयक सधिधिको िफा बाट 
जझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् जारी गनुा 
पनेछ र उजरुीका पिहरूलाइा सिेि सोही धिलानको िारेख िोक्न ुपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः  

(१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लाधग िोयकएको दर्न पिहरूसँग धनजहरूले उपजस्थि 
गराउन लयाएका सािीको नािािली धलइा सधिधि सिि पेश गनुा पनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको लाधग िोयकएको िारेखको दर्न उजरुीका सबै पिले सािी उपजस्थि 
गराउन लयाएको भए कायाालय खलुनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन 
नलयाएको भए दर्नको बाह्र बजेपधछ सधिधिले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र 
गराउन ुपनेछ । 

३१. बन्रे्ज गना सक्नाेः  

(१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यिियिस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी िा 
उजरुीको पिलाइा अपिाधनि गने िा जझझ्याउने िा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सोधिएिा सधिधिले 
त्यस्िो प्रश्न सोध्न बाट पिलाइा बन्रे्ज गना सक्नेछ । 

(२) नाबालक िा िदृ्ध िा असि िा धबरािीले सािी बक्नपुने भइा त्यस्िो उजरुीिा कुनै 
पिको उपजस्थधि िा अन्य कुनै िनाधसब कारर्ले सािीलाइा बकपत्र गना अनजुचि र्बाब 
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परेको िा पने प्रबल सम्भािना रहेको छ भने्न सधिधिलाइा लागेिा सधिधिले त्यस्िो पिको 
प्रत्यि उपजस्थधिलाइा बन्रे्ज गरी धनजले सािीले नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थि हनु आरे्श गना 
सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा सािीले नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थि हनुे व्यिस्था 
धिलाउने र्ाययत्ि सधिधिको हनुेछ । 

(४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजजि गर्ाा सधिधिले उजरुीसँग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न 
ियार गरी सधिधिको िफा बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगािी हप्ताको लाधग पेशी िोयकएको 
यििार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लाधग पेशी िोयकएका 
यििार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संयोजकले र धनजको अनपुजस्थधििा धनजले जजम्िेिारी 
िोकेको सधिधिको सर्स्यले प्रिाजर्ि गनुा पनेछ । 

३३. रै्धनक पेशी सूचीाः 
(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका यििार्हरूको  
िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रधि सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउन ुपनेछ िथा 
एक प्रधि सधिधिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा धबिार्हरू उललेख गर्ाा धबिार् र्िााको आिारिा 
रे्हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

(क) नाबालक पि भएको धबिार्; 

(ख) शारीररक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको यििार्; 

(ग) सिरी ििा उिेर परुा भएको िदृ्ध िा िदृ्धा पि भएको यििार्; िथा 
(घ) यििार् र्िााको क्रिानसुार पयहले र्िाा भएको यििार् । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची ियार गर्ाा िलुििीबाट जागेका िथा सिोच्च अर्ालि, 

उच्च अर्ालि िथा जजलला अर्ालिबाट पनुाः इन्साफको लाधग प्राप्त भइा र्िाा भएको 
यििार्को हकिा शरुूिा सधिधििा र्िाा भएको धिधिलाइा नै र्िाा धिधि िाधन क्रि धनिाारर् 
गनुा पनेछ । 

(४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सधिधिले यििार्को सनुिाइ र कारबाही 
िथा यकनारा गनुा पनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको जजम्िेिारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका धबिार्हरू कायाालय खलेुको एक 
घण्टा धभत्र सधिधि सिि सनुिाइाको लाधग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको काया 
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सयकए पधछ सधिधिबाट यफिाा बजुझधलइा सरुजिि राख्न ेजजम्िेिारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ 
। 

३५. प्रिार् सनुाउन सक्नाेः सधिधिले र्फा २५ बिोजजि िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि सबै 
पिलाइा अको पिले पेश गरेको प्रिार् एिि ्कागजाि रे्खाइा पयढ बाँची सनुाइा सो बारेिा 
अको  पिको कुनै कथन रहेको भए धलजखि बयान गराइा धिधसल सािेल गराउन सक्नेछ 
। 

३६. धबिार्को सनुिाइ गनेाः  

(१) सधिधिले र्िैु पिको कुरा सनुी धनजहरूको यििार्को सनुिाइ िथा धनर्ाय गनुा पनेछ 
। 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सनुिाइ िथा धनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहबरिा गनुा पनेछ 
। 

(३) उपर्फा (१) बिोजजि यििार्को सनुिाइ गर्ाा इजलास कायि गरी सनुाछा गना 
िनाधसब रे्जखएिा सोही अनसुार गना सक्नेछ । 

िर र्बैु पिको भनाइ िथा जजयकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इजलास कायि गना 
बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इजलासको गठन गनासक्न:े 

(१) सधिधिले ियहला िथा बालबाधलका सिािेश रहेको िथा आिश्यक रे्खेको अन्य 
यििार्को सनुिाइको लाधग बन्र् इजलास कायि गरी सनुिाइा गना सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजलासिा यििार्का पि िथा अन्य सरोकारिाला 
बाहेक अन्य व्यजिलाइा इजलासिा प्रिेश गना नपाउने गरी बन्र् इजलासको गठन गनुा 
पनेछ । 

(३) बन्र् इजलासबाट हेररने यििार्को काि कारबाही, पीधििको नाि थर ठेगाना लगायिका 
यििय गोप्य राख्न ुपनेछ । 

३८. बन्र् इजलास सम्बन्िी अन्य व्यिस्था: 
(१) बन्र् इजलासबाट हेररएका यििार्हरूको कागजािको प्रधिधलयप बार्ी, प्रधििार्ी र धनजको 
यहििा असर परेको कुनै सरोकारिाला बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ि गराउनहुुँरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको यििार्को िथ्य खलुाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपधत्रकािा 
संप्रिेर् हनु दर्न ुहुँरै्न । 

(३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन सधिधिले पिको गोपनीयिा िथा 
यहििा प्रधिकूल प्रभाि नपने गरी सिाचार संप्रिेर् गना भने कुनै बािा पनेछैन । 
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३९. थप प्रिार् बझु्नाेः धबिार्को सनुिाइाको क्रििा धबिार्को कुनै पिको अनरुोििा िा धबिार् 
सनुिाइाको क्रििा सधिधि आफैले थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूलाइा थप 
प्रिार् पेश गना पेश गने िारेख िोयक आरे्श गना सक्नेछ । 

४०. स्िाथा बाजझएको धबिार् हेना नहनुाेः  

(१) सधिधिको सर्स्यले रे्हायका धबिार्को कारिाही र यकनारािा संलग्न हनुहुुँरै्नाः- 

(क) आफ्नो िा नजजकको नािेर्ारको हक यहि िा सरोकार रहेको धबिार्; 

स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजनको लाधग "नजजकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली 
पर्ाा काननु बिोजजि अपिुाली प्राप्त गना सक्ने प्राथधिकिा क्रििा रहेको व्यजि, 

िािा, िाइज,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पधि िा पत्नी िफा का सासू, 

ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, धभनाज,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोलिा रहेको 
पररिारको सर्स्य सम्झनपुछा । 

(ख) धनजले अन्य कुनै हैधसयििा गरेको कुनै काया िा धनज संलग्न रहेको कुनै यििय 
सिािेश रहेको कुनै यििार्; 

(ग) कुनै यिियिा धनजले यििार् चलने िा नचलने यिियको छलफलिा सहभागी भइा 
कुनै राय दर्एको भए सो यििय सिािेश रहेको यििार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभिू रूपिा धनज र धनजको एकाघर संगोलका पररिारका 
सर्स्यको कुनै स्िाथा बाजझएको यििार् । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अिस्था रे्जखएिा जनु सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछा 
उि सर्स्यले धबिार् हेना नहनुे कारर् खलुाइा आरे्श गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) को प्रधिकुल हनु ेगरी कुनै सर्स्यले कुनै धबिार्को कारिायह र यकनारािा 
सहभाधग हनु लागेिा धबिार्को कुनै पिले आिश्यक प्रिार् सयहि धबिार्को कारिायह 
यकनारा नगना धनिेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा 
४८(५) अनसुार हनुेछ । 

(४) उपर्फा (३) अनसुार धबिार् धनरुपर् हनु नसक्ने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा 
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले िोकेको सधिधिले काि कारिायह र 
यकनारािा गनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभाले धबिार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोजजि 
गदठि सधिधिबाट धबिार्को कारिायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइा उि सधिधि 
सिि उपजस्थि हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

धनर्ाय र अन्य आरे्श 
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४१. धनर्ाय गनुापनेाः  

(१) सधिधिले सनुिाइको लाधग पेश भएको धबिार् हेर्ाा कुनै प्रिार् बझु्नपुने बाँकी नरयह 
यििार् यकनारा गने अिस्था रहेको रे्जखएिा सोयह पेशीिा यििार्िा धनर्ाय गनुा पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि धनर्ाय गरेपधछ धनर्ायको व्यहोरा धनर्ाय यकिाबिा लेजख 
सधिधििा उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुा पनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजि गररएको धनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचधलि काननु बिोजजि 
खलुाउनपुने यििरर् खलेुको पूर्ा पाठ धनर्ाय भएको धिधिले बढीिा साि दर्न धभत्र ियार 
गरी धिधसल सािेल राख्नपुछा ।   

(४) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन सिय भाि अथिा अन्य कुनै 
िनाधसब कारर्ले गर्ाा सोही दर्न यििार् धनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगािी हप्ताको कुनै 
दर्नको लाधग अको पेशी िारेख िोक्न ुपनेछ । 

४२. धनर्ायिा खलुाउनपुनेाः  

(१) सधिधिले र्फा ४१ बिोजजि गरेको धनर्ायको पूर्ा पाठिा यस र्फा  बिोजजिका 
कुराहरू खलुाइा अनसूुची-७ बिोजजिको ढाँचािा ियार गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्ा पाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रधििार्ीको जजयकर, धनर्ाय 
गनुापने रे्जखएको यििय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यििय खलुाउन ु
पनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा उललेख भए रे्जख बाहेक पूर्ा पाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि खलुाउन ु

पनेछाः- 

(क) िथ्यको व्यहोरा; 
(ख) यििार्को कुनै पिले काननु व्यिसायी राखेको भएिा धनजले पेश गरेको बहस नोट 

िथा बहसिा उठाइएका िूल यिियहरू; 

(ग) धनर्ाय गनाको लाधग आिार धलइएको प्रिार्का साथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार् 
िथा त्यसको यिश्लिेर्; 

(घ) धनर्ाय कायाान्ियन गनाको लाधग गनुापने यिियहरूको धसलधसलेिार उललेखकन 
सयहिको िपधसल खण्ि; िथा 

(ङ) धनर्ाय उपर पनुरािेर्न लाग्ने भएिा पनुरािेर्न लाग्ने जजलला अर्ालिको नाि र 
के कधि दर्नधभत्र पनुरािेर्न गनुापने हो सो सिेि ।  

(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरू सिेि धनर्ायिा 
खलुाउन सक्नेछाः- 

(क) सािी िा सजाधिनको बकपत्रको सारांश; 
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(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरेको भए सो नजीरको यििरर् र धबिार्िा 
उि नजीरको धसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लाग ुभएको हो अथिा लाग ुनभएको हो 
भने्न कारर् सयहिको यिश्लिेर्; 

(ग) धनर्ायबाट कसैलाइा कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइा के कधि भराइा 
दर्नपुने हो सोको यििरर्; िथा 

