
 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

कञ्चन गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित  
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भाग-१  
कञ् चन गाउँपालिका  

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, रुपन्देही 
 

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बिोशजि कञ् चन 
गाउँपालिका, गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको सर्यसाधारणको जानकारीका िालग 
प्रकािन गररएको छ ।   

कञ्चन गाउँपालिकाको न्याययक सलिलतिे उजरुीको कारर्ाही यकनारा गदाय अपनाउनपुने 
कायययर्लधका सम्बन्धिा व्यर्स्था गनय बनेको ऐन,२०७८ 

प्रस्तार्नााः न्याययक सलिलतिे प्रचलित कानून बिोशजि उजरुीको कारर्ाही र यकनारा गदाय 
अपनाउनपुने कायययर्लध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एरं् पारदशियता कायि गरी कानूनको िासन तथा 
न्यायप्रलतको जनयर्श् र्ास कायि राखी रहनको िालग प्रचिनिा रहेको संघीय काननुिा भए देशख 
बाहेक थप कानूनी व्यर्स्था गनय र्ाञ्छनीय भएकोिे, 
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नेपािको संयर्धानको धारा २२१ को उपधारा (१) बिोशजि कञ् चन गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ 
। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि "कञ्चन गाउँपालिका न्याययक सलिलत (कायययर्लध 
सम्बन्धी) ऐन, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा; 
(क)  “उजरुी” भन् नािे सलिलत सिि परेको उजरुीबाट िरुु भएको प्रचलित कानून 

बिोशजि सलिलतिे कारर्ाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्ने” भन् नािे तोयकएको सम्पशिको िूलयांकन गररँदा भ्याउने हदिाई सम्झन ु
पदयछ ।  

           )ग(   “चिन चिाईददने भन् नािे लनणयय पश्चात हक अलधकार प्राप्त भएको   व्यशििाई 
कुनै र्स्त ुर्ा सम्पशि भोग गनय ददने काययिाई सम्झनपुदयछ । 

(घ) “जिानत” भन् नािे कुनै व्यशि र्ा सम्पशििाई न्याययक सलिलतिे चाहेको 
र्खतिा उपशस्थत र्ा हाशजर गराउन लिएको शजम्िा र्ा उिरदाययत्र्िाई 
सम्झनपुदयछ ।   

                              (ङ)   “तािेिी” भन् नािे न्याययक सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रका यर्र्ादहरुिा सम्र्शन्धत  

पििाई र्झुाईने म्याद,  सूचना,  आदेि,  पूजी र्ा जानकारी पत्र ररतपूर्यक 
बझुाउने काययिाई सम्झनपुछय ।  

(च) “तायदात” भन् नािे सम्पशिको यर्र्रण र्ा गन्ती गरेको संख्या जलनने व्यहोरा 
र्ा सम्पशिको फाँटर्ारी र्ा िगतिाई सम्झनपुदयछ ।  

(छ) “तोयकएको” र्ा “तोयकए बिोशजि” भन् नािे यस ऐन अन्तगयत बनकेो लनयििा 
तोयकए बिोशजि सम्झनपुछय । 

(ज) “दरपीठ” भन् नािे न्याययक सलिलत सिि पेि हनु आएका कुनै कागजपत्रको 
सम्बन्धिा ररत नपगेु र्ा कानूनिे दताय नहनु े र्ा निाग्ने भएिा त्यसको 



कञ्चन, खण्ड: ५, भाग:१ संख्या: १४, लिलत:२०७८/०४/१० गते   

3 
 

पछालड पयि सोको कारण र अर्स्था जनाइ अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेशखददन े
लनदेिन र्ा व्यहोरािाई सम्झनपुदयछ ।  

(झ) “नािेसी” भन् नािे कुनै व्यशिको नाि, थर र र्तन सिेतको यर्स्ततृ यर्र्रण 
खिुाइएको व्यहोरािाई सम्झनपुदयछ ।  

(ञ) “नालिि” भन् नािे कुनै यर्र्ादको यर्षयिा दफा ८ बिोशजि ददएको उजरुी, 
लनरे्दन र्ा यफराद सम्झनपुछय ।  

(ट)   “लनणयय यकताब” भन् नािे सलिलतिे उजरुीिा गरेको लनणययको अलभिेख राख् नको 
िालग खडा गरेको उजरुीिा लनणयय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा 
कारणको संशिप्त उलिेख भएको यकताब सम्झनपुछय । 

(ठ)  “पन्चकृलत िोि”  भन् नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पशिको स्थिगत तथा स्थानीय    

अर्िोकन िूलयांकन गरी यर्क्री यर्तरण हनुसक्ने उशचत ठहराएर लनशश्चत 
गरेको   िलुयिाई सम्झनपुदयछ ।    

                              (ड)    “पेिी” भन् नािे न्याययक सलिलत सिि लनणययाथय पेि हनुे यर्र्ादहरुिा 
पिहरुिाई  उपशस्थत गराइ सनुरु्ाइ गने काििाई सम्झनपुदयछ ।  

(ढ) “प्रलतबादी” भन् नािे बादीिे जसका उपर उजरुी दताय गदयछ सो व्यशि र्ा 
संस्था सम्झनपुछय । 

                              (ण)     “र्कपत्र”  भन् नािे यर्र्ाद सम्बन्धिा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका   

कुरा िेशखने र्ा िेशखएको कागजिाई सम्झनपुछय ।  

                              (त)   “बन्द ईजिास” भन् नािे न्याययक सलिलत अन्तगयत लनरुपण हनुे   यर्र्ादहरुिध्ये 
गोप्य प्रकुलतको यर्र्ाद भएको र सम्बद्ध पिहरुबीच गोपनीयता कायि गनय 
आर्श्यक  देशखएिा सम्र्द्ध पिहरु िात्र सहभागी हनुेगरी प्रर्न्ध गरीएको 
सनुरु्ाई कििाई सम्झनपुछय ।  

(थ)   “बादी” भन् नािे कसै उपर सलिलत सिि उजरुी दताय गने व्यशि र्ा संस्था 
सम्झनपुछय । 

                              (द)   “िूलतर्ी” भन् नािे न्याययक सलिलत अन्तगयत यर्चाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा      

अदाितिा सिेत यर्चारालधन भईरहेको अर्स्थािा न्याययक सलिलतिे लनणयय गदाय 
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अन्य यर्चारालधन िदु्धािा प्रभायर्त हनुे देशखएिा प्रभार् पाने िदु्धाको फैसिा 
नभएसम्ि प्रभायर्त हनुे िदु्दा   स्थलगत गने काययिाई सम्झनपुछय ।  

(ध)  “िगापात” भन् नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्तर लनहीत टहरा,  बोट यर्रुर्ा,  

खलुिा जलिन र त्यसिा रहेका सबैखािे संरचना र्ा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  

सेरोफेरो र सम्पूणय अर्यर्िाई सम्झनपुदयछ ।  
                  (न)   “सदरस्याहा”  भन् नािे धरौटीिा रहेको रकिको िगत किा गरी आम्दानीिा र्ाध्न े

काययिाई सम्झनपुछय ।     

  (प) “सभा” भन् नािे गाउँसभा सम्झनपुछय । 

                         (फ)   “सलिलत” भन् नािे न्याययक सलिलत सम्झनपुछय र सो िव्दिे स्थानीय ऐनको दफा  

४८   को उपदफा (६) बिोशजिको सलिलतिाइय सिेत जनाउनेछ । 

(ब) “साि र्सािी” भन् नािे हरेक र्षयको िालग छुिा-छुिै हनुे गरी प्रलत र्षयको 
लनलिि स्थायी रुपिा तय गररएको ितय सम्झनपुछय। 

                            (भ)   “स्थानीय ऐन” भन् नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४”  सम्झनपुछय । 

  (ि) "संयर्धान" भन् नािे नपेािको संयर्धान सम्झनपुछय । 

पररच्छेद -२ 
सलिलतको अलधकार  

३. उजरुीिा लनणयय सम्बन्धी कािाः सलिलतिा दताय भएका उजरुी र्ा उजरुीको लनणयय गने र्ा दताय 
भएको नालिि र्ा उजरुीको कुनै व्यहोरािे िगतकिा गने अलधकार सलिलतिाइय िात्र हनुेछ। 

४.  लनणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य कािाः (१) दफा ३ िा उलिेख भएको र्ा प्रचलित कानूनिे 
सलिलत र्ा सलिलतको सदस्यिे नै गने भन् न ेव्यर्स्था गरेको र्ा काययको प्रकृलतिे सलिलत र्ा 
सलिलतको सदस्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको देशख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा 
तोयकएको कियचारी र त्यसरी नतोयकएकोिा सलिलतिे लनणयय गरी तोकेको र्ा अलधकार प्रदान 
गरेको कियचारीिे गनुयपनेछ । 
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  (२) तोयकएको िाखा प्रिखु र्ा तोयकएका अन्य कियचारीिे यस ऐन र प्रचलित 
कानून बिोशजि तोयकएको काि गदाय सलिलतको संयोजक र्ा सलिलतिे तोकेको सदस्यको 
प्रत्यि लनदेिन, देखदेख र लनयन्त्रणिा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोशजि कायययर्लध अर्िम्बन गनुयपनेाः सलिलतिे उजरुी र्ा उजरुीको कारर्ाही र 
यकनारा गदाय प्रचलित र सम्बशन्धत संघीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए देशख बाहेक यस ऐन 
बिोशजिको कायययर्लध अर्िम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलिलतिे हेनेाः सलिलतिाइय देहाय बिोशजिको उजरुीहरूिा कारबाही र यकनारा गने अलधकार 
रहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगयतको उजरुी, 
(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिका प्रयेषत 

उजरुी, 
(ग) संयर्धानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकि अलधकार अन्तगयत सभािे बनाएको 

कानून बिोशजि लनरूपण हनुे गरी लसशजयत उजरुी, तथा 
(घ) प्रचलित कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सलिलतको िते्रालधकाराः सलिलतिे दफा ६ अन्तगयतका िध्ये देहाय बिोशजिका उजरुीहरूिा िात्र 
िेत्रालधकार ग्रहण गने तथा कारर्ाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्यशिको हकिा उजरुीका सबै पि गाउँपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकार 
लभत्र बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचलित कानून र संयर्धानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अदाित र्ा 
न्यायाधीकरण र्ा लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अदाित र्ा लनकायबाट 
िेिलििाप र्ा लििापत्रको िालग प्रयेषत गररएको, 

(घ) अचि सम्पशि सिारे्ि रहेको यर्षयिा सो अचि सम्पशि गाउँपालिकाको 
भैगोलिक िेत्रालधकार लभत्र रयहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बशन्धत यर्षयर्स्त ु रहेकोिा सो घटना गाउँपालिकाको 
भैगोलिक िेत्र लभत्र घटेको । 
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पररच्छेद-३ 

उजरुी तथा प्रलतर्ाद दताय 

८. यर्र्ाद दताय गनेाः (१) कसै उपर यर्र्ाद दताय गदाय र्ा उजरुी चिाउँदा प्रचलित कानून बिोशजि 
हकदैया पगेुको व्यशििे सलिलतको तोयकएको िाखा सिि उजरुी दताय गनयसक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि उजरुी ददंदा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि 
खिुाउनपुने कुरा सबै खिुाइय तथा पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची -१ बिोशजिको 
ढाँचािा ददनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) िा िेशखए देशख बाहेक उजरुीिा देहाय बिोशजिको व्यहोरा सिेत 
खिुाउनपुनेछाः 

