
 

 

 

 

 

 

 

cfFlwvf]nf ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M !            ;+VofM !@            ldltM @)&^÷)#÷!@ 

 

 

efu–! 

cfFlwvf]nf ufpFkflnsf 

 



खण्ड १) संख्या १२, आधँिखोला गाउँपाधलका, स्थाधिय राजपत्र, धिधि २०७६।०३।१० 

[1] 
 

प्रस्िाविााः न्याययक सधिधिले प्रचधलि काििु बिोजजि उजरुीको कारवाही र यकिारा 
गर्ाा अपिाउिपुिे कायायवधि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्जशािा कायि गरी 
काििुको शासि िथा न्याय प्रधिको जियवश्वास कायि राखीरहिको लाधग प्रचलििा 
रहेको संघीय काििुिा भए रे्जख बाहेक थप कािूिी व्यवस्था गिा वाञ्छिीय 
भएकोले,िेपालको संयविािको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि आधँिखोला 
गाँउपाधलकाको पाँचौ गाउँसभाले यो ऐि बिाएको छ । 

   

      पररच्छेर् -१ 

       प्रारजभभक 

१. संजिप्त िाि र प्रारभभाः 
(१) यस ऐिको िाि “आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधि (कायायवधि सभबन्िी) 
ऐि, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐि िरुून्ि प्रारभभ हिुेछ । 

 

२. पररभाषााः     यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेिा यस ऐििा 
(क) “उजरुी” भन्नाले सधिधि सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचधलि काििु 
बिोजजि सधिधिले कारवाही र यकिारा गिे उजरुी सभझिपुछा ।  

(ख) “खाभिे” भन्नाले िोयकएको सभपजिको िूलयांकि गररर्ा भ्याउिे हर्लाई सभझि ु
पर्ाछ ।  

(ग) “चलि चलाई दर्िे” भन्नाले धिर्ाय पश्चाि हक अधिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई 
कुिै वस्ि ुवा सभपजि भोग गिा दर्िे कायालाई सभझिपुर्ाछ । 

(घ) “जिािि” भन्नाले कुिै व्यजि वा सभपजिलाई न्याययक सधिधिले चाहेको बखििा 
उपजस्थि वा हाजजर गराउि धलएको जजभिा वा उिरर्ाययत्वलाई सभझि ुपर्ाछ 



खण्ड १) संख्या १२, आधँिखोला गाउँपाधलका, स्थाधिय राजपत्र, धिधि २०७६।०३।१० 

[2] 
 

(ङ) “िािेली” भन्नाले न्याययक सधिधिको िेत्राधिकार धभत्रका यववार्हरूिा सभबजन्िि 
पिलाई बझुाइिे भयार्, सूचिा, आरे्श, पजुी वा जािकारी पत्र रीि पूवाक बझुाउिे 
कायालाई सभझिपुछा ।  

(च) “िायर्ाि” भन्नाले सभपजिको यववरर् वा गन्िी गरेको संख्या जधििे व्यहोरा वा 
सभपजिको फाँटवारी वा लगिलाई सभझि ुपर्ाछ ।  

(छ) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोजजि” भन्नाले यस ऐि अन्िगाि बिेको धियििा 
िोयकए बिोजजि सभझिपुछा । 

(ज) “र्रपीठ” भन्नाले न्याययक सधिधि सिि पेश हिु आएका कुिै कागिपत्रको 
सभबन्ििा रीि िपगेु वा काििुले र्िाा िहिुे वा िलाग्िे भएिा त्यसको पछाधड पयि 
सोको कारर् र अवस्था जिाइ अधिकार प्राप्त अधिकारीले लेजख दर्ि े धिरे्शि वा 
व्यहोरालाई सभझि ुपर्ाछ ।  

(झ) “िािेसी” भन्नाले कुिै व्यजिको िाि, थर र विि सिेिको यवस्ििृ यववरर् 
खलुाइएको व्यहोरालाई सभझि ुपर्ाछ ।  

(ञ) “िाधलश” भन्नाले कुिै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजरुी, धिवेर्ि 
वा यफरार् सभझिपुछा  

(ट) “धिर्ाय यकिाब” भन्नाले सधिधिले उजरुीिा गरेको धिर्ायको अधभलेख राख्नको 
लाधग खडा गरेको उजरुीिा धिर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को 
संजिप्त उललेख भएको यकिाब सभझिपुछा । 

(ठ) “पञ्चकृधि िोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सभपजिको स्थलगि िथा स्थािीय 
अवलोकि िूलयांकि गरी यवक्री यविरर् हिु सक्िे उजचि ठहराएर धिजश्चि गरेको 
िूलयलाई सभझि ुपर्ाछ ।    

(ड) “पेशी” भन्नाले न्याययक सधिधि सिि धिर्ायाथा पेश हिुे यववार्हरूिा पिहरूलाई 
उपजस्थि गराइ सिुवुाइ गिे कािलाई सभझि ुपर्ाछ ।  

(ढ) “प्रधिवार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजरुी र्िाा गर्ाछ सो व्यजि वा संस्था 
सभझिपुछा । 
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(र्) “वकपत्र” भन्नाले यववार् सभबन्ििा जािकार भई सािीको रूपिा व्यि गरेका 
कुरा लेजखिे वा लेजखएको कागजलाई सभझिपुछा ।  

(ि) “बन्र् इजलास” भन्नाले न्याययक सधिधि अन्िगाि धिरूपर् हिुे यववार्हरू िध्ये 
गोप्य प्रकृधिको यववार् भएको र सभबद्ध पिहरू बीच गोपिीयिा कायि गिा आवश्यक 
रे्जखएिा सभबद्ध पिहरू िात्र सहभागी हिुे गरी प्रबन्ि गररएको सिुवुाइ किलाई 
सभझिपुछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सधिधि सिि उजरुी र्िाा गिे व्यजि वा संस्था 
सभझिपुछा । 

(र्) “िलुिबी” भन्नाले न्याययक सधिधि अन्िगाि यवचाराधिि िदु्दा अन्य अड्डा अर्ालििा 
सिेि यवचाराधिि भइरहेको अवस्थािा न्याययक सधिधिले धिर्ाय गर्ाा अन्य यवचाराधिि 
िदु्दा प्रभायवि हिुे रे्जखएिा प्रभाव पािे िदु्दाको फैसला िभएसभि प्रभायवि हिुे िदु्दा 
स्थधगि गिे कायालाई सभझिपुछा ।  

(ि) “लगापाि” भन्नाले घरजग्गा र त्यससँग अन्िर धियहि टहरो, बोट धबरुवा, खलुला 
जधिि र त्यसिा रहेका सबै खाले संरचिा वा चचेको जग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र 
सभपूर्ा अवयवलाई सभझि ुपर्ाछ ।  

(ि) “सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आभर्ािीिा वाध्िे 
कायालाई सभझिपुछा ।     

(प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सभझिपुछा । 

(फ) “सधिधि” भन्नाले न्याययक सधिधि सभझिपुछा र सो शब्र्ले स्थािीय ऐिको र्फा 
४८ को उपर्फा (६) बिोजजिको सधिधिलाइा सिेि जिाउिेछ । 

(ब) “साल बसाली” भन्नाले हरेक वषाको लाधग छुिा छुिै हिु ेगरी प्रधि वषाको धिधिि 
स्थायी रूपिा िय गररएको शिा सभझिपुछा । 

(भ) “स्थािीय ऐि” भन्नाले “स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४” सभझिपुछा । 

(ि) “संयविाि” भन्नाले िेपालको संयविाि सभझिपुछा । 
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         पररच्छेर्-२ 

सधिधिको अधिकार 

३. उजरुीिा धिर्ाय सभबन्िी कािाः सधिधििा र्िाा भएका उजरुी वा उजरुीको 
धिर्ाय गिे वा र्िाा भएको िाधलश वा उजरुीको कुिै व्यहोराले लगि किा गिे 
अधिकार सधिधिलाइा िात्र हिुेछ । 

४. धिर्ाय सभबन्िी बाहेक अन्य कािाः  

(१) र्फा ३ िा उललेख भएको वा प्रचधलि काििुले सधिधि वा सधिधिको सर्स्यले 
िै गिे भन्ने व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृधिले सधिधि वा सधिधिको सर्स्यले िै 
गिुापिे स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐििा िोयकएको किाचारी 
र त्यसरी ििोयकएकोिा सधिधिले धिर्ाय गरी िोकेको वा अधिकार प्रर्ाि गरेको 
किाचारीले गिुापिेछ । 

(२) िोयकएको शाखा प्रिखु वा िोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐि र प्रचधलि काििु 
बिोजजि िोयकएको काि गर्ाा सधिधिको संयोजक वा सधिधिले िोकेको सर्स्यको 
प्रत्यि धिरे्शि, रे्खरे्ख र धियन्त्रर्िा रही गिुापिेछ । 

५. यस ऐि बिोजजि कायायवधि अवलभबि गिुापिेाः सधिधिले उजरुी वा उजरुीको 
कारवाही र यकिारा गर्ाा प्रचधलि र सभबजन्िि संघीय काििुिा स्पष्ट उललेख भए 
रे्जख बाहेक यस ऐि बिोजजिको कायायवधि अवलभबि गिुापिेछ । 

६. सधिधिले हेिेाः सधिधिलाइा रे्हाय बिोजजिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकिारा 
गिे अधिकार रहिेछाः 
(क) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ अन्िगािको उजरुी, 
(ख) िेलधिलाप ऐि, २०६८ अिसुार िेलधिलापको लाधग गाउँपाधलकािा प्रयेषि उजरुी, 
(ग) संयविािको अिसूुची-८ अन्िगािको एकल अधिकार अन्िगाि सभाले बिाएको 
काििु बिोजजि धिरूपर् हिुे गरी धसजजाि उजरुी, िथा 



खण्ड १) संख्या १२, आधँिखोला गाउँपाधलका, स्थाधिय राजपत्र, धिधि २०७६।०३।१० 

[5] 
 

(घ) प्रचधलि काििुले गाउँपाधलकाले हेिे भधि िोकेका उजरुीहरू । 

७. सधिधिको िते्राधिकार: सधिधिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये रे्हाय बिोजजिका 
उजरुीहरूिा िात्र िेत्राधिकार ग्रहर् गिे िथा कारबाही यकिारा गिेछ । 

(क) व्यजिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपाधलकाको भौगोधलक िेत्राधिकार धभत्र 
बसोबास गरररहेको, 
(ख) प्रचधलि काििु र संयविािको भाग ११ अन्िगािको कुिै अर्ालि वा 
न्यायाधिकरर् वा धिकायको िेत्राधिकार धभत्र िरहेको, 
(ग) गाउँपाधलकाको िेत्राधिकार धभत्र परेका कुिै अर्ालि वा धिकायबाट िेलधिलाप 
वा धिलापत्रको लाधग प्रयेषि गररएको, 
(घ) अचल सभपजि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सभपजि गाउँपाधलकाको 
भौगोधलक िेत्राधिकार धभत्र रयहरहेको, िथा 
(ङ) कुिै घटिासँग सभबजन्िि यवषयवस्ि ुरहेकोिा सो घटिा गाउँपाधलकाको भौगोधलक 
िेत्र धभत्र घटेको । 

 

पररच्छेर्-३ 

     उजरुी िथा प्रधिवार् र्िाा 

८. धबवार् र्िाा गिेाः  

(१) कसै उपर यववार् र्िाा गर्ाा वा उजरुी चलाउँर्ा प्रचधलि काििु बिोजजि हकरै्या 
पगेुको व्यजिले सधिधिको िोयकएको शाखा सिि उजरुी र्िाा गिा सक्िेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि उजरुी दरँ्र्ा यस ऐि िथा प्रचधलि काििु बिोजजि 
खलुाउिपुिे कुरा सबै खलुाइा िथा पयुााउिपुिे प्रयक्रया सबै परुागरी अिसूुची-१ 
बिोजजिको ढाँचािा दर्ि ुपिेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा लेजखए रे्जख बाहेक उजरुीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा सिेि 
खलुाउिपुिे 
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(क) बार्ीको िाि, थर, विि र धिजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसभि बाजे र बज्यै 
को िाि; 

(ख) प्रधिवार्ीको िाि, थर र थाहा भएसभि धिजको बाब ुर आिाको िाि, थर र स्थाि 
पिा लाग्िेगरी स्पष्ट खलेुको विि; 

(ग) गाउँपाधलकाको िाि सयहि सधिधिको िाि; 

(घ उजरुी गिुा परेको व्यहोरा र सभपूर्ा यववरर्; 

(ङ) गाउँपाधलकाले िोके अिसुारको र्स्िरु बझुाएको रधसर् वा धिस्सा; 
(च) सधिधिको िेत्राधिकार धभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सभबजन्िि काििु; 

(छ) बार्ीले र्ाबी गरेको यवषय र सोसँग सभबजन्िि प्रिार्हरू; 

(ज) हर्भयार् लाग्िे भएिा हर्भयार् रहेको िथा हकरै्या पगेुको सभबन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुिै सभपजिसँग सभबजन्िि यवषय भएकोिा सो सभपजि चल भए रहेको स्थाि, 

अवस्था िथा अचल भए चार यकलला सयहिको सबै यववरर् । 

(४) प्रचधलि काििुिा कुिै यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केही उललेख भएको 
रहेछ भिे सो सन्र्भािा आवश्यक यववरर् सिेि खलेुको हिु ुपिेछ । 

(५) कुिै यकधसिको िधिपूधिा भराउिपुिे अथवा बन्डा लगाउिपुिे अवस्थाको उजरुीको 
हकिा त्यस्िो िधिपूधिा वा बन्डा वा चलिको लाधग सभबजन्िि अचल सभपजिको 
यववरर् खलेुको हिु ुपिेछ । 

९. यववार् र्िाा गरी धिस्सा दर्िे: 
(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्िाा गरी बार्ीलाइा िारेख िोयक 
अिसूुची-२ बिोजजिको ढाँचािा यववार् र्िााको धिस्सा दर्ि ुपिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि िारेख दर्ि ु पिे अवस्थािा िारेख िोक्र्ा अिसूुची-३ 
बिोजजिको ढाँचािा िारेख भरपाइा खडा गरी सभबजन्िि पिको र्स्िखि गराइा धिधसल 
सािेल राख्नपुछा । 
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 (३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख भरपाइा िोयकएको िारेख िथा उि धिधििा हिुे 
काया सिेि उललेख गरी सभबजन्िि पिलाइा अिसूुची-४ बिोजजिको ढाँचािा िारेख 
पचाा दर्ि ुपिेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गिेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रयक्रया िपगेुको रे्जखए 
परुा गिुापिे रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खलुाउिपुिे रे्हायको व्यहोरा खलुाइ 
लयाउि ुभन्ने व्यहोरा लेजख पाचँ दर्िको सिय िोयक िथा यववार् र्िाा गिा िधिलिे 
भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा जिाइ र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइा उजरुी यफिाा दर्ि ु
पिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयक्रया िपगेुको भधि र्रपीठ गरी यफिाा गरेको उजरुीिा 
र्रपीठिा उललेख भए बिोजजिको प्रयक्रया परुा गरी पाचँ दर्िधभत्र लयाएिा र्िाा गरर 
दर्िपुछा । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि िबझु्िे पिले सो आरे्श 
भएको धिधिले धिि दर्ि धभत्र उि आरे्शको यवरुद्धिा सधिधि सिि धिवेर्ि दर्ि 
सक्िेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको धिवेर्ि व्यहोरा ििाधसब रे्जखए सधिधिले उपर्फा 
(१) बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी यववार् र्िाा गिा आरे्श दर्ि सक्िेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकले त्यस्िो यववार् र्िाा गरी 
अरू प्रयक्रया परुा गिुा पिेछ । 

११. र्िाा गिा िहिुेाः उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा 
रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा दठक भएिभएको जाँच गरी र्िाा गिा िधिलिे रे्जखएिा 
र्फा १० बिोजजिको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गिुापिेछाः 
(क) प्रचधलि काििुिा हर्भयार् िोकाएकोिा हर्भयार् वा भयार् धभत्र उजरुी परे 
िपरेको; 
(ख) प्रचधलि काििु बिोजजि सधिधिको िेत्राधिकार धभत्रको उजरुी रहे िरहेको; 
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(ग) काििु बिोजजि लाग्िे र्स्िरु र्ाजखल भए िभएको; 
(घ) कुिै सभपजि वा अधिकारसँग सभबजन्िि यवषयिा यववार् धिरूपर् गिुापिे यवषय 
उजरुीिा सिावेश रहेकोिा त्यस्िो सभपजि वा अधिकार यवषयिा उजरुी गिा बार्ीको 
हक स्थायपि भएको प्रिार् आवश्यक पिेिा सो प्रिार् रहे िरहेको; 
(ङ) उि यवषयिा उजरुी गिे हकरै्या बार्ीलाइा रहे िरहेको; 
(च) धलखििा परुा गिुापिे अन्य रीि पगेु िपगेुको; िथा 
१२. र्ोहोरो र्िाा गिा िहिुेाः  