(घ) यििार्को क्रििा कुनै िालसािान िा प्रिार्को रुपिा केयह िस्ि ुसधिधि सिि 
पेश भएको भए सो िालसािान िा िस्िकुो हकिा के गने हो भने्न यििय । 

४३. प्रारजम्भक सनुिाइािा धनर्ाय हनुसक्नाेः  

(१) सधिधिले पयहलो सनुिाइको लाधग पेश भएको अिस्था िानै यििार्िा थप प्रिार् 
बजुझरहन ुपने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सधिधिको िेत्राधिकार 
नरहेको कारर्ले यििार् धनर्ाय गना नधिलने रे्खेिा पयहलो सनुिाइिा नै धनर्ाय गना सक्नेछ 
। 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धनर्ाय िेत्राधिकारको अभाि रहेको कारर्ले भएको अिस्थािा 
िेत्राधिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा स्थानीय िह िा अन्य धनकायिा उजरुी गना जान ुभधन 
सम्बजन्िि पिलाइा जानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. धनर्ाय संशोिनाः  

(१) सधिधि सिि यििार्को पि िा कुनै सरोकारिालाले यििार्को धनर्ायिा  भएको कुनै 
लेखाइको त्रटुी संशोिन गरी पाउन जजयकर धलइा धनर्ायको जानकारी भएको पैँिीस दर्न 
धभत्र धनिेर्न दर्न सक्नेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्न परी सधिधिले हेर्ाा सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट 
धनर्ायको िूल आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाा खिा गरी धनिेर्न बिोजजि 
धनर्ाय संशोिन गने आरे्श दर्न सक्नछे । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूल धनर्ायको अधभन्न अङ्गको रूपिा धलइनेछ । 

४५. धनर्ायिा हेरफेर गना नहनुाेः  

(१) सधिधिका सर्स्य अथिा अरू कसैले पधन सधिधिका सर्स्यहरूको र्स्िखि भइसकेपधछ 
धनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गना हुँरै्न । 

(२) कसैले उपर्फा (१) बिोजजि को कसरु गने किाचारीलाइा आिश्यक कारबाहीको 
लाधग सम्बजन्िि धनकायिा लेजख पठाउन ुपनेछ ।  

४६. धनर्ाय भएपधछ गनुापने कारबाही:  

(१) उजरुी प्रशासकले सधिधिबाट धनर्ाय भएपश्चाि धनर्ाय यकिाबिा सधिधिका सर्स्यहरू 
सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी धनर्ाय यकिाब र धिधसल जजम्िा धलनपुछा । 
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(२) यस ऐन बिोजजि धनर्ायको पूर्ा पाठ ियार भएपधछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भइसकेपधछ 
उजरुी प्रशासकले धनर्ायको कायाान्ियन गनाका लाधग ित्काल गनुापने केही काया भए सो 
सम्पन्न गरी धिधसल अधभलेखको लागी पठाइनपुछा । 

४७. धनर्ाय गनुापने अिधिाः  

(१) सधिधिले प्रधििार् र्ाजखल भएको िा बयान गनुापने िा प्रधििार्ीको बयान भएको 
धिधिले िथा प्रधििार् र्ाजखल नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको 
धिधिले नब्बे दर्नधभत्र यििार्को अजन्िि धनर्ाय गनुा पनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियािधि गर्ना गर्ाा िेलधिलापको लाधग पठाइएको 
यििार्को हकिा िेलधिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइा अिधि गर्ना गनुा पनेछ । 

(३) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन यििार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा 
परुा गनुापने प्रयक्रया बाँकी नरही यििार् धनर्ाय गना अङ्ग पधुगसकेको भए सो पगेुको पन्र 
दर्नधभत्र अजन्िि धनर्ाय गनुा पनेछ। 

४८. अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गना सयकनाेः स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ 
को खण्ि सम्ि उललेजखि (क) रे्खी (ङ) का यिियिा िलकाल अन्िररि संरिर्ात्िक 
आरे्श धनिेर्कले पेश गरेको कागजाि,धनजको अबस्था र बस्िगुि पररजस्थधिको प्रारजम्भक 
छानयिन गरी ित्काल आरे्श नगरे धनिेर्कलाई पना सक्ने नकारात्िक प्रभािको िलुयांकन 
गनुा पर्ाछ । न्याययक सधिधिले जारर गने अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श अनसूुची ८ िा 
उललेख गरे बिोजजि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

सधिधिको सजचिालय 

४९. सधिधिको सजचिालय:  

(१) सधिधिको कायासम्पार्नलाइा सहजजकरर् गना एक सजचिालय रहने छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सजचिालयिा कायापाधलकाले आिश्यिा अनसुार उजरुी 
प्रशासक, अधभलेख प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरूको व्यिस्था गना सक्नेछ । 
सजचिालयको कायासम्पार्नलाइा व्यिजस्थि गना सजचिालय अन्िगाि उजरुी शाखा/ फाँट 
िथा अधभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

५०. उजरुी प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए रे्जख बाहेक 
उजरुी  प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकार रे्हाय बिोजजि हनुेछाः 
(क) पेश भएका उजरुी, प्रधििार् र अन्य धलखिहरु जाँच गरी रीि पगेुको भए काननु 

बिोजजि लाग्ने र्स्िरु धलइा र्िाा गने र र्िाा गना नधिलने भए कारर् जनाइा र्रपीठ 
गने; 
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(ख) यििार्िा प्रिार्को लाधग पेश भएका नक्कल कागजलाइा सक्कलसँग धभिाइा दठक रे्जखएिा 
प्रिाजर्ि गने र धिधसल सािेल राख्न ेिथा सक्कलिा केयह कैयफयि रे्जखएिा सो जनाइा 
सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइा राख्न;े 

(ग) पेश भएका धलखि साथ संलग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागजाि छ िा छैन भए 
ठीक छ िा छैन जाँच्ने; 

(घ) सधिधिको आरे्शले जझकाउनपुने प्रधिबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् जारी 
गने; 

(ङ) यििार्का पिलाइा िारेख िा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) सधिधि सिि पेश हनुपुने धनिेर्न र्िाा गरी आरे्शको लाधग सधिधि सिि पेश गने; 

(छ) काननु बिोजजि िारेस धलने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने धनिेर्न धलइा आिश्यक कारिाही 
गने; 

(ज) सधिधिबाट भएको आरे्श कायाान्ियन गने गराउने; 
(झ) सधिधििा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपााइा गने लगायिका कायाहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानसुार सधिधिको िफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सधिधिको आरे्शले िािेल गनुापने म्यार् िािेल गने गराउन,े िािेल भएको म्यार्को 
िािेली जाँची रीिपूिाकको नभए पनुाः जारी गने िथा अन्य अर्ालि िा धनकायबाट प्राप्त 
भएको गाउँपाधलकाले िािेल गररदर्नपुने म्यार् िािेल गने गराउने; 

(ठ) धनर्ाय यकिाब र उजरुीको धिधसल जजम्िा धलने; 
(ि) सधिधििा र्िाा भएका यििार् िथा धनिेर्न लगायिका कागजािको अधभलेख ियार गने 

र िाधसक िा िायिाक प्रधििेर्न पेश गनुापने धनकाय सिि प्रधििेर्न ियार गरी 
संयोजकबाट प्रिाजर्ि गराइा सम्बजन्िि धनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजरुीका धिधसलिा रहेका कागजािको रीि पूिाक नक्कल दर्न;े 

(र्) जजलला अर्ालििा पनुरािेर्न लाग्ने गरी धनर्ाय भएका यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् जारी 
गरी िािेल गने गराउने; 

(ि) अर्ालि िा अन्य कुनै धनकायिा यििार्को धिधसल िा कुनै कागजाि पठाउनपुने भएिा 
सधिधिलाइा जानकारी गराइा धिधसल िा कागजाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपधछ 
काननु बिोजजि सरुजिि राख्न ेव्यिस्था धिलाउने; 

(ि) धनर्ाय यकिाब जजम्िा धलने; िथा 
(थ) पेश भएका धनिेर्न लगायिका कागजाििा सधिधिबाट आरे्श हनुपुने िा धनकासा 

धलनपुनेिा सधिधि सिि पेश गने । 

५१. अधभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः  
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(१) यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अधभलेख  प्रशासकको काि, किाव्य र 
अधिकार रे्हाय बिोजजि हनुेछाः 
(क) धनर्ाय कायाान्ियन सम्बन्िीाः 
(२) धनर्ाय बिोजजि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइाभराइा दर्नपुने लगायिका धनर्ाय 
कायाान्ियनका लाधग गनुापने कायाहरू गने िथा धनर्ाय कायाान्ियनको अधभलेख राखी काननु 
बिोजजि यििरर् पठाउनपुने धनकायहरूिा यििरर् पठाउने; 
(३) धनर्ाय कायाान्ियनको क्रििा धनिेर्न दर्एका पिहरूको िारेस धलने, सकार गराउन,े 

गजु्रकेो िारेख थिाउने लगायिका कायाहरु गने; 

(४) सधिधिको आरे्शले रोक्का भएको िा अरू कुनै अर्ालि िा धनकायबाट रोक्का भै आएको 
जायजेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाजखल चलान गनुापने भए सो गने; 

(५) धनर्ाय बिोजजि धललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुापने भए सो सिेि गने; 

िथा 
(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुनै काया धनर्ाय कायाान्ियनको क्रििा गनुापने भएिा सधिधि 
सिि पेश गरी आरे्श बिोजजि गने । 

(ख) अधभलेख संरिर् सम्बन्िी: 
(१) अधभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी धनर्ाय भएका धिधसल सरुजिि राख्न ेर काननु बिोजजि 
सिाउनपुने कागजहरू सिाउने; 
(२) धनर्ाय भएका धिधसलहरूिा कागजाि जाँच गरी र्रुुस्ि रहे नरहेको हेने र धिधसल 
काननु बिोजजि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा राख्न;े 

(३) काननु बिोजजि सिाउने कागजको यििरर् ियार गरी सो यििरर् सरुजिि रहन े
व्यिस्था गने; 

(४) अधभलेख शाखािा प्राप्त भएको धिधसलहरूको सालबसाली अधभलेख राख्न े र 
आिश्यकिानसुार यििरर् ियार गने; िथा 
(५) कुनै अर्ालि िा धनकायबाट अधभलेखिा रहेको धिधसल िा कुनै कागजाि िाग भै 
आएिा रीि पूिाक पठाउन ेर यफिाा प्राप्त भएपधछ रीि पूिाक गरी सरुजिि राख्न े 

५२. उजरुी प्रशासक िा अधभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको धनिेर्नाः  

(१) यस ऐन बिोजजि उजरुी  प्रशासक िा अधभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श िा कारिाही 
उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श िा कारिाही भएको पाँच दर्नधभत्र सधिधि सिि धनिेर्न 
दर्न सक्नेछ । 

(२) सधिधिले उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको धनिेर्न उपर सनुिुाइा गरी धनिेर्न पेश 
भएको बढीिा साि दर्न धभत्र धनिेर्न उपरको कारबाही टुङ्ग्याउनपुनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्न 
उपर आरे्श िा धनर्ाय गनुा पूिा केही बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र धनर्ाय िा आरे्श गनुा 
पनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलधिलाप सम्बन्िी व्यिस्था 
५३. धिलापत्र गराउनाेः  

(१) सधिधिले प्रचधलि काननु बिोजजि धिलापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिा धिलापत्र 