(क) बादीको नाि, थर, र्तन र लनजको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे र 
बज्यै को नाि; 

(ख) प्रलतबादीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र 
स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको र्तन; 

(ग) गाउँपालिकाको नाि सयहत सलिलतको नाि; 

(घ) उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूणय यर्र्रण; 
(ङ) गाउँपालिकािे तोके अनसुारको दस्तरु बझुाएको रलसद र्ा लनस्सा; 
(च) सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बशन्धत कानून; 

(छ) बादीिे दार्ी गरेको यर्षय र सोसँग सम्बन्धीत प्रिाणहरू; 

(ज) हदम्याद िाग्न े भएिा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पगेुको  सम्बन्धी 
व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पशिसँग सम्बशन्धत यर्षय भएकोिा सो सम्पशि चि भए रहेको स्थान, 
अर्स्था तथा अचि भए चारयकलिा सयहतको सबै यर्र्रण । 

 (४)  प्रचलित कानूनिा कुनै यर्िेष प्रयक्रया र्ा ढाँचा र्ा अन्य केयह उलिेख  भएको रहेछ 
भने  सो सन्दभयिा आर्श्यक यर्र्रण सिेत खिेुको हनुपुनेछ । 

 (५) कुनै यकलसिको िलतपूती भराउनपुने अथर्ा बण्डा िगाउनपुने अर्स्थाको उजरुीको हकिा 
त्यस्तो िलतपूती र्ा बण्डा र्ा चिनको िालग सम्बशन्धत अचि सम्पशिको यर्र्रण खिेुको हनुपुनेछ 
। 
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९. यर्र्ाद दताय गरी लनस्सा ददनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोशजि प्राप्त उजरुी दताय गरी 
बादीिाइय तारेख तोयक अनसूुची-२ बिोशजिको ढाँचािा यर्र्ाददतायको लनस्सा ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि तारेख ददनपुने अर्स्थािा तारेख तोक्दा अनसूुची-३ 
बिोशजिको ढाँचािा तारेख भपायइय खडा गरी सम्बशन्धत पिको दस्तखत गराइय लिलसि सािेि 
राख्नपुछय । 

 (३) उपदफा (२) बिोशजि तारेख भपायइयिा तोयकएको तारेख तथा उि लिलतिा हनुे 
कायय सिेत उलिेख गरी सम्बशन्धत पििाइय अनसूुची-४ बिोशजिको ढाँचािा तारेख पचाय 
ददनपुनेछ । 

१०. उजरुी दरपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोशजि पेि भएको उजरुीिा प्रयक्रया 
नपगेुको देशखए परुा गनुयपने देहायको प्रयक्रया परुा गरी अथर्ा खिुाउनपुने देहायको व्यहोरा 
खिुाइ लयाउन ुभन् ने व्यहोरा िेखी पाँच ददनको सिय तोकी तथा यर्र्ाददताय गनय नलिलने भए 
सो को कारण सयहतको व्यहोरा जनाइय दरपीठ गरेिा बादीिाइय उजरुी यफताय ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि प्रयक्रया नपगेुको भनी दरपीठ गरी यफताय गरेको उजरुीिा 
दरपीठिा उलिेख भए बिोशजिको प्रयक्रया परुा गरी पाच ददनलभत्र लयाएिा दताय गररददनपुछय 
। 

  (३) उपदफा (१) बिोशजिको दरपीठ आदेि उपर शचि नबझु्ने पििे सो आदेि 
भएको लिलतिे लतन ददन लभत्र उि आदेिको यर्रूध्दिा सलिलत सिि लनरे्दन ददन   
सक्नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि ददएको लनरे्दन व्यहोरा िनासीर् देशखए सलिलतिे 
उपदफा (१) बिोशजिको दरपीठ बदर गरी यर्र्ाद दताय गनय आदेि ददनसक्नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बिोशजि आदेि भएिा उजरुी प्रिासकिे त्यस्तो यर्र्ाद दताय गरी 
अरू प्रयक्रया परुा गनुयपनेछ । 

११. दताय गनय नहनुेाः उजरुी प्रिासकिे दफा ८ बिोशजि पेि भएको उजरुीिा देहाय बिोशजिको 
व्यहोरा दठक भए नभएको जाँच गरी दताय गनय नलिलने देशखएिा दफा १० बिोशजिको प्रयक्रया 
परुा गरी दरपीठ गनुयपनेछाः 
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(क) प्रचलित कानूनिा हदम्याद तोयकएकोिा हदम्याद र्ा म्याद लभत्र उजरुी परे 
नपरेको; 

(ख) प्रचलित कानून बिोशजि सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोशजि िाग्ने दस्तरु दाशखि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पशि र्ा अलधकारसँग सम्बशन्धत यर्षयिा यर्र्ाद लनरूपण गनुयपने 

यर्षय उजरुीिा सिारे्ि रहेकोिा त्यस्तो सम्पशि र्ा अलधकार यर्षयिा उजरुी 
गनय बादीको हक स्थायपत भएको प्रिाण आर्श्यक पनेिा सो प्रिाण रहे 
नरहेको; 

(ङ) उि यर्षयिा उजरुी गने हकदैया बादीिाइय रहे नरहेको; 
(च) लिखतिा परुागनुयपने अन्य ररत पगेु नपगेुको; तथा 

१२. दोहोरो दताय गनय नहनुेाः (१) यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानून 
बिोशजि सलिलत र्ा अन्य कुनै अदाित र्ा लनकायिा कुनै पििे उजरुी गरी सलिलत र्ा उि 
अदाित र्ा लनकायबाट उजरुीिा उलिेख भएको यर्षयिा प्रिाण बझुी र्ा नबझुी यर्र्ाद 
लनरोपण भैसकेको यर्षय रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि यर्पिको बीचिा सोही 
यर्षयिा सलिलतिे उजरुी दताय गनय र कारर्ाही गनय हुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि दताय गनय नलिलने उजरुी भिुर्ि दताय भएकोिा सो 
व्यहोरा जानकारी भएपलछ उजरुी जनुसकैु अर्स्थािा रहेको भए पलन सलिलतिे उजरुी खारेज 
गनुयपनेछ ।  

१३. उजरुी साथ लिखत प्रिाणको सक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुी साथ पेि गनुयपने प्रत्येक लिखत 
प्रिाणको सक्कि र कम्तीिा एक प्रलत नक्कि उजरुी साथै पेि गनुयपनेछ र उजरुी प्रिासकिे 
त्यस्तो लिखतिा कुनै कैयफयत जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिाण सम्बशन्धत लिलसििा 
राख्नछे । 

१४. उजरुी तथा प्रलतर्ाद दताय दस्तरुाः (१) प्रचलित कानूनिा यर्र्ाद दताय दस्तरु तोकीएकोिा सोही 
बिोशजि तथा दस्तरु नतोयकएकोिा एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

              (२) प्रचलित कानूनिा प्रलतर्ाद दताय दस्तरु निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रलतर्ाद 
दताय दस्तरु िाग्नेछ । 
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१५. प्रलतर्ाद पेि गनुयपनेाः (१) प्रलतबादीिे दफा २० बिोशजि म्याद र्ा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद 
र्ा सूचनािा तोयकएको सियार्लध लभत्र उजरुी प्रिासक सिि आफै र्ा र्ारेस िाफय त लिशखत 
प्रलतर्ाद दताय गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि प्रलतर्ाद पेि गदाय प्रलतबादीिे भएको प्रिाण तथा 
कागजातका प्रलतलियप साथै संिग्न गरी पेि गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलतर्ादीिे लिशखत ब्यहोरा ददँदा अनसूुची-५ बिोशजिको ढाँचािा ददनपुनेछ । 

१६. प्रलतर्ाद जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा १५ बिोशजि पेि भएको प्रलतर्ाद जाँच गरी 
कानून बिोशजिको ररत पगेुको तथा म्याद लभत्र पेि भएको देशखए दताय गरी सलिलत सिि 
पेि हनुे गरी लिलसि सािेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि प्रलतर्ाद दताय हनुे भएिा उजरुी प्रिासकिे प्रलतबादीिाइय 
बादी लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. लिखतिा परुा गनुयपने सािान्य ररताः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा अन्यत्र िेशखए देशख 
बाहेक सलिलत सिि दताय गनय लयाएका उजरुी तथा प्रलतर्ादिा देहाय बिोशजिको ररत सिेत 
परुा गनुयपनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपािी कागजिा बायाँ तफय  १.५ ईन्च, पयहिो पषृ्ठिा 
िीरतफय  लतन ईन्च र त्यसपलछको पषृ्ठिा १.५ ईन्च छोडेको तथा प्रत्येक 
पषृ्ठिा बशिस हरफिा नबढाइय कागजको एकातफय  िात्र िेशखएको;  

 (ख) लिखत दताय गनय लयाउने प्रत्येक व्यशििे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको िीर 
पछुारिा छोटकरी दस्तखत गरी अशन्ति पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक तथा 
लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

   (ग) कुनै कानून व्यर्सायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बायाँ 
तफय  लनजको कानून व्यर्सायी दताय प्रिाणपत्र नंबर, नाि र कानून 
व्यर्सायीको यकलसि खिुाइय दस्तखत गरेको; तथा 

   (घ) लिखतको अशन्ति प्रकरणिा यस लिखतिा िेशखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, 
झटु्ठा ठहरे कानून बिोशजि सहुँिा बझुाउँिा भने्न उलिेख गरी सो िलुन 
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लिखत दताय गनय लयाएको र्षय, ियहना र गते तथा र्ार खिुाइय लिखत दताय 
गनय लयाउने व्यशििे दस्तखत गरेको, । 

               तर ब्यहोरा परुाइ पेि भएको लिखत लिनिाइ यो उपदफािे बाधा पारेको 
िालनने छैन ।  

  (२) लिखतिा यर्षयहरू क्रिबध्द रूपिा प्रकरण प्रकरण छुट्याइय संयलित र ियायददत 
भाषािा िेशखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखतिा पेटबोलििा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यर्र्रण र व्यशिको 
नाि, थर, ठेगाना तथा अन्य यर्र्रण स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखत दताय गनय लयाउने र्ा सलिलतिा कुनै कागज गनय आउनेिे लनजको नाि, 
थर र र्तन खिेुको नागररकता र्ा अन्य कुनै प्रिाण पेि गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेि गनुयपनेाः उजरुी र्ा प्रलतर्ाद दताय गनय लयाउनेिे यर्पिीको िालग उजरुी तथा 
प्रलतर्ादको नक्कि तथा संिग्न लिखत प्रिाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुयपछय । 

१९. उजरुी र्ा प्रलतर्ाद संिोधनाः (१) लिखत दताय गनय लयाउने पििे सलिलतिा दताय भइसकेको 
लिखतिा िेखाइ र्ा टाइप र्ा िदु्रणको सािान्य त्रटुी सच्याउन लनरे्दन ददन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनरे्दनिा िाग बिोशजि सच्याउँदा दार्ी तथा 
प्रलतर्ादिा गरीएको िाग र्ा दार्ीिा ििुभतु पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको 
संिोधन िाग गरेको देखेिा उजरुी प्रिासकिे सो बिोशजि सच्याउन ददन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि संिोधन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अको 
पििाइय ददनपुनेछ । 