(१) यस ऐििा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि प्रचधलि काििु बिोजजि सधिधि 
वा अन्य कुिै अर्ालि वा धिकायिा कुिै पिले उजरुी गरी सधिधि वा उि अर्ालि 
वा धिकायबाट उजरुीिा उललेख भएको यवषयिा प्रिार् बजुझ वा िबजुझ यववार् धिरोपर् 
भैसकेको यवषय रहेको छ भिे सो उजरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा 
सधिधिले उजरुी र्िाा गिा र कारवाही गिा हुँरै्ि । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि र्िाा गिा िधिलिे उजरुी भलुवश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा 
जािकारी भएपधछ उजरुी जिुसकैु अवस्थािा रहेको भए पधि सधिधिले उजरुी खारेज 
गिुापिेछ ।  

१३. उजरुीसाथ धलखि प्रिार्को सक्कल पेश गिुापिे उजरुीसाथ पेश गिुा पिे 
प्रत्येक धलखि प्रिार्को सक्कल र कभिीिा एक प्रधि िक्कल उजरुीसाथै पेश गिुा पिेछ 
र उजरुी प्रशासकले त्यस्िो धलखििा कुिै कैयफयि जिाउिपुिे भए सो जिाइ सो 
प्रिार् सभबजन्िि धिधसलिा राख्नछे । 

१४. उजरुी िथा प्रधिवार् र्िाा र्स्िरुाः  

(१) प्रचधलि काििुिा यववार् र्िाा र्स्िरु िोयकएको िा सोही बिोजजि िथा र्स्िरु 
ििोयकएको िा रु १०।– को यटकट टाँस गरी धिबेर्ि बझुाउि ुपिेछ । 

(२) प्रचधलि काििुिा प्रधिवार् र्िाा र्स्िरु िलाग्िे भिेकोिा बाहेक प्रधिवार् र्िाा 
र्स्िरु लाग्िे छैि । 
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१५. प्रधिवार् पेश गिुापिेाः  

(१) प्रधिवार्ीले र्फा २० बिोजजि भयार् वा सूचिा प्राप्त भएपधछ भयार् वा सूचिािा 
िोयकएको सियावधि धभत्र उजरुी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफा ि धलजखि 
प्रधिवार् र्िाा गिुा पिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रधिवार् पेश गर्ाा प्रधिवार्ीले भएको प्रिार् िथा 
कागजािका प्रधिधलयप साथै संलग्ि गरी पेश गिुा पिेछ । 

(३) प्रधिवार्ीले धलजखि व्यहोरा दरँ्र्ा अिसूुची-५ बिोजजिको ढाँचािा दर्ि ुपिेछ । 

१६. प्रधिवार्  जाचँ गिेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रधिवार् जाँच गरी काििु 
बिोजजिको रीि पगेुको िथा भयार् धभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाा गरी सधिधि सिि 
पेश हिुे गरी धिधसल सािेल गिुा पिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रधिवार् र्िाा हिुे भएिा उजरुी प्रशासकले प्रधिबार्ीलाइा 
बार्ी धिलािको िारेख िोक्ि ुपिेछ । 

१७. धलखििा परुागिुापिे सािान्य ररिाः  

(१) प्रचधलि काििु िथा यस ऐििा अन्यत्र लेजखए रे्जख बाहेक सधिधि सिि र्िाा 
गिा लयाएका उजरुी िथा प्रधिवार्िा रे्हाय बिोजजिको रीि सिेि परुा गिुापिे 

(क) एफोर साइज को िेपाली कागजिा बायाँ िफा  पाँच सेजन्टधिटर, पयहलो पषृ्ठिा 
जशरिफा  र्श सेजन्टधिटर र त्यसपधछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टधिटर छोडेको िथा प्रत्येक 
पषृ्ठिा बिीस हरफिा िबढाइा कागजको एकािफा  िात्र लेजखएको;  
(ख) धलखि र्िाा गिा लयाउिे प्रत्येक व्यजिले धलखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा 
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप 
गरेको; 
(ग) कुिै काििु व्यवसायीले धलखि ियार गरेको भए धिजले पयहलो पषृ्ठको बायाँ िफा  
धिजको काििु व्यवसायी र्िाा प्रिार्पत्र िंबर, िाि र काििु व्यवसायीको यकधसि 
खलुाइा र्स्िखि गरेको; िथा 
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(घ) धलखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस धलखििा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, 

झटु्ठा ठहरे काििु बिोजजि सहुँला बझुाउँला भन्ने उललेख गरी सो िधुि धलखि र्िाा 
गिा लयाएको वषा, ियहिा र गिे िथा वार खलुाइा धलखि र्िाा गिा लयाउिे व्यजिले 
र्स्िखि गरेको,  
िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको धलखि धलिलाइ यो उपर्फाले बािा पारेको िाधििे 
छैि,  

(२) धलखििा यवषयहरू क्रिबद्ध रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयधिि र ियाादर्ि 
भाषािा लेजखएको हिुपुिेछ ।  

(३) धलखििा पेटबोलीिा परेको स्थािको पयहचाि हिुे स्पष्ट यववरर् र व्यजिको 
िाि, थर, ठेगािा िथा अन्य यववरर् स्पष्ट खलेुको हिु ुपिेछ । 

(४) धलखि र्िाा गिा लयाउिे वा सधिधििा कुिै कागज गिा आउिेले धिजको िाि, 

थर र विि खलेुको िागररकिा वा अन्य कुिै प्रिार् पेश गिुापछा । 

१८. िक्कल पेश गिुापिेाः उजरुी वा प्रधिवार् र्िाा गिा लयाउिेले यवपिीको लाधग 
उजरुी िथा प्रधिवार्को िक्कल िथा संलग्ि धलखि प्रिार्हरूको िक्कल साथै पेश 
गिुापछा । 

१९. उजरुी वा प्रधिवार् संशोििाः  

(१) धलखि र्िाा गिा लयाउिे पिले सधिधििा र्िाा भइसकेको धलखििा लेखाइ वा 
टाइप वा िदु्रर्को सािान्य त्रटृी सच्याउि धिवेर्ि दर्ि सक्िेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धिवेर्ििा िाग बिोजजि सच्याउँर्ा र्ावी िथा 
प्रधिवार्िा गररएको िाग वा र्ाबीिा िूलभिू पििा फरक िपिे र धिकै सािान्य 
प्रकारको संशोिि िाग गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकले सो बिोजजि सच्याउि दर्ि 
सक्िेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोिि भएिा सो को जािकारी उजरुीको अको पिलाइा 
दर्ि ुपिेछ । 
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       पररच्छेर्-४ 

          भयार् िािेली िथा िारेख 

२०. भयार् सूचिा िािेल गिेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि यववार् र्िाा भएपधछ बढीिा र्इुा दर्ि धभत्र 
प्रधिवार्ीका िाििा प्रचधलि काििुिा भयार् िोयकएको भए सोयह बिोजजि र 
ििोयकएको भए पन्र दर्िको भयार् दर्इा सभबजन्िि वडा कायाालय िाफा ि उि भयार् 
वा सूचिा िािेल गिा सक्िेछ, 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि भयार् वा सूचिा िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको उजरुी 
िथा उि उजरुी साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रधिधलयप सिेि संलग्ि गरी 
पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि एक भन्र्ा बयढ प्रधिबार्ीलाइा 
भयार् दर्ि ुपर्ाा प्रिार् कागजको िक्कल कुिै एकजिा िूल प्रधिबार्ीलाइा पठाइा बाँकीको 
भयार्िा प्रिार् कागजको िक्कल फलािाको भयार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा 
लेजख पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको भयार् वडा कायाालयले बढीिा धिि दर्ि धभत्र 
िािेल गरी िािेलीको व्यहोरा खलुाइा सधिधििा पठाउि ुपिेछ । 

(५) उपर्फा (१) बिोजजि भयार् िािेल हिु िसकेिा रे्हाय बिोजजिको यवद्यिुीय 
िाध्यि वा पधत्रकािा सूचिा प्रकाशि गरेर भयार् िािेल गिुा पिेछाः  

(क) भयार् िािेल गररि ुपिे व्यजिको कुिै फ्याक्स वा इिेल वा अन्य कुिै अधभलेख 
हिु सक्िे यवद्यिुीय िाध्यिको ठेगािा भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रधिवार्ीले भयार् िािेली भएको जािकारी पाउि सक्िे ििाधसब आिार छ भन्न े
रे्जखएिा सधिधिको धिर्ायबाट कुिै स्थािीय रै्धिक पधत्रकािा सूचिा प्रकाशि गरेर 
वा स्थािीय एफ. एि. रेधडयो वा स्थािीय टेधलधभजिबाट सूचिा प्रसारर् गरेर; वा 
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(ग) अन्य कुिै सरकारी धिकायबाट भयार् िािेल गराउँर्ा भयार् िािेल हिु सक्िे 
ििाधसब कारर् रे्जखएिा सधिधिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी धिकाय िाफा ि । 

(६) यस ऐि बिोजजि भयार् जारी गिुा पर्ाा अिसूुची-६ बिोजजिको ढाँचािा जारी 
गिुा पिेछ । 

२१. रोहबरिा राख्नपुिे यस ऐि बिोजजि वडा कायाालय िाफा ि िािेल गररएको 
भयार्िा सभबजन्िि वडाको अध्यि वा सर्स्य िथा कभिीिा र्इुाजिा स्थािीय भलार्धि 
रोहवरिा राख्नपुिेछ । 

२२. रीि बेरीि जाचँ गिेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले भयार् िािेलीको प्रधिवेर्ि प्राप्त भएपधछ रीि पूवाकको िािेल 
भएको छ वा छैि जाँच गरी आवश्यक भए सभबजन्िि वडा सजचवको प्रधिवेर्ि सिेि 
धलइा रीि पूवाकको रे्जखए धिधसल सािेल राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पिुाः 
भयार् िािेल गिा लगाइा िािेली प्रधि धिधसल सािेल राख्न ुपिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा सभबजन्िि किाचारीले बर्धियि राजख काया 
गरेको रे्जखए उजरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइा सधिधि सिि प्रधिवेर्ि पेश गिुा 
पिेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रधिवेर्िको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सधिधिले सभबजन्िि 
किाचारी उपर कारबाहीको लाधग कायापाधलका सिि लेजख पठाउि सक्िेछ । 

२३. िारेखिा राखू्नपिेाः  

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

(२) उजरुीका पिहरूलाइा िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्ि गररिे कािको व्यहोरा 
िारेख भरपाइा िथा िारेख पचाािा खलुाइा उजरुीका सबै पिलाइा एकै धिलािको धिधि 
िथा सिय उललेख गरी एकै धिलािको िारेख िोक्िपुछा । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख िोयकएको सियिा कुिै पि हाजजर िभए पधि 
िोयकएको काया सभपन्न गरी अको िारेख िोक्िपुिे भएिा हाजजर भएको पिलाइा 
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िारेख िोयक सियिा हाजजर िभइा पधछ हाजजर हिुे पिलाइा अजघ हाजजर भइा िारेख 
लाग्िे पिसँग एकै धिलाि हिुे गरी िारेख िोक्िपुछा, 
(४) यस र्फा बिोजजि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका पिहरूलाइा साथै राजख 
सधिधिले उजरुीको कारबाही गिुापछा । 

(५) उपर्फा (४) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि िोयकएको िारेखिा कुिै 
पि उपजस्थि िभए पधि सधिधिले यववार्को यवषयिा कारबाही गिा बािा पिेछैि । 

२४. सधिधिको धिर्ाय बिोजजि हिुेाः सधिधिले भयार् िािेली सभबन्ििा प्रचधलि 
काििु िथा यस ऐििा लेजखए रे्जख बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया धििाारर् गिा 
सक्िेछ । 

 

 पररच्छेर्-५ 

सिुवाइा िथा प्रिार् बझु्िे सभबन्ििा 

२५. प्रारजभभक सिुवाइााः  

(१) िेलधिलापबाट यववार् धिरूपर् हिु िसकी सधिधििा आएका यववार् प्रधिवार् र्िाा 
वा बयाि वा सो सरहको कुिै काया भएपधछ सिुवाइको लाधग पेश भएको यववार्िा 
उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल धिर्ाय गिा सयकिे भएिा सधिधिले यववार् पेश 
भएको पयहलो सिुवाइिा िै धिर्ाय गिा सक्िेछ । 

(२) सधिधि सिि पेश भएको यववार्िा उपर्फा (१) बिोजजि ित्काल धिर्ाय गिा 
सयकिे िरे्जखएिा सधिधिले रे्हाय बिोजजिको आरे्श गिा सक्िेछाः- 

(क) यववार्िा िखु िधिलेको कुरािा यकीि गिा प्रिार् बझु्िे वा अन्य कुिै काया 
गिे; 

(ख) यववार्िा बझु्िपुिे प्रिार् ययकि गरी पिबाट पेश गिा लगाउिे वा सभबजन्िि 
धिकायबाट िाग गिे आरे्श गिे;  

(ग) िेलधिलापका सभबन्ििा यववार्का पिहरूसँग छलफल गिे; िथा 
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(घ) यववार्का पि उपजस्थि भएिा सिुवुाइको लाधग िारेख िथा पेजशको सिय 
िाधलका धििाारर् गिे । 

(३) उपर्फा (१) र (२) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि सधिधिले स्थािीय 
ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलधिलापको लाधग पठाउि े
आरे्श गिुा पिेछ । 

२६. प्रिार् र्ाजखल गिेाः बार्ी वा प्रधिबार्ीले कुिै ियाँ प्रिार् पेश गिा अििुधि 
िाग गरी धिवेर्ि पेश गरेिा उजरुी प्रशासकले सोयह दर्ि धलि सक्िेछ । 

२७. धलखि जाचँ गिेाः  

(१) सधिधिले उजरुीिा पेश भएको कुिै धलखिको सत्यिा परीिर् गिा रेखा वf 

हस्िािर यवशेषज्ञलाइा जाँच गराउि जरूरी रे्खेिा सो धलखिलाइा असत्य भन्ने पिबाट 
परीिर् र्स्िरु र्ाजखल गिा लगाइा रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट धलखि जाँच गराउि 
सक्िेछ. 
(२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा ििाधसब िायफकको सिय िोयक आरे्श गिुा 
पिेछ र सिय धभत्र जाँच सभपन्न हिुको लाधग यथासभभव व्यवस्था गिुा पिेछ ।  

(३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा धलखि असत्य ठहररएिा धलखि सत्य रहेको 
भन्ने पिबाट लागेको र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्िरु र्ाजखल गिे 
पिलाइा भराइा दर्िपुछा । 

२८. सािी बझु्िेाः  

(१) सधिधिबाट सािी बझु्िे आरे्श गर्ाा सािी बझु्िे दर्ि िोयक आरे्श गिुा पिेछ, 

सािी राख्र्ा बढीिा ५ जिा राख्न ुपिे ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपधछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइा 
आरे्शिा उललेख भएको धिधििा सािी बझु्िे िारेख िोक्ि ुपिेछ । 

(३) सािी बझु्िे िारेख िोयकएको दर्ििा आफ्िो सािी सधिधि सिि उपजस्थि 
गराउि ुसभबजन्िि पिको र्ाययत्व हिुेछ । 
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२९. सधिधिको िफा बाट बकपत्र गराउिेाः  

(१) यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि  िाबालक वा 
अशि वा वृद्धवृद्धा पि रहेको उजरुीिा सािी बकपत्रको लाधग िोयकएको िारेखको 
दर्ि उपजस्थि िभएको वा उपजस्थि िगराइएको सािीलाइा सधिधिले भयार् िोयक 
सधिधिको िफा बाट जझकाइा बकपत्र गराउि सक्िेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हिुे िारेख िोयक भयार् जारी 
गिुा पिेछ र उजरुीका पिहरूलाइा सिेि सोही धिलािको िारेख िोक्ि ुपिेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउिेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लाधग िोयकएको दर्ि पिहरूसँग धिजहरूले 
उपजस्थि गराउि लयाएका सािीको िािावली धलइा सधिधि सिि पेश गिुा पिेछ । 

(२) सािी बकपत्रको लाधग िोयकएको िारेखको दर्ि उजरुीका सबै पिले सािी 
उपजस्थि गराउि लयाएको भए कायाालय खलुिासाथ िथा कुिै पिले सािी उपजस्थि 
गराउि िलयाएको भए दर्िको बाह्र बजेपधछ सधिधिले उपलब्ि भए सभिका सािीको 
बकपत्र गराउि ुपिेछ । 

३१. बन्रे्ज गिा सक्िेाः  

(१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यवषयवस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी 
वा उजरुीको पिलाइा अपिाधिि गिे वा जझझ्याउिे वा अिजुचि प्रकारको प्रश्न सोधिएिा 
सधिधिले त्यस्िो प्रश्न सोध्ि बाट पिलाइा बन्रे्ज गिा सक्िेछ । 

(२) िाबालक वा वृद्ध वा असि वा धबरािीले सािी बक्िपुिे भइा त्यस्िो उजरुीिा 
कुिै पिको उपजस्थधि वा अन्य कुिै ििाधसब कारर्ले सािीलाइा बकपत्र गिा अिजुचि 
र्बाब परेको वा पिे प्रबल सभभाविा रहेको छ भन्ने सधिधिलाइा लागेिा सधिधिले 
त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थधिलाइा बन्रे्ज गरी धिजले सािीले िरे्ख्न े गरी िात्र 
उपजस्थि हिु आरे्श गिा सक्िेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा सािीले िरे्ख्न े गरी पि उपजस्थि हिुे 
व्यवस्था धिलाउिे र्ाययत्व सधिधिको हिुेछ । 
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(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाा सधिधिले उजरुीसँग सभबजन्िि आवश्यक 
प्रश्न ियार गरी सधिधिको िफा बाट बकपत्र गराउि सक्िेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशि गिुापिेाः  