गराउन सक्नेछ । 

(२) यििार्का पिहरूले धिलापत्रको लाधग अनसूुची-९ बिोजजिको ढाँचािा धनिेर्न दर्एिा 
सधिधिले उजरुीिा धिलापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा धिलापत्र गराइ दर्नछे । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूले दर्एको धनिेर्नको व्यहोरा सधिधिले र्िैु पिलाइा 
सनुाइा त्यसको पररर्ाि सम्झाइ पिहरूको धिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिधि रहे नरहेको 
सोध्न ुपनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि सनुाउँर्ा पिहरूले धिलापत्र गना िञ्जुर गरेिा सधिधिले 
पिहरूको धनिेर्निा उललेख भएको व्यहोरा बिोजजिको धिलापत्र िीन प्रधि ियार गराउन ु
पनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजजिको धिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढी बाँची सनुाइा धिलापत्र 
गना िन्जरु भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा सधिधिका सर्स्यहरूले धिलापत्र कागज 
अनसूुची-१० बिोजजिको ढाँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रधि सधिधिले अधभलेखको लाधग 
धिधसलिा राख्न ुपनेछ िथा एक-एक प्रधि बार्ी िथा प्रधिबार्ीलाइा दर्न ुपनेछ ।  

५४. िेलधिलाप गराउन सक्नाेः  

(१) सधिधिले प्रचधलि काननु बिोजजि धिलापत्र गना धिलने उजरुीिा पिहरूबीच िेलधिलाप 
गराउन सक्नेछ । 

(२) पिहरूले जनुसकैु िहिा यिचारािीन रहेको प्रचधलि काननुले िेलधिलापको िाध्यिबाट 
सिािान गना सयकने यििार्िा यििार्का पिले संयिु रूपिा सधिधि सिि धनिेर्न दर्न 
सक्नेछन,् 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि धनिेर्न दर्एकोिा िेलधिलापबाट उजरुीको धनरोपर् हनु उपयिु 
रे्जखएिा सधिधिले त्यस्िो उजरुी िेलधिलापको िाध्यिबाट धनरोपर् गना लेजख पठाउन ुपनेछ 
। 

(४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपधछ िेलधिलाप सम्बन्िी कारबाही प्रारम्भ गरी पिहरू 
बीच िेलधिलाप गराइादर्नपुनेछ । 



 

21 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

(५) िेलधिलाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोजजि हनुेछ । 

५५. उजरुी धनर्ाय गनेाः  

(१) सधिधिले यस ऐन बिोजजि िेलधिलापको िाध्यिबाट उजरुीको धनरोपर् गना प्रयक्रया 
बढाएकोिा िेलधिलापको िाध्यिबाट उजरुीको धनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूलाइा उजरुीको 
पेशी िारेख िोयक काननु बिोजजि कारिाही गरी सनुिाइा िथा धनर्ाय गने प्रयक्रया 
बढाउनपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलधिलाप िा धिलापत्र हनु नसकेिा सधिधिले अधिकार 
िेत्र रहेको अर्ालििा जाने भधन सनुाइादर्नपुनेछ । 

५६. िेलधिलाप िा धिलापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन 
कुनै उजरुीिा धिलापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृधि िा धिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार 
बार्ी भइा चलेको कुनै यििार् िा सािाजधनक िथा सरकारी सम्पजि िा यहििा असर पने 
रे्जखएिा सधिधिले त्यस्िो यििार्िा धिलापत्र गराउनेछैन । िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा 
हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र धिलापत्र गना चाहेिा भने धिलापत्र गराइादर्नपुनेछ । 

५७. िेलधिलापको लाधग प्रोत्साहन गनेाः  

(१) सधिधिले सधिधि सिि सनुिाइको लाधग पेश भएको उजरुीिा िेलधिलाप हनुसक्ने 
सम्भािना रहेको रे्खेिा पिहरूलाइा िेलधिलापको लाधग िारेख िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको िारेखको दर्न सधिधिले यििार्का पि िथा यिपि, उपजस्थि 
भएसम्ि पिले पत्याइा साथै धलइआएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइा िेलधिलापको 
लाधग छलफल गराइा पिहरूको बीचिा सहिधि भएिा सहिधि भए बिोजजि धिलापत्र 
कागज ियार  गना लगाइा धिलापत्र गराइादर्नपुनेछ । 

(३) उजरुीिा िोयकएको म्यार्िा सधिधि सिि उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पधन 
िारेख गजुारी यििार्िा िारेखिा नरहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको भए 
िापधन  यििार्को पेटबोलीबाट उजरुीको पि कायि हनुे रे्जखएको व्यजि सिेि 
िेलधिलापको लाधग उपजस्थि भएिा सधिधिले िेलधिलाप गराइा धिलापत्रको कागज 
गराइादर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुिाइा पूिा िेलधिलापाः  

(१) उजरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुिाइाको लाधग सधिधि सिि उजरुी पेश हनुपूुिा उजरुीिा 
िेलधिलाप हनुसक्न ेअिस्था रे्जखएिा िा पिहरूले सो व्यहोराको धनिेर्न धलइा आएिा 
धिलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागज ियार गरी सधिधि सिि पेश गनासक्नेछ , 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा धिलापत्रिा अजन्िि सहिधि नजटेुको भए िापधन पिहरू 
िेलधिलापको लाधग प्रयक्रयािा जान सहिि भएिा उजरुी प्रशासकले पिहरूको धनिेर्न 
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धलइा उजरुीिा िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप किाा सिि पठाउने आरे्शको लाधग सधिधि 
सिि पेश गना सक्नेछ । 

५९. िेलधिलापकिााको सूची ियार गनेाः  

(१) सधिधिले िेलधिलापको काया गराउनको लाधग रे्हाय बिोजजिको योग्यिा पगेुको 
व्यजिहरूको यििरर् खलुाइा सम्भायिि िेलधिलाप किााको सूची ियार गनेछाः  

(क) कम्िीिा एस एल सी उिीर्ा गरेको;  
(ख) कुनै राजनीधिक र्ल प्रधि आस्था राखी राजनीधििा सयक्रय नरहेको; िथा 
(ग) स्थानीय स्िरिा सिाज सेिीको रूपिा पयहचान बनाएको । 

(घ) िेलधिलाप किााको ४८ घण्टा िाधलि धलइ िेलधिलाप किााको काया गरै् आएको  

(ङ) २५ बिा उिेर परुा भएको । 

(च) िाधथ योग्यिािा जनु सकैु कुरा लेजखएको भएिा पधन िाधलि धलइ हाल काि 

गरररहेका को हकिा धनजलाई धनरन्िरिा दर्न सयकने । 

(२) िेलधिलाप किााको सूची ियार गरेपधछ सधिधिले सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न 
गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनिुोर्न भएपधछ सधिधिले सािाजधनक जानकारीको लाधग 
सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ िथा िेलधिलापको लाधग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइा सो सूची 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

६०. िेलधिलापकिााको सूची अद्यािधिक गनेाः  

(१) सधिधिले र्फा ५९ बिोजजि ियार भएको सूची प्रत्येक ििा अद्यािधिक गनुा पनेछ । 

(२) प्रत्येक ििा अद्यािधिक गरेको िेलधिलाप किााको सूची सधिधिले सभाबाट अनिुोर्न 

गराउन ुपनेछ 

(३) यस ऐन िथा प्रचधलि काननु बिोजजि िेलधिलाप किााको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा 
पगेुको व्यजिले सधिधि सिि सूचीकृि गरी पाउनको लाधग अनसूुची-११ बिोजजिको ढाँचािा 
धनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

६१. िेलधिलाप किााको सूचीबाट हटाउनाेः  

(१) सधिधिले र्फा ६० बिोजजि िेलधिलाप किााको सूची अद्यािधिक गर्ाा रे्हायको 
अिस्थाका िेलधिलाप किााको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) धनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) धनजले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइा पाउँ भने्न धनिेर्न दर्एिा; 
(ग) धनजले नैधिक पिन रे्जखन ेफौजर्ारी अधभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) धनज कुनै संस्थासँग सम्बन्ि रहेकोिा सो संस्था खारेज िा यिघटन भएिा; र 
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(ङ) सधिधिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि धनजलाइा सूचीबाट हटाउने धनर्ाय 
गरेिा । 

(च) बसाइ सराइ गरेिा । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलधिलाप किााहरूको नािािली 
सधिधिले सािाजधनक सूचनाको लाधग प्रकाशन गनुा पनेछ । 

६२. िेलधिलापको लाधग सियािधि िोक्नाेः  

(१) सधिधिले यस ऐन बिोजजि िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप किाा पठाउँर्ा बढीिा धिन 
ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ । 

(२) िेलधिलापको लाधग पठाउँर्ा सािान्यिया बढीिा िीनजना बाट िेलधिलाप गराउने 
गरी िोक्न ुपनेछ ।   

६३. िेलधिलाप किााको छनौटाः  

(१) सधिधिले िेलधिलाप गराउने कायाको लाधग यििार्का पिहरूलाइा एक जना िेलधिलाप 
किााको छनौट गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पिहरू बीचिा एकजना िेलधिलाप किााको लाधग सहिधि 
नभएिा सधिधिले पिहरूको सहिधििा धिन जना िेलधिलाप किााको छनौट गनुा पनेछ । 

(३) पिहरूको बीचिा िेलधिलाप किााको नाििा सहिधि हनु नसकेिा सधिधिले िेलधिलाप 
किााको सूचीिा रहेका िेलधिलाप किााहरू िध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक जना िेलधिलाप 
किाा छनौट गना लगाइा िेस्रो िेलधिलाप किाा छनौट गररदर्नपुनेछ । 

(४) उजरुीका सबै पिको सहिधििा िेलधिलाप किााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि 
िेलधिलाप किाा हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा संस्थाबाट िेलधिलाप प्रयक्रया अगािी 
 बढाउन सहिि भै धलजखि धनिेर्न दर्एिा सधिधिले त्यस्िो व्यजि िा संस्थालाइा 
िेलधिलाप किाा िोयकदर्नपुनेछ । 

६४. िेलधिलापकिााको पररििानाः  

(१) सधिधिले रे्हायको अिस्था परर पिहरूले धनिेर्न दर्एको अिस्थािा िेलधिलाप किाा 
पररििान गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेलधिलाप किााको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिधििा िेलधिलाप किाा हेरफेर गना िन्जरु भएिा;  
(ग) यििार्को कुनै पिले िेलधिलाप किाा प्रधि अयिश्वास रहेको धलजखि जानकारी 

गराएिा; 
(घ) कुनै कारर्ले िेलधिलाप किााले िेलधिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा; 
(ङ) यििार्को यिियिस्ििुा िेलधिलाप किााको कुनै स्िाथा रहेको िेलधिलाप किााले 

जानकारी गराएिा िा कुनै स्रोिबाट सधिधि सिि जानकारी भएिा; िथा 
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(च) िेलधिलाप किााले िेलधिलाप किााको हैधसयिले काया गर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य 
प्रचधलि काननु बिोजजि पालन गनुापने आचरर् पालन नगरेिा । 

(२) िेलधिलाप किाा पररििानको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलधिलापको काया सम्पन्न 
हनु नसक्ने भएिा सधिधिले बढीिा एक ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछ । 

६५. िेलधिलापको लाधग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः  

(१) सधिधिले कुनै उजरुी िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप किाा सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइा 
िेलधिलाप किााको सम्पका  उपलब्ि गराइा िेलधिलाप किाा सिि उपजस्थि हनु ेिारेख िोयक 
रे्हाय बिोजजिको कागज साथै राजख लेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सार संिेप िा िखु्य िखु्य कागजािको प्रधिधलयप; 