पररच्छेद-४ 

म्याद तािेिी तथा तारेख  

२०. म्याद सूचना तािेि गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोशजि यर्र्ाददताय भएपलछ बयढिा 
दइुय ददन लभत्र प्रलतबादीका नाििा प्रचलित कानूनिा म्याद तोयकएको भए सोही बिोशजि र 
नतोयकएको भए पन्र ददनको म्याद ददइय सम्बशन्धत र्डा कायायिय िाफय त उि म्याद र्ा 
सूचना तािेि गनय सक्नेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बिोशजि म्याद र्ा सूचना तािेि गदाय दफा ९ बिोशजिको उजरुी 
तथा उि उजरुी साथ पेि भएको प्रिाण कागजको प्रलतलिपी सिेत संिग्न गरी पठाउनपुनेछ 
। 

  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन एक भन्दा बढी 
प्रलतर्ादीिाइय म्याद ददनपुदाय प्रिाण कागजको नक्कि कुनै एकजना ििु प्रलतर्ादीिाइय पठाइय 
बाँयकको म्यादिा प्रिाण कागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा 
िेखी पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त भएको म्याद र्डा कायायियिे बढीिा तीन ददन 
लभत्र तािेि गरी तािेिीको व्यहोरा खिुाइय सलिलतिा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (१) बिोशजि म्याद तािेि हनु नसकेिा देहाय बिोशजिको यर्द्यतुीय 
िाध्यि र्ा पलत्रकािा सूचना प्रकािन गरेर म्याद तािेि गनुयपनेछाः  

(क) म्याद तािेि गररनपुने व्यशिको कुनै फ्याक्स र्ा इयिेि र्ा अन्य कुन ै
अलभिेख हनु सक्ने यर्द्यतुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलतबादीिे म्याद तािेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने िनालसब आधार छ 
भने्न देशखएिा सलिलतको लनणययबाट कुनै स्थानीय दैलनक पलत्रकािा सूचना 
प्रकािन गरेर र्ा स्थानीय एफ.एि. रेलडयो र्ा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना 
प्रसारण गरेर; र्ा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद तािेि गराउँदा म्याद तािेि हनु सक्ने 
िनालसब कारण देशखएिा सलिलतको आदेिबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय 
िाफय त । 

  (६) यस ऐन बिोशजि म्याद जारी गनुयपदाय अनसूुची-६ बिोशजिको ढाँचािा जारी 
गनुयपनेछ । 

२१. रोहर्रिा राख् नपुनेाः यस ऐन बिोशजि र्डा कायायिय िाफय त तािेि गररएको म्यादिा 
सम्बशन्धत र्डाको अध्यि र्ा सदस्य तथा कशम्तिा दइुयजना स्थानीय भिादिी रोहर्रिा 
राख् नपुनेछ ।  

२२. रीत बेरीत जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे म्याद तािेिीको प्रलतरे्दन प्राप्त भएपलछ 
रीतपूर्यकको तािेि भएको छ र्ा छैन जाँच गरी आर्श्यक भए सम्बशन्धत र्डा सशचर्को 
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प्रलतरे्दन सिेत लिइय रीतपूर्यकको देशखए लिलसि सािेि राशख तथा बेरीतको देशखए बदर गरी 
पनुाः म्याद तािेि गनय िगाइय तािेिी प्रलत लिलसि सािेि राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि जाँच गदाय सम्बशन्धत कियचारीिे बदलनयत राशख कायय 
गरेको देशखए उजरुी प्रिासकिे सो व्यहोरा खिुाइय सलिलत सिि प्रलतरे्दन पिे गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजिको प्रलतरे्दनको व्यहोरा उपयिु देशखए सलिलतिे सम्बशन्धत 
कियचारी उपर कारर्ाहीको िालग काययपालिका सिि िेशख पठाउन सक्नेछ । 

२३. तारेखिा राखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ९ बिोशजि यर्र्ाद दताय गरेपलछ उजरुीकतायिाइय 
र दफा १६ बिोशजि प्रलतर्ाद दताय गरेपलछ प्रलतबादीिाइय तारेख तोयक तारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उजरुीका पिहरूिाइय तारेख तोक्दा तारेख तोयकएको ददन गररने कािको व्यहोरा 
तारेख भपायइय तथा तारेख पचायिा खिुाइय उजरुीका सबै पििाइय एकै लििानको लिलत तथा 
सिय उलिेख गरी एकै लििानको तारेख तोक्नपुछय । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि तारेख तोयकएको सियिा कुनै पि हाशजर नभए पलन 
तोयकएको कायय सम्पन् न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हाशजर भएको पििाइय तारेख 
तोकी सियिा हाशजर नभइय पलछ हाशजर हनुे पििाइय अशघ हाशजर भइय तारेख िाने पिसँग 
एकै लििान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछय । 

  (४) यस दफा बिोशजि तोयकएको तारेखिा उपशस्थत भएका पिहरूिाइय साथै राखी 
सलिलतिे उजरुीको कारर्ाही गनुयपछय । 

  (५) उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन तोयकएको तारेखिा कुन ै
पि उपशस्थत नभए पलन सलिलतिे यर्र्ादको यर्षयिा कारर्ाही गनय बाधा पने छैन । 

२४. सलिलतको लनणयय बिोशजि हनुेाः सलिलतिे म्याद तािेिी सम्बन्धिा प्रचलित कानून तथा यस 
ऐनिा िेशखए देशख बाहेकको यर्षयिा आर्श्यक प्रयक्रया लनधायरण गनय सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सनुर्ाइय तथा प्रिाण बझु्ने सम्बन्धिा 
 

२५. प्रारशम्भक सनुर्ाइयाः (१) िेिलििापबाट यर्र्ाद लनरुपण हनु नसकी सलिलतिा आएका यर्र्ाद 
प्रलतर्ाद दताय र्ा बयान र्ा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुर्ाइयको िालग पेि भएको 



कञ्चन, खण्ड: ५, भाग:१ संख्या: १४, लिलत:२०७८/०४/१० गते   

13 
 

यर्र्ादिा उपिब्ध प्रिाणका आधारिा तत्काि लनणयय गनय सयकन ेभएिा सलिलतिे यर्र्ाद पेि 
भएको पयहिो सनुर्ाइयिा नै लनणयय गनय सक्नेछ । 

  (२) सलिलत सिि पेि भएको यर्र्ादिा उपदफा (१) बिोशजि तत्काि लनणयय गनय 
सयकने नदेशखएिा सलिलतिे देहाय बिोशजिको आदेि गनय सक्नेछाः- 

(क) यर्र्ादिा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनय प्रिाण बझु्ने र्ा अन्य कुनै कायय 
गने; 

(ख) यर्र्ादिा बझु्नपुने प्रिाण ययकन गरी पिबाट पेि गनय िगाउने र्ा सम्बशन्धत 
लनकायबाट िाग गने आदेि गने;  

(ग) िेिलििापका सम्बन्धिा यर्र्ादका  पिहरूसँग छिफि गने; तथा 
(घ) यर्र्ादका  पि उपशस्थत भएिा सनुरु्ाइको िालग तारेख तथा पेशिको सिय 

तालिका लनधायरण गने । 

  (३) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सलिलतिे स्थानीय 
ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोशजिको उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउने आदेि 
गनुयपनेछ । 

२६. प्रिाण दाशखि गनेाः बादी र्ा प्रलतबादीिे कुनै नयाँ प्रिाण पेि गनय अनिुलत िाग गरी लनरे्दन 
पेि गरेिा उजरुी प्रिासकिे सोही ददन लिन सक्नेछ । 

२७. लिखत जाचँ गनेाः (१) सलिलतिे उजरुीिा पेि भएको कुनै लिखतको सत्यता परीिण गनय 
रेखा र्ा हस्तािर यर्िेषज्ञिाइय जाँच गराउन जरूरी देखेिा सो लिखतिाइय असत्य भन्ने पिबाट 
परीिण दस्तरु दाशखि गनय िगाइय रेखा र्ा हस्तािर यर्िेषज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्नेछ 
। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि जाँच गदाय िनालसर् िायफकको सिय तोकी आदेि 
गनुयपनेछ र सिय लभत्र जाँच सम्पन् न हनुको िालग यथासम्भर् व्यर्स्था गनुयपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बिोशजि जाँच गदाय लिखत असत्य ठहरीएिा लिखत सत्य रहेको 
भने्न पिबाट िागेको दस्तरु असिु गरी उपदफा (१) बिोशजि दस्तरु दाशखि गने पििाइय 
भराइयददनपुछय । 

२८. सािी बझु्नेाः (१) सलिलतबाट सािी बझु्ने आदेि गदाय सािी बझु्ने ददन तोकी आदेि गनुयपनेछ 
। सािी राख्दा बढीिा ५ जना राख् नपुने ।  
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  (२) उपदफा (१) बिोशजि आदेि भएपलछ उजरुी प्रिासकिे उजरुीको पििाइय 
आदेििा उलिेख भएको लिलतिा सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने तारेख तोयकएको ददनिा आफ्नो सािी सलिलत सिि उपशस्थत 
गराउन ुसम्बशन्धत पिको दाययत्र् हनुेछ । 

२९. सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए 
तापलन नाबािक र्ा अिि र्ा र्दृ्धर्दृ्धा पि रहेको उजरुीिा सािी बकपत्रको िालग 
तोयकएको तारेखको ददन उपशस्थत नभएको र्ा उपशस्थत नगराइएको सािीिाइय सलिलतिे म्याद 
तोयक सलिलतको तफय बाट शझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि सािी शझकाउँदा बकपत्र हनुे तारेख तोकी म्याद जारी 
गनुयपनेछ र उजरुीका पिहरूिाइय सिेत सोयह लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे सािी बकपत्रको िालग तोयकएको ददन 
पिहरूसँग लनजहरूिे उपशस्थत गराउन लयाएका साशिको नािार्िी लिइय सलिलत सिि पेि 
गनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग तोयकएको तारेखको ददन उजरुीका सबै पििे सािी 
उपशस्थत गराउन लयाएको भए कायायिय खलुनासाथ तथा कुनै पििे सािी उपशस्थत गराउन 
नलयाएको भए ददनको बाह्र बजेपलछ सलिलतिे उपिब्ध भए सम्िका सािीको बकपत्र 
गराउनपुनेछ । 

३१. बन्देज गनय सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको यर्षयर्स्त ुभन्दा फरक प्रकारको 
तथा सािी र्ा उजरुीको पििाइय अपिालनत गने र्ा शझझ्याउने र्ा अनशुचत प्रकारको प्रश्न 
सोलधएिा सलिलतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय बन्देज गनय सक्नेछ । 

  (२) नाबािक र्ा र्दृ्ध र्ा असि र्ा लबरािीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस्तो उजरुीिा 
कुनै पिको उपशस्थलत र्ा अन्य कुनै िनालसब कारणिे सािीिाइय बकपत्र गनय अनशुचत दबार् 
परेको र्ा पने प्रबि सम्भार्ना रहेको छ भने्न सलिलतिाइय िागेिा सलिलतिे त्यस्तो पिको 
प्रत्यि उपशस्थलतिाइय बन्देज गरी लनजिे सािीिे नदेख् ने गरी िात्र उपशस्थत हनु आदेि गनय 
सक्नेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बिोशजि आदेि गरेिा सािीिे नदेख् न े गरी पि उपशस्थत हनु े
व्यर्स्था लििाउने दाययत्र् सलिलतको हनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) र्ा (२) बिोशजि गदाय सलिलतिे उजरुीसँग सम्बशन्धत आर्श्यक 
प्रश् न तयार गरी सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

३२. पेिी सूची प्रकािन गनुयपनेाः (१) उजरुी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िकु्रर्ार अगािी हप्ताको िालग 
पेिी तोयकएको यर्र्ादहरुको  साप्तायहक पेिी सूची तथा तोयकएको ददन उि ददनको िालग 
पेिी तोयकएका यर्र्ादहरूको पेिी सूची प्रकािन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुशस्थलतिा लनजिे 
शजम्िेर्ारी तोकेको सलिलतको सदस्यिे प्रिाणीत गनुयपनेछ । 