(१) उजरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रवार अगािी हप्ताको लाधग पेशी िोयकएको 
यववार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्ि उि दर्िको लाधग पेशी 
िोयकएका यववार्हरूको पेशी सूची प्रकाशि गिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संयोजकले र धिजको अिपुजस्थधििा धिजले 
जजभिेवारी िोकेको सधिधिको सर्स्यले प्रिाजर्ि गिुा पिेछ । 

३३. रै्धिक पेशी सूचीाः 
(१) उजरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 
यववार्हरूको  िोयकएको दर्िको पेशी सूची ियार गरी एक प्रधि सूचिा पाटीिा टाँस्ि 
लगाउि ुपिेछ िथा एक प्रधि सधिधिका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा धबवार्हरू उललेख गर्ाा धबवार् र्िााको 
आिारिा रे्हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशि गराउिपुिेछाः- 

(क) िाबालक पि भएको धबवार्; 

(ख) शारीररक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको यववार्; 

(ग) सिरी वषा उिेर परुा भएको वृद्ध वा वृद्धा पि भएको यववार्; िथा 
(घ) यववार् र्िााको क्रिािसुार पयहले र्िाा भएको यववार् । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची ियार गर्ाा िलुिवीबाट जागेका िथा सवोच्च 
अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा जजलला अर्ालिबाट पिुाः इन्साफको लाधग प्राप्त भइा र्िाा 
भएको यववार्को हकिा शरुूिा सधिधििा र्िाा भएको धिधिलाइा िै र्िाा धिधि िाधि 
क्रि धििाारर् गिुा पिेछ । 

(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिािसुार ि ैसधिधिले यववार्को सिुवाइ र 
कारबाही िथा यकिारा गिुा पिेछ । 
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३४. उजरुी प्रशासकको जजभिेवारी हिुेाः पेशी सूचीिा चढेका धबवार्हरू कायाालय 
खलेुको एक घण्टा धभत्र सधिधि सिि सिुवाइाको लाधग पेश गिे िथा उि दर्िको 
िोयकएको काया सयकए पधछ सधिधिबाट यफिाा बजुझधलइा सरुजिि राख्न े जजभिेवारी 
उजरुी प्रशासकको हिुेछ । 

३५. प्रिार् सिुाउि सक्िेाः सधिधिले र्फा २५ बिोजजि िोयकएको िारेखको दर्ि 
उपजस्थि सबै पिलाइा अको पिले पेश गरेको प्रिार् एवि ्कागजाि रे्खाइा पयढ 
बाँची सिुाइा सो बारेिा अको पिको कुिै कथि रहेको भए धलजखि बयाि गराइा 
धिधसल सािेल गराउि सक्िेछ । 

३६. धबवार्को सिुवाइ गिेाः  

(१) सधिधिले र्वैु पिको कुरा सिुी धिजहरूको यववार्को सिुवाइ िथा धिर्ाय गिुा 
पिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सिुवाइ िथा धिर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहबरिा गिुा 
पिेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजि यववार्को सिुवाइ गर्ाा इजलास कायि गरी सिुाछा गिा 
ििाधसब रे्जखएिा सोही अिसुार गिा सक्िेछ । 

िर र्बैु पिको भिाइ िथा जजयकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अिसुारको इजलास कायि 
गिा बािा हिुे छैि । 

३७. बन्र् इजलासको गठि गिासक्ि:े 

(१) सधिधिले ियहला िथा बालबाधलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक रे्खेको अन्य 
यववार्को सिुवाइको लाधग बन्र् इजलास कायि गरी सिुवाइा गिा सक्िेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजलासिा यववार्का पि िथा अन्य सरोकारवाला 
बाहेक अन्य व्यजिलाइा इजलासिा प्रवेश गिा िपाउिे गरी बन्र् इजलासको गठि 
गिुा पिेछ । 

(३) बन्र् इजलासबाट हेररिे यववार्को काि कारबाही, पीधडिको िाि थर ठेगािा 
लगायिका यवषय गोप्य राख्न ुपिेछ । 
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३८. बन्र् इजलास सभबन्िी अन्य व्यवस्था: 
(१) बन्र् इजलासबाट हेररएका यववार्हरूको कागजािको प्रधिधलयप बार्ी, प्रधिवार्ी र 
धिजको यहििा असर परेको कुिै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइा उपलब्ि 
गराउिहुुँरै्ि । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको यववार्को िथ्य खलुाइा कुिै सिाचार कुिै पत्रपधत्रकािा 
संप्रषेर् हिु दर्ि ुहुँरै्ि । 

(३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि सधिधिले पिको गोपिीयिा 
िथा यहििा प्रधिकूल प्रभाव िपिे गरी सिाचार संप्रषेर् गिा भिे कुिै बािा पिेछैि 
। 

३९. थप प्रिार् बझु्िेाः धबवार्को सिुवाइाको क्रििा धबवार्को कुिै पिको 
अिरुोििा वा धबवार् सिुवाइाको क्रििा सधिधि आफैले थप प्रिार् बझु्िपुिे रे्खेिा 
उजरुीका पिहरूलाइा थप प्रिार् पेश गिा पेश गिे िारेख िोयक आरे्श गिा सक्िेछ 
। 

४०. स्वाथा बाजझएको धबवार् हेिा िहिुेाः  

(१) सधिधिको सर्स्यले रे्हायका धबवार्को कारवाही र यकिारािा संलग्ि हिुहुुँरै्िाः- 
(क) आफ्िो वा िजजकको िािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको धबवार्; 

स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजिको लाधग "िजजकको िािेर्ार" भन्नाले अपिुाली 
पर्ाा काििु बिोजजि अपिुाली प्राप्त गिा सक्िे प्राथधिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा, 
िाइज,ु सािीआिा, ठूलीआिा, सािोबाब,ु ठूलोबाबू, पधि वा पत्नी िफा का सासू, ससरुा, फूप,ु 

फूपाज,ु साला, जेठाि, साली, दर्र्ी, बयहिी, धभिाज,ु बयहिी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, 
भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो िािाका व्यजिको एकासगोलिा रहेको पररवारको सर्स्य 
सभझिपुछा । 

(ख) धिजले अन्य कुि ैहैधसयििा गरेको कुिै काया वा धिज संलग्ि रहेको कुिै यवषय 
सिावेश रहेको कुिै यववार्; 
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(ग) कुिै यवषयिा धिजले यववार् चलिे वा िचलिे यवषयको छलफलिा सहभागी भइा 
कुिै राय दर्एको भए सो यवषय सिावेश रहेको यववार्; वा 
(घ) अन्य कुिै कारर्ले आिारभूि रूपिा धिज र धिजको एकाघर संगोलका पररवारका 
सर्स्यको कुिै स्वाथा बाजझएको यववार् । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुिै अवस्था रे्जखएिा जिु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था 
पछा उि सर्स्यले धबवार् हेिा िहिुे कारर् खलुाइा आरे्श गिुापिेछ । 

(३) उपर्फा (१) को प्रधिकुल हिुे गरी कुिै सर्स्यले कुिै धबवार्को कारवायह र 
यकिारािा सहभाधग हिु लागेिा धबवार्को कुिै पिले आवश्यक प्रिार् सयहि धबवार्को 
कारवायह यकिारा िगिा धिवेर्ि दर्ि सक्िेछ  र सो सभबन्ििा  काि कारबाही 
स्थािीय ऐिको  र्फा ४८(५) अिसुार हिुेछ । 

(४) उपर्फा (३) अिसुार धबवार् धिरुपर् हिु िसक्ि ेअवस्थािा स्थािीय ऐिको 
र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अिसुारको सभाले िोकेको सधिधिले काि कारवायह 
र यकिारािा गिेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभाले धबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोजजि 
गदठि सधिधिबाट धबवार्को कारवायह यकिारा हिुे कुराको जािकारी गराइा उि 
सधिधि सिि उपजस्थि हिु पठाउिपुिेछ । 

 

 

पररच्छेर्-६ 

     धिर्ाय र अन्य आरे्श 

४१. धिर्ाय गिुापिेाः  

(१) सधिधिले सिुवाइको लाधग पेश भएको धबवार् हेर्ाा कुिै प्रिार् बझु्िपुिे बाँकी 
िरयह यववार् यकिारा गिे अवस्था रहेको रे्जखएिा सोयह पेशीिा यववार्िा धिर्ाय गिुा 
पिेछ । 
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(२) उपर्फा (१) बिोजजि धिर्ाय गरेपधछ धिर्ायको व्यहोरा धिर्ाय यकिाबिा लेजख 
सधिधििा उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गिुा पिेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजि गररएको धिर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचधलि काििु 
बिोजजि खलुाउिपुिे यववरर् खलेुको पूर्ा पाठ धिर्ाय भएको धिधिले बढीिा साि 
दर्ि धभत्र ियार गरी धिधसल सािेल राख्नपुछा ।   

(४) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि सिय भाव अथवा अन्य 
कुिै ििाधसब  कारर्ले गर्ाा सोही दर्ि यववार् धिर्ाय गिा िसक्िे भएिा आगािी 
हप्ताको कुिै दर्िको लाधग अको पेशी िारेख िोक्ि ुपिेछ । 

४२. धिर्ायिा खलुाउिपुिेाः  

(१) सधिधिले र्फा ४१ बिोजजि गरेको धिर्ायको पूर्ा पाठिा यस र्फा बिोजजिका 
कुराहरू खलुाइा अिसूुची-७ बिोजजिको ढाँचािा ियार गिुापिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्ा पाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रधिवार्ीको जजयकर, 

धिर्ाय गिुापिे रे्जखएको यवषय, र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको 
यवषय खलुाउि ुपिेछ । 

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

खलुाउि ुपिेछाः- 

(क) िथ्यको व्यहोरा; 
(ख) यववार्को कुिै पिले काििु व्यवसायी राखेको भएिा धिजले पेश गरेको बहस 
िोट िथा बहसिा उठाइएका िूल यवषयहरू; 

(ग) धिर्ाय गिाको लाधग आिार धलइएको प्रिार्का साथै र्वैु पिबाट पेश भएको 
प्रिार् िथा त्यसको यवश्लषेर्; 

(घ) धिर्ाय कायाान्वयि गिाको लाधग गिुापिे यवषयहरूको धसलधसलेवार उललेखकि 
सयहिको िपधसल खण्ड; िथा 
(ङ) धिर्ाय उपर पिुरावेर्ि लाग्िे भएिा पिुरावेर्ि लाग्िे जजलला अर्ालिको िाि र 
के कधि दर्िधभत्र पिुरावेर्ि गिुापिे हो सो सिेि ।  
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(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उललेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरू सिेि धिर्ायिा 
खलुाउि सक्िेछाः- 

(क) सािी वा सजाधििको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुिै िजीरको व्याख्या वा अवलभबि गरेको भए सो िजीरको यववरर् र धबवार्िा 
उि िजीरको धसध्र्ान्ि के कुि आिारिा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुिभएको हो 
भन्ने कारर् सयहिको यवश्लषेर्; 

(ग) धिर्ायबाट कसैलाइा कुिै कुरा दर्ि ुभराउि ुपिे भएको भए कसलाइा के कधि 
भराइा दर्िपुिे हो सोको यववरर्; िथा 
(घ) यववार्को क्रििा कुिै िालसािाि वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्ि ुसधिधि सिि 
पेश भएको भए सो िालसािाि वा वस्िकुो हकिा के गिे हो भन्ने यवषय । 

४३. प्रारजभभक सिुवाइािा धिर्ाय हिुसक्िेाः  

(१) सधिधिले पयहलो सिुवाइको लाधग पेश भएको अवस्था िािै यववार्िा थप प्रिार् 
बजुझरहि ु पिे अवस्था िरहेको रे्खेिा अथवा हर्भयार् वा हकरै्या वा सधिधिको 
िेत्राधिकार िरहेको कारर्ले यववार् धिर्ाय गिा िधिलिे रे्खेिा पयहलो सिुवाइिा िै 
धिर्ाय गिा सक्िेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धिर्ाय िेत्राधिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको 
अवस्थािा िेत्राधिकार ग्रहर् गिे अर्ालि वा स्थािीय िह वा अन्य धिकायिा उजरुी 
गिा जाि ुभधि सभबजन्िि पिलाइा जािकारी दर्ि ुपिेछ । 

४४. धिर्ाय संशोििाः  

(१) सधिधि सिि यववार्को पि वा कुिै सरोकारवालाले यववार्को धिर्ायिा 
 भएको कुिै लेखाइको त्रटुी संशोिि गरी पाउि जजयकर धलइा धिर्ायको 
जािकारी भएको पैँिीस दर्ि धभत्र धिवेर्ि दर्ि सक्िेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धिवेर्ि परी सधिधिले हेर्ाा सािान्य त्रटुी भएको र 
संशोििबाट धिर्ायको िूल आशयिा कुिै हेरफेर िहिुे रे्खेिा छुिै पचाा खडा गरी 
धिवेर्ि बिोजजि धिर्ाय संशोिि गिे आरे्श दर्ि सक्िेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूल धिर्ायको अधभन्न अङ्गको रूपिा धलइिेछ 
। 

४५. धिर्ायिा हेरफेर गिा िहिुेाः  

(१) सधिधिका सर्स्य अथवा अरू कसैले पधि सधिधिका सर्स्यहरूको र्स्िखि 
भइसकेपधछ धिर्ायिा कुिै प्रकारको थपघट वा केरिेट गिा हुँरै्ि । 

(२) कसैले उपर्फा (१) बिोजजि को कसरु गिे किाचारीलाइा आवश्यक कारबाहीको 
लाधग सभबजन्िि धिकायिा लेजख पठाउि ुपिेछ ।  

४६. धिर्ाय भएपधछ गिुापिे कारबाही:  

(१) उजरुी प्रशासकले सधिधिबाट धिर्ाय भएपश्चाि धिर्ाय यकिाबिा सधिधिका 
सर्स्यहरू सबैको र्स्िखि भएको ययकि गरी धिर्ाय यकिाब र धिधसल जजभिा धलिपुछा 
। 

(२) यस ऐि बिोजजि धिर्ायको पूर्ा पाठ ियार भएपधछ सबै सर्स्यको र्स्िखि 
भइसकेपधछ उजरुी  प्रशासकले धिर्ायको कायाान्वयि गिाका लाधग ित्काल गिुापिे 
केही काया भए सो सभपन्न गरी धिधसल अधभलेखको लागी पठाइिपुछा । 

४७. धिर्ाय गिुापिे अवधिाः  

(१) सधिधिले प्रधिवार् र्ाजखल भएको वा बयाि गिुापिे िा प्रधिवार्ीको बयाि भएको 
धिधिले िथा प्रधिवार् र्ाजखल िभएको वा बयाि िभएकोिा सो हिुपुिे भयार् भिुाि 
भएको धिधिले िब्बे दर्िधभत्र यववार्को अजन्िि धिर्ाय गिुा पिेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियावधि गर्िा गर्ाा िेलधिलापको लाधग पठाइएको 
यववार्को हकिा िेलधिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइा अवधि गर्िा गिुा 
पिेछ । 

(३) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि यववार्िा बझु्िपुिे प्रिार् 
िथा परुा गिुापिे प्रयक्रया बाँकी िरही यववार् धिर्ाय गिा अङ्ग पधुगसकेको भए सो 
पगेुको पन्र दर्िधभत्र अजन्िि धिर्ाय गिुा पिेछ। 
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४८. अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गिा सयकिेाः स्थािीय ऐिको र्फा ४९ 
को उपर्फा ८ को खण्ड सभि उललेजखि (क) रे्खी (ङ) का यवषयिा िलकाल 
अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श धिवेर्कले पेश गरेको कागजाि,धिजको अबस्था र 
बस्िगुि पररजस्थधिको प्रारजभभक छाियवि गरी ित्काल आरे्श िगरे धिवेर्कलाई पिा 
सक्िे िकारात्िक प्रभावको िलुयांकि गिुा पर्ाछ । न्याययक सधिधिले जारर गिे 
अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श अिसूुची ८ िा उललेख गरे बिोजजि हिुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

     सधिधिको सजचवालय 

४९. सधिधिको सजचवालय:  

(१) सधिधिको कायासभपार्िलाइा सहजजकरर् गिा एक सजचवालय रहिे छ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सजचवालयिा कायापाधलकाले आवश्यिा अिसुार उजरुी 
प्रशासक, अधभलेख प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरूको व्यवस्था गिा सक्िेछ । 
सजचवालयको कायासभपार्िलाइा व्यवजस्थि गिा सजचवालय अन्िगाि उजरुी शाखा/ 
फाँट िथा अधभलेख शाखा /फाँट रहि सक्िेछ । 