(ख) उजरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ििन र उपलब्ि भएसम्ि टेधलफोन 
नम्बर, इिेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  यििरर्; िथा 

(ग) िेलधिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र सिय । 

(२) िेलधिलापकिााले सधिधि सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजािहरूको नक्कल उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

(३) िेलधिलापको लाधग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न धभत्र उजरुीको पिहरू 
सधिधि  सिि उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

(४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन िेलधिलापकिााले िोयकएको सिय 
अगािै  उजरुी सधिधि सिि यफिाा पठाउने धनर्ाय गरेिा सो धनर्ायको जानकारी भएको 
साि  दर्न धभत्र पिहरूलाइा सधिधि सिि उपजस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलधिलापिा अिलम्बन गनुापने प्रयक्रयााः  

(१) सधिधिले पिहरूको सहिधििा िेलधिलापको लाधग छलफल गने िथा अन्य काया गने 
स्थानको छनौट गरी पि िथा िेलधिलाप किाालाइा सोको जानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ 
। 

िर पिहरूको सहिधििा िेलधिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन 
। 

(२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजजि िेलधिलाप किााले िोकेको स्थानिा िोयकएको 
सियिा उपजस्थि हनुे र्ाययत्ि रहनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्ि पिहरूले परुा नगरेिा िेलधिलाप किााले 
िेलधिलापको प्रयक्रया बन्र् गरी सधिधिलाइा सोको धलजखि जानकारी गराइा उजरुीको 
कागजाि यफिाा पठाउन सक्नेछ । 
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(४) िेलधिलापको क्रििा िेलधिलाप किााले पिहरू बीचिा सहज किााको भधूिका गनेछ 
र उि भधूिका धनिााह गने क्रििा धनजले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग सिेि 
एकल िा सािूयहक िािाा गनासक्नेछाः 

(क) यििार्को यिियिा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्यजि; िथा 
(ख) यििार्को यिियिस्िकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्र भलार्िी । 

(५) िेलधिलाप किााले पिहरूको सहिधििा पिहरूसँग रे्हाय बिोजजि िािाा गनासक्नेछाः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्ि िािाा; िथा 
(ख) टेधलफोन िािाा, धभधियो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािाालाप । 

(६) प्रचधलि काननु िथा यस ऐनको िान्यिा यिपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहिधििा 
िेलधिलापकिााले िेलधिलापको कायायिधि धनिाारर् गनासक्नेछ । 

६७. िेलधिलापकिााको आचरर्ाः  

(१) िेलधिलापकिााले रे्हाय बिोजजिको आचरर् पालन गनुापनेछाः- 

(क) िेलधिलाप सम्बन्िी कारबाही धनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुापने; 

(ख) कुनै पि प्रधि झकुाि, आग्रह, पूिााग्रह नराख्न ेिा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् िा 
व्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइा िर, त्रास, झकु्यान िा प्रलोभनिा पारी िेलधिलाप गराउन नहनुे; 
(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पिसँग आधथाक कारोबारिा संलग्न 

नहनु;े 

(ङ) िेलधिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचधलि काननु िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यिपरीि 
आचरर् गना नहनुे; 

(च) िेलधिलापको क्रििा पिहरूसँग सम्िान जनक, सर्भािपूर्ा र सबै पि प्रधि सिान 
व्यिहार कायि गने; 

(छ) िेलधिलापको क्रििा पिहरूले व्यि गरेको यिियिस्िकुो गोपनीयिा कायि राख्न;े 

िथा 
(ज) िेलधिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि िा िस्ि ुप्रयक्रया सम्पन्न 

भएपधछ िा धनज प्रयक्रयाबाट अलग भएपधछ सम्बजन्िि पिलाइा सरुजिि यफिाा गने  

(२) सधिधिले कुनै िेलधिलाप किााले उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पालना नगरेको 
उजरुी परी िा सो यिियिा स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानधबन गर्ाा व्यहोरा ठीक रे्जखए 
त्यस्िो िेलधिलाप किाालाइा िेलधिलाप किााको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. धलखि ियारी र धिलापत्राः  
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(१) िेलधिलापकिााले पिहरुसँगको छलफल पश्चाि िेलधिलापको  लाधग र्िैु पि 
सहिि भएकोिा धिलापत्र गराइा सहिधि भएको यिियिस्ि ुबिोजजिको धिलापत्रको धलखि 
ियार गरर सधिधि सिि पठाउनपुनेछ । 

६९. िेलधिलाप नभएको उजरुीिा गनुापने कारिाहीाः  

(१) िेलधिलाप किााले पिहरु बीचिा िेलधिलाप हनु नसकेिा सो व्यहोरा खलुाइा प्रधििेर्न 
ियार गरी यििार्का सबै कागजाि सयहि सधिधििा यफिाा पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेलधिलाप किााले पिहरुलाइा सधिधि सिि हाजँजर हनु 
जाने बढीिा साि दर्नको म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेलधिलाप नभएको उजरुीिा धनर्ाय गनुापनेाः  

(१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यििार्िा सधिधिले िेलधिलापको लाधग पठाएको 
उजरुीिा पिहरू बीच िेलधिलाप हनु नसयक िेलधिलाप किााको प्रधििेर्न सयहि प्राप्त हनु 
आएिा काननु बिोजजि कारबाही गरी धनर्ाय गनुापछा  

(२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन रे्हाय बिोजजिको उजरुीिा 
अधिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ालि िा धनकायिा उजरुी गना जान ु भधन सनुाइा 
पठाइादर्नपुछााः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको यििार्िा; िथा 
(ख) कुनै अर्ालि िा धनकायबाट िेलधिलापको लाधग प्रयेिि भएको यििार्िा । 

(३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजजिको यििार्िा सम्बजन्िि अर्ालि िा धनकायिा 
पठाउँर्ा हाजजर हनु जाने िारेख िोकी पठाउने िथा धिधसल सिेि नक्कल खिा गरी अधभलेख 
राजख सक्कल धिधसल सम्बजन्िि अर्ालि िा धनकायिा पठाउन ुपनेछ । 

७१. िेलधिलाप र्स्िरुाः िेलधिलापिा जाने यििार्को हकिा िेलधिलापकिााले पिहरुले सहिधििा 
दर्न िञ्जुर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन । िर पिहरूको सहिधििा 
िेलधिलापकिााले पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- धलन पाउनेछन । 

७२. सिरु्ाय स्िरिा हनु ेसािरु्ाययक िेलधिलाप प्रििान गना किाचारी िोक्न सक्नाेः  

(१) सधिधिले स्थानीय स्िरिा िेलधिलाप प्रिद्धान गनाको लाधग कायापाधलकािा अनरुोि 
गरेिा किाचारी खटाइा  सिरु्ाय स्िरिा िेलधिलापको प्रिध्र्ानात्िक कायाक्रि गना सयकनेछ 
। 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलधिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको 
योग्यिा िथा अनभुि नभएका िेलधिलापकिाािाट िेलधिलाप गराउन िािा पने छैन । 

(३) सधिधिले सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेलधिलापको कायायिधि िोके बिोजजि हनुेछ 
। 
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पररच्छेर्-९ 

धनर्ाय कायाान्ियन सम्बन्िी व्यिस्था 
७३. सजचिालयको जजम्िेिारीाः कायापाधलकाको प्रत्यि धनयन्त्रर् र धनरे्शनिा रयह सधिधिको धनर्ाय 

कायाान्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रेखरे्ख गने जजम्िेिारी िहन गनुापनेछ 
। 

७४. सहयोग गनुापनेाः  

(१) गाउँपाधलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै ििा कायाालय िथा अन्य कायाालयले 
यस ऐन िथा प्रचधलि काननु बिोजजि सधिधिले गरेको धनर्ाय बिोजजि व्यजि िा संस्था 
िा अन्य कसैसँग असलु गनुापने जरीिाना िा अन्य रकि असलुउपर गना सहयोग गनुा पनेछ 
।  

(२) यस ऐन िथा प्रचधलि काननु बिोजजि सधिधिले असूल गनापने जरीिाना, धबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि असलुउपर नभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोजजिका 
कायाालयहरुले कुनै धसफाररश िा कुनै काया गररदर्ने छैनन । 

७५. असलु उपर गनेाः  

(१) अधभलेख प्रशासकले सधिधिको धनर्ाय बिोजजि कुनै पिसँग जरीिाना िा धबगो िा 
अन्य कुनै प्रकारको असलु उपर गनुापने भएिा सो पिले जरीिाना धिना बझुाउन लयाएिा 
बजुझ सर्रस्याहा गरी जरीिानाको लगि किा गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि असलुउपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी 
िथा जरीिाना रकि सिेिको यििरर् गाउँपाधलकाको कायाालयका साथै सबै ििा 
कायाालयिा सिेि अधभलेखको लाधग पठाउनपुनेछ । 

(३) सम्बजन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजजि लेजख आएिा त्यस्िो पिसँग जरीिाना 
रकि असलुउपर गरी अधभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउन ुपनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः  

(१) सधिधिले यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै धनर्ाय बिोजजि कुनै पिले राखेको र्स्िरु, िा 
अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइा पाउने भएिा भराइा पाउने पिले भरी दर्नपुने 
पिको त्यस्िो रकि भराइा दर्नपुने स्रोि खलुाइा अनसूुची-१२ बिोजजिको ढाँचािा धनिेर्न 
दर्न ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि धनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै 
सहकारी िा  बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा धललाि धबक्री गरी असलु उपर 
गनुापने अिस्था भएिा  कुनै अचल सम्पजिको व्यहोरा खलुाइा धनिेर्न दर्न ुपनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बिोजजिको धनिेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको यििरर् खलुाइा धनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

७७. चलन चलाइादर्नाेः  

(१) सधिधिले यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै धनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पजि िा अधिकार िा 
कुनै यिियिस्ि ुिा सेिा िा अन्य कुनै यिियको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्िो चलन 
पाउने यिियको यििरर् खलुाइा अधभलेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा धनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि धनिेर्न परेिा अधभलेख प्रशासकले धनर्ाय बिोजजिको यिियको 
चलन  चलाइादर्नपुनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ु पने सम्पजिको र्फा ७८ 
बिोजजिको यििरर् खलुाउन ुपनेछ । 

७८. सम्पजिको यििरर् खलुाउनपुनेाः भररभराउ गना िा चलन चलाइ पाउनको लाधग धनिेर्न दर्न े
यििार्को पिले धनिेर्निा सम्पजिको यििरर् उललेख गर्ाा रे्हाय बिोजजिको यििरर् 
खलुाउन ुपनेछाः- 

(क) अचल सम्पजिको यििरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकलला; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा किल र सम्भि भएसम्ि िगायफट; 

(४) घर जग्गाको अिजस्थिी आिास िा औद्योधगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पदक्क सिकसँग जोधिएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्िाधित्ि रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्िाधित्ि भन्र्ा फरक व्यजिको 
भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यििरर्; िथा 
(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्धबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि िूलय । 

(ख) चल सम्पजिको यििरर्ाः 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग िा धनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािािालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायिि धबयक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृधि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज 
र सँख्या । 