३३. दैलनक पेिी सूचीाः (१) उजरुी प्रिासकिे दफा ३२ बिोशजिको साप्तायहक पेिी सूचीिा 
चढेका यर्र्ादहरूको  तोयकएको ददनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीिा टाँस्न 
िगाउनपुनेछ तथा एक प्रलत सलिलतका सदस्यहरूिाइय उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सूचीिा यर्र्ादहरू उलिेख गदाय यर्र्ाददतायको 
आधारिा देहायको क्रििा तयार गरी प्रकािन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबािक पि भएको यर्र्ाद; 

  (ख) िारररीक असिता र्ा अपाङ्गता भएको व्यशि पि भएको यर्र्ाद; 

  (ग) सिरी र्षय उिेर परुा भएको र्धृ्द र्ा र्धृ्दा पि भएको यर्र्ाद; तथा 
  (घ) यर्र्ाददतायको क्रिानसुार पयहिे दताय भएको यर्र्ाद। 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि पेिी सूची तयार गदाय िलुतर्ीबाट जागेका तथा सर्ोच्च 
अदाित, उच्च अदाित तथा शजलिा अदाितबाट पनुाः इन्साफको िालग प्राप्त भइय दताय भएको 
यर्र्ादको हकिा िरुूिा सलिलतिा दताय भएको लिलतिाइय न ैदताय लिलत िालन क्रि लनधायरण 
गनुयपनेछ । 

  (४) उपदफा (१) र्ा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सलिलतिे यर्र्ादको सनुर्ाइय र 
कारर्ाही तथा यकनारा गनुयपनेछ । 

३४. उजरुी प्रिासकको शजम्िेर्ारी हनुेाः पेिी सूचीिा चढेका यर्र्ादहरू कायायिय खिेुको एक 
घण्टा लभत्र सलिलत सिि सनुर्ाइयको िालग पेि गने तथा उि ददनको तोयकएको कायय सयकए 
पलछ सलिलतबाट यफताय बशुझलिइय सरुशित राख्न ेशजम्िेर्ारी उजरुी प्रिासकको हनुेछ । 
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३५. प्रिाण सनुाउन सक्नेाः सलिलतिे दफा २५ बिोशजि तोयकएको तारेखको ददन उपशस्थत सबै 
पििाइय अको पििे पेि गरेको प्रिाण एर्ि ्कागजात देखाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बारेिा 
अको पिको कुनै कथन रहेको भए लिशखत बयान गराइय लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ । 

३६. यर्र्ादको सनुर्ाइय गनेाः (१) सलिलतिे दरैु् पिको कुरा सनुी लनजहरूको यर्र्ादको सनुर्ाइय 
तथा लनणयय गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सनुर्ाइय तथा लनणयय गदाय पिहरूको रोहर्रिा 
गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजि यर्र्ादको सनुर्ाइय गदाय इजिास कायि गरी सनुर्ाइय गनय 
िनालसर् देशखएिा सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

                तर दबैु पिको भनाइ तथा शजयकर सनु्निाइ उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायि गनय 
बाधा हनुे छैन । 

३७. बन्द इजिासको गठन गनयसक्ने (१) सलिलतिे ियहिा तथा बािबालिका सिारे्ि रहेको तथा 
आर्श्यक देखेको अन्य यर्र्ादको सनुर्ाइयको िालग बन्द इजिास कायि गरी सनुर्ाइय गनय 
सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको बन्द इजिासिा यर्र्ादका  पि तथा अन्य 
सरोकारर्ािा बाहेक अन्य व्यशििाइय इजिासिा प्ररे्ि गनय नपाउने गरी बन्द इजिासको 
गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्द इजिासबाट हेररने यर्र्ादको काि कारर्ाही, यपडीतको नाि थर ठेगाना 
िगायतका यर्षय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्द इजिास सम्बन्धी अन्य व्यर्स्थााः (१) बन्द इजिासबाट हेररएका यर्र्ादहरुको  
कागजातको प्रलतलियप बादी, प्रलतर्ादद र लनजको यहतिा असर परेको कुनै सरोकारर्ािा बाहेक 
अरू कसैिाइय उपिब्ध गराउनहुुँदैन । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको यर्र्ादको तथ्य खिुाइय कुनै सिाचार कुन ै
पत्रपलत्रकािा संप्रषेण हनु ददन ुहुँदैन । 

  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सलिलतिे पिको 
गोपलनयता तथा यहतिा प्रलतकुि प्रभार् नपने गरी सिाचार संप्रषेण गनय भने कुनै बाधा पनेछैन 
। 
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३९. थप प्रिाण बझु्नेाः यर्र्ादको सनुर्ाइयको क्रििा यर्र्ादको कुनै पिको अनरुोधिा र्ा यर्र्ाद 
सनुर्ाइयको क्रििा सलिलत आफैिे थप प्रिाण बझु्नपुने देखेिा उजरुीका पिहरूिाइय थप प्रिाण 
पेि गनय पेि गने तारेख तोयक आदेि गनय सक्नेछ । 

४०. स्र्ाथय बाशझएको यर्र्ादहेनय नहनुेाः सलिलतको सदस्यिे देहायका यर्र्ादको कारर्ाही र यकनारािा 
संिग्न हनुहुुँदैनाः- 

(क) आफ्नो र्ा नशजकको नातेदारको हक यहत र्ा सरोकार रहेको लबर्ाद; 

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग "नशजकको नातेदार" भन्नािे 
अपतुािी पदाय कानून बिोशजि अपतुािी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलिकता क्रििा 
रहेको व्यशि, िािा, िाइज,ु सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलत 
र्ा पत्नी तफय का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दददी, 
बयहनी, लभनाज,ु बयहनी ज्र्ाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्र्ाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा 
त्यस्तो नाताका व्यशिको एकासगोििा रहेको पररर्ारको सदस्य सम्झनपुछय 
। 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसयतिा गरेको कुनै कायय र्ा लनज संिग्न रहेको कुनै 
यर्षय सिारे्ि रहेको कुनै यर्र्ाद; 

(ग) कुनै यर्षयिा लनजिे यर्र्ादचलने र्ा नचलने यर्षयको छिफििा सहभालग भइय 
कुनैराय ददएको भए सो यर्षय सिारे्ि रहेको यर्र्ाद; र्ा 

(घ) अन्य कुन ै कारणिे आधारभतू रूपिा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका 
पररर्ारका सदस्यको कुनै स्र्ाथय बाशझएको यर्र्ाद। 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको कुनै अर्स्था देशखएिा जनु सदस्यको त्यस्तो अर्स्था 
पछय उि सदस्यिे यर्र्ादहेनय नहनुे कारण खिुाइय आदेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रलतकुि हनुे गरी कुनै सदस्यिे कुनै यर्र्ादको कारर्ायह र 
यकनारािा सहभालग हनु िागेिा यर्र्ादको कुनै पििे आर्श्यक प्रिाण सयहत यर्र्ादको 
कारर्ायह यकनारा नगनय लनरे्दन ददन सक्नेछ  र सो सम्बन्धिा काि कारबाही स्थानीय 
ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार यर्र्ादलनरुपण हनु नसक्ने अर्स्थािा स्थानीय ऐनको दफा 
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे तोकेको सलिलतिे काि कारर्ाही र 
यकनारािा गनेछ । 
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  (५) उपदफा (४) बिोशजि गदाय सभािे यर्र्ादका  पिहरूिाइय सोयह उपदफा 
बिोशजि गदठत सलिलतबाट यर्र्ादको कारर्ायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइय उि 
सलिलत सिि उपशस्थत हनु पठाउनपुनेछ । 
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पररच्छेद-६ 

लनणयय र अन्य आदेि 

४१. लनणयय गनुयपनेाः (१) सलिलतिे सनुर्ाइयको िालग पेि भएको यर्र्ाद हेदाय कुनै प्रिाण बझु्नपुने 
बाँकी नरही यर्र्ाद यकनारा गने अर्स्था रहेको देशखएिा सोही पेिीिा यर्र्ादिा लनणयय 
गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि लनणयय गरेपलछ लनणययको व्यहोरा लनणयय यकताबिा िेशख 
सलिलतिा उपशस्थत सदस्यहरू सबैिे दस्तखत गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजि गररएको लनणययको दफा ४२ र अन्य प्रचलित कानून 
बिोशजि खिुाउनपुने यर्र्रण खिेुको पूणय पाठ लनणयय भएको लिलतिे बढीिा सात ददन लभत्र 
तयार गरी लिलसि सािेि राख् नपुछय ।   

(४) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सिय अभार् अथर्ा अन्य 
कुनै िनालसर् कारणिे गदाय सोयह ददन यर्र्ाद लनणयय गनय नसक्ने भएिा आगािी हप्ताको कुन ै
ददनको िालग अको पेिी तारेख तोक्नपुनेछ । 

४२. लनणययिा खिुाउनपुनेाः (१) सलिलतिे दफा ४१ बिोशजि गरेको लनणययको पूणयपाठिा यस दफा 
बिोशजिका कुराहरू खिुाइय अनसूुची-७ बिोशजिको ढाँचािा तयार गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि पूणयपाठ तयार गदाय बादी तथा प्रलतर्ादीको शजयकर, 
लनणयय गनुयपने देशखएको यर्षय, दरैु् पिबाट पेि भएको प्रिाणका कुराहरू सिेतको यर्षय 
खिुाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) िा उलिेख भए देशख बाहेक पणूयपाठिा देहायका कुराहरू सिेत 
खिुाउनपुनेछाः- 

(क) तथ्यको व्यहोरा; 
(ख) यर्र्ादको कुनै पििे कानून व्यर्सायी राखेको भएिा लनजिे पेि गरेको 

बहस नोट तथा बहसिा उठाइएका ििु यर्षयहरु; 

(ग) लनणयय गनयको िालग आधार लिइएको प्रिाणका साथै दरैु् पिबाट पेि भएको 
प्रिाण तथा त्यसको यर्श् िेषण; 
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(घ) लनणयय कायायन्र्यन गनयको िालग गनुयपने यर्षयहरूको लसिलसिेर्ार उलिेख 
सयहतको तपलसि खण्ड; तथा 

(ङ) लनणयय उपर पनुरारे्दन िाग्ने भएिा पनुरारे्दन िाग्ने शजलिा अदाितको नाि 
र के कलत ददनलभत्र पनुरारे्दन गनुयपने हो सो सिेत ।  

 (४) उपदफा २ तथा ३ िा उलिेख भए देशख बाहेक देहायका कुराहरु सिेत लनणययिा 
खिुाउन सक्नेछाः- 
(क) सािी र्ा सजयलिनको बकपत्रको सारांि; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या र्ा अर्िम्बन गरेको भए सो नजीरको यर्र्रण र 
यर्र्ादिा उि नजीरको लसद्धान्त के कुन आधारिा िाग ुभएको हो अथर्ा 
िाग ुनभएको हो भन् न कारण सयहतको यर्श् िेषण; 

(ग) लनणययबाट कसैिाइय कुनै कुरा ददन ुभराउन ुपने भएको भए कसिाइय के कलत 
भराइय ददनपुने हो सोको यर्र्रण; तथा 

(घ) यर्र्ादको क्रििा कुनै िािसािान र्ा प्रिाणको रुपिा केयह र्स्त ु सलिलत 
सिि पेि भएको भए सो िािसािान र्ा र्स्तकुो हकिा के गने हो भन् न े
यर्षय । 