५०. उजरुी प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः यस ऐििा अन्यत्र उललेख भए 
रे्जख बाहेक उजरुी  प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकार रे्हाय बिोजजि 
हिुेछाः 
(क) पेश भएका उजरुी, प्रधिवार् र अन्य धलखिहरु जाँच गरी रीि पगेुको भए काििु 
बिोजजि लाग्िे र्स्िरु धलइा र्िाा गिे र र्िाा गिा िधिलिे भए कारर् जिाइा र्रपीठ 
गिे; 

(ख) यववार्िा प्रिार्को लाधग पेश भएका िक्कल कागजलाइा सक्कलसँग धभडाइा दठक 
रे्जखएिा प्रिाजर्ि गिे र धिधसल सािेल राख्न ेिथा सक्कलिा केयह कैयफयि रे्जखएिा 
सो जिाइा सभबजन्िि पिको सयहछाप गराइा राख्न;े 
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(ग) पेश भएका धलखि साथ संलग्ि हिुपुिे प्रिार् िथा अन्य कागजाि छ वा छैि 
भए ठीक छ वा छैि जाँच्िे; 
(घ) सधिधिको आरे्शले जझकाउिपुिे प्रधिबार्ी, सािी वा अन्य व्यजिको िाििा भयार् 
जारी गिे; 

(ङ) यववार्का पिलाइा िारेख वा पेशी िारेख िोक्िे; 
(च) सधिधि सिि पेश हिुपुिे धिवेर्ि र्िाा गरी आरे्शको लाधग सधिधि सिि पेश 
गिे; 

(छ) काििु बिोजजि वारेस धलिे िथा गजु्रकेो िारेख थाभिे धिवेर्ि धलइा आवश्यक 
कारवाही गिे; 

(ज) सधिधिबाट भएको आरे्श कायाान्वयि गिे गराउिे; 
(झ) सधिधििा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्िे, भपााइा गिे लगायिका कायाहरु 
गिे; 

(ञ) आवश्यकिािसुार सधिधिको िफा बाट पत्राचार गिे; 

(ट) सधिधिको आरे्शले िािेल गिुापिे भयार् िािेल गिे गराउिे, िािेल भएको भयार्को 
िािेली जाँची रीिपूवाकको िभए पिुाः जारी गिे िथा अन्य अर्ालि वा धिकायबाट 
प्राप्त भएको गाउँपाधलकाले िािेल गररदर्िपुिे भयार् िािेल गिे गराउिे; 
(ठ) धिर्ाय यकिाब र उजरुीको धिधसल जजभिा धलिे; 
(ड) सधिधििा र्िाा भएका यववार् िथा धिवेर्ि लगायिका कागजािको अधभलेख ियार 
गिे र िाधसक वा वायषाक प्रधिवेर्ि पेश गिुापिे धिकाय सिि प्रधिवेर्ि ियार गरी 
संयोजकबाट प्रिाजर्ि गराइा सभबजन्िि धिकायिा पठाउिे; 
(ढ) आफ्िो जजभिा रहेका उजरुीका धिधसलिा रहेका कागजािको रीि पूवाक िक्कल 
दर्िे; 
(र्) जजलला अर्ालििा पिुरावेर्ि लाग्िे गरी धिर्ाय भएका यववार्िा पिुरावेर्ि भयार् 
जारी गरी िािेल गिे गराउि;े 
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(ि) अर्ालि वा अन्य कुिै धिकायिा यववार्को धिधसल वा कुिै कागजाि पठाउिपुिे 
भएिा सधिधिलाइा जािकारी गराइा धिधसल वा कागजाि पठाउिे िथा यफिाा प्राप्त 
भएपधछ काििु बिोजजि सरुजिि राख्न ेव्यवस्था धिलाउिे; 
(ि) धिर्ाय यकिाब जजभिा धलिे; िथा 
(थ) पेश भएका धिवेर्ि लगायिका कागजाििा सधिधिबाट आरे्श हिुपुिे वा धिकासा 
धलिपुिेिा सधिधि सिि पेश गिे । 

५१. अधभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः  

(१) यस ऐििा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अधभलेख  प्रशासकको काि, किाव्य र 
अधिकार रे्हाय बिोजजि हिुेछाः 
(क) धिर्ाय कायाान्वयि सभबन्िीाः 
(२) धिर्ाय बिोजजि चलि चलाउिपुिे, कुिै कुरा दर्लाइाभराइा दर्िपुिे लगायिका 
धिर्ाय कायाान्वयिका लाधग गिुापिे कायाहरू गिे िथा धिर्ाय कायाान्वयिको अधभलेख 
राखी काििु बिोजजि यववरर् पठाउिपुिे धिकायहरूिा यववरर् पठाउिे; 
(३) धिर्ाय कायाान्वयिको क्रििा धिवेर्ि दर्एका पिहरूको वारेस धलिे, सकार 
गराउिे, गजु्रकेो िारेख थिाउिे लगायिका कायाहरु गिे; 

(४) सधिधिको आरे्शले रोक्का भएको वा अरू कुिै अर्ालि वा धिकायबाट रोक्का भै 
आएको जायजेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाजखल चलाि गिुापिे भए सो गिे; 

(५) धिर्ाय बिोजजि धललाि गिे लगायिका अन्य कुिै काि गिुापिे भए सो सिेि 
गिे; िथा 
(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुिै काया धिर्ाय कायाान्वयिको क्रििा गिुापिे भएिा 
सधिधि सिि पेश गरी आरे्श बिोजजि गिे । 

(ख) अधभलेख संरिर् सभबन्िी: 
(१) अधभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी धिर्ाय भएका धिधसल सरुजिि राख्न ेर काििु 
बिोजजि सडाउिपुिे कागजहरू सडाउि;े 
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(२) धिर्ाय भएका धिधसलहरूिा कागजाि जाँच गरी र्रुुस्ि रहे िरहेको हेिे र धिधसल 
काििु बिोजजि गरी र्रुुस्ि अवस्थािा राख्न;े 

(३) काििु बिोजजि सडाउिे कागजको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सरुजिि रहिे 
व्यवस्था गिे; 

(४) अधभलेख शाखािा प्राप्त भएको धिधसलहरूको सालबसाली अधभलेख राख्न े र 
आवश्यकिािसुार यववरर् ियार गिे; िथा 
(५) कुिै अर्ालि वा धिकायबाट अधभलेखिा रहेको धिधसल वा कुिै कागजाि िाग 
भै आएिा रीि पूवाक पठाउिे र यफिाा प्राप्त भएपधछ रीि पूवाक गरी सरुजिि राख्न े 

५२. उजरुी प्रशासक वा अधभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको धिवेर्िाः  

(१) यस ऐि बिोजजि उजरुी  प्रशासक वा अधभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श 
वा कारवाही उपर जचि िबझु्ि ेपिले सो आरे्श वा कारवाही भएको पाँच दर्िधभत्र 
सधिधि सिि धिवेर्ि दर्ि सक्िेछ । 

(२) सधिधिले उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको धिवेर्ि उपर सिुवुाइा गरी धिवेर्ि 
पेश भएको बढीिा साि दर्ि धभत्र धिवेर्ि उपरको कारबाही टुङ्गग्याउिपुिेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि उपर्फा (१) बिोजजिको 
धिवेर्ि उपर आरे्श वा धिर्ाय गिुा पूवा केही बझु्िपुिे भए सो बझेुर िात्र धिर्ाय वा 
आरे्श गिुा पिेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलधिलाप सभबन्िी व्यवस्था 

५३. धिलापत्र गराउिेाः  

(१) सधिधिले प्रचधलि काििु बिोजजि धिलापत्र हिु सक्िे जिुसकैु उजरुीिा धिलापत्र 

गराउि सक्िेछ । 

(२) यववार्का पिहरूले धिलापत्रको लाधग अिसूुची-९ बिोजजिको ढाँचािा धिवेर्ि 
दर्एिा सधिधिले उजरुीिा धिलापत्र गराउि उपयिु रे्खेिा धिलापत्र गराइ दर्िेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूले दर्एको धिवेर्िको व्यहोरा सधिधिले र्वैु पिलाइा 
सिुाइा त्यसको पररर्ाि सभझाइ पिहरूको धिलापत्र गिे सभबन्ििा सहिधि रहे 
िरहेको सोध्ि ुपिेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि सिुाउँर्ा पिहरूले धिलापत्र गिा िञ्जुर गरेिा सधिधिले 
पिहरूको धिवेर्ििा उललेख भएको व्यहोरा बिोजजिको धिलापत्र िीि प्रधि ियार 
गराउि ुपिेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजजिको धिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढी बाँची सिुाइा 
धिलापत्र गिा िन्जरु भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा सधिधिका सर्स्यहरूले धिलापत्र 
कागज अिसूुची-१० बिोजजिको ढाँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रधि सधिधिले अधभलेखको 
लाधग धिधसलिा राख्न ुपिेछ िथा एक-एक प्रधि बार्ी िथा प्रधिबार्ीलाइा दर्ि ुपिेछ 
।  

५४. िेलधिलाप गराउि सक्िेाः  

(१) सधिधिले प्रचधलि काििु बिोजजि धिलापत्र गिा धिलिे उजरुीिा पिहरूबीच 
िेलधिलाप गराउि सक्िेछ । 

(२) पिहरूले जिुसकैु िहिा यवचारािीि रहेको प्रचधलि काििुले िेलधिलापको 
िाध्यिबाट सिािाि गिा सयकिे यववार्िा यववार्का पिले संयिु रूपिा सधिधि 
सिि धिवेर्ि दर्ि सक्िेछि,् 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि धिवेर्ि दर्एकोिा िेलधिलापबाट उजरुीको धिरोपर् हिु 
उपयिु रे्जखएिा सधिधिले त्यस्िो उजरुी िेलधिलापको िाध्यिबाट धिरोपर् गिा लेजख 
पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपधछ िेलधिलाप सभबन्िी कारबाही प्रारभभ गरी 
पिहरू बीच िेलधिलाप गराइादर्िपुिेछ । 

(५) िेलधिलाप सभबन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोजजि हिुेछ । 
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५५. उजरुी धिर्ाय गिेाः  

(१) सधिधिले यस ऐि बिोजजि िेलधिलापको िाध्यिबाट उजरुीको धिरोपर् गिा 
प्रयक्रया बढाएकोिा िेलधिलापको िाध्यिबाट उजरुीको धिरोपर् हिु िसकेिा 
पिहरूलाइा उजरुीको पेशी िारेख िोयक काििु बिोजजि कारवाही गरी सिुवाइा िथा 
धिर्ाय गिे प्रयक्रया बढाउिपुिेछ । 

(२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि स्थािीय ऐिको र्फा ४७ 
को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलधिलाप वा धिलापत्र हिु िसकेिा सधिधिले 
अधिकार िेत्र रहेको अर्ालििा जािे भधि सिुाइादर्िपुिेछ । 

५६. िेलधिलाप वा धिलापत्र हिु िसक्िेाः यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा 
लेजखएको भए िापधि कुिै उजरुीिा धिलापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृधि वा धिलापत्रको 
व्यहोराबाट िेपाल सरकार बार्ी भइा चलेको कुिै यववार् वा सावाजधिक िथा सरकारी 
सभपजि वा यहििा असर पिे रे्जखएिा सधिधिले त्यस्िो यववार्िा धिलापत्र गराउिेछैि 
। िर त्यस्िो असर पिे व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र धिलापत्र गिा चाहेिा 
भिे धिलापत्र गराइादर्िपुिेछ । 

५७. िेलधिलापको लाधग प्रोत्साहि गिेाः  

(१) सधिधिले सधिधि सिि सिुवाइको लाधग पेश भएको उजरुीिा िेलधिलाप हिुसक्िे 
सभभाविा रहेको रे्खेिा पिहरूलाइा िेलधिलापको लाधग िारेख िोक्ि सक्िेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको िारेखको दर्ि सधिधिले यववार्का पि िथा यवपि, 

उपजस्थि भएसभि पिले पत्याइा साथै धलइआएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइा 
िेलधिलापको लाधग छलफल गराइा पिहरूको बीचिा सहिधि भएिा सहिधि भए 
बिोजजि धिलापत्र कागज ियार  गिा लगाइा धिलापत्र गराइादर्िपुिेछ । 

(३) उजरुीिा िोयकएको भयार्िा सधिधि सिि उपजस्थि िभएको वा उपजस्थि भएर 
पधि िारेख गजुारी यववार्िा िारेखिा िरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि िभएको 
भए िापधि  यववार्को पेटबोलीबाट उजरुीको पि कायि हिुे रे्जखएको व्यजि 
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सिेि िेलधिलापको लाधग उपजस्थि भएिा सधिधिले िेलधिलाप गराइा धिलापत्रको 
कागज गराइादर्िपुिेछ । 

५८. प्रारजभभक सिुवाइा पूवा िेलधिलापाः  

(१) उजरुी प्रशासकले प्रारजभभक सिुवाइाको लाधग सधिधि सिि उजरुी पेश हिुपूुवा 
उजरुीिा िेलधिलाप हिुसक्िे अवस्था रे्जखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको धिवेर्ि 
धलइा आएिा धिलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागज ियार गरी सधिधि सिि पेश 
गिासक्िेछ , 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा धिलापत्रिा अजन्िि सहिधि िजटेुको भए िापधि 
पिहरू िेलधिलापको लाधग प्रयक्रयािा जाि सहिि भएिा उजरुी प्रशासकले पिहरूको 
धिवेर्ि धलइा उजरुीिा िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप किाा सिि पठाउिे आरे्शको 
लाधग सधिधि सिि पेश गिा सक्िेछ । 

५९. िेलधिलापकिााको सूची ियार गिेाः  

(१) सधिधिले िेलधिलापको काया गराउिको लाधग रे्हाय बिोजजिको योग्यिा पगेुको 
व्यजिहरूको यववरर् खलुाइा सभभायवि िेलधिलाप किााको सूची ियार गिेछाः  

(क) कभिीिा एस एल सी उिीर्ा गरेको;  
(ख) कुिै राजिीधिक र्ल प्रधि आस्था राखी राजिीधििा सयक्रय िरहेको; िथा 
(ग) स्थािीय स्िरिा सिाज सेवीको रूपिा पयहचाि बिाएको । 

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

(ङ) २५ बषा उिेर परुा भएको । 

(च) िाधथ योग्यिािा जिु सकैु कुरा लेजखएको भएिा पधि िाधलि धलइ हाल काि 

गरररहेका को हकिा धिजलाई धिरन्िरिा दर्ि सयकिे । 

(२) िेलधिलाप किााको सूची ियार गरेपधछ सधिधिले सूची सभा सिि पेश गरी 
अििुोर्ि गराउि ुपिेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अििुोर्ि भएपधछ सधिधिले सावाजधिक जािकारीको 
लाधग सूचिा प्रकाशि गिुा पिेछ िथा िेलधिलापको लाधग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइा 
सो सूची उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

६०. िेलधिलापकिााको सूची अद्यावधिक गिेाः  

(१) सधिधिले र्फा ५९ बिोजजि ियार भएको सूची प्रत्येक वषा अद्यावधिक गिुा पिेछ 
। 

(२) प्रत्येक वषा अद्यावधिक गरेको िेलधिलाप किााको सूची सधिधिले सभाबाट 
अििुोर्ि गराउि ुपिेछ 

(३) यस ऐि िथा प्रचधलि काििु बिोजजि िेलधिलाप किााको सूचीिा सूचीकृि हिु 
योग्यिा पगेुको व्यजिले सधिधि सिि सूचीकृि गरी पाउिको लाधग अिसूुची-११ 
बिोजजिको ढाँचािा धिवेर्ि दर्ि सक्िेछ । 

६१. िेलधिलाप किााको सूचीबाट हटाउिेाः  

(१) सधिधिले र्फा ६० बिोजजि िेलधिलाप किााको सूची अद्यावधिक गर्ाा रे्हायको 
अवस्थाका िेलधिलाप किााको िाि सूचीबाट हटाउिेछाः- 
(क) धिजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) धिजले आफ्िो िाि सूचीबाट हटाइा पाउँ भन्ने धिवेर्ि दर्एिा; 
(ग) धिजले िैधिक पिि रे्जखिे फौजर्ारी अधभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) धिज कुिै संस्थासँग सभबन्ि रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटि भएिा; र 

(ङ) सधिधिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि धिजलाइा सूचीबाट हटाउि ेधिर्ाय 
गरेिा । 

(च) बसाइ सराइ गरेिा । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट िाि हटाइएका िेलधिलाप किााहरूको िािावली 
सधिधिले सावाजधिक सूचिाको लाधग प्रकाशि गिुा पिेछ । 

६२. िेलधिलापको लाधग सियावधि िोक्िेाः  
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(१) सधिधिले यस ऐि बिोजजि िेलधिलापको लाधग िेलधिलाप किाा पठाउँर्ा बढीिा 
धिि ियहिा सभिको सिय िोयक पठाउिेछ । 

(२) िेलधिलापको लाधग पठाउँर्ा सािान्यिया बढीिा िीिजिा बाट िेलधिलाप 
गराउिे गरी िोक्ि ुपिेछ ।   