७९. सम्पजि रोक्का राख्नाेः  

(१) अधभलेख प्रशासकले र्फा ७५ िा ७६ बिोजजि धनर्ाय कायाान्ियनको लाधग धनिेर्न 
परेपधछ रे्खाइएको सम्पजिको हकिा आिश्यक पने जधि जेथा रोक्का राख्न े सम्बन्ििा 
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धनर्ायको लाधग कायाापाधलका सिि पेश गने र कायापाधलकाबाट रोक्का राख्न ेधनर्ाय गरेपछी 
धनर्ाय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लाधग सो जेथा र्िाा रहेको कायाालय िा रजजषे्ट्रशन गने 
कायाालयिा लेजख पठाउनपुनेछ । 

(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायिको सम्पजिको हकिा धनिेर्न परेको बयढिा र्इुा दर्न धभत्र 
सम्पजि िायर्ाि गना लगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आिश्यक पने जधि सम्पजि िा 
सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्याज, िनुाफा आदर् आय धनयन्त्रर् गनुा िा रोक्का राख्नपुछा र 
त्यसको भपााइा सम्बजन्िि पिलाइा दर्नपुछा । 

(३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको लाधग आिश्यक 
पने जधि सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकिाअनसुार लेखा शाखा िा सम्बजन्िि 
बैँक िा सम्बजन्िि धनकायिा िरुुन्ि लेजख पठाउनपुनेछ । 

(४) सम्पधि रोक्का सम्िजन्ि आरे्श अनसूुची १४ बिोजजि हनुेछ । 

 

८०. सम्पजि धललाि गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिाः  

(१) कायापाधलकाले यस ऐन बिोजजि भरीभराउ गनुापने धबगो िा कोटा फी िा त्यस्िै कुनै 
रकि असलुउपर गना र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजि सम्पजिको यििरर् खलुाइा र्खाास्ि 
परेिा त्यस्िो रकि भरी दर्नपुने व्यजिलाइा बझुाउनपुने रकि बझुाउन साि दर्नको म्यार् 
दर्इा सूचना जारी गनुापछा । 

 (२) उपर्फा (२) बिोजजिको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने 
व्यजिको भरीपाउने व्यजिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजिको सम्पजि 
िायर्ाि गरीलयाउनपुछा ।   

(३) र्ण्ि, जररबाना, सरकारी धबगो िा कुनै अर्ालि िा धनकाय िा गाउँपाधलका िा सधिधिको 
धनर्ायले असलु उपर गनुापने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यजिले 
बझुाउन नलयाएिा धनजको जनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछा 
। 

(४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन जेथा जिानि िा कुनै प्रकारको 
नगर् िरौट र्ाजखल गरेको हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जधि रकिको लाधग उपर्फा (३) 
बिोजजि गरर रहनपुरै्न ।   

(५) उपर्फा (४) बिोजजि िोल कायि भएपधछ उि अचल सम्पजिको धललािको सूचना 
सम्बजन्िि पिलाइा दर्इा सिासािारर्को जानकारीको लाधग धललाि हनुे धिधि र सम्पजिको 
यििरर् सयहिको सािाजधनक सूचना गाउँपाधलका, जजलला प्रशासन कायाालय, जजलला अर्ालि, 

जजलला सिन्िय सधिधिको कायाालय िथा कोि िथा लेखा धनयन्त्रकको कायाालयिा टाँस्न 
लगाउन ुपनेछ । 
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(६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पजि 
पञ्चयकिे िोलबाट िाधथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजजि धललाि गनुा पनेछ । 

(७) धललाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि जजलला अर्ालि, जजलला प्रशासन कायाालय िा 
स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा गाउँपाधलका िेत्र धभत्र रहेका 
अन्य सरकारी  कायाालयका प्रधिधनधिलाइा रोहबरिा राख्न ुपनेछ ।   

(८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उि सम्पजि कसैले पधन धललाि सकार नगरेिा सोयह 
प्रयक्रयाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक धललाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पधन कसैले धललाि 
सकार नगरेिा  भराइा पाउने पि धनिेर्कलाइा नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना 
लगाउन ुपनेछ, 

(९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा धनिेर्कले सम्पजि सकार गना नचाहेिा पधछ अको जेथा 
खलुन  आएका बखि काननु बिोजजि गनेगरी धनजको धनिेर्न िािेलीिा राखी धललाििा 
चढाइाएको सम्पजि फुकुिा गरी दर्नपुछा ।      

(१०) यस र्फािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन गाउँपाधलकाको कुनै रकि 
असलु  उपर गने क्रििा धललाि गर्ाा कसैले सकार नगरेिा जधििा सकार हनु्छ त्यधििा 
नै सो  सम्पजि धललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा काननु 
बिोजजि अन्य  सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट असलुउपर गनुा पनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः  

(१) अधभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि िायर्ाि गनुा पर्ाा कम्िीिा ििा 
सजचि स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुन े
गरी िायर्ाि गना लगाउन ुपनेछ ।   

(२) उपर्फा (१) बिोजजि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुापने सम्पजिको 
चलनचलिीको िूलय कायि गने प्रयोजनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िचुलुका खिा गरी 
अधभलेख प्रशासक सिि प्रधििेर्न सयहि पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा रे्हाय बिोजजिका कुरालाइा आिार 
धलइा कायि गनुापनेछाः 

(क) धनिेर्कले धनिेर्निा खलुाएको िूलय; 

(ख) धनर्ायिा उललेख भएको भए सो िूलय;    

(ग) पिले जिानि िा कुनै अन्य प्रयोजनको लाधग कायापाधलका सिि धनिेर्न दरँ्र्ा 
खलुाएको िूलय; 

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

(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरेको न्यूनिि िूलय; 

(च) अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारी धनकायले कुनै िूलय कायि गरेको भए सो िूलय; 
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(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गनुाभन्र्ा ित्काल अगािै कुनै खररर्धबयक्र भएको भए सो 
िूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पजि धबक्री गनुा पर्ाा धबक्री हनुे न्यूनिि 
िूलयलाइा सम्झनपुछा । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा रे्हाय बिोजजिको कुरालाइा सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योधगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायि सिक सञ्जालसँग जोधिएको छ 

िा छैन; िथा 
(ख) नगर िेत्रधभत्र पने घरको हकिा घरको ििािान अिस्था सम्बन्ििा प्रायिधिक 

िलुयाँकन प्रधििेर्न । 

८२. खाम्नजेधि िात्र धललाि गनुापनेाः  

(१) कायापाधलकाले र्फा ८० बिोजजि धललाि गर्ाा  असलु गनुापने बाँकी खाम्ने जधि 
सम्पजििात्र धललाि गनुा पनेछ ।       

(२) सम्पजि धललाि गर्ाा सकार भएको रकि असलुउपर गनुापने भन्र्ा बयढ भएिा सो 
बयढ भएको जधि रकि सम्पजििाल पिलाइा यफिाा गरी दर्नपुछा । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफिाा पाउने पि धललाि गर्ााको बखि उपजस्थि 
नभएको भए रकि यफिाा लीन आउन ु भनी धनजको नाििा साि दर्नको सूचना जारी 
गरीजझकाइा रकि यफिाा गनुापछा । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सम्बजन्िि पि रकि यफिााधलन नआएिा उि रकि 
सजञ्चि कोििा र्ाजखल गरी आम्र्ानी बाँधि सर्रस्याहा गनुापछा । 

(५) अधभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि धललाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको 
नाििा सम्पजि र्िाा नािसारीको लाधग सम्बजन्िि कायाालय िा धनकायिा पत्राचार गरी 
धनजलाइा सम्पजिको चलनपूजी उपलब्ि गराइा आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन 
चलाइादर्नपुछा ।  

(६) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन र्फा ८० बिोजजिको धललाि 
प्रयक्रया अगािी बयढसकेपधछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पधन सो रकि नबजुझ सम्पजि 
धललाि गनुा पनेछ ।  

८३. धललाि उपरको उजरुीाः यस ऐन बिोजजि भएको धललािको प्रयक्रयािा जचि नबझु्ने पिले 
जनु  प्रयक्रया उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न धभत्र सधिधि सिि उजरुी पेश 
गरी भएको  आरे्श बिोजजि गनुापनेछ । 

८४. धबगो भराउँर्ा िा चलन चलाउँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोजजि धबगो भराउँर्ा िा चलन 

चलाउँर्ा लागेको खचा धबगो भरी दर्नपुने िा चलन दर्नपुने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुापनेछ 
।    
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८५. यथाजस्थधििा राख्नाेः कायापाधलकाले यस ऐन बिोजजि चलन चलाइा िाग्न िा धबगो भराइा 
पाउन कुनै  सम्पजि रे्खाइा धनिेर्न परेपधछ धबगो भराउने िा चलन चलाउने काया सम्पन्न 
नभए सम्िको लाधग  उि सम्पजि हक हस्िान्िरर् गना, भत्काउन, धबगाना िथा कुनै 
प्रकारको धनिाार् काया गरी उि सम्पजिको स्िरूप पररििान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न 
सम्बजन्िि पिको नाििा आरे्श जारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थधििा राख्न ुपनेछ ।   

   

८६. धनिेर्नबाट कारिाही गनेाः  

(१) अधभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोजजि भएको आरे्श यिपरीि कुनै 
सम्पजिको हक हस्िान्िरर् िा स्िरूप पररििान आदर् गरेको धनिेर्न परेिा उि धनिेर्न 
र्िाा गरी त्यस्िो गने पिको नाििा धिन दर्नको म्यार्  जारी गरी धनजलाइा हाजजर गराइा 
सो धनिेर्न सधिधि सिि पेश गनुा पनेछ ।     

(२) सधिधिले उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्न पेश हनु आएिा पिलाइा नयाँ उजरुी र्िाा 
गना नलगाइा उि धनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी धनर्ाय गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन उपर्फा (१) बिोजजिको 
धनिेर्नको व्यहोराबाट धनिेर्न सधिधिको िेत्राधिकार धभत्र नपने यिियिा परेको रे्जखएिा 
सधिधिले उि यिियिा िेत्राधिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा धनकाय सिि जान सनुाइा 
दर्नपुनेछ । 

 

८७. चलनचलाउन ेसूचनााः  

(१) अधभलेख प्रशासकले सधिधिको धनर्ाय बिोजजि चलन चलाइा पाउन धनिेर्न परेिा 
चलन चलाउने धिधि खलुाइा फलानो धिधििा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन किाचारी 
खयटइा आउने हुँर्ा सो धिधि अगािै घर जग्गा खाधल गरी दर्न ुभधन चलन दर्नपुने पिको 
नाििा सूचना जारी गनुापनेछ ।    

(२) चलन दर्नपुने सम्पजि उजरुीको पि बाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा 
अधभलेख प्रशासकले सोही पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारी गनुा पनेछ 
। 

(३) उपर्फा (१) बिोजजि िोयकएको धिधििा खयटइा जाँर्ा घरजग्गा खाली गरेको भए 
सम्बजन्िि किाचारीले चलन चलाइा दर्एको िचुलुका खिागरी िथा घरजग्गा खाली नगरेको 
भए खाली गराइा चलन चलाइा चलन चलाएको िचुलुका खिा गरी प्रधििेर्न साथ अधभलेख 
शाखािा पेश गनुा पनेछ ।     
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पररच्छेर्-१० 

यियिि 

८८. नक्कल धनिेर्नाः  

(१) सधिधि सिि र्िाा रहेको उजरुीको कुनै सरोकारिाला पिले यििार्को धिधसलिा 
रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल धलनको लाधग धनिेर्न दर्एिा सधिधिले उि पिलाइा सो 
कागजको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्िि पिले उजरुी शाखािा रहेको 
धिधसलको नक्कल धलनपुर्ाा उजरुी प्रशासक िथा अधभलेख शाखािा रहेको धिधसलको नक्कल 
धलनपुने भएिा अधभलेख प्रशासक सिि धनिेर्न पेश गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्न दर्नको एघार बजे अगािै पेश भएिा सम्बजन्िि 
किाचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको 
भोधलपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजजि धनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको लाधग फरक फरक 
धनिेर्न दर्नपुनेछ । 