४३. प्रारशम्भक सनुर्ाइयिा लनणयय हनुसक्नेाः (१) सलिलतिे पयहिो सनुर्ाइयको िालग पेि भएको 
अर्स्थािा नै यर्र्ादिा थप प्रिाण बशुझरहनपुने अर्स्था नरहेको देखेिा अथर्ा हदम्याद र्ा 
हकदैया र्ा सलिलतको िते्रालधकार नरहेको कारणिे यर्र्ाद लनणयय गनय नलिलने देखेिा पयहिो 
सनुर्ाइयिा नै लनणयय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनणयय िेत्रालधकारको अभार् रहेको कारणिे भएको 
अर्स्थािा िेत्रालधकार ग्रहण गने अदाित र्ा स्थानीय तह र्ा अन्य लनकायिा उजरुी गनय 
जान ुभलन सम्बशन्धत पििाइय जानकारी ददन ुपनेछ । 

४४. लनणयय संिोधनाः (१) सलिलत सिि यर्र्ादको पि र्ा कुनै सरोकारर्ािािे यर्र्ादको लनणययिा 
भएको कुनै िेखाइयको त्रटुी संिोधन गरी पाउन शजयकर लिइय लनणययको जानकारी भएको पैंलतस 
ददन लभत्र लनरे्दन ददन सक्नेछ ।  
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  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनरे्दन परी सलिलतिे हेदाय सािान्य त्रटुी भएको र 
संिोधनबाट लनणययको िूि आियिा कुनै हेरफेर नहनुे देखेिा छुिै पचाय खडा गरी लनरे्दन 
बिोशजि लनणयय संिोधन गने आदेि ददनसक्नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजिको आदेि िूि लनणययको अलभन् न अङ्गको रुपिा लिइनेछ 
। 

४५. लनणययिा हेरफेर गनय नहनुेाः (१) सलिलतका सदस्य अथर्ा अरु कसैिे पलन सलिलतका 
सदस्यहरुको दस्तखत भैसकेपलछ लनणययिा कुनै प्रकारको थपघट र्ा केरिेट गनय हुँदैन । 

 (२) कसैिे उपदफा (१) बिोशजि को कसरु गने कियचारीिाइय आर्श्यक कारर्ाहीको िालग 
सम्बशन्धत लनकायिा िेशख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनणयय भएपलछ गनुयपने कारर्ाही: (१) उजरुी प्रिासकिे सलिलतबाट लनणयय भएपश्चात लनणयय 
यकताबिा सलिलतका सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको ययकन गरी लनणयय यकताब र लिलसि 
शजम्िा लिनपुछय । 

  (२) यस ऐन बिोशजि लनणययको पूणयपाठ तयार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तखत 
भैसकेपलछ उजरुी प्रिासकिे लनणययको कायायन्यर्य गनयका िालग तत्काि गनुयपने केही कायय 
भए सो सम्पन् न गरी लिलसि अलभिेखको िागी पठानपुछय । 

४७. लनणयय गनयपने अर्लधाः (१) सलिलतिे प्रलतर्ाद दाशखि भएको र्ा बयान गनुयपनेिा प्रलतबादीको 
बयान भएको लिलतिे तथा प्रलतर्ाद दाशखि नभएको र्ा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्याद 
भिुान भएको लिलतिे नब्बे ददनलभत्र यर्र्ादको अशन्ति लनणयय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको सियार्लध गणना गदाय िेिलििापको िालग पठाइयएको 
यर्र्ादको हकिा िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको सिय कटाइय अर्लध गणना गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन यर्र्ादिा बझु्नपुने प्रिाण 
तथा परुा गनुयपने प्रयक्रया बाँयक नरही यर्र्ादलनणयय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र 
ददनलभत्र अशन्ति लनणयय गनुयपनेछ ।  

४८.  अन्तररि संरिणात्िक आदेि जारी गनय सयकनेाः  
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (देशख  )ङ (सम्ि उशलिशखत 
यर्षयिा तत्काि अन्तररि संरिणात्िक आदेि जारी गनय सयकनेछ । यस्तो आदेि जारी 
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गदाय लनरे्दकिे पेि गरेको कागजात, लनजको अर्स्था र र्स्तगुत पररशस्थलतको प्रारशम्भक 
छानयर्न गरी तत्काि आदेि नगरे लनरे्दकिाई पनय सक्ने नकारात्िक प्रभार्को िलुयांकन 
गनुय पदयछ । न्याययक सलिलतिे जारी गने अन्तररि संरिणात्िक आदेि अनसूुची-८ िा 
उलिेख गरे बिोशजि हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-७ 

सलिलतको सशचर्ािय 

४९. सलिलतको सशचर्ाियाः  (१) सलिलतको काययसम्पादनिाइय सहशजकरणा गनय एक सशचर्ािय 
रहने छ । 

  (२) उपदफा (१) र्िोशजिको सशचर्ाियिा काययपालिकािे आर्श्यता अनसुार उजरुी 
प्रिासक, अलभिेख प्रिासक तथा अन्य कियचारीहरुको व्यर्स्था गनय सक्नेछ । 
सशचर्ाियको काययसम्पादनिाइय व्यर्शस्थत गनय सशचर्ािय अन्तगयत उजरुी िाखा/ फाँट तथा 
अलभिेख िाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए देशख बाहेक 
उजरुी प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोशजि हनुेछाः 

(क) पेि भएका उजरुी, प्रलतर्ाद र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पगेुको भए 
कानून बिोशजि िाग्ने दस्तरु लिइय दताय गने र दताय गनय नलिलन ेभए कारण 
जनाइय दरपीठ गने; 

(ख) यर्र्ादिा प्रिाणको िालग पेि भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसँग लभडाइय 
दठक देशखएिा प्रिाशणत गने र लिलसि सािेि राख् ने तथा सक्कििा केही 
कैयफयत देशखएिा सो जनाइय सम्बशन्धत पिको सही छाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेि भएका लिखत साथ संिग्न हनुपुने प्रिाण तथा अन्य कागजात छ र्ा 
छैन भए ठीक छ र्ा छैन जाँच्ने; 
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(घ) सलिलतको आदेििे शझकाउनपुने प्रलतबादी, सािी र्ा अन्य व्यशिको नाििा 
म्याद जारी गने; 

(ङ) यर्र्ादका पििाइय तारेख र्ा पेिी तारेख तोक्ने; 
(च) सलिलत सिि पेि हनुपुने लनरे्दन दताय गरी आदेिको िालग सलिलत सिि 

पेि गने; 

(छ) कानून बिोशजि र्ारेस लिने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्ने लनरे्दन लिइय आर्श्यक 
कारर्ाही गने; 

(ज) सलिलतबाट भएको आदेि कायायन्र्यन गने गराउने; 
(झ) सलिलतिा पेि र्ा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपायइय गने िगायतका 

काययहरु गने; 

(ञ) आर्श्यकतानसुार सलिलतको तफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिलतको आदेििे तािेि गनुयपने म्याद तािेि गनेगराउन,े तािेि भएको 
म्यादको तािेिी जाँची रीतपूर्यकको नभए पनुाः जारी गने तथा अन्य अदाित 
र्ा लनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकािे तािेि गररददनपुने म्याद तािेि गने 
गराउने; 

(ठ) लनणयय यकताब र उजरुीको लिलसि शजम्िा लिने; 
(ड) सलिलतिा दताय भएका यर्र्ाद तथा लनरे्दन िगायतका कागजातको अलभिेख 

तयार गने र िालसक र्ा र्ायषयक प्रलतरे्दन पेि गनुयपने लनकाय सिि प्रलतरे्दन 
तयार गरी संयोजकबाट प्रिाशणत गराइय सम्बशन्धत लनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो शजम्िा रहेका उजरुीका लिलसििा रहेका कागजातको रीतपूर्यक नक्कि 
ददने; 

(ण) शजलिा अदाितिा पनुरारे्दन िाग्ने गरी लनणयय भएका यर्र्ादिा पनुरारे्दन 
म्याद जारी गरी तािेि गनेगराउने; 

(त) अदाित र्ा अन्य कुन ै लनकायिा यर्र्ादको लिलसि र्ा कुन ै कागजात 
पठाउनपुने भएिा सलिलतिाइय जानकारी गराइय लिलसि र्ा कागजात पठाउन े
तथा यफताय प्राप्त भएपलछ कानून बिोशजि सरुशित राख्न ेव्यर्स्था लििाउने; 

(त) लनणयय यकताब शजम्िा लिन;े तथा 
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(थ) पेि भएका लनरे्दन िगायतका कागजातिा सलिलतबाट आदेि हनुपुने र्ा 
लनकासा लिनपुनेिा सलिलत सिि पेि गने । 

 

५१. अलभिेख प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक 
अलभिेख प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोशजि हनुेछाः 
 (क) लनणयय कायायन्र्यन सम्बन्धीाः 

(२) लनणयय बिोशजि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा ददिाइय भराइय ददनपुने 
िगायतका लनणयय कायायन्र्यनका िालग गनुयपने काययहरु गने तथा 
लनणयय कायायन्र्यनको अलभिेख राखी कानून बिोशजि यर्र्रण 
पठाउनपुने लनकायहरुिा यर्र्रण पठाउने; 

(३) लनणयय कायायन्र्यनको क्रििा लनरे्दन ददएका पिहरुको र्ारेस लिने, 
सकार गराउने, गजु्रकेो तारेख थिाउने िगायतका काययहरु गने; 

(४) सलिलतको आदेििे रोक्का भएको र्ा अरु कुनै अदाित र्ा लनकायबाट 
रोक्का भै आएको जायजेथा अन्य अड्डा अदाितिा दाशखि चिान 
गनुयपने भए सो गने; 

(५) लनणयय बिोशजि लििाि गने िगायतका अन्य कुन ैकाि गनुयपने भए 
सो सिेत गने; तथा 

(६) िेशखए देशख बाहेकको कुनै कायय लनणयय कायायन्र्यनको क्रििा गनुयपने 
भएिा सलिलत सिि पेि गरी आदेि बिोशजि गने । 

 (ख) अलभिेख संरिण सम्बन्धीाः 
(१) अलभिेख िाखाको रेखदेख गरी लनणयय भएका लिलसि सरुशित राख्न ेर 

कानून बिोशजि सडाउनेपने कागजहरु सडाउने; 
(२) लनणयय भएका लिलसिहरुिा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहे नरहेको 

हेने र लिलसि कानून बिोशजि गरी दरुुस्त अर्स्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोशजि सडाउने कागजको यर्र्रण तयार गरी सो यर्र्रण 
सरुशित रहने व्यर्स्था गने; 

(४) अलभिेख िाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख 
राख्न ेर आर्श्यकतानसुार यर्र्रण तयार गने; तथा 
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(५) कुनै अदाित र्ा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि र्ा कुन ै
कागजात िाग भै आएिा रीतपूर्यक पठाउने र यफताय प्राप्त भएपलछ 
रीतपूर्यक गरी सरुशित राख्न े। 

५२. उजरुी प्रिासक र्ा अलभिेख प्रिासकको आदेि उपरको लनरे्दनाः (१) यस ऐन बिोशजि 
उजरुी प्रिासक र्ा अलभिेख प्रिासकिे गरेको आदेि र्ा कारर्ाही उपर शचि नबझु्ने पििे 
सो आदेि र्ा कारर्ाही भएको पाँच ददनलभत्र सलिलत सिि लनरे्दन ददन सक्नछे । 