६३. िेलधिलाप किााको छिौटाः  

(१) सधिधिले िेलधिलाप गराउिे कायाको लाधग यववार्का पिहरूलाइा एक जिा 
िेलधिलाप किााको छिौट गिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पिहरू बीचिा एकजिा िेलधिलाप किााको लाधग 
सहिधि िभएिा सधिधिले पिहरूको सहिधििा धिि जिा िेलधिलाप किााको छिौट 
गिुा पिेछ । 

(३) पिहरूको बीचिा िेलधिलाप किााको िाििा सहिधि हिु िसकेिा सधिधिले 
िेलधिलाप किााको सूचीिा रहेका िेलधिलाप किााहरू िध्येबाट र्वैु पिबाट एक-
एक जिा िेलधिलाप किाा छिौट गिा लगाइा िेस्रो िेलधिलाप किाा छिौट 
गररदर्िपुिेछ । 

(४) उजरुीका सबै पिको सहिधििा िेलधिलाप किााको सूचीिा िरहेको यस ऐि 
बिोजजि िेलधिलाप किाा हिु अयोग्य िभएको कुिै व्यजि वा संस्थाबाट िेलधिलाप 
प्रयक्रया अगाडी  बढाउि सहिि भै धलजखि धिवेर्ि दर्एिा सधिधिले त्यस्िो व्यजि 
वा संस्थालाइा िेलधिलाप किाा िोयकदर्िपुिेछ । 

६४. िेलधिलापकिााको पररविािाः  

(१) सधिधिले रे्हायको अवस्था परर पिहरूले धिवेर्ि दर्एको अवस्थािा िेलधिलाप 
किाा पररविाि गररदर्िपुिेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेलधिलाप किााको सूचीबाट हटाउिे अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिधििा िेलधिलाप किाा हेरफेर गिा िन्जरु भएिा;  
(ग) यववार्को कुिै पिले िेलधिलाप किाा प्रधि अयवश्वास रहेको धलजखि जािकारी 
गराएिा; 
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(घ) कुिै कारर्ले िेलधिलाप किााले िेलधिलापिा सहभागी भैरहि िसक्ि े
जिाएिा; 
(ङ) यववार्को यवषयवस्ििुा िेलधिलाप किााको कुिै स्वाथा रहेको िेलधिलाप 
किााले जािकारी गराएिा वा कुिै स्रोिबाट सधिधि सिि जािकारी भएिा; िथा 
(च) िेलधिलाप किााले िेलधिलाप किााको हैधसयिले काया गर्ाा र्फा ६६ िथा 
अन्य प्रचधलि काििु बिोजजि पालि गिुापिे आचरर् पालि िगरेिा । 

(२) िेलधिलाप किाा पररविािको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलधिलापको काया 
सभपन्न हिु िसक्ि ेभएिा सधिधिले बढीिा एक ियहिा सभिको सिय थप गिा सक्िेछ 
। 

६५. िेलधिलापको लाधग पठाउँर्ा गिे प्रयक्रयााः  

(१) सधिधिले कुिै उजरुी िलेधिलापको लाधग िेलधिलाप किाा सिि पठाउँर्ा 
पिहरूलाइा िेलधिलाप किााको सभपका  उपलब्ि गराइा िेलधिलाप किाा सिि 
उपजस्थि हिुे िारेख िोयक रे्हाय बिोजजिको कागज साथै राजख लेजखपठाउिपुिेछाः 
(क) उजरुीको सार संिेप वा िखु्य िखु्य कागजािको प्रधिधलयप; 

(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको िाि, थर, विि र उपलब्ि भएसभि 
टेधलफोि िभबर, इिेल, फ्याक्स िथा अन्य सभपका  यववरर्; िथा 
(ग) िेलधिलाप सभबन्िी प्रयक्रया सभपन्न गिुापिे स्थाि र सिय । 

(२) िेलधिलापकिााले सधिधि सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजािहरूको िक्कल 
उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

(३) िेलधिलापको लाधग िोयकएको सिय सभपन्न भएको साि दर्ि धभत्र उजरुीको 
पिहरू सधिधि  सिि उपजस्थि हिुे गरी िारेख िोक्िपुिेछ । 

(४) उपर्फा (३) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि िेलधिलापकिााले िोयकएको 
सिय अगावै  उजरुी सधिधि सिि यफिाा पठाउिे धिर्ाय गरेिा सो धिर्ायको 
जािकारी भएको साि  दर्ि धभत्र पिहरूलाइा सधिधि सिि उपजस्थि हिुेगरी 
पठाउिपुिेछ । 
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६६. िेलधिलापिा अवलभबि गिुापिे प्रयक्रयााः  

(१) सधिधिले पिहरूको सहिधििा िेलधिलापको लाधग छलफल गिे िथा अन्य 
काया गिे स्थािको छिौट गरी पि िथा िेलधिलाप किाालाइा सोको जािकारी उपलब्ि 
गराउिपुिेछ । 

िर पिहरूको सहिधििा िेलधिलापकिााले अन्य कुिै स्थािको छिौट गिा बािा 
पिेछैि । 

(२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजजि िेलधिलाप किााले िोकेको स्थाििा िोयकएको 
सियिा उपजस्थि हिुे र्ाययत्व रहिेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्व पिहरूले परुा िगरेिा िेलधिलाप किााले 
िेलधिलापको प्रयक्रया बन्र् गरी सधिधिलाइा सोको धलजखि जािकारी गराइा उजरुीको 
कागजाि यफिाा पठाउि सक्िेछ । 

(४) िेलधिलापको क्रििा िेलधिलाप किााले पिहरू बीचिा सहज किााको भधूिका 
गिेछ र उि भधूिका धिवााह गिे क्रििा धिजले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग 
सिेि एकल वा सािूयहक वािाा गिासक्िेछाः 
(क) यववार्को यवषयिा जािकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्यजि; िथा 
(ख) यववार्को यवषयवस्िकुो बारेिा जािकारी रहेको स्थािीय भद्र भलार्िी । 

(५) िेलधिलाप किााले पिहरूको सहिधििा पिहरूसँग रे्हाय बिोजजि वािाा 
गिासक्िेछाः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्ि वािाा; िथा 
(ख) टेधलफोि वािाा, धभधडयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप । 

(६) प्रचधलि काििु िथा यस ऐिको िान्यिा यवपरीि िहिुेगरी पिहरूको सहिधििा 
िेलधिलापकिााले िेलधिलापको कायायवधि धििाारर् गिासक्िेछ । 

६७. िेलधिलापकिााको आचरर्ाः  

(१) िेलधिलापकिााले रे्हाय बिोजजिको आचरर् पालि गिुापिेछाः- 

(क) िेलधिलाप सभबन्िी कारबाही धिष्पि ढङ्गले सभपार्ि गिुापिे; 
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(ख) कुिै पि प्रधि झकुाव, आग्रह, पूवााग्रह िराख्न ेवा राखेको रे्जखिे कुिै आचरर् वा 
व्यवहार िगिे; 

(ग) कुिै पिलाइा डर, त्रास, झकु्याि वा प्रलोभििा पारी िेलधिलाप गराउि िहिुे; 
(घ) यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुिै पिसँग आधथाक कारोबारिा संलग्ि 
िहिुे; 
(ङ) िेलधिलाप सभबन्ििा बिेको प्रचधलि काििु िथा अन्य स्थायपि िान्यिा 
यवपरीि आचरर् गिा िहिुे; 
(च) िेलधिलापको क्रििा पिहरूसँग सभिाि जिक, सर्भावपूर्ा र सबै पि प्रधि 
सिाि व्यवहार कायि गिे; 

(छ) िेलधिलापको क्रििा पिहरूले व्यि गरेको यवषयवस्िकुो गोपिीयिा कायि 
राख्न;े िथा 
(ज) िेलधिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुिै कागजाि वा वस्ि ुप्रयक्रया सभपन्न 
भएपधछ वा धिज प्रयक्रयाबाट अलग भएपधछ सभबजन्िि पिलाइा सरुजिि यफिाा गिे  

(२) सधिधिले कुिै िेलधिलाप किााले उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पालिा 
िगरेको उजरुी परी वा सो यवषयिा स्वयं जािकारी प्राप्त गरी छािधबि गर्ाा व्यहोरा 
ठीक रे्जखए त्यस्िो िेलधिलाप किाालाइा िेलधिलाप किााको सूचीबाट हटाउिेछ । 

६८. धलखि ियारी र धिलापत्राः  

(१) िेलधिलापकिााले पिहरुसँगको छलफल पश्चाि िेलधिलापको  लाधग र्वैु 
पि सहिि भएकोिा धिलापत्र गराइा सहिधि भएको यवषयवस्ि ु बिोजजिको 
धिलापत्रको धलखि ियार गरर सधिधि सिि पठाउिपुिेछ । 

६९. िेलधिलाप िभएको उजरुीिा गिुापिे कारवाहीाः  

(१) िेलधिलाप किााले पिहरु बीचिा िेलधिलाप हिु िसकेिा सो व्यहोरा खलुाइा 
प्रधिवेर्ि ियार गरी यववार्का सबै कागजाि सयहि सधिधििा यफिाा पठाउि ुपिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेलधिलाप किााले पिहरुलाइा सधिधि सिि हाँजजर 
हिु जािे बढीिा साि दर्िको भयार् िोयक पठाउि ुपिेछ । 
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७०. िेलधिलाप िभएको उजरुीिा धिर्ाय गिुापिेाः  

(१) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ (१) को यववार्िा सधिधिले िेलधिलापको लाधग 
पठाएको उजरुीिा पिहरू बीच िेलधिलाप हिु िसयक िेलधिलाप किााको प्रधिवेर्ि 
सयहि प्राप्त हिु आएिा काििु बिोजजि कारबाही गरी धिर्ाय गिुापछा  

(२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि रे्हाय बिोजजिको उजरुीिा 
अधिकारिेत्र ग्रहर् गिे सभबजन्िि अर्ालि वा धिकायिा उजरुी गिा जाि ुभधि सिुाइा 
पठाइादर्िपुछााः- 

(क) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको यववार्िा; िथा 
(ख) कुिै अर्ालि वा धिकायबाट िेलधिलापको लाधग प्रयेषि भएको यववार्िा । 

(३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजजिको यववार्िा सभबजन्िि अर्ालि वा 
धिकायिा पठाउँर्ा हाजजर हिु जािे िारेख िोकी पठाउिे िथा धिधसल सिेि िक्कल 
खडा गरी अधभलेख राजख सक्कल धिधसल सभबजन्िि अर्ालि वा धिकायिा पठाउि ु
पिेछ । 

७१. िेलधिलाप र्स्िरुाः िेलधिलापिा जािे यववार्को हकिा िेलधिलापकिााले 
पिहरुले सहिधििा दर्ि िञ्जुर भएरे्जख बाहेक कुिै प्रकारको र्स्िरु लाग्िेछैि । 
िर पिहरूको सहिधििा िेलधिलापकिााले पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- 
धलि पाउिेछि । 

७२. सिरु्ाय स्िरिा हिुे सािरु्ाययक िेलधिलाप प्रविाि गिा किाचारी िोक्ि 
सक्िेाः  

(१) सधिधिले स्थािीय स्िरिा िेलधिलाप प्रवद्धाि गिाको लाधग कायापाधलकािा अिरुोि 
गरेिा किाचारी खटाइा  सिरु्ाय स्िरिा िेलधिलापको प्रवध्र्ािात्िक कायाक्रि 
गिा सयकिेछ । 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हिुे सािरु्ाययक िेलधिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अिसुारको 
योग्यिा िथा अिभुव िभएका िेलधिलापकिाावाट िेलधिलाप गराउि वािा पिे छैि 
। 
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(३) सधिधिले सिरु्ाय स्िरिा हिुे सािरु्ाययक िेलधिलापको कायायवधि िोके बिोजजि 
हिुेछ । 

पररच्छेर्-९ 

       धिर्ाय कायाान्वयि सभबन्िी व्यवस्था 

७३. सजचवालयको जजभिेवारीाः कायापाधलकाको प्रत्यि धियन्त्रर् र धिरे्शििा रयह 
सधिधिको धिर्ाय कायाान्वयि गिे गराउिे सभबन्िी सभपूर्ा कायाको रेखरे्ख गिे 
जजभिेवारी वहि गिुापिेछ । 

७४. सहयोग गिुापिेाः  

(१) गाउँपाधलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै वडा कायाालय िथा अन्य 
कायाालयले यस ऐि िथा प्रचधलि काििु बिोजजि सधिधिले गरेको धिर्ाय बिोजजि 
व्यजि वा संस्था वा अन्य कसैसँग असलु गिुापिे जरीवािा वा अन्य रकि असलुउपर 
गिा सहयोग गिुा पिेछ ।  

(२) यस ऐि िथा प्रचधलि काििु बिोजजि सधिधिले असूल गिापिे जरीवािा, धबगो वा 
अन्य कुिै प्रकारको रकि असलुउपर िभइा उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोजजिका 
कायाालयहरुले कुिै धसफाररश वा कुिै काया गररदर्िे छैिि । 

७५. असलु उपर गिेाः  

(१) अधभलेख प्रशासकले सधिधिको धिर्ाय बिोजजि कुिै पिसँग जरीवािा वा धबगो 
वा अन्य कुिै प्रकारको असलु उपर गिुापिे भएिा सो पिले जरीवािा धििा बझुाउि 
लयाएिा बजुझ सर्रस्याहा गरी जरीवािाको लगि किा गिुापिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि असलुउपर िभएिा लगि राखी सभबजन्िि पिको िाि 
िािेसी िथा जरीवािा रकि सिेिको यववरर् गाउँपाधलकाको कायाालयका साथै सबै 
वडा कायाालयिा सिेि अधभलेखको लाधग पठाउिपुिेछ । 

(३) सभबजन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजजि लेजख आएिा त्यस्िो पिसँग 
जरीवािा रकि असलुउपर गरी अधभलेख शाखािा सर्रस्याहा गिा पठाउि ुपिेछ । 
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७६. भरीभराउ गिेाः  

(१) सधिधिले यस ऐि बिोजजि गरेको कुिै धिर्ाय बिोजजि कुिै पिले राखेको 
र्स्िरु, वा अन्य कुिै प्रकारको रकि कुिै पिबाट भराइा पाउिे भएिा भराइा पाउि े
पिले भरी दर्िपुिे पिको त्यस्िो रकि भराइा दर्िपुिे स्रोि खलुाइा अिसूुची-१२ 
बिोजजिको ढाँचािा धिवेर्ि दर्ि ुपिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि धिवेर्ि दरँ्र्ा यथासभभव िगर् रहेको बैँक खािा वा कुिै 
सहकारी वा  बचि संस्थािा रहेको रकि र सो िभएिा धललाि धबक्री गरी 
असलु उपर गिुापिे अवस्था भएिा  कुिै अचल सभपजिको व्यहोरा खलुाइा धिवेर्ि 
दर्ि ुपिेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको धिवेर्ििा र्फा ७८ बिोजजिको यववरर् खलुाइा 
धिवेर्ि दर्िपुिेछ । 

७७. चलि चलाइादर्िेाः  

(१) सधिधिले यस ऐि बिोजजि गरेको कुिै धिर्ाय बिोजजि कुिै सभपजि वा अधिकार 
वा कुिै यवषयवस्ि ुवा सेवा वा अन्य कुिै यवषयको चलि पाउि ेठहरेको पिले त्यस्िो 
चलि पाउि े यवषयको यववरर् खलुाइा अधभलेख प्रशासक सिि अिसूुची-१३ को 
ढाँचािा धिवेर्ि दर्िपुिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि धिवेर्ि परेिा अधभलेख प्रशासकले धिर्ाय बिोजजिको 
यवषयको चलि  चलाइादर्िपुिेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको धिवेर्ि दरँ्र्ा चलि चलाउि ुपिे सभपजिको र्फा ७८ 
बिोजजिको यववरर् खलुाउि ुपिेछ । 

७८. सभपजिको यववरर् खलुाउिपुिेाः भररभराउ गिा वा चलि चलाइ पाउिको 
लाधग धिवेर्ि दर्िे यववार्को पिले धिवेर्ििा सभपजिको यववरर् उललेख गर्ाा रे्हाय 
बिोजजिको यववरर् खलुाउि ुपिेछाः- 
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(क) अचल सभपजिको यववरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थािको ठेगािा िथा चार यकलला; 
(२) घर जग्गाको यकिा िभबर िथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सभभव भएसभि वगायफट; 

(४) घर जग्गाको अवजस्थिी आवास वा औद्योधगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको 
व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पदक्क सडकसँग जोधडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वाधित्व रहेको व्यजिको िाि थर साथै स्वाधित्व भन्र्ा फरक 
व्यजिको भोगचलि रहेको भए भोगचलि गिेको िाि थरका साथै अन्य यववरर्; िथा 
(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्धबयक्र हिु सक्िे न्यूििि िूलय । 

(ख) चल सभपजिको यववरर्ाः 
(१) चल सभपजि रहेको ठाउँ िथा भोग वा धियन्त्रर् राख्नेको िाि थर; 

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

(३) चल सभपजिको प्रकार िथा िगर् बाहेकको भए सभभायवि धबयक्र िूलय; िथा 
(४) िगर् बाहेकको चल सभपजि भए अवस्था, प्रकृधि िथा बिोटका साथै प्रत्येकको 
साइज र सँख्या । 