(५) यििार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोजजिको धनिेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिािा 
कागजपत्रको फोटो जखच्ने अनिुधि िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

(६) नक्कल धनिेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

 

८९. नक्कल र्स्िरुाः  

(१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजजि नक्कल िा फोटो जखच्नको लाधग धनिेर्न 
दर्नेपिसँग रे्हाय बिोजजिको र्स्िरु धलइा नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछाः 

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

(ख) सधिधिको धनर्ाय कागजको हकिा प्रधि सक्कल पानाको प्रधि पषृ्ठको रू ५।– 
रुपैयाँको र्रले; िथा 

(ग) धलखि कागजपत्रको नक्कल नधलइा फोटो जखच्न चाहेिा प्रधि पानाको रू ५।– 
रुपैयाँको र्रले । 

(२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन प्रचधलि काननु बिोजजि नक्कल 
र्स्िरु  नलाग्ने पिलाइा यस र्फा बिोजजिको र्स्िरु लाग्नछैेन । 

(३) यस र्फा बिोजजि नक्कल उिार गरी लैजाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको 
व्यिस्था आफै गनुापनेछ । 

 

९०. र्स्िरु उललेख गनेाः  
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(१) नक्कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाा नक्कल लैजाने पिको 
नाि थर िथा उजरुीिा हैधसयिका साथै नक्कल उिार गरेिापि र्ाजखल गरेको र्स्िरु र 
नक्कल  पाना सिेि उललेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा जनाइा नक्कल प्रिाजर्ि गनुापनेछ । 

 

९१. र्स्िरु चिुा नभइा नक्कल नदर्इनाेः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजजि नक्कल िाग्न े
पिले  नक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोजजि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल नगर्ाासम्ि नक्कल 
दर्नेछैन र सो  नक्कलको आधिकाररकिा प्रिाजर्ि गना पाउनेछैन । 

९२. सेबा सधुबिााः न्याययक सधिधिको बैठक बसेबापि सर्स्यहरुले पाउन े सेबा सधुबिाको 
सम्बन्ििा गाँउ कायापाधलकाले िोकेबिोजजि हनुेछ । 

९३. प्रचधलि काननु बिोजजि हनुाेः यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन उजरुीसँग 
सम्बजन्िि प्रचधलि काननुिा कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए जधिको हकिा सोही 
बिोजजि हनुेछ । 

९४. धनयि बनाउन ेअधिकाराः सधिधिले यस ऐनको प्रभािकारी कायाान्ियनको लाधग आिश्यक 
धनयि  बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्िि) 

उजरुीको ढाँचा 
न्याययक सधिधि सिि पेश गरेको 

धनिेर्न-पत्र (निनुा) 
 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका, ििा नं. ......... ............... िस्न े
............................................... को छोरा/छोरी/श्रीिधि ििा .................. को 
...................................................... धनिेर्क (प्रथि पि) यिरुद्ध स्याङजा जजलला 
आधँिखोला गाउँपाधलका ििा नं. ......... ............... िस्ने ििा .................. को 
.................................................................... यिपिी (र्ोस्रो पि) 

 

यिियाः .................................... 
 

ि धनम्न िुरँ्ाहरुिा लेजखए ििोजजि धनिेर्न गर्ाछु : 
१. ि धनिेर्क र यस यििार्को र्ोस्रो पियिच संिि २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा 
अनसुार यििाह गररएको हो । यििाह भएपश्चाि २ ििासम्ि अथााि २०७१ सालसम्ि हािीयिच 
सिुिरु र्ाम्पत्य जीिन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि 
भएको छ । एक आपसिा लोग्ने स्िास्नीयिचको सहिधि र सहकायािा छोरा जन्िेपछी क्रिशाः 
सिस्या रे्जखँरै् जान थालयो । २०७१ सालको धिहारिा िाइि गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि धलन गए ँ। िर धनजले धििीसँग िेरो 
जीिन चलन सक्रै्न, ि घर जान सजिन, धििी जे गनुापछा गर भधन ठािो जिाफ दर्न थाधलन । 
के कारर्ले यस्िो हनु गयो भधन सोध्र्ा अि धिम्रो र िेरो सम्िन्ि छैन आफुखसुी गर र  िलाई 
सम्पका  नगर,गरेिा राम्रो हुँरै्न भधन िाक िम्की र त्रास िसेि दर्इन । लािो सियसम्ि िन 
फकेला र घर आउधलन भधन पखी िसेँ िर आईनन । कररि ३ ििापछी अथााि २०७४ साल 
भाद्र ियहनािा पनुाः धलन गए ँिर यिपिी िसँग िोलरै् निोली घरधभत्र धछररन र साला जेठान 
पठाईशारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया गरी िलाई िथानाि गाधल गलौच गरे । िजुश्कलले 
ज्यान जोगाई धनराश भएर घर फयका ए ँर अि र्ोस्रो पिश्रीििी िसँग पनुाः फयका  आउने र र्ाम्पत्य 
जीिन सिुिरु हनुे सम्भािना नभएकोले पाररिाररक यििार् धनरुपर्का लाधग यो धनिेर्न दर्न आएको 
छु । 

२. यस सधिधिबाट र्ोस्रो पि जझकाई जे जो िझु्नपुछा िझुी यििार् धनरुपर् गराईपाउँ । 
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३. यस गाउँपाधलका बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायिधिको र्फा ....ििोजजि धनिेर्न 
र्स्िरु रु ......, र्ोस्रो पि १ जनालाई म्यार् सूचना र्स्िरु रु ........., पाना २ को धनिेर्नको 
प्रधिधलपी र्स्िरु रु ............. सिेि गरी जम्िा रु ......यसै धनिेर्नसाथ र्ाजखल गरेको छु । 

४. यो धनिेर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७(२) अनसुार यसै सधिधिको  
अधिकारिेत्रधभत्र पर्ाछ । 

५. यो धनिेर्न हर्म्यार् धभतै्र छ र ि धनिेर्कलाई यस यिियिा धनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ 
। 

६. यस यिियिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै धनकायिा कुनै प्रकारको धनिेर्न दर्एको छैन । 

७. यसिा र्ोस्रो पिको िाइिी िफा का र िेरो घर िफा का पररिारका सर्स्यहरू जझकाई थप 
व्यहोरा बझु्न सयकनेछ । 

८. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे काननु ििोजजि संजाय भोग्न 
ियार छु । 

 

 

 

 

 

 

धनिेर्क 

नािाः ............................. 
इधि संिि ्............ साल................ियहना......................गिे.....................रोज शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्िि) 

उजरुी र्िाा गरेको धनस्साको ढाँचा 
श्री .................... 
........................ । 

 

 

 

यििय:  उजरुी र्िााको धनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

 

 

........................ बस्ने िपाइ ........................ ले .................... बस्ने ....................... 
यिरुद्धिा ....................................... भनी उजरुी र्िाा गना लयाएकोिा आजको धिधििा र्िाा 
गरी र्िाा नं. ................ कायि भएकोले यो धनस्सा जारी गररदर्एको छ । 

 

 

 

 

 

 

अधिकृि किाचारी 
           र्स्िखि:  ........ 

                                                                                                                                धिधि:  ........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्िि) 

िाररख भपााइा 
न्याययक सधिधि 

आधँिखोला गाउँपाधलकािा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

 

िार्ी           प्रधििार्ी 
.................             ................... 

िदु्दा  .................... 
 

 

धिधि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बजे 
यस न्याययक सधिधि/कायाालयिा उपजस्थि हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

 

 

 

िार्ी ................       ................  प्रधििार्ी  

 

 

 

 

इधि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.................रोज शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्िि) 

िाररख पचाा 
न्याययक सधिधि 

आधँिखोला  गाउँपाधलका 
बाट जारी भएको िारेखको पचाा 

 

 

 

 

िार्ी        प्रधििार्ी 
...............       ................. 

 

 

 

िदु्दााः ...................... 
 

 

 

 

धिधि ............... िा .................... काि गना ........ बजे हाजजर हनु आउनहुोला । 

 

 

 

 

 

 

 

फाँटिालाको र्स्िखि 

धिधि .................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्िि) 

प्रधििार्को ढाँचा 
धलजखि जिाफको निूना 

न्याययक सधिधि सिि पेश गरेको 
धलजखि जिाफ 

 

प्रथि पि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका ििा नं........................... िस्ने   
..................को....................... (नािा सम्बन्ि उललेख गने)  ििा ............. 
को.....................................................................धलजखि जिाफ प्रस्ििुकिाा  
र्ोस्रो पि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका, ििा नं. ............... िस्ने 
...................................................................को छोरा ििा ......... को 
....................................................................................................यिपिी (धनिेर्क) 

 

यििय: सम्िन्ि यिच्छेर् । 

ि धनम्न िुरँ्ाहरुिा लेजखए ििोजजि धनिेर्न गर्ाछु : 
१.  ि धलजखि जिाफ प्रस्ििुकिाा र यिपिी धनिेर्कयिच संिि २०६९ सालिा सािाजजक 
परम्परा अनसुार यििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको 
सिेि जायजन्ि भएको दठक हो । २०७१ सालको धिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, 
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्ि धलन आएको िर ि घर नगएको,िैले 
यिपिी धनिेर्कलाई र्ाम्पत्य जीिन चलन नसक्ने भनकेो र िेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रिर् गने 
सम्िको काया गरेकोभधन कपोलकजलपि झठुा र हुँरै् नभएका धनरािार व्यहोरा उललेख गरी यििार् 
गरेको कुरा उललेख गना चाहान्छु । 

२.  िलाई यिपिी धनिेर्क सिेि धिली गाधल गलौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी 
घरबाट धनकाला गरेपछी ि िाइिीिा आई िसेकी हुँ । यििाह भएको केही ििापछी यिना कारर् 
ििाथी यिधभन्न यकधसिका आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगायिका कािहरु हुँरै्गए 
। पररिारका अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी घृर्ा गने, िोलचाल नगने जस्िा काया गरेपधन यिपिीबाट 
केही सिय िलाई नै सिथान र सहयोग गरै् आएका धथए िर पछी यिपिी धनिेर्क सिेि उधनहरुसँगै 
धिले र िलाई जिरजस्ि गरबाट धनकालने कायािा सहभागी भए  । के कुन कारर्ले िा िेरो के 
गलिीले यसो गरेका हनु भधन िझु्र्ा िेलािेला र्ाइजो नलयाएको भधन िाइिी पिसिेिको  आलोचना 



 

41 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

गने गरेका धथए । सायर् उधनहरुलाई र्ाइजोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट धनकालीदर्एका 
हनुपुर्ाछ । िैले कुनै गलिी नगरेको र यिपिी लोग्नेसँग पूिािि िाया, सद्भाि र सम्िान यथािि 
रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउँ । 

३.  घरबाट जिरजस्ि धनकालेपछी ४ ियहनाको नािालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको 
झण्िै ३ ििासम्ि िेखिर, सम्पका यियहन िसी अयहले एक्कासी सम्िन्ि यिच्छेर्को िाग गरी धनिेर्न 
दर्न ुआफैँ िा आश्चयाजनक लागेको छ, सत्य िथ्य िजुझ काननु ििोजजि गररपाउँ 