  (२) सलिलतिे उपदफा (१) बिोशजि पेि भएको लनरे्दन उपर सनुरु्ाइय गरी लनरे्दन 
पेि भएको बयढिा सात ददन लभत्र लनरे्दन उपरको कारर्ाही टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोशजिको 
लनरे्दन उपर आदेि र्ा लनणयय गनुयपूर्य केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र लनणयय र्ा आदेि 
गनुयपनेछ । 

पररच्छेद-८ 

िेिलििाप सम्बन्धी व्यर्स्था 

५३. लििापत्र गराउनेाः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोशजि लििापत्र हनु सक्ने जनुसकैु 
उजरुीिा लििापत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) यर्र्ादका पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची-९ बिोशजिको ढाँचािा लनरे्दन 
ददएिा सलिलतिे उजरुीिा लििापत्र गराउन उपयिु देखेिा लििापत्र गराइददनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि पिहरूिे ददएको लनरे्दनको व्यहोरा सलिलतिे दरैु् 
पििाइय सनुाइय त्यसको पररणाि सम्झाइय पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्धिा सहिती 
रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि सनुाउँदा पिहरूिे लििापत्र गनय िञ्जुर गरेिा सलिलतिे 
पिहरूको लनरे्दनिा उलिेख भएको व्यहोरा बिोशजिको लििापत्र तीन प्रलत तयार 
गराउनपुनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बिोशजिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढी बाँची सनुाइय 
लििापत्र गनय िञ्जुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइय सलिलतका सदस्यहरूिे लििापत्र कागज 
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अनसूुची-१० बिोशजिको ढाँचािा प्रिाशणत गरी एक प्रलत सलिलतिे अलभिेखको िालग 
लिलसििा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीिाइय ददनपुनेछ । 

५४. िेिलििाप गराउन सक्नाेः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोशजि लििापत्र गनय लिलने 
उजरुीिा पिहरूबीच िेिलििाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूिे जनुसकैु तहिा यर्चाराधीन रहेको प्रचलित कानूनिे िेिलििापको 
िाध्यिबाट सिाधान गनय सयकने यर्र्ादिा यर्र्ादका पििे संयिु रूपिा सलिलत सिि 
लनरे्दन ददन सक्नेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि लनरे्दन ददएकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लनरोपण हनु 
उपयिु देशखएिा सलिलतिे त्यस्तो उजरुी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपण गनय िेखी 
पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजिको आदेिपलछ िेिलििाप सम्बन्धी कारर्ाही प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच िेिलििाप गराइयददनपुनेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोयकए बिोशजि हनुेछ । 

५५. उजरुी लनणयय गनेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको 
लनरोपण गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपण हनु नसकेिा 
पिहरूिाइय उजरुीको पेिी तारेख तोकी कानून बिोशजि कारर्ाही गरी सनुर्ाइय तथा लनणयय 
गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा ४७ 
को उपदफा (२) बिोशजिको उजरुीिा िेिलििाप र्ा लििापत्र हनु नसकेिा सलिलतिे 
अलधकार िेत्र रहेको अदाितिा जाने भलन सनुाइयददनपुनेछ । 

५६.  िेिलििाप र्ा लििापत्र हनु नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
कुनै उजरुीिा लििापत्र गराउँदा उजरुीको प्रकृलत र्ा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार 
बादी भइय चिेको कुनै यर्र्ाद र्ा सार्यजलनक तथा सरकारी सम्पशि र्ा यहतिा असर पने 
देशखएिा सलिलतिे त्यस्तो यर्र्ादिा लििापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भने 
लििापत्र गराइयददनपुनेछ । 
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५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलिलतिे सलिलत सिि सनुर्ाइयको िालग पेि भएको 
उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने सम्भार्ना रहेको देखेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग तारेख 
तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको तारेखको ददन सलिलतिे यर्र्ादका पि तथा यर्पि, 
उपशस्थत भएसम्ि पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य व्यशि सिेत उपशस्थत गराइय 
िेिलििापको िालग छिफि गराइय पिहरूको बीचिा सहिलत भएिा सहिलत भए बिोशजि 
लििापत्र कागज तयार गनय िगाइय लििापत्र गराइयददनपुनेछ । 

  (३) उजरुीिा तोयकएको म्यादिा सलिलत सिि उपशस्थत नभएको र्ा उपशस्थत भएर 
पलन तारेख गजुारी यर्र्ादिा तारेखिा नरहेको पि अथर्ा यर्र्ादिा पि कायि नभएको भए 
तापलन यर्र्ादको पेटबोिीबाट उजरुीको पि कायि हनुे देशखएको व्यशि सिेत िेिलििापको 
िालग उपशस्थत भएिा सलिलतिे िेिलििाप गराइय लििापत्रको कागज गराइयददनपुनेछ । 

५८. प्रारशम्भक सनुर्ाइय पूर्य िेिलििापाः (१) उजरुी प्रिासकिे प्रारशम्भक सनुर्ाइयको िालग सलिलत 
सिि उजरुी पेि हनुपुूर्य उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने अर्स्था देशखएिा र्ा पिहरूिे सो 
व्यहोराको लनरे्दन लिइय आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज तयार गरी सलिलत सिि 
पेि गनयसक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि गदाय लििापत्रिा अशन्ति सहिलत नजटेुको भए तापलन 
पिहरू िेिलििापको िालग प्रयक्रयािा जान सहित भएिा उजरुी प्रिासकिे पिहरूको 
लनरे्दन लिइय उजरुीिा िेिलििापको िालग िेिलििापकताय सिि पठाउने आदेिको िालग 
सलिलत सिि पेि गनयसक्नेछ । 

५९.  िेिलििापकतायको सूची तयार गनेाः (१) सलिलतिे िेिलििापको कायय गराउनको    िालग 
देहाय बिोशजिको योग्यता पगेुको व्यशिहरूको यर्र्रण खिुाइय सम्भायर्त िेिलििापकतायको 
सूची तयार गनेछाः 

 (क) कशम्तिा स्नातक उशिणय गरेको;  
 (ख) कुनै राजनीलतक दि प्रलत आस्था राखी राजनीलतिा सयक्रय नरहेको; 

तथा 
 (ग) स्थानीय स्तरिा सिाजसेर्ीको रुपिा पयहचान बनाएको । 
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 (घ)  िेिलििापकतायको ४८ घण्टा तालिि लिइ िेिलििापकतायको कायय 
गदै आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िालथ योग्यतािा जनु सकैु कुरा िेशखएको भएता पलन तालिि लिइ 
हाि काि गरररहेकाको हकिा लनजिाइ लनरन्तरता ददन सयकने । 

  (२) िेिलििापकतायको सूची तयार गरेपलछ सलिलतिे सूची सभा सिि पेि गरी 
अनिुोदन गराउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि सूची अनिुोदन भएपलछ सलिलतिे सार्यजलनक 
जानकारीको िालग सूचना प्रकािन गनुयपनेछ तथा िेिलििापको िालग पठाउँदा प्रत्येक 
पििाइय सो सूची उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

६०.  िेिलििापकतायको सूची अद्यार्लधक गनेाः (१) सलिलतिे दफा ५९ बिोशजि तयार भएको 
सूची प्रत्येक र्षय अद्यार्लधक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक र्षय अद्यार्लधक गरेको िेिलििापकतायको सूची सलिलतिे सभाबाट 
अनिुोदन गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि िेिलििापकतायको सूचीिा सूचीकृत हनु 
योग्यता पगेुको व्यशििे सलिलत सिि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बिोशजिको 
ढाँचािा लनरे्दन ददनसक्नेछ । 

६१. िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सलिलतिे दफा ६० बिोशजि िेिलििापकतायको 
सूची अद्यार्लधक गदाय देहायको अर्स्थाका िेिलििापकतायको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) लनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनरे्दन ददएिा; 
(ग) लनजिे नैलतक पतन देशखन ेफौजदारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) लनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोिा सो संस्था खारेज र्ा यर्घटन 

भएिा; र 

(ङ) सलिलतिे दफा ६७ को उपदफा (२) बिोशजि लनजिाइय सूचीबाट 
हटाउने लनणयय गरेिा । 

(च)  बसाइसराइ गरेिा । 
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  (२) उपदफा (१) बिोशजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकतायहरूको नािार्िी 
सलिलतिे सार्यजलनक सूचनाको िालग प्रकािन गनुयपनेछ । 

६२. िेिलििापको िालग सियार्लध तोक्नेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि िेिलििाको िालग 
िेिलििापकताय पठाउँदा बयढिा लतन ियहना सम्िको सिय तोयक पठाउनेछ । 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँदा सािान्यतयााः बढीिा तीनजना बाट िेिलििाप 
गराउने गरी तोक्नपुनेछ ।   

६३. िेिलििापकतायको छनौटाः (१) सलिलतिे िेिलििाप गराउने काययको िालग यर्र्ादका 
पिहरूिाइय एक जना िेिलििापकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि गदाय पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापकतायको िालग 
सहिलत नभएिा सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा लतन जना िेिलििापकतायको छनौट गनुयपनेछ 
। 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकतायको नाििा सहिलत हनु नसकेिा सलिलतिे 
िेिलििापकतायको सूचीिा रहेका िेिलििापकतायहरू िध्येबाट दरैु् पिबाट एक-एक जना 
िेिलििापकताय छनौट गनय िगाइय तेस्रो िेिलििापकताय छनौट गररददनपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिलतिा िेिलििापकतायको सूचीिा नरहेको यस ऐन 
बिोशजि िेिलििापकताय हनु अयोग्य नभएको कुन ैव्यशि र्ा संस्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया 
अगाडी बढाउन सहित भै लिशखत लनरे्दन ददएिा सलिलतिे त्यस्तो व्यशि र्ा संस्थािाइय 
िेिलििापकताय तोयकददनपुनेछ । 

६४. िेिलििापकतायको पररर्तयनाः (१) सलिलतिे देहायको अर्स्था परर पिहरूिे लनरे्दन ददएको 
अर्स्थािा िेिलििापकताय पररर्तयन गररददनपुनेछाः- 

(क) दफा ६१ बिोशजि िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउने अर्स्था 
भएिा; 

(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिलतिा िेिलििापकताय हेरफेर गनय िञ्जुर 
भएिा;  

(ग) यर्र्ादको कुनै पििे िेिलििापकताय प्रलत अयर्श्वास रहेको लिशखत 
जानकारी गराएिा; 
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(घ) कुनै कारणिे िेिलििापकतायिे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसक्ने 
जनाएिा; 

(ङ) यर्र्ादको यर्षयर्स्तिुा िेिलििापकतायको कुनै स्र्ाथय रहेको 
िेिलििापकतायिे जानकारी गराएिा र्ा कुनै स्रोतबाट सलिलत सिि 
जानकारी भएिा; तथा 

(च) िेिलििापकतायिे िेिलििापकतायको हैलसयतिे काययगदाय दफा ६६ 
तथा अन्य प्रचलित कानून बिोशजि पािन गनुयपने आचरण पािन 
नगरेिा । 

  (२) िेिलििापकताय पररर्तयनको कारणिे तोयकएको सियिा िेिलििापको कायय 
सम्पन्न हनु नसक्ने भएिा सलिलतिे बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ । 