७९. सभपजि रोक्का राख्नाेः  

(१) अधभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजजि धिर्ाय कायाान्वयिको लाधग 
धिवेर्ि परेपधछ रे्खाइएको सभपजिको हकिा आवश्यक पिे जधि जेथा रोक्का राख्ने 
सभबन्ििा धिर्ायको लाधग कायाापाधलका सिि पेश गिे र कायापाधलकाबाट रोक्का 
राख्न ेधिर्ाय गरेपछी धिर्ाय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लाधग सो जेथा र्िाा रहेको 
कायाालय वा रजजषे्ट्रशि गिे कायाालयिा लेजख पठाउिपुिेछ । 

(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायिको सभपजिको हकिा धिवेर्ि परेको बयढिा र्इुा दर्ि 
धभत्र सभपजि िायर्ाि गिा लगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा िै आवश्यक पिे जधि 
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सभपजि वा सोबाट प्राप्त हिुे बाली, बहाल, ब्याज, ििुाफा आदर् आय धियन्त्रर् गिुा वा 
रोक्का राख्नपुछा र त्यसको भपााइा सभबजन्िि पिलाइा दर्िपुछा । 

(३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजजिको सभपजिको हकिा भररभराउको लाधग 
आवश्यक पिे जधि सभपजि रोक्का राखी रोक्काको सूचिा आवश्यकिाअिसुार लेखा 
शाखा वा सभबजन्िि बैँक वा सभबजन्िि धिकायिा िरुुन्ि लेजख पठाउिपुिेछ । 

(४) सभपधि रोक्का सभवजन्ि आरे्श अिसूुची १४ बिोजजि हिुेछ । 

८०. सभपजि धललाि गर्ाा अपिाउिपुिे कायायवधिाः  

(१) कायापाधलकाले यस ऐि बिोजजि भरीभराउ गिुापिे धबगो वा कोटा फी वा त्यस्िै 
कुिै रकि असलुउपर गिा र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजि सभपजिको यववरर् 
खलुाइा र्खाास्ि परेिा त्यस्िो रकि भरी दर्िपुिे व्यजिलाइा बझुाउिपुिे रकि बझुाउि 
साि दर्िको भयार् दर्इा सूचिा जारी गिुापछा । 

 (२) उपर्फा (२) बिोजजिको भयार्िा रकि बझुाउि िलयाएिा त्यस्िो भरीदर्िपुिे 
व्यजिको भरीपाउिे व्यजिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजिको सभपजि 
िायर्ाि गरीलयाउिपुछा ।   

(३) र्ण्ड, जररबािा, सरकारी धबगो वा कुिै अर्ालि वा धिकाय वा गाउँपाधलका वा 
सधिधिको धिर्ायले असलु उपर गिुापिे कुिै रकिको हकिा त्यस्िो असलुउपर हिुपुिे 
व्यजिले बझुाउि िलयाएिा धिजको जिुसकैु अचल सभपजि फेला परेिा िायर्ाि गरी 
रोक्का राख्नपुछा । 

(४) उपर्फा (३) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि जेथा जिािि वा कुिै 
प्रकारको िगर् िरौट र्ाजखल गरेको हकिा सो सभपजिबाट खाभिे जधि रकिको 
लाधग उपर्फा (३) बिोजजि गरर रहिपुरै्ि ।   

(५) उपर्फा (४) बिोजजि िोल कायि भएपधछ उि अचल सभपजिको धललािको 
सूचिा सभबजन्िि पिलाइा दर्इा सवासािारर्को जािकारीको लाधग धललाि हिुे धिधि 
र सभपजिको यववरर् सयहिको सावाजधिक सूचिा गाउँपाधलका, जजलला प्रशासि 
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कायाालय, जजलला अर्ालि, जजलला सिन्वय सधिधिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा 
धियन्त्रकको कायाालयिा टाँस्ि लगाउि ुपिेछ । 

(६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचिािा िोयकएको दर्ििा उि सूचिािा िोयकएको 
सभपजि पञ्चयकिे िोलबाट िाधथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजजि धललाि गिुा पिेछ । 

(७) धललाि प्रयक्रयािा सभभव भएसभि जजलला अर्ालि, जजलला प्रशासि कायाालय वा 
स्थािीय प्रशासि कायाालय, स्थािीय प्रहरी कायाालय िथा गाउँपाधलका िेत्र धभत्र रहेका 
अन्य सरकारी  कायाालयका प्रधिधिधिलाइा रोहबरिा राख्न ुपिेछ ।   

(८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उि सभपजि कसैले पधि धललाि सकार िगरेिा 
सोयह प्रयक्रयाबाट पिुाः र्ोस्रोपटक धललाि गिुापिेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पधि कसैले 
धललाि सकार िगरेिा  भराइा पाउिे पि धिवेर्कलाइा िै उि सभपजि पञ्चयकिे 
िोलिा सकार गिा लगाउि ुपिेछ, 

(९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा धिवेर्कले सभपजि सकार गिा िचाहेिा पधछ अको 
जेथा खुलि  आएका बखि काििु बिोजजि गिेगरी धिजको धिवेर्ि िािेलीिा 
राखी धललाििा चढाइाएको सभपजि फुकुवा गरी दर्िपुछा ।      

(१०) यस र्फािा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि गाउँपाधलकाको कुिै 
रकि असलु  उपर गिे क्रििा धललाि गर्ाा कसैले सकार िगरेिा जधििा सकार 
हनु्छ त्यधििा िै सो  सभपजि धललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी िपगु 
रकिको हकिा काििु बिोजजि अन्य  सभपजि वा प्रयक्रयाबाट असलुउपर गिुा 
पिेछ ।  

८१. िायर्ाि गिे प्रयक्रयााः  

(१) अधभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजजि सभपजि िायर्ाि गिुा पर्ाा कभिीिा वडा 
सजचव स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचल सभपजिको चलिचलिीको िूलय स्पष्ट 
खलुिे गरी िायर्ाि गिा लगाउि ुपिेछ ।   
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(२) उपर्फा (१) बिोजजि िायर्ाि गिे किाचारीले िायर्ाि गिुापिे सभपजिको 
चलिचलिीको िूलय कायि गिे प्रयोजिले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िचुलुका खडा 
गरी अधभलेख प्रशासक सिि प्रधिवेर्ि सयहि पेश गिुा पिेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा रे्हाय बिोजजिका कुरालाइा 
आिार धलइा कायि गिुापिेछाः 
(क) धिवेर्कले धिवेर्ििा खलुाएको िूलय; 

(ख) धिर्ायिा उललेख भएको भए सो िूलय;    

(ग) पिले जिािि वा कुिै अन्य प्रयोजिको लाधग कायापाधलका सिि धिवेर्ि दरँ्र्ा 
खलुाएको िूलय; 

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

(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरेको न्यूििि िूलय; 

(च) अन्य कुिै प्रयोजिले कुिै सरकारी धिकायले कुिै िूलय कायि गरेको भए सो 
िूलय; 

(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गिुाभन्र्ा ित्काल अगावै कुिै खररर्धबयक्र भएको भए सो 
िूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सभपजि धबक्री गिुा पर्ाा धबक्री हिुे न्यूििि 
िूलयलाइा सभझिपुछा । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा रे्हाय बिोजजिको कुरालाइा सिेि ध्याििा राख्नपुिेछाः 
(क) औद्योधगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायि सडक सञ्जालसँग जोधडएको 
छ वा छैि; िथा 
(ख) िगर िेत्रधभत्र पिे घरको हकिा घरको विािाि अवस्था सभबन्ििा प्रायवधिक 
िलुयाँकि प्रधिवेर्ि । 

८२. खाभिेजधि िात्र धललाि गिुापिेाः  

(१) कायापाधलकाले र्फा ८० बिोजजि धललाि गर्ाा  असलु गिुापिे बाँकी खाभिे 
जधि सभपजििात्र धललाि गिुा पिेछ ।       
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(२) सभपजि धललाि गर्ाा सकार भएको रकि असलुउपर गिुापिे भन्र्ा बयढ भएिा 
सो बयढ भएको जधि रकि सभपजिवाल पिलाइा यफिाा गरी दर्िपुछा । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफिाा पाउिे पि धललाि गर्ााको बखि उपजस्थि 
िभएको भए रकि यफिाा लीि आउि ुभिी धिजको िाििा साि दर्िको सूचिा जारी 
गरीजझकाइा रकि यफिाा गिुापछा । 

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सभबजन्िि पि रकि यफिााधलि िआएिा उि 
रकि सजञ्चि कोषिा र्ाजखल गरी आभर्ािी बाँधि सर्रस्याहा गिुापछा । 

(५) अधभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि धललाि गरेको सभपजि सकार गिे 
पिको िाििा सभपजि र्िाा िािसारीको लाधग सभबजन्िि कायाालय वा धिकायिा 
पत्राचार गरी धिजलाइा सभपजिको चलिपूजी उपलब्ि गराइा आवश्यक परे सो 
सभपजिको चलि चलाइादर्िपुछा ।  

(६) यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि र्फा ८० बिोजजिको 
धललाि प्रयक्रया अगाडी बयढसकेपधछ भराउिपुिे रकि बझुाउि लयाए पधि सो रकि 
िबजुझ सभपजि धललाि गिुा पिेछ ।  

८३. धललाि उपरको उजरुीाः यस ऐि बिोजजि भएको धललािको प्रयक्रयािा जचि 
िबझु्िे पिले जिु  प्रयक्रया उपर जचि िबझेुको हो सो भएको पन्र दर्ि धभत्र 
सधिधि सिि उजरुी पेश गरी भएको  आरे्श बिोजजि गिुापिेछ । 

८४. धबगो भराउँर्ा वा चलि चलाउँर्ा लागेको खचााः यस ऐि बिोजजि धबगो 
भराउँर्ा वा चलि चलाउँर्ा लागेको खचा धबगो भरी दर्िपुिे वा चलि दर्िपुिे सभबजन्िि 
पिले व्यहोिुापिेछ ।    

८५. यथाजस्थधििा राख्नाेः कायापाधलकाले यस ऐि बिोजजि चलि चलाइा िाग्ि वा 
धबगो भराइा पाउि कुिै  सभपजि रे्खाइा धिवेर्ि परेपधछ धबगो भराउिे वा चलि 

चलाउिे काया सभपन्न िभए सभिको लाधग  उि सभपजि हक हस्िान्िरर् गिा, 
भत्काउि, धबगािा िथा कुिै प्रकारको धििाार् काया गरी उि सभपजिको स्वरूप 
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पररविाि गिा िपाउि ेगरी रोक्का राख्न सभबजन्िि पिको िाििा आरे्श जारी गरी 
उि सभपजि यथाजस्थधििा राख्न ुपिेछ ।   

   

८६. धिवेर्िबाट कारवाही गिेाः  

(१) अधभलेख प्रशासकले कुिै पिले र्फा ८५ बिोजजि भएको आरे्श यवपरीि कुिै 
सभपजिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरूप पररविाि आदर् गरेको धिवेर्ि परेिा उि 
धिवेर्ि र्िाा गरी त्यस्िो गिे पिको िाििा धिि दर्िको भयार्  जारी गरी धिजलाइा 
हाजजर गराइा सो धिवेर्ि सधिधि सिि पेश गिुा पिेछ ।     

(२) सधिधिले उपर्फा (१) बिोजजिको धिवेर्ि पेश हिु आएिा पिलाइा ियाँ उजरुी 
र्िाा गिा िलगाइा उि धिवेर्िबाट िै आवश्यक कारवाही गरी धिर्ाय गिुापिेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि उपर्फा (१) बिोजजिको 
धिवेर्िको व्यहोराबाट धिवेर्ि सधिधिको िेत्राधिकार धभत्र िपिे यवषयिा परेको 
रे्जखएिा सधिधिले उि यवषयिा िेत्राधिकार ग्रहर् गिे अर्ालि वा धिकाय सिि 
जाि सिुाइा दर्िपुिेछ । 

८७. चलि चलाउिे सूचिााः  

(१) अधभलेख प्रशासकले सधिधिको धिर्ाय बिोजजि चलि चलाइा पाउि धिवेर्ि परेिा 
चलि चलाउिे धिधि खलुाइा फलािो धिधििा फलािो घर जग्गाको चलि चलाउि 
किाचारी खयटइा आउिे हुँर्ा सो धिधि अगावै घर जग्गा खाधल गरी दर्ि ुभधि चलि 
दर्िपुिे पिको िाििा सूचिा जारी गिुापिेछ ।    

(२) चलि दर्िपुिे सभपजि उजरुीको पि बाहेक अन्य कसैको भोगचलििा रहेको 
भएिा अधभलेख प्रशासकले सोही पिको िाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचिा 
जारी गिुा पिेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजि िोयकएको धिधििा खयटइा जाँर्ा घरजग्गा खाली गरेको 
भए सभबजन्िि किाचारीले चलि चलाइा दर्एको िचुलुका खडागरी िथा घरजग्गा खाली 
िगरेको भए खाली गराइा चलि चलाइा चलि चलाएको िचुलुका खडा गरी प्रधिवेर्ि 
साथ अधभलेख शाखािा पेश गिुा पिेछ ।     
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पररच्छेर्-१० 

   यवयवि 

८८. िक्कल धिवेर्िाः  

(१) सधिधि सिि र्िाा रहेको उजरुीको कुिै सरोकारवाला पिले यववार्को धिधसलिा 
रहेको कुिै कागजपत्रको िक्कल धलिको लाधग धिवेर्ि दर्एिा सधिधिले उि पिलाइा 
सो कागजको िक्कल उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको धिवेर्ि दरँ्र्ा सभबजन्िि पिले उजरुी शाखािा रहेको 
धिधसलको िक्कल धलिपुर्ाा उजरुी प्रशासक िथा अधभलेख शाखािा रहेको धिधसलको 
िक्कल धलिपुिे भएिा अधभलेख प्रशासक सिि धिवेर्ि पेश गिुापिेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको धिवेर्ि दर्िको एघार बजे अगावै पेश भएिा सभबजन्िि 
किाचारीले सोयह दर्ि र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सभभव भएसभि सोयह दर्ि िभए 
सोको भोधलपलट िक्कल उपलब्ि गराउिेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजजि धिवेर्ि दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको लाधग फरक फरक 
धिवेर्ि दर्िपुिेछ । 

(५) यववार्को कुिै पिले उपर्फा (१) बिोजजिको धिवेर्ि दरँ्र्ा िक्कलको सिािा 
कागजपत्रको फोटो जखच्िे अििुधि िागेिा सो दर्िपुिेछ । 

(६) िक्कल धिवेर्ि दरँ्र्ा अिसूुची-१५ बिोजजिको ढाँचािा दर्िपुिेछ । 

८९. िक्कल र्स्िरुाः  

(१) सभबजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजजि िक्कल वा फोटो जखच्िको लाधग धिवेर्ि 
दर्िेपिसँग रे्हाय बिोजजिको र्स्िरु धलइा िक्कल उपलब्ि गराउिपुिेछाः 
(क) िक्कलको हकिा सक्कल पािाको प्रधि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; 

(ख) सधिधिको धिर्ाय कागजको हकिा प्रधि सक्कल पािाको प्रधि पषृ्ठको रू ५।– 
रुपैयाँको र्रले; िथा 
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(ग) धलखि कागजपत्रको िक्कल िधलइा फोटो जखच्ि चाहेिा प्रधि पािाको रू ५।– 
रुपैयाँको र्रले । 

(२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि प्रचधलि काििु बिोजजि 
िक्कल र्स्िरु  िलाग्िे पिलाइा यस र्फा बिोजजिको र्स्िरु लाग्िेछैि । 

(३) यस र्फा बिोजजि िक्कल उिार गरी लैजािे पिले िक्कल उिार गर्ाा लागेको 
खचाको व्यवस्था आफै गिुापिेछ । 

९०. र्स्िरु उललेख गिेाः  

(१) िक्कल प्रिाजर्ि गिे सभबजन्िि प्रशासकले िक्कल प्रिाजर्ि गर्ाा िक्कल लैजािे 
पिको िाि थर िथा उजरुीिा हैधसयिका साथै िक्कल उिार गरेवापि र्ाजखल गरेको 
र्स्िरु र िक्कल  पािा सिेि उललेख गरी िक्कल दर्एको व्यहोरा जिाइा िक्कल 
प्रिाजर्ि गिुापिेछ । 

९१. र्स्िरु चिुा िभइा िक्कल िदर्इिेाः सभबजन्िि प्रशासकले यस ऐि बिोजजि 
िक्कल िाग्िे पिले  िक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोजजि लाग्िे र्स्िरु 
र्ाजखल िगर्ाासभि िक्कल दर्िेछैि र सो िक्कलको आधिकाररकिा प्रिाजर्ि गिा 
पाउिेछैि । 

९२. सेबा सधुबिााः न्याययक सधिधिको बैठक बसेबापि सर्स्यहरुले पाउिे सेबा 
सधुबिाको सभबन्ििा गाँउ कायापाधलकाले िोकेबिोजजि हिुेछ । 
९३. प्रचधलि काििु बिोजजि हिुेाः यस ऐििा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधि 
उजरुीसँग सभबजन्िि प्रचधलि काििुिा कुिै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए जधिको 
हकिा सोही बिोजजि हिुेछ । 

९४. धियि बिाउिे अधिकाराः सधिधिले यस ऐिको प्रभावकारी कायाान्वयिको 
लाधग आवश्यक धियि  बिाउि सक्िछे । 
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अिसूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सँग सभबजन्िि) 

  उजरुीको ढाँचा 
    न्याययक सधिधि सिि पेश गरेको 

  धिवेर्ि-पत्र (िििुा) 
 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका, वडा िं. ......... ............... वस्ि े
............................................... को छोरा/छोरी/श्रीिधि वषा .................. 
को ...................................................... धिवेर्क (प्रथि पि) यवरुद्ध स्याङजा 
जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका वडा िं. ......... ............... वस्िे वषा 
.................. को .................................................................... यवपिी 
(र्ोस्रो पि) 

 

         यवषयाः .................................... 
 