४.  .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायििीको र्फा ....ििोजजि 
धलजखि जिाफ िापि र्स्िरु रु ......यसै धनिेर्नसाथ र्ाजखल गरेको छु । 

५. यो धलजखि जिाफ म्यार्धभतै्र धलई ि आफैं  उपजस्थि भएको छु । 

६. यस यिियिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै धनकायिा कुनै प्रकारको धनिेर्न दर्एको छैन । 

७. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे काननु ििोजजि संजाय 
 भोग्न ियार छु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

धनिेर्क 

नािाः ................................... 
इधि संिि ................. साल ..................... ियहना .............. गिे....................रोज 

शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्िि) 

न्याययक सधिधिबाट जारी भएको 
म्यार् सूचना 

.............................................................िस्ने .....................................................को 
नाउँिा स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका कायाांलयबाट जारी भएको १५ (पन्र) दर्ने सूचना 
 

...............................................िस्ने ....................................................................ले 
िपाईंको यिरुद्ध ...................................यििार् परेको भधन धनिेर्न र्िाा गरेको हुँर्ा सो को 
प्रधिधलपी यसै साथ पठाईएको छ । अिाः िपाईले यो म्यार् िझेुको िा ररि पूिाक िािेल भएको 
धिधिले १५(पन्र) दर्न धभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं  िा काननु ििोजजिको िारेश िाफा ि 
यस कायाालयिा हाजजर हनु आउनहुोला । अन्यथा काननु ििोजजि हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ 
। 

 

 

 

 

इधि सम्बि...................साल.......................ियहना......................गिे 
रोज.............शभुि.्........ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्िि) 

धनर्ायको ढाँचा 
....................................... न्याययक सधिधि 

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

 

धनर्ाय 

संिि ............... सालको धनिेर्न नं........ 
यिियाः िलेसीबाट पानी झारेको । 

 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका ििा नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका  

ििा नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोजजि धनिेर्न र्िाा भई सोही ऐनको 
र्फा ४६ ििोजजि गठन भएको न्याययक सधिधि सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त िथ्य 
र धनर्ाय यस प्रकार छाः 
(१) .............. गाउँपाधलका ििा नं. ....................... नक्सा धसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गािा पजश्चि िफा का यक.नं..........का संधियार यिपिी 
...................ले घर िनाउँर्ा आफ्नो घरजग्गािा धसिानासम्ि आई जोधि िनाएको िर छि िथा 
िलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िधभत्र झानेगरी िनाएको हुँर्ा सो िलेसी िन्र् गराइपाउँ भने्न 
धनिेर्कको धनिेर्न व्यहोरा । 

(२) .............. गाउँ पाधलकाबाट प्रचधलि भिन धनिाार् सम्िन्िी िापर्ण्ि ििोजजि इजाजि 
प्राप्त गरी भिनको नक्सा सिेि स्िीकृि गराई सो नक्सा ििोजजि भिन धनिाार् गरेको हुँ । यिपिी 
धनिेर्कले भने ििोजजि आफ्नो घरको छि िथा िलेसीको पानी धनजको घर कम्पाउण्िधभत्र झाने 
नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुँर्ा झठुा धनिेर्न खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको धलजखि 
जिाफ । 



 

44 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

(३) .............. गाउँपाधलकाबाट स्थलगि धनररिर् िथा सिेंिर् गना गएका प्रायिधिक टोधलले 
स्थलगि धनररिर् गरी धिधि.........िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रधििेर्नबाट प्रत्यथीको 
घरिफा बाट छि िथा िलेसीको पानी खस्र्ा धनिेर्कको घर कम्पाउण्िधभत्र पने गरेको रे्जखन्छ 
भने्न व्यहोरा उललेजखि भएको  । 

(४) यििार्का र्िैु पिलाई िेलधिलाप गराउने प्रयोजनका लाधग.......................... 
गाउँपाधलका ििा नं........,................. िा रहेको िेलधिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलधिलाप हनु नसकी 
फयका  आएको । 

 

धनर्ाय 

र्िैु पिलाई सनुिुाईको लाधग आज पेशी िोयकएकोिा यििार्का सम्िजन्िि पिहरु स्ियिं िथा 
धनजहरुबाट धनयिु गरेका काननु व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुाः धिलापत्र गनुाहोस भधन 
सम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा पधन धिलापत्र गना िञ्जुर नगनुा भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिार् कागजहरुको 
सिेि िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) ििोजजिधनर्ाय 
दर्नपुने हनु आई धनर्ायिफा  यिचार गर्ाा धनिेर्कको यक. नं....को पजश्चििफा  प्रत्यथीको यक.नं....को 
घरजग्गा जोधिएर रहेकोिा यििार् रे्जखएन । धनिेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िधभत्र 
प्रत्यथीको छि िथा िलेसीको पानी झारेको हो होइन भधन स्थलगि रुपिै जाँचिझु गरी प्रायिधिक 
प्रधििेर्न पेश गना कायाालयबाट खयट गएका प्रायिधिक किाचारीले धिधि.............िा पेश गरेको 
स्केच सयहिको प्रायिधिक प्रधििेर्न सिेिबाट धनिेर्कको िाग र्ािी ििोजजि आफ्नो घर 
कम्पाउण्िधभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । प्रत्यथीले 
यस कायाालयबाट पाररि गरेको नक्सािा सिेि छि िथा िलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने 
भधन रे्खाईएको र धनिेर्कको घर कम्पाउण्िधभत्र पानी झाना पाउनपुछा भधन प्रत्यथीले र्ािी यिरोि 
गना सिेि नसकेको र प्रचधलि काननु र प्रचलनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्िधभत्र आफ्नो 
छि िथा िलेसीको पानी झाना पाउने नरे्जखएको हुँर्ा धनिेर्कको िाग ििोजजि प्रत्यथीले आफ्नो 
छि िथा िलेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रिन्ि गनुापने रे्जखन्छ । धनिेर्कको घर 
कम्पाउण्ििा पानी झाना नपाउने ठहछा  । सो ठहनााले िपजशल बिोजजि गनुा । 

िपजशल 

१. सरोकारिालाले नक्कल िाग गना आएिा धनयिानसुार र्स्िरु धलई नक्कल दर्न ु। 

२. यो धनर्ायिा जचि निझेु ३५ दर्नधभत्र ..............जजलला अर्ालििा पनुरािेर्न गना जान ु
भधन प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु। 

३. म्यार्धभत्र पनुरािेर्न नपरेिा काननु ििोजजि धनर्ाय कायाान्ियन गनुा/गराउन ु। 

 

इधि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.................रोज शभुि ्। 



 

45 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-८ 

(र्फा ४८ को सँग सम्बजन्िि) 

अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्शको निूना 
स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका 

 न्याययक सधिधि 

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

आरे्श 

संिि ............................ सालको धनिेर्न नं........ 
यिियाः  यपधििलाई उपचार गराउने सम्िन्ििा । 

................. जजलला ............... गाउँपाधलका ििा नं............ ........................िस्ने 

..................................................................प्रथि पि यिरुद्ध ................. जजलला 

................गाउँपाधलका ििा नं............ ...........................िस्ने ..................……..र्ोस्रो पि 

यसिा धनिेर्कको िाग ििोजजि ..........................जजलला ििा नं................................ 
िस्ने ...............को नाधि ..........................को छोरा/छोरी ििा ................ को 
................ले आफुलाई असाध्य रोग लाधग धनयधिि रुपिा हप्ताको २ पटक िगृौला िायलोधसस 
गना जचयकत्सकले जशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा ििा .................. को 
...........................ले धनयधिि रुपिा िायलोधसस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको 
िहाना गने गरेको, कयहले कयहले कायाालयको कािको व्यस्ििाले फुसार् नधिलेको आदर् कारर् 
जनाई आफुले धनयधिि प्राप्त गनुापने स्िाथ्य सेिा प्राप्त गना नसकेको हुँर्ा आफ्नो जीिन झनझन 
खिरायिु िन्रै् गएको भधन अस्पिालको जचयकत्सकको पजुाा र जशफाररस सयहि पेश हनु आएको 
धनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचिझु गर्ाा व्यहोरा िनाधसि रे्जखएको हुँर्ा हाललाई धनिेर्कको 
लाधग जचयकत्सकले जशफाररस गरे ििोजजि हरेक हप्ता २ पटक िायलोधसस गनुा गराउन ुिथा 
धनजको स्िाथ्य लाभका लाधग आिश्यक अन्य प्रिन्ि सिेि धिलाउन ुभधन स्थानीय सरकार संचालन 
ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) ििोजजि यिपिी ........................को नाििा यो अन्िररि 
संरिर्ात्िक आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श धिधसल सािेल राखी यिपिीलाई लेखी  
पठाईदर्न ु । यो आरे्श अनसुार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी धिधसल सािेल राख्न ु र 
धनयिानसुार पेश गनुा । 

 

ईधि संिि ................... साल ..........ियहना....गिे रोज..शभुि ्। 

 



 

46 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्िि) 

धिलापत्रको लाधग धनिेर्नको ढाँचा 
स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधिसिि पेश गरेको धिलापत्रको संयिु  

 

धनिेर्नपत्र 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका, ििा नं. ......... ............... िस्न े
.............................................को छोरा/छोरी/श्रीिधि  ििा .................. 
को.....................धनिेर्क (प्रथि पि) 

यिरुद्ध.............. जजलला. ............. गाउँपाधलका ििा नं. ......... ............... िस्ने ििा 
.................. को ............................................धलजखि जिाफकिाा (र्ोस्रो पि) 

 

यिियाः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हािी धनिेर्क  धनम्न धलजखि धनिेर्न गर्ाछौाः 
१. हािीयिच संिि २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार यििाह गररएकोिा कररि  २ 
ििासम्ि  सिुिरु र्ाम्पत्य जीिन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि 
जायजन्ि भएको,   सोयह ििा २०७१ सालको धिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक 
घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, धलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भधन धनिेर्कको 
धनिेर्न परेको । 

२. आफुलाई र्ाइजो नलयाएको धनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी जिरजस्ि घरबाट 
धनकाला गरेको हो । आफु खशुीले िाइि गई िसेको होइन अझपधन लोग्नपे्रधि आफ्नो यथािि 
िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको 
धलजखि जिाफ रहेको 
३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीििा लोग्ने स्िास्नी छुयटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको 
जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यिियले िनिटुाि भई लोग्ने स्िास्नी अलग 
अलग िसेकोिा ..................... गाउँपाधलकाको न्याययक सधिधि िाफा ि ििा नं. ................. 
अन्िगािको ............................ िेलधिलाप  केन्द्रिा िेलधिलापकिाा .................को पहलिा 
एक आपसिा छलफल गरी धिली आएको व्यहोरा यो छ की यिगििा जे जस्िा यिियिा असिझर्ारी 
िथा िेिेल भएको भएिापनी हािीयिच एक अकााप्रधि यिश्वास, सर्भाि र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्न े
स्िास्नीको सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउँ भने्न धनिेर्न र्ािी छोधि पनुाः सिुिरु सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य 
जीिनलाई व्यिजस्थि ढंगले अगाधि िढाउने छौं । धनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्िास्नी धिधल 
िस्ने िािािरर् नहनुे भएकोले छुिै ठाउिा िेरा धलई िस्न हािी र्िैु पि सहिि भएकाले स्थानीय 



 

47 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२) ििोजजि यो धिलापत्रको संयिु धनिेर्न पेश 
गरेका छौं , लेजखए ििोजजि धिलापत्र गरी पाउँ । 