६५.  िेिलििापको िालग पठाउँदा गने प्रयक्रयााः (१) सलिलतिे कुनै उजरुी िेिलििापको िालग 
िेिलििापकताय सिि पठाउँदा पिहरूिाइय िेिलििापकतायको सम्पकय  उपिब्ध गराइय 
िेिलििापकताय संग सिन्यर् यरी उपशस्थत हनुे तारेख लिनपुने गरी देहाय बिोशजिको कागज 
साथै राशख िेशखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप र्ा िखु्य िखु्य कागजातको प्रलतलिपी; 
(ख) उजरुीको पि र्ा र्ारेस भए र्ारेसको नाि, थर, र्तन र उपिब्ध 

भएसम्ि टेलिफोन नम्बर, इयिेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय  यर्र्रण; 
तथा 

(ग) िेिलििाप सम्बन्धी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

  (२) िेिलििापकतायिे सलिलत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि 
उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (३) िेिलििापको िालग तोयकएको सिय सम्पन्न भएको सात ददन लभत्र उजरुीको 
पिहरू सलिलत सिि उपशस्थत हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन िेिलििापकतायिे 
तोयकएको सिय अगारै् उजरुी सलिलत सिि यफताय पठाउने लनणयय गरेिा सो लनणययको 
जानकारी भएको सात ददन लभत्र पिहरूिाइय सलिलत सिि उपशस्थत हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 
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६६. िेिलििापिा अर्िम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः (१) सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा िेिलििापको 
िालग छिफि गने तथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि तथा िेिलििापकतायिाइय 
सोको जानकारी उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकतायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बाधा 
पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपदफा (१) बिोशजि िेिलििापकतायिे तोकेको स्थानिा 
तोयकएको सियिा उपशस्थत हनुे दाययत्र् रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजिको दाययत्र् पिहरूिे परुा नगरेिा िेिलििापकतायिे 
िेिलििापको प्रयक्रया बन्द गरी सलिलतिाइय सोको लिशखत जानकारी गराइय उजरुीको 
कागजात यफताय पठाउन सक्नेछ । 

  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकतायिे पिहरूबीचिा सहजकतायको भलूिका 
गनेछ र उि भलूिका लनर्ायह गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहेक देहायका व्यशिहरूसँग 
सिेत एकि र्ा सािूयहक र्ाताय गनयसक्नेछाः 

(क) यर्र्ादको यर्षयिा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यशि; 
तथा 

(ख) यर्र्ादको यर्षयर्स्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादिी 
। 

  (५) िेिलििापकतायिे पिहरूको सहिलतिा पिहरूसँग देहाय बिोशजि र्ाताय गनय 
सक्नेछाः 

(क) पिहरूसँग एकि एकान्तर्ाताय; तथा 
(ख) टेलिफोन र्ाताय, लभडीयो कन्रेन्स र्ा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट 

र्ातायिाप । 
  (६) प्रचलित कानून तथा यस ऐनको िान्यता यर्परीत नहनुेगरी पिहरूको सहिलतिा 

िेिलििापकतायिे िेिलििापको कायययर्लध लनधायरण गनयसक्नेछ । 

६७.  िेिलििापकतायको आचरणाः (१) िेिलििापकतायिे देहाय बिोशजिको आचरण पािन 
गनुयपनेछाः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्धी कारर्ाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुयपने; 
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(ख) कुनै पिप्रलत झकुार्, आग्रह, पूर्ायग्रह नराख्न े र्ा राखेको देशखने कुनै 
आचरण र्ा व्यर्हार नगने; 

(ग) कुनै पििाइय डर, त्रास, झकु्यान र्ा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप 
गराउन नहनुे; 

(घ) यर्र्ाद कायि रहेको अर्स्थािा यर्र्ादको कुनै पिसँग आलथयक 
कारोबारिा सँिग्न नहनुे; 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्धिा बनेको प्रचलित कानून तथा अन्य स्थायपत 
िान्यता यर्परीत आचरण गनय नहनुे; 

(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सदभार्पूणय र सबै 
पिप्रलत सिान व्यर्हार कायि गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको यर्षयर्स्तकुो गोपनीयता 
कायि राख्न;े तथा 

(ज) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुन ै कागजात र्ा र्स्त ु
प्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ र्ा लनज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बशन्धत 
पििाइय सरुशित यफताय गने । 

  (२) सलिलतिे कुनै िेिलििापकतायिे उपदफा (१) बिोशजिको आचरण पािना 
नगरेको उजरुी परी र्ा सो यर्षयिा स्र्यं जानकारी प्राप्त गरी छानयर्न गदाय व्यहोरा दठक 
देशखए त्यस्तो िेिलििापकतायिाइय िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिखत तयारी र लििापत्राः (१) िेिलििापकतायिे पिहरुसँगको छिफि पश्चात िेिलििापको 
िालग दरैु् पि सहित भएकोिा लििापत्र गराइय सहिलत भएको यर्षयर्स्त ु बिोशजिको 
लििापत्रको लिखत तयार गरर सलिलत सिि पठाउनपुनेछ ।   

६९. िेिलििाप नभएको उजरुीिा गनुयपने कारर्ाहीाः (१) िेिलििापकतायिे पिहरु बीचिा 
िेिलििाप हनु नसकेिा सो व्यहोरा खिुाइय प्रलतरे्दन तयार गरी यर्र्ादका सबै कागजात 
सयहत सलिलतिा यफताय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि गदाय िेिलििापकतायिे पिहरुिाइय सलिलत सिि हाशजर 
हनु जाने बयढिा सात ददनको म्याद तोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०.  िेिलििाप नभएको उजरुीिा लनणयय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को 
यर्बादिा सलिलतिे िेिलििापको िालग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसकी 
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िेिलििापकतायको प्रलतरे्दन सयहत प्राप्त हनु आएिा कानून बिोशजि कारर्ाही गरी लनणयय 
गनुयपछय ।  

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहाय बिोशजिको उजरुीिा 
अलधकारिेत्र ग्रहण गने सम्बशन्धत अदाित र्ा लनकायिा उजरुी गनय जान ु भलन सनुाइय 
पठाइयददनपुछयाः- 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोशजिको 
यर्र्ादिा; तथा 

(ख) कुनै अदाित र्ा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रयेषत भएको 
यर्र्ादिा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बिोशजिको यर्र्ादिा सम्बशन्धत अदाित र्ा 
लनकायिा पठाउँदा हाशजर हनु जाने तारेख तोकी पठाउने तथा लिलसि सिेत नक्कि खडा गरी 
अलभिेख राशख सक्कि लिलसि सम्बशन्धत अदाित र्ा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७१. िेिलििाप दस्तरुाः िेिलििापिा जाने यर्र्ादको हकिा कुन ैपलन प्रकारको दस्तरु  िाग्नेछैन 
। 

७२. सिदुाय स्तरिा हनुे सािदुाययक िेिलििाप प्रर्धयन गनय कियचारी तोक्न सक्नेाः (१) सलिलतिे 
स्थानीय स्तरिा िेिलििाप प्रर्ध्दयन गनयको िालग काययपालिकािा अनरुोध गरेिा कियचारी 
खटाइय सिदुाय स्तरिा िेिलििापको प्रर्ध्दयनात्िक काययक्रि गनय सयकनछे । 

(२) सिदुाय स्तरिा हनुे सािदुाययक िेिलििापको हकिा दफा ५९ (१) अनसुारको 
योग्यता तथा अनभुर् नभएका िेिलििापकतायर्ाट िेिलििाप गराउन र्ाधा पने छैन । 

(२) सलिलतिे सिदुायस्तरिा हनुे सािदुाययक िेिलििापको कायययर्लध तोके र्िोशजि हनुेछ 
। 

पररच्छेद-९ 

लनणयय कायायन्र्यन सम्बन्धी व्यर्स्था  

७३. सशचर्ाियको शजम्िेर्ारीाः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदेिनिा रही सलिलतको लनणयय 
कायायन्र्यन गने गराउने सम्बन्धी सम्पूणय काययको रेखदेख गने शजम्िेर्ारी र्हन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेाः (१) गाउँपालिकाको कायायिय तथा सो अन्तगयतका सबै र्डा कायायिय तथा 
अन्य कायायियिे यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि सलिलतिे गरेको लनणयय बिोशजि 



कञ्चन, खण्ड: ५, भाग:१ संख्या: १४, लिलत:२०७८/०४/१० गते   

34 
 

व्यशि र्ा संस्था र्ा अन्य कसैसँग असिु गनुयपने जरीर्ाना र्ा अन्य रकि असिुउपर गनय 
सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि सलिलतिे असूि गनयपने जरीर्ाना, लबगो 
र्ा अन्य कुनै प्रकारको रकि असिुउपर नभइय उपदफा (१) िा उलिेख भए बिोशजिका 
कायायियहरुिे कुनै लसफाररि र्ा कुनै कायय गररददने छैनन । 

७५. असिु उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणयय बिोशजि कुनै पिसँग जरीर्ाना 
र्ा लबगो र्ा अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएिा सो पििे जरीर्ाना लतनय बझुाउन 
लयाएिा बझुी सदर स्याहा गरी जरीर्ानाको िगत किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि असिुउपर नभएिा िगत राखी सम्बशन्धत पिको नाि 
नािेसी तथा जरीर्ाना रकि सिेतको यर्र्रण गाउँपालिकाको कायायियका साथै सबै र्डा 
कायायियिा सिेत अलभिेखको िालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बशन्धत कायायियहरुिे उपदफा (२) बिोशजि िेशख आएिा त्यस्तो पिसँग 
जरीर्ाना रकि असिुउपर गरी अलभिेख िाखािा सदरस्याहा गनय पठाउनपुनेछ ।   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि गरेको कुनै लनणयय बिोशजि कुनै पििे 
राखेको दस्तरु, र्ा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुन ैपिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने 
पििे भरी ददनपुने पिको त्यस्तो रकि भराइय ददनपुने स्रोत खिुाइय अनसूुची-१२ बिोशजिको 
ढाँचािा लनरे्दन ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजि लनरे्दन ददँदा यथासम्भर् नगद रहेको बैँक खाता र्ा कुनै 
सहकारी र्ा बचत संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असिु उपर 
गनुयपने अर्स्था भएिा कुनै अचि सम्पशिको व्यहोरा खिुाइय लनरे्दन ददनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजिको लनरे्दनिा दफा ७८ बिोशजिको यर्र्रण खिुाइय 
लनरे्दन ददनपुनेछ  

७७. चिन चिाइयददनेाः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोशजि गरेको कुनै लनणयय बिोशजि कुनै सम्पशि र्ा 
अलधकार र्ा कुनै यर्षयर्स्त ु र्ा सेर्ा र्ा अन्य कुनै यर्षयको चिन पाउने ठहरेको पििे 
त्यस्तो चिन पाउने यर्षयको यर्र्रण खिुाइय अलभिेख प्रिासक सिि अनसूुची-१३ को 
ढाँचािा लनरे्दन ददनपुनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बिोशजि लनरे्दन परेिा अलभिेख प्रिासकिे लनणयय बिोशजिको 
यर्षयको चिन चिाइयददनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजिको लनरे्दन ददँदा चिन चिाउन ुपने सम्पशिको दफा ७८ 
बिोशजिको यर्र्रण खिुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पशिको यर्र्रण खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय र्ा चिन चिाइ पाउनको िालग लनरे्दन ददने 
यर्र्ादको पििे लनरे्दनिा सम्पशिको यर्र्रण उलिेख गदाय देहाय बिोशजिको यर्र्रण 
खिुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि सम्पशिको यर्र्रण 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार यकलिा; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर तथा िेत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा कर्ि र सम्भर् भएसम्ि र्गययफट; 