ि धिभि वुरँ्ाहरुिा लेजखए विोजजि धिवेर्ि गर्ाछु : 
१. ि धिवेर्क र यस यववार्को र्ोस्रो पियवच संवि २०६९ सालिा सािाजजक 
परभपरा अिसुार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वषासभि अथााि २०७१ 
सालसभि हािीयवच सिुिरु र्ाभपत्य जीवि रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साल 
जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको 
सहिधि र सहकायािा छोरा जन्िेपछी क्रिशाः सिस्या रे्जखँरै् जाि थालयो । २०७१ 
सालको धिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि ् । पटक पटक घर आउि 
फोिबाट अिरुोि गरेँ  । २ पटकसभि धलि गए ँ। िर धिजले धििीसँग िेरो जीवि 
चलि सक्रै्ि, ि घर जाि सजिि, धििी जे गिुापछा गर भधि ठाडो जवाफ दर्ि थाधलि 
। के कारर्ले यस्िो हिु गयो भधि सोध्र्ा अव धिम्रो र िेरो सभवन्ि छैि आफुखसुी 
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गर र  िलाई सभपका  िगर,गरेिा राम्रो हुँरै्ि भधि िाक िभकी र त्रास िसेि दर्इि 
। लािो सियसभि िि फकेला र घर आउधलि भधि पखी वसेँ िर आईिि । 
कररव ३ वषापछी अथााि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पिुाः धलि गए ँिर यवपिी 
िसँग वोलरै् िवोली घरधभत्र धछररि र साला जेठाि पठाईशारीररक आक्रिर् गिे 
सभिको काया गरी िलाई िथािाि गाधल गलौच गरे । िजुश्कलले ज्याि जोगाई 
धिराश भएर घर फयका ए ँर अव र्ोस्रो पिश्रीििी िसँग पिुाः फयका  आउिे र र्ाभपत्य 
जीवि सिुिुर हिुे सभभाविा िभएकोले पाररवाररक यववार् धिरुपर्का लाधग यो धिवेर्ि 
दर्ि आएको छु । 

२. यस सधिधिबाट र्ोस्रो पि जझकाई जे जो वझु्िपुछा वझुी यववार् धिरुपर् 
गराईपाउँ । 

३. यस गाउँपाधलका बाट जारी भएको स्थािीय न्याययक कायायवधिको र्फा 
....विोजजि धिवेर्ि र्स्िरु रु ......, र्ोस्रो पि १ जिालाई भयार् सूचिा र्स्िरु रु 
........., पािा २ को धिवेर्िको प्रधिधलपी र्स्िरु रु ............. सिेि गरी जभिा रु 
......यसै धिवेर्िसाथ र्ाजखल गरेको छु । 

४. यो धिवेर्ि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को र्फा ४७(२) अिसुार 
यसै सधिधिको  अधिकारिेत्रधभत्र पर्ाछ । 

५. यो धिवेर्ि हर्भयार् धभतै्र छ र ि धिवेर्कलाई यस यवषयिा धिवेर्ि दर्िे 
हकरै्या प्राप्त छ । 

६. यस यवषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुिै धिकायिा कुिै प्रकारको धिवेर्ि दर्एको 
छैि । 

७. यसिा र्ोस्रो पिको िाइिी िफा का र िेरो घर िफा का पररवारका सर्स्यहरू 
जझकाई थप व्यहोरा बझु्ि सयकिेछ । 

८. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हिु,् झठुा ठहरे काििु विोजजि 
संजाय भोग्ि ियार छु । 
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धिवेर्क 

िािाः ............................. 
इधि संवि ् ............ 
साल................ियहिा......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अिसूुची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सँग सभबजन्िि) 

उजरुी र्िाा गरेको धिस्साको ढाँचा 
श्री .................... 
........................ । 

 

 

यवषय:  उजरुी र्िााको धिस्सापत्र सभबन्ििा । 

 

 

........................ बस्िे िपाइ ........................ ले .................... बस्िे 

....................... यवरुद्धिा ....................................... भिी उजरुी र्िाा गिा 
लयाएकोिा आजको धिधििा र्िाा गरी र्िाा िं. ................ कायि भएकोले यो 
धिस्सा जारी गररदर्एको छ । 

 

 

                                                            अधिकृि किाचारी  

र्स्िखि :  ………… 

          धिधि:  ........... 
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अिसूुची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सँग सभबजन्िि) 

िाररख भपााइा 
न्याययक सधिधि 

                 आधँिखोला गाउँपाधलकािा खडा गररएको िारेख भरपाई 

 

 

वार्ी       प्रधिवार्ी 
.................                   ................... 

      

                                          िदु्दा  .................... 
 

धिधि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्ि 
........... बजे यस न्याययक सधिधि/कायाालयिा उपजस्थि हिुेछु भिी सही गिे ...... 
 

 

       वार्ी ................       ................  प्रधिवार्ी  

    

 

 

इधि संवि ्……………साल...................ियहिा......................गिे.................रोज 
शभुि ्। 
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अिसूुची-४ 

 (र्फा ९ को उपर्फा (३) सँग सभबजन्िि) 

िाररख पचाा 
न्याययक सधिधि 

                                     आधँिखोला  गाउँपाधलका 
बाट जारी भएको िारेखको पचाा 

 

 

वार्ी                                        प्रधिवार्ी 

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

                                   

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

 

धिधि ............... िा .................... काि गिा ........ बजे हाजजर हिु आउिहुोला 
। 

 

 

फाँटवालाको र्स्िखि 

धिधि .................... 
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अिसूुची-५ 

       (र्फा १५ को उपर्फा (३) सँग सभबजन्िि) 

प्रधिवार्को ढाँचा 
    धलजखि जवाफको ििूिा 

          न्याययक सधिधि सिि पेश गरेको 
धलजखि जवाफ 

प्रथि पि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका वडा िं........................... वस्िे   
..................को....................... (िािा सभबन्ि उललेख गिे)  वषा ............. 
को.....................................................................धलजखि जवाफ प्रस्ििुकिाा  
 

र्ोस्रो पि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका, वडा िं. ............... वस्िे 
...................................................................को छोरा वषा ......... को 
.................................................................................................... 
यवपिी (धिवेर्क) 

 

यवषय: सभवन्ि यवच्छेर् । 

ि धिभि वुरँ्ाहरुिा लेजखए विोजजि धिवेर्ि गर्ाछु : 
१.  ि धलजखि जवाफ प्रस्ििुकिाा र यवपिी धिवेर्कयवच संवि २०६९ सालिा 
सािाजजक परभपरा अिसुार यववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल 
जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको दठक हो । २०७१ सालको धिहारिा 
िाइि गएपछी ि घर िफकेको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोि गरेको, २ 
पटकसभि धलि आएको िर ि घर िगएको,िैले यवपिी धिवेर्कलाई र्ाभपत्य जीवि 
चलि िसक्ि ेभिेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रिर् गिे सभिको काया गरेकोभधि 
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कपोलकजलपि झठुा र हुँरै् िभएका धिरािार व्यहोरा उललेख गरी यववार् गरेको कुरा 
उललेख गिा चाहान्छु । 

२.  िलाई यवपिी धिवेर्क सिेि धिली गाधल गलौच, डर, िाक, िभकी रे्खाई 
हािपाि गरी घरबाट धिकाला गरेपछी ि िाइिीिा आई वसेकी हुँ । यववाह भएको 
केही वषापछी यविा कारर् ििाथी यवधभन्न यकधसिका आरोप लगाई अपिाि गिे, गाली 
गलौच गिे लगायिका कािहरु हुँरै्गए । पररवारका अन्य सर्स्यहरुले ि िाथी घृर्ा 
गिे, वोलचाल िगिे जस्िा काया गरेपधि यवपिीबाट केही सिय िलाई िै सिथाि र 
सहयोग गरै् आएका धथए िर पछी यवपिी धिवेर्क सिेि उधिहरुसँगै धिले र िलाई 
जवरजस्ि गरबाट धिकालिे कायािा सहभागी भए  । के कुि कारर्ले वा िेरो के 
गलिीले यसो गरेका हिु भधि वझु्र्ा वेलावेला र्ाइजो िलयाएको भधि िाइिी 
पिसिेिको  आलोचिा गिे गरेका धथए । सायर् उधिहरुलाई र्ाइजोकै लोभका 
कारर् िलाई घरबाट धिकालीदर्एका हिुपुर्ाछ । िैले कुिै गलिी िगरेको र यवपिी 
लोग्िेसँग पूवावि िाया, सद्भाव र सभिाि यथावि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सभवन्ि 
यथावि कायि गरीपाउँ । 

३.  घरबाट जवरजस्ि धिकालेपछी ४ ियहिाको िावालक छोरा काखी च्यापेर 
िाइिी आएको झण्डै ३ वषासभि वेखवर, सभपका यवयहि वसी अयहले एक्कासी सभवन्ि 
यवच्छेर्को िाग गरी धिवेर्ि दर्ि ुआफैँ िा आश्चयाजिक लागेको छ, सत्य िथ्य वजुझ 
काििु विोजजि गररपाउँ 

४.  .....................................बाट जारी भएको स्थािीय न्याययक कायायविीको 
र्फा ..........विोजजि धलजखि जवाफ वापि र्स्िरु रु ......यसै धिवेर्िसाथ र्ाजखल 
गरेको छु । 

५. यो धलजखि जवाफ भयार्धभतै्र धलई ि आफैं  उपजस्थि भएको छु । 

६. यस यवषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुिै धिकायिा कुिै प्रकारको धिवेर्ि दर्एको 
छैि । 
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७. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हिु,् झठुा ठहरे काििु विोजजि 
संजाय  भोग्ि ियार छु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

धिवेर्क 

िािाः ................................... 
इधि संवि ................. साल ..................... ियहिा .............. 
गिे....................रोज शभुि ्। 
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अिसूुची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) सँग सभबजन्िि) 

न्याययक सधिधिबाट जारी भएको 
भयार् सूचिा 

.............................................................वस्िे................................................
को िाउँिा स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका कायाांलयबाट जारी भएको १५ 
(पन्र) दर्िे सूचिा 
 

 

...............................................वस्िे............................................ले िपाईंको 
यवरुद्ध ...................................यववार् परेको भधि धिवेर्ि र्िाा गरेको हुँर्ा सो 
को प्रधिधलपी यसै साथ पठाईएको छ । अिाः िपाईले यो भयार् वझेुको वा ररि 
पूवाक िािेल भएको धिधिले १५(पन्र) दर्ि धभत्रिा आफ्िो भिाइ सयहि आफैं  वा 
काििु विोजजिको वारेश िाफा ि यस कायाालयिा हाजजर हिु आउिहुोला । अन्यथा 
काििु विोजजि हिुे व्यहोरा जािकारी गराईन्छ । 

 

 

 

इधि सभबि...................साल.......................ियहिा......................गिे 
रोज.............शभुि.्........ । 
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अिसूुची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सँग सभबजन्िि) 

धिर्ायको ढाँचा 
............................................... न्याययक सधिधि 

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

 

धिर्ाय 

संवि ............... सालको धिवेर्ि िं........ 
यवषयाः वलेसीबाट पािी झारेको । 

 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका वडा िं.............................वस्िे  

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

                                                          यवरुद्ध 

                                स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका  

         वडा िं.............       वस्ि े

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

स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजजि धिवेर्ि र्िाा भई 
सोही ऐिको र्फा ४६ विोजजि गठि भएको न्याययक सधिधि सिि प्रस्ििु हिु 
आएको िदु्दाको संजिप्त िथ्य र धिर्ाय यस प्रकार छाः 
(१) .............. गाउँपाधलका वडा िं. ....................... िक्सा धसट िं.... 
यक.िं........िे.फ...........को घरजग्गािा पजश्चि िफा का यक.िं..........का संधियार 
यवपिी ...................ले घर विाउँर्ा आफ्िो घरजग्गािा धसिािासभि आई जोधड 
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विाएको िर छि िथा वलेसीको पािी आफ्िो घर कभपाउण्डधभत्र झािेगरी विाएको 
हुँर्ा सो वलेसी वन्र् गराइपाउँ भन्ने धिवेर्कको धिवेर्ि व्यहोरा । 

(२) .............. गाउँ पाधलकाबाट प्रचधलि भवि धििाार् सभवन्िी िापर्ण्ड 
विोजजि इजाजि प्राप्त गरी भविको िक्सा सिेि स्वीकृि गराई सो िक्सा विोजजि 
भवि धििाार् गरेको हुँ । यवपिी धिवेर्कले भिे विोजजि आफ्िो घरको छि िथा 
वलेसीको पािी धिजको घर कभपाउण्डधभत्र झािे िगरेको आफ्िै घरजग्गािा झािे 
गरेको हुँर्ा झठुा धिवेर्ि खारेज गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको धलजखि जवाफ । 

(३) .............. गाउँपाधलकाबाट स्थलगि धिररिर् िथा सवेंिर् गिा गएका 
प्रायवधिक टोधलले स्थलगि धिररिर् गरी धिधि.........िा पेश गरेको स्केच सयहिको 
प्रधिवेर्िबाट प्रत्यथीको घरिफा बाट छि िथा वलेसीको पािी खस्र्ा धिवेर्कको घर 
कभपाउण्डधभत्र पिे गरेको रे्जखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेजखि भएको  । 

(४) यववार्का र्वैु पिलाई िेलधिलाप गराउिे प्रयोजिका 
लाधग.......................... गाउँपाधलका वडा िं........,................. िा रहेको 
िेलधिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलधिलाप हिु िसकी फयका  आएको । 

 

धिर्ाय 

र्वैु पिलाई सिुवुाईको लाधग आज पेशी िोयकएकोिा यववार्का सभवजन्िि पिहरु 
स्वयिं िथा धिजहरुबाट धियिु गरेका काििु व्यवसायीहरु सिेिको भिाई सिुी पिुाः 
धिलापत्र गिुाहोस भधि सभझाउँर्ा वझुाउँर्ा पधि धिलापत्र गिा िञ्जुर िगिुा भएकोले 
फाइलिा संलग्ि प्रिार् कागजहरुको सिेि िूलयाङ्कि गरी स्थािीय सरकार संचालि 
ऐि २०७४ को र्फा ४९(२) विोजजिधिर्ाय दर्िपुिे हिु आई धिर्ायिफा  यवचार 
गर्ाा धिवेर्कको यक. िं....को पजश्चििफा  प्रत्यथीको यक.िं....को घरजग्गा जोधडएर 
रहेकोिा यववार् रे्जखएि । धिवेर्कको भिाई अिसुार आफ्िो घर कभपाउण्डधभत्र 
प्रत्यथीको छि िथा वलेसीको पािी झारेको हो होइि भधि स्थलगि रुपिै जाँचवझु 
गरी प्रायवधिक प्रधिवेर्ि पेश गिा कायाालयबाट खयट गएका प्रायवधिक किाचारीले 
धिधि.............िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रायवधिक प्रधिवेर्ि सिेिबाट धिवेर्कको 
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िाग र्ावी विोजजि आफ्िो घर कभपाउण्डधभत्र प्रत्यथीको छि िथा वलेसीबाट पािी 
झिे गरेको भन्ने पयुष्ट हिुे रे्जखन्छ । प्रत्यथीले यस कायाालयबाट पाररि गरेको 
िक्सािा सिेि छि िथा वलेसीको पािी आफ्िै घरजग्गािा झािे भधि रे्खाईएको र 
धिवेर्कको घर कभपाउण्डधभत्र पािी झािा पाउिपुछा भधि प्रत्यथीले र्ावी यवरोि गिा 
सिेि िसकेको र प्रचधलि काििु र प्रचलिबाट सिेि अकााको घर कभपाउण्डधभत्र 
आफ्िो छि िथा वलेसीको पािी झािा पाउिे िरे्जखएको हुँर्ा धिवेर्कको िाग विोजजि 
प्रत्यथीले आफ्िो छि िथा वलेसीबाट आफ्िै घर जग्गािा पािी झािे प्रवन्ि गिुापिे 
रे्जखन्छ । धिवेर्कको घर कभपाउण्डिा पािी झािा िपाउिे ठहछा  । सो ठहिााले 
िपजशल बिोजजि गिुा । 

िपजशल 

१. सरोकारवालाले िक्कल िाग गिा आएिा धियिािसुार र्स्िरु धलई िक्कल दर्ि ु
। 

२. यो धिर्ायिा जचि िवझेु ३५ दर्िधभत्र ..............जजलला अर्ालििा 
पिुरावेर्ि गिा जाि ुभधि प्रत्यथीलाई सिुाईदर्ि ु। 

३. भयार्धभत्र पिुरावेर्ि िपरेिा काििु विोजजि धिर्ाय कायाान्वयि गिुा/गराउि ु
। 

 

इधि संवि.्........... साल...................ियहिा..................गिे...............रोज  

शभुि ्। 
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अिसूुची-८ 

(र्फा ४८ को सँग सभबजन्िि) 

अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्शको ििूिा 
स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका 
 

    न्याययक सधिधि 

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

आरे्श 

संवि ............................ सालको धिवेर्ि िं........ 
यवषयाः  यपधडिलाई उपचार गराउिे सभवन्ििा । 

................. जजलला ...............गाउँपाधलका वडा िं............ 