४. ..................गाउँपाधलका स्थानीय न्याययक कायायििी ििोजजि यो धिलापत्रको संयिु 
धनिेर्न र्स्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संलग्न छ । 

५. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे काननु ििोजजि सहुँला िझुाउँला । 

 

 

धनिेर्कहरु...................................... प्रथि पि 

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

 

 

 

 

 

इधि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.................रोज शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सँग सम्बजन्िि) 

धिलापत्रको ढाँचा 
 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधिसिि पेश गरेको धिलापत्रको संयिु 
धनिेर्नपत्र 

 

.............. जजलला. ............. गाउँपाधलका, ििा नं. ......... ............... िस्ने 

............................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीिधि 

ििा .................. को ...............................................................................धनिेर्क 
(प्रथि पि) 

यिरुद्ध.............. जजलला ........................ . ......................... गाउँपाधलका, ििा नं धलजखि 
जिाफकिाा........................को .......................िस्ने ििा........................ (र्ोस्रो पि) 

 

यिियाः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हािी धनिेर्क  धनम्न धलजखि धनिेर्न गर्ाछौं : 
१. हािीयिच संिि २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार यििाह गररएकोिा कररि  २ 
ििासम्ि  सिुिरु र्ाम्पत्य जीिन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि 
जायजन्ि भएको,   सोयह ििा २०७१ सालको धिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक 
घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, धलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भधन धनिेर्कको 
धनिेर्न परेको । 

२. आफुलाई र्ाइजो नलयाएको धनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी जिरजस्ि घरबाट 
धनकाला गरेको हो । आफु खशुीले िाइि गई िसेको होइन अझपधन लोग्नपे्रधि आफ्नो यथािि 
िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको 
धलजखि जिाफ रहेको  । 

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीििा लोग्ने स्िास्नी छुयटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको 
जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यिियले िनिटुाि भई लोग्ने स्िास्नी अलग 
अलग िसेकोिा ..................... गाउँपाधलकाको न्याययक सधिधि िाफा ि ििा नं. ................. 
अन्िगािको ............................ िेलधिलाप केन्द्रिा िेलधिलापकिाा .................को पहलिा 
एक आपसिा छलफल गरी धिली आएको व्यहोरा यो छ की यिगििा जे जस्िा यिियिा असिझर्ारी 
िथा िेिेल भएको भएिापनी हािीयिच एक अकााप्रधि यिश्वास, सर्भाि र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्न े
स्िास्नीको सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउँ भने्न धनिेर्न र्ािी छोधि पनुाः सिुिरु सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य 



 

49 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

जीिनलाई व्यिजस्थि ढंगले अगाधि िढाउने छौं । धनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्िास्नी धिधल 
िस्ने िािािरर् नहनुे भएकोले छुिै ठाउिा िेरा धलई िस्न हािी र्िैु पि सहिि भएकाले स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२) ििोजजि यो धिलापत्रको संयिु धनिेर्न पेश 
गरेका छौं , लेजखए ििोजजि धिलापत्र गरी पाउँ । 

४. ..................गाउँपाधलका स्थानीय न्याययक कायायििी ििोजजि यो धिलापत्रको संयिु 
धनिेर्न र्स्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संलग्न छ । 

५. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे काननु ििोजजि सहुँला िझुाउँला । 

 

धनिेर्कहरु 

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

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

 

 

 

 

इधि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.................रोज शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्िि) 

िेलधिलापकिाािा सूचीकृि हनुे धनिेर्न ढाँचा 
न्याययक सधिधि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका सिि पेश गरेको धनिेर्न 

 

यिियाः िेलधिलापकिाािा सूचीकृि हनु पाउँ । 

 

प्रस्ििु यिियिा िपधसलिा उललेजखि कागजािहरुको प्रधिधलपी साथै राखी ............  
गाउँपाधलकाको न्याययक सधिधि अन्िगािका ............ िेलधिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेलधिलाप 
गराउन अनिुिी पाउँ भनी धनिेर्न गर्ाछु । 

िपधसल 

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
२) एस.एल.धस. / एस.ई.ई. िहसम्ि उधिर्ा गरेको शैजिक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
३) िेलधिलापकिााको िाधलि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 
४) िेलधिलाप सम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यजिगि यििरर्  

 

 

धनिेर्क 

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

   धिधिाः ............. 
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अनसूुची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्िि) 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधि सिि पेश गरेको 
भररभराउको धनिेर्न पत्र 

 

यिियाः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

 

.............. जजलला. ............. गाउँपाधलका, ििा नं. ......... 

.....................िस्ने................................धनिेर्क /िार्ी /प्रधििार्ी यिरुद्ध 

.......िस्ने.............यिपिी  /िार्ी /प्रधििार्ी 
िदु्धा 
ि धनिेर्क धनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी धनम्न व्यहोरा धनिेर्न गर्ाछु । 

१. उपरोि यिपिी संगको उललेजखि िदु्धा यस गाउँपाधलकाको न्याययक सधिधिको 
धिधि..............को धनर्ाय बिोजजि िैले यस कायाालयिा राखेको र्स्िरु÷रकि धिधि..............को 
श्री...................जजलला अर्ालिको फैसला बिोजजि िैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँर्ा 
उि रकि भरी भराई पाउन यो धनिेर्न पेश गरेको छु । 

२. िैले यस कायाालयिा जम्िा गरेको र्स्िरु÷रकिको भरपाई /रधसर् /भौचरको सक्कलै प्रधि र 
सम्िानीि श्री.......................जजलला अर्ालिको अजन्िि फैसलाको छायाकपी यसै साथ संलग्न 
छ । 

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

 

 

 

धनिेर्क 

धनज.............. 
ईधि संिि..................साल...................ियहना.............गिे........रोज शभुि ्। 
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अनसूुची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्िि) 

चलन चलाउने धनिेर्न 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका पेश गरेको 
धनिेर्न पत्र 

 

यिियाः चलन चलाई पाउँ भने्न िारे । 

 

.............. जजलला. ............. गाउँपाधलका, ििा नं. ........................... िस्न े..................... 
धनिेर्क /िार्ी /प्रधििार्ी यिरुद्ध.......िस्ने..................यिपिी /िार्ी /प्रधििार्ी 

िदु्धा 
ि धनिेर्क धनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी धनम्न व्यहोरा धनिेर्न गर्ाछु । 

१. उपरोि यिपिीसंगको उललेजखि िदु्धा यस गाउँपाधलका÷को न्याययक सधिधिबाट धिधि........िा 
धनर्ाय भई उि घर जग्गा (िा जनु सम्पजि भोग गना पाउने गरी धनर्ाय भएको छ सो सम्पजि िा 
िस्ि ुउललेख गने) िेरो हक भोग र स्िाधित्िको हनुे ठहर भएकोिा श्री...... जजलला अर्ालििा 
यिपिीले पनुरािलोकन गरेकोिा सम्िानीि अर्ालिबाट सिेि धिधि.............. िा धनर्ाय हुँर्ा 
न्याययक सधिधिकै धनर्ायलाई सर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँर्ा सो िेरो हक भोगको 
कायि भएको सम्पजि रहेको हुँर्ा जशघ्राधिजशघ्र िलाई उि सम्पजि चलन चलाई पाउन यो धनिेर्न 
पेश गरेको छु । 

२. यसै धनिेर्न साथ रे्हायका कागजािहरु संलग्न गरेको छु । 

क. न्याययक सधिधिले धिधि............िा गरेको धनर्ायको छाँयाँकपी 
ख. श्री...........जजलला अर्ालिले गरेको धिधि.............को सर्र फैसलाको छाँयाँकपी 
ग. यस यििार् सम्िद्ध धिधसल यसै कायाालयिा रहेको छ । 

घ. लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झठुा ठहरे काननु बिोजजि सहुँला बझुाउँला । 

 

धनिेर्क 

धनज............... 
ईधि संिि..................साल...................ियहना.............गिे........रोज शभुि ् 

 

 

 

 

 

 



 

53 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्िि) 

सम्पधि रोक्काको अरे्श 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधि 

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

आरे्श 

संिि ................. सालको धनिेर्न नं........ 
 

यिियाः सम्पधि हस्िान्िरर् रोक्का 
.................. जजलला. ............. गाउँपाधलका, ििा नं. ......... ............... िस्ने 
.........................................................................................को छोरा /छोरी /श्रीिधि 

ििा .................. को.........................................................धनिेर्क (प्रथि पि) यिरुद्ध .. 
............. जजलला ................. गाउँपाधलका, ििा नं .... यिपिी (र्ोश्रो पि) .............. जजलला. 
............. गाउँपाधलका, ििा नं. ......... ............... िस्न े.... ििा ..... को यसिा धनिेर्कको िाग 
बिोजजि ................ जजलला ........................ गाउँपाधलका, ििा नं.... िे.फ.........यक.नं........ 
जग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको अिण्िाको..................िगायफटको चार िलले घर र धलग 
लगापाि सिेि यिपिी....सम्पजि धनज यिपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्जरुी यिना हक हस्िान्िरर् 
हनु सक्ने आशंका गरी धनिेर्कले दर्एको धनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचिझु गर्ाा व्यहोरा 
िनाधसि रे्जखएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उजललजखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् 
गना धसफाररस नदर्न ििालाई र अको आरे्श नभएसम्िका लाधग उि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् 
नगनुा/गना नदर्न ुभनी िालपोि कायाालयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 
को र्फा ४९ (६) बिोजजि यो रोक्काको आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श धिधसल सािेल 
राखी सम्िजन्िि कायाालयहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी 
धिधसल सािेल राख्न ुर धनयिानसुार पेश गनुा । 

 

 

 

ईधि संिि................साल.............िायहना...........गिे‘..........रोज शभुि ्। 

 

 

 

 



 

54 न्याययक सधिधिले उजरुीको कारबाही यकनारा गर्ाा अपनाउनपुने कायायिधिका सम्बन्ििा व्यिस्था गना बनेको ऐन, २०७६ 

अनसूुची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्िि) 

नक्कलको लाधग धनिेर्न 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधि 

आधँिखोला गाउँपाधलकािा पेश गरेको 
धनिेर्न पत्र 

 

यिियाः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

.................. जजलला. ............. गाउँपाधलका, ििा नं. ......... .................................. बस्ने 

........................................................................... धनिेर्क /िार्ी /प्रधििार्ी यिरुद्ध 

.................. जजलला. ............. गाउँपाधलका, ििा नं. ......... ............... बस्ने 

................................................................................ यिपिी /िार्ी /प्रधििार्ी 
 

िदु्दााः .................................. । 

ि धनिेर्क धनिेर्न र्स्िरु िापि रु. १०।– साथै राखी धनम्न व्यहोरा धनिेर्न गर्ाछुाः 
(१) उपरोि यिपिीसँगको उललेजखि िदु्दािा अध्ययनको लाधग रे्हायका कागजािहरु आिश्यक 
परेको हुँर्ा प्रिाजर्ि प्रधिधलपी पाउँ भनी यो धनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको 
प्रिाजर्ि प्रधिधलपी पाउँ । 

रे्हाय 

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 

 

२) लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे काननु बिोजजि सहुँला बझुाउँला । 

 

 

 

 

धनिेर्क 

धनज .......................... 
इधि सम्िि ्......... साल .... ियहना .... गिे रोज ्... शभुि ्................ 
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प्रिाजर्ि धिधि: २०७६/०३/१२ 
सधुिर कुिार पौिेल 

अध्यि 