........................वस्िे...........................................प्रथि पि यवरुद्ध 

................. जजलला...........गाउँपाधलका वडा िं.............वस्िे 

..................……..र्ोस्रो पि यसिा धिवेर्कको िाग विोजजि 

..........................जजलला वडा िं................................ वस्िे ...............को 
िाधि ..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को ................ले 
आफुलाई असाध्य रोग लाधग धियधिि रुपिा हप्ताको २ पटक िगृौला डायलोधसस 
गिा जचयकत्सकले जशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषा .................. को 
...........................ले धियधिि रुपिा डायलोधसस गिा अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया 
िभएको वहािा गिे गरेको, कयहले कयहले कायाालयको कािको व्यस्ििाले फुसार् 
िधिलेको आदर् कारर् जिाई आफुले धियधिि प्राप्त गिुापिे स्वाथ्य सेवा प्राप्त गिा 
िसकेको हुँर्ा आफ्िो जीवि झिझि खिरायिु वन्रै् गएको भधि अस्पिालको 
जचयकत्सकको पजुाा र जशफाररस सयहि पेश हिु आएको धिवेर्ि उपर प्रारजभभक रुपिा 
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जाँचवझु गर्ाा व्यहोरा ििाधसव रे्जखएको हुँर्ा हाललाई धिवेर्कको लाधग जचयकत्सकले 
जशफाररस गरे विोजजि हरेक हप्ता २ पटक डायलोधसस गिुा गराउि ुिथा धिजको 
स्वाथ्य लाभका लाधग आवश्यक अन्य प्रवन्ि सिेि धिलाउि ुभधि स्थािीय सरकार 
संचालि ऐि २०७४ को र्फा ४९(८) विोजजि यवपिी ........................को 
िाििा यो अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श धिधसल 
सािेल राखी यवपिीलाई लेखी  पठाईदर्ि ु। यो आरे्श अिसुार उपचार भएको 
जािकारी प्राप्त गरी धिधसल सािेल राख्न ुर धियिािसुार पेश गिुा । 

 

ईधि संवि ................... साल ..........ियहिा....गिे रोज……….शभुि ्। 
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अिसूुची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सँग सभबजन्िि) 

      धिलापत्रको लाधग धिवेर्िको ढाँचा 
स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधिसिि पेश गरेको धिलापत्रको 
संयिु धिवेर्िपत्र स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका, वडा िं. ......... ......वस्िे 
.............................को छोरा/छोरी/श्रीिधि वषा ............को.....................धिवेर्क           

 

(प्रथि पि) 

यवरुद्ध.............. जजलला. ............. गाउँपाधलका वडा िं. ......... ............... 
वस्िे वषा .................. को ............................................धलजखि जवाफकिाा 
(र्ोस्रो पि) 

यवषयाः सभवन्ि यवच्छेर् । 

हािी धिवेर्क  धिभि धलजखि धिवेर्ि गर्ाछौाः 
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािाजजक परभपरा अिसुार यववाह 
गररएकोिा कररव  २ वषासभि  सिुिरु र्ाभपत्य जीवि रहेको धथयो । हािीबाट 
२०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको,   सोयह वषा २०७१ सालको 
धिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोि 
गरेको, धलि गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भधि धिवेर्कको धिवेर्ि परेको 
। 

२. आफुलाई र्ाइजो िलयाएको धिउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी 
जवरजस्ि घरबाट धिकाला गरेको हो । आफु खुशीले िाइि गई वसेको होइि 
अझपधि लोग्िेप्रधि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सभिाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको 
सभवन्ि यथावि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको धलजखि जवाफ रहेको 
३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषा लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक 
सन्िािको जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िििटुाव 
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भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा ..................... गाउँपाधलकाको न्याययक 
सधिधि िाफा ि वडा िं. ................. अन्िगािको ............................ िेलधिलाप  
केन्द्रिा िेलधिलापकिाा .................को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी धिली 
आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा जे जस्िा यवषयिा असिझर्ारी िथा वेिेल भएको 
भएिापिी हािीयवच एक अकााप्रधि यवश्वास, सर्भाव र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्िे 
स्वास्िीको सभवन्ि यवच्छेर् गरी पाउँ भन्ने धिवेर्ि र्ावी छोधड पिुाः सिुिरु सभवन्िका 
साथ र्ाभपत्य जीविलाई व्यवजस्थि ढंगले अगाधड वढाउिे छौं । धिवेर्कको घरिा 
ित्काल लोग्िे स्वास्िी धिधल वस्िे वािावरर् िहिुे भएकोले छुिै ठाउिा डेरा धलई 
वस्ि हािी र्वैु पि सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को र्फा 
४७ (२) विोजजि यो धिलापत्रको संयिु धिवेर्ि पेश गरेका छौं , लेजखए विोजजि 
धिलापत्र गरी पाउँ । 

४. ..................गाउँपाधलका स्थािीय न्याययक कायायविी विोजजि यो 
धिलापत्रको संयिु धिवेर्ि र्स्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संलग्ि छ । 

५. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हिु,् झठुा ठहरे काििु विोजजि सहुँला 
वझुाउँला । 

 

 

धिवेर्कहरु...................................... प्रथि पि 

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

 

 

 

 

 

इधि संवि ् ............साल................ियहिा.....................गिे.................रोज 
शभुि ्। 
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अिसूुची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सँग सभबजन्िि) 

धिलापत्रको ढाँचा 
 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधिसिि पेश गरेको धिलापत्रको 
संयिु धिवेर्िपत्र 

.............. जजलला. ............. गाउँपाधलका, वडा िं. ......... ............... वस्िे 

....................................................को छोरा/छोरी/श्रीिधि वषा .................. 
को .................................................................धिवेर्क (प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

.............. जजलला   . ............. गाउँपाधलका, वडा िं 

धलजखि जवाफकिाा........................को ................वस्िे वषा........................ 
(र्ोस्रो पि) 

यवषयाः सभवन्ि यवच्छेर् । 

हािी धिवेर्क  धिभि धलजखि धिवेर्ि गर्ाछौं : 
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािाजजक परभपरा अिसुार यववाह 
गररएकोिा कररव  २ वषासभि  सिुिरु र्ाभपत्य जीवि रहेको धथयो । हािीबाट 
२०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको,   सोयह वषा २०७१ सालको 
धिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोि 
गरेको, धलि गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भधि धिवेर्कको धिवेर्ि परेको 
। 

२. आफुलाई र्ाइजो िलयाएको धिउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी 
जवरजस्ि घरबाट धिकाला गरेको हो । आफु खुशीले िाइि गई वसेको होइि 
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अझपधि लोग्िेप्रधि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सभिाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको 
सभवन्ि यथावि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको धलजखि जवाफ रहेको  । 

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषा लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक 
सन्िािको जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िििटुाव 
भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा ..................... गाउँपाधलकाको न्याययक 
सधिधि िाफा ि वडा िं. ................. अन्िगािको ............................ िेलधिलाप 
केन्द्रिा िेलधिलापकिाा .................को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी धिली 
आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा जे जस्िा यवषयिा असिझर्ारी िथा वेिेल भएको 
भएिापिी हािीयवच एक अकााप्रधि यवश्वास, सर्भाव र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्िे 
स्वास्िीको सभवन्ि यवच्छेर् गरी पाउँ भन्ने धिवेर्ि र्ावी छोधड पिुाः सिुिरु सभवन्िका 
साथ र्ाभपत्य जीविलाई व्यवजस्थि ढंगले अगाधड वढाउिे छौं । धिवेर्कको घरिा 
ित्काल लोग्िे स्वास्िी धिधल वस्िे वािावरर् िहिुे भएकोले छुिै ठाउिा डेरा धलई 
वस्ि हािी र्वैु पि सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को र्फा 
४७ (२) विोजजि यो धिलापत्रको संयिु धिवेर्ि पेश गरेका छौं , लेजखए विोजजि 
धिलापत्र गरी पाउँ । 

४. ..................गाउँपाधलका स्थािीय न्याययक कायायविी विोजजि यो 
धिलापत्रको संयिु धिवेर्ि र्स्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संलग्ि छ । 

५. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हिु,् झठुा ठहरे काििु विोजजि सहुँला 
वझुाउँला । 

 

 धिवेर्कहरु 

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

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

 

इधि संवि.्............साल...................ियहिा......................गिे.................रोज 
शभुि ्। 
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अिसूुची-११ 

    (र्फा ६० को उपर्फा (३) सँग सभबजन्िि) 

                                   िेलधिलापकिाािा सूचीकृि हिुे धिवेर्ि ढाँचा 
न्याययक सधिधि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका सिि पेश गरेको धिवेर्ि 

 

यवषयाः िेलधिलापकिाािा सूचीकृि हिु पाउँ । 

 

प्रस्ििु यवषयिा िपधसलिा उललेजखि कागजािहरुको प्रधिधलपी साथै राखी ............  
गाउँपाधलकाको न्याययक सधिधि अन्िगािका ............ िेलधिलाप केन्द्रिा सूचीकृि 
भई िेलधिलाप गराउि अििुिी पाउँ भिी धिवेर्ि गर्ाछु । 

िपधसल 

१) िागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
२) एस एल सी सभि उधिर्ा गरेको शैजिक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
३) िेलधिलापकिााको िाधलि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 
४) िेलधिलाप सभबन्िी अिभुव र 

५) व्यजिगि यववरर्  

 

 

धिवेर्क 

   िाि थराः .............. 
   र्स्िखिाः .............. 
   धिधिाः ................... 
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अिसूुची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सँग सभबजन्िि) 

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

 

यवषयाः भररभराई पाउँ भन्ने वारे । 

......वस्िे................................धिवेर्क÷वार्ी÷प्रधिवार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्िे.............यवपिी÷वार्ी÷प्रधिवार्ी 
िदु्धा 

ि धिवेर्क धिवेर्ि वापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी धिभि व्यहोरा धिवेर्ि गर्ाछु 
। 

१. उपरोि यवपिी संगको उललेजखि िदु्धा यस गाउँपाधलका÷को न्याययक सधिधिको 
धिधि..............को धिर्ाय बिोजजि िैले यस कायाालयिा राखेको र्स्िरु÷रकि 
धिधि..............को श्री...................जजलला अर्ालिको फैसला बिोजजि िैले भरी 
भराई पाउिे ठहर भएको हुँर्ा उि रकि भरी भराई पाउि यो धिवेर्ि पेश गरेको 
छु । 

२. िैले यस कायाालयिा जभिा गरेको र्स्िरु÷रकिको भरपाई÷रधसर्÷भौचरको सक्कलै 
प्रधि र सभिािीि श्री.......................जजलला अर्ालिको अजन्िि फैसलाको 
छायाकपी यसै साथ संलग्ि छ । 

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

धिवेर्क 

धिज.............. 
ईधि संवि..................साल...................ियहिा.............गिे........रोज शभुि ्। 
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अिसूुची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सँग सभबजन्िि) 

चलि चलाउि ेधिवेर्ि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका पेश गरेको 
धिवेर्ि पत्र 

यवषयाः चलि चलाई पाउँ भन्ने वारे । 

.......वस्िे.....................धिवेर्क÷वार्ी÷प्रधिवार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्िे..................यवपिी÷वार्ी÷प्रधिवार्ी 
िदु्धा 

ि धिवेर्क धिवेर्ि वापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी धिभि व्यहोरा धिवेर्ि गर्ाछु 
। 

१. उपरोि यवपिीसंगको उललेजखि िदु्धा यस गाउँपाधलका÷को न्याययक सधिधिबाट 
धिधि........िा धिर्ाय भई उि घर जग्गा (वा जिु सभपजि भोग गिा पाउिे गरी 
धिर्ाय भएको छ सो सभपजि वा वस्ि ुउललेख गिे) िेरो हक भोग र स्वाधित्वको 
हिुे ठहर भएकोिा श्री...... जजलला अर्ालििा यवपिीले पिुरावलोकि गरेकोिा 
सभिािीि अर्ालिबाट सिेि धिधि.............. िा धिर्ाय हुँर्ा न्याययक सधिधिकै 
धिर्ायलाई सर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँर्ा सो िेरो हक भोगको कायि 
भएको सभपजि रहेको हुँर्ा जशघ्राधिजशघ्र िलाई उि सभपजि चलि चलाई पाउि यो 
धिवेर्ि पेश गरेको छु । 

२. यसै धिवेर्ि साथ रे्हायका कागजािहरु संलग्ि गरेको छु । 

क. न्याययक सधिधिले धिधि............िा गरेको धिर्ायको छाँयाँकपी 
ख. श्री...........जजलला अर्ालिले गरेको धिधि.............को सर्र फैसलाको छाँयाँकपी 
ग. यस यववार् सभवद्ध धिधसल यसै कायाालयिा रहेको छ । 

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

धिज............... 
ईधि संवि..................साल...................ियहिा.............गिे........रोज शभुि ् 
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अिसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सभबजन्िि) 

सभपधि रोक्काको अरे्श 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधि 

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

आरे्श 

संवि ................. सालको धिवेर्ि िं........ 
यवषयाः सभपधि हस्िान्िरर् रोक्का 

.............. जजलला. ............. गाउँपाधलका, वडा िं. ......... ............... वस्िे 

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

.................. को........................................................धिवेर्क (प्रथि पि) 

                यवरुद्ध 

............जजलला...........गाउँपाधलका, वडा िं....यवपिी (र्ोश्रो 
पि)..........वस्िे....वषा.....को यसिा धिवेर्कको िाग बिोजजि......जजलला........ 
......गाउँपाधलका, वडा िं.... िे.फ.........यक.िं........ जग्गािा बिेको.........को 
िाििा रहेको अवण्डाको..................वगायफटको चार िलले घर र धलग लगापाि 
सिेि यवपिी....सभपजि धिज यवपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्जरुी यविा हक 
हस्िान्िरर् हिु सक्िे आशंका गरी धिवेर्कले दर्एको धिवेर्ि उपर प्रारजभभक रुपिा 
जाँचवझु गर्ाा व्यहोरा ििाधसव रे्जखएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यिी को िाििा रहेको 
उजललजखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् गिा धसफाररस िदर्ि वडालाई र अको आरे्श 
िभएसभिका लाधग उि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् िगिुा/गिा िदर्ि ुभिी िालपोि 
कायाालयको िाििा सिेि स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को र्फा ४९ (६) 
बिोजजि यो रोक्काको आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श धिधसल सािेल राखी 
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सभवजन्िि कायाालयहरुिा पठाईदर्ि ु। यो आरे्श अिसुार रोक्का भएको जािकारी 
प्राप्त गरी धिधसल सािेल राख्न ुर धियिािसुार पेश गिुा । 

 

ईधि संवि................साल.............िायहिा...........गिे‘..........रोज शभुि ्। 
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अिसूुची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सँग सभबजन्िि) 

िक्कलको लाधग धिवेर्ि 

स्याङजा जजलला आधँिखोला गाउँपाधलका न्याययक सधिधि 

आधँिखोला गाउँपाधलकािा पेश गरेको 
धिवेर्ि पत्र 

यवषयाः िक्कल पाउँ भन्ने बारे । 

............बस्िे ………………………………………………………..धिवेर्क/वार्ी/प्रधिवार्ी 
                 यवरुद्ध 

............... बस्िे .................................................... यवपिी/वार्ी/प्रधिवार्ी  

िदु्दााः …………………….................................... । 

ि धिवेर्क धिवेर्ि र्स्िरु वापि रु. १०।– साथै राखी धिभि व्यहोरा धिवेर्ि गर्ाछुाः 
(१) उपरोि यवपिीसँगको उललेजखि िदु्दािा अध्ययिको लाधग रे्हायका 
कागजािहरु आवश्यक परेको हुँर्ा प्रिाजर्ि प्रधिधलपी पाउँ भिी यो धिवेर्ि साथ 
उपजस्थि भएको छु । अिाः िक्कलको प्रिाजर्ि प्रधिधलपी पाउँ । 

      रे्हाय 

क)............................................................... 
ख)............................................................... 
ग)................................................................ 
घ) ............................................................... 
ङ) ............................................................... 
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२) लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे काििु बिोजजि सहुँला बझुाउँला । 

 

धिवेर्क 

धिज .......................... 
इधि सभवि ्......... साल .... ियहिा .... गिे रोज ्... शभुि ्................ 
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  आज्ञाले, 

                                                                                              उज्जल भसुाल 

प्रिखु प्रशासकीय अधिकृि    
 

 