(४) घर जग्गाको अर्शस्थती आर्ास र्ा औद्योलगक र्ा व्यापाररक िेत्रिा 
रहेको व्यहोरा; 

(५) कच्ची र्ा पदक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्र्ालित्र् रहेको व्यशिको नाि थर साथै स्र्ालित्र् भन्दा 

फरक व्यशिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका 
साथै अन्य यर्र्रण; तथा 

(७) घरिा भएको िगापात तथा खररदलबयक्र हनु सक्ने न्यूनति िूलय । 

  (ख) चि सम्पशिको यर्र्रणाः 
(१) चि सम्पशि रहेको ठाउँ तथा भोग र्ा लनयन्त्रण राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खातािा रहेको नगद भए खातार्ािको साथै बैँक तथा िाखाको 
नाि; 

(३) चि सम्पशिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भायर्त लबयक्र 
िूलय; तथा 

(४) नगद बाहेकको चि सम्पशि भए अर्स्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै 
प्रत्येकको साइज र सँख्या । 

७९. सम्पशि रोक्का राख्नाेः (१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७५ र्ा ७६ बिोशजि लनणयय 
कायायन्र्यनको िालग लनरे्दन परेपलछ देखाइएको सम्पशिको हकिा आर्श्यक पने जलत जेथा 
रोक्का राख्न ेसम्बन्धिा लनणययको िालग कायायपालिका सिि पेि गने र काययपालिकाबाट रोक्का 
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राख्न ेलनणयय गरेपछी लनणयय बिोशजि जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा दताय रहेको कायायिय 
र्ा रशजषे्ट्रिन गने कायायियिा िेशख पठाउनपुनेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायतको सम्पशिको हकिा लनरे्दन परेको बयढिा दइुय 
ददन लभत्र सम्पशि तायदात गनय िगाइय तायदात गदायको सियिा नै आर्श्यक पने जलत 
सम्पशि र्ा सोबाट प्राप्त हनुे बािी, बहाि, ब्याज, िनुाफा आदद आय लनयन्त्रण गनुय र्ा रोक्का 
राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बशन्धत पििाइय ददनपुछय । 

  (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बिोशजिको सम्पशिको हकिा भररभराउको िालग 
आर्श्यक पने जलत सम्पशि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आर्श्यकताअनसुार िेखा िाखा र्ा 
सम्बशन्धत बैँक र्ा सम्बशन्धत लनकायिा तरुुन्त िेशख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलत रोक्का सम्र्शन्ध  आदेि अनसूुची-१४ बिोशजि हनुेछ । 

 
८०. सम्पशि लििाि गदाय अपनाउनपुने कायययर्लधाः (१) काययपालिकािे यस ऐन बिोशजि भरीभराउ 

गनुयपने लबगो र्ा कोटय फी र्ा त्यस्तै कुनै रकि असिुउपर गनय दफा ७८ को देहाय (क) 
बिोशजि सम्पशिको यर्र्रण खिुाइय दखायस्त परेिा त्यस्तो रकि भरी ददनपुने व्यशििाइय 
बझुाउनपुने रकि बझुाउन सात ददनको म्याद ददइय सूचना जारी गनुयपछय । 

  (२) उपदफा (२) बिोशजिको म्यादिा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्तो भरीददनपुने 
व्यशिको भरीपाउने व्यशििे देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बिोशजिको सम्पशि 
तायदात गरीलयाउनपुछय ।   

  (३) दण्ड, जरीर्ाना, सरकारी लबगो र्ा कुनै अदाित र्ा लनकाय र्ा गाउँपालिका र्ा 
सलिलतको लनणययिे असिु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असिुउपर हनुपुने 
व्यशििे बझुाउन नलयाएिा लनजको जनुसकैु अचि सम्पशि फेिा परेिा तायदात गरी रोक्का 
राख्नपुछय । 

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन जेथा जिानत र्ा कुनै 
प्रकारको नगद धरौट दाशखि गरेको हकिा सो सम्पशिबाट खाम्ने जलत रकिको िालग 
उपदफा (३) बिोशजि गरररहनपुदैन ।   

  (५) उपदफा (४) बिोशजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पशिको लििािको 
सूचना सम्बशन्धत पििाइय ददइय सर्यसाधारणको जानकारीको िालग लििाि हनुे लिलत र 
सम्पशिको यर्र्रण सयहतको सार्यजलनक सूचना गाउँपालिका, शजलिा प्रिासन कायायिय, 
शजलिा अदाित, शजलिा सिन्र्य सलिलतको कायायिय तथा कोष तथा िेखा लनयन्त्रकको 
कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 
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  (६) उपदफा (५) बिोशजिको सूचनािा तोयकएको ददनिा उि सूचनािा तोयकएको 
सम्पशि पञ्चयकते िोिबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोशजि लििाि गनुयपनेछ । 

  (७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भर् भएसम्ि शजलिा अदाित, शजलिा प्रिासन कायायिय र्ा 
स्थानीय प्रिासन कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय तथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य 
सरकारी कायायियका प्रलतलनलधिाइय रोहर्रिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपदफा (६) बिोशजि गदाय उि सम्पशि कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा 
सोयह प्रयक्रयाबाट पनुाः दोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाय पलन कसैिे लििाि 
सकार नगरेिा भराइयपाउने पि लनरे्दकिाइय नै उि सम्पशि पञ्चयकते िोििा सकार गनय 
िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बिोशजि गदाय लनरे्दकिे सम्पशि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको 
जेथा खलुन आएका बखत कानून बिोशजि गनेगरी लनजको लनरे्दन तािेिीिा राखी लििाििा 
चढाइयएको सम्पशि फुकुर्ा गरीददनपुछय ।      

  (१०) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुन ै
रकि असिु उपर गने क्रििा लििाि गदाय कसैिे सकार नगरेिा जलतिा सकार हनु्छ 
त्यलतिा न ैसो सम्पशि लििाि गरी प्राप्त रकि सदरस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून 
बिोशजि अन्य सम्पशि र्ा प्रयक्रयाबाट असिुउपर गनुयपनेछ ।  

८१. तायदात गने प्रयक्रयााः (१) अलभिेख प्रिासकिे दफा ७९ बिोशजि सम्पशि तायदात गनुयपदाय 
कशम्तिा र्डा सशचर् स्तरको कियचारी खटाइय त्यस्तो अचि सम्पशिको चिनचलतीको िूलय 
स्पष्ट खलुने गरी तायदात गनयिगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बिोशजि तायदात गने कियचारीिे तायदात गनुयपने सम्पशिको 
चिनचलतीको िूलय कायि गने प्रयोजनिे पञ्चयकते िोि कायि गरी िचुलुका खडा गरी 
अलभिेख प्रिासक सिि प्रलतरे्दन सयहत पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि पञ्चयकते िोि कायि गदाय देहाय बिोशजिक कुरािाइय 
आधार लिइय कायि गनुयपनेछाः 

(क)  लनरे्दकिे लनरे्दनिा खिुाएको िूलय; 

(ख) लनणययिा उलिेख भएको भए सो िूलय;    

(ग) पििे जिानत र्ा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका सिि 
लनरे्दन ददँदा खिुाएको िूलय; 

(घ) तायदात गदाय भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनसुारको िूलय; 

(ङ) िािपोत कायायियिे कायि गरेको न्यूनति िूलय; 



कञ्चन, खण्ड: ५, भाग:१ संख्या: १४, लिलत:२०७८/०४/१० गते   

38 
 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िूलय कायि 
गरेको भए सो िूलय; 

(छ) पञ्चयकते िोि कायि गनुयभन्दा तत्काि अगारै् कुनै खररदलबयक्र 
भएको भए सो िूलय । 

स्पयष्टकरणाः “पञ्चयकते िोि” भन्नािे अचि सम्पशि लबयक्र गनुयपदाय लबयक्रहनु े
न्यनुति िूलयिाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि गदाय देहाय बिोशजिको कुरािाइय सिेत ध्यानिा   

राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक र्ा व्यापाररक र्ा आर्ास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग 

जोलडएको छ र्ा छैन; तथा 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको र्तयिान अर्स्था सम्बन्धिा 

प्रायर्लधक िलुयाँकन प्रलतरे्दन । 

८२. खाम्ने जलत िात्र लििाि गनुयपनेाः (१) काययपालिकािे दफा ८० बिोशजि लििाि गदाय 
असिुगनुयपने बाँयक खाम्ने जलत सम्पशििात्र लििाि गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पशि लििाि गदाय सकार भएको रकि असिुउपर गनुयपने भन्दा बयढ भएिा 
सो बयढ भएको जलत रकि सम्पशिर्ाि पििाइय यफताय गरीददनपुछय । 

  (३) उपदफा (२) बिोशजि रकि यफताय पाउने पि लििाि गदायको बखत उपशस्थत 
नभएको भए रकि यफताय लिन आउनभुनी लनजको नाििा सात ददनको सूचना जारी 
गरीशझकाइय रकि यफताय गनुयपछय । 

  (४) उपदफा (३) बिोशजि गदाय सम्बशन्धत पि रकि यफतायलिन नआएिा उि रकि 
सशञ्चतकोषिा दाशखि गरी आम्दानीबाँलध सदरस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रिासकिे दफा ८० बिोशजि लििाि गरेको सम्पशि सकार गने 
पिको नाििा सम्पशि दताय नािसारीको िालग सम्बशन्धत कायायिय र्ा लनकायिा पत्राचार 
गरी लनजिाइय सम्पशिको चिनपूजी उपिब्ध गराइय आर्श्यक परे सो सम्पशिको चिन 
चिाइयददनपुछय ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन दफा ८० बिोशजिको 
लििाि प्रयक्रया अगाडी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पलन सो रकि नबशुझ 
सम्पशि लििाि गनुयपनेछ । 

८३. लििाि उपरको उजरुीाः यस ऐन बिोशजि भएको लििािको प्रयक्रयािा शचि नबझु्ने पििे 
जनु प्रयक्रया उपर शचि नबझेुको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र सलिलत सिि उजरुी पेि गरी 
भएको आदेि बिोशजि गनुयपनेछ । 
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८४. लबगो भराउँदा र्ा चिनचिाउँदा िागेको खचयाः यस ऐन बिोशजि लबगो भराउँदा र्ा चिन 
चिाउँदा िागेको खचय लबगो भरीददनपुने र्ा चिनददनपुने सम्बशन्धत पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाशस्थलतिा राख्नाेः काययपालिकािे यस ऐन बिोशजि चिनचिाइय िाग्न र्ा लबगो भराइयपाउन 
कुनै सम्पशि देखाइय लनरे्दन परेपलछ लबगो भराउने र्ा चिनचिाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको 
िालग उि सम्पशि हकहस्तान्तरण गनय, भत्काउन, लबगानय तथा कुनै प्रकारको लनिायण कायय 
गरी उि सम्पशिको स्र्रुप पररर्तयन गनय नपाउन ेगरी रोक्का राख्न सम्बशन्धत पिको नाििा 
आदेि जारी गरी उि सम्पशि यथाशस्थलतिा राख्नपुनेछ ।     

८६. लनरे्दनबाट कारर्ाही गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे कुनै पििे दफा ८५ बिोशजि भएको 
आदेि यर्पररत कुनै सम्पशिको हक हस्तान्तरण र्ा स्र्रुप पररर्तयन आदद गरेको लनरे्दन 
परेिा उि लनरे्दन दताय गरी त्यस्तो गने पिको नाििा लतन ददनको म्याद  जारी गरी 
लनजिाइय हाशजर गराइय सो लनरे्दन सलिलत सिि पिे गनुयपनेछ ।     

  (२) सलिलतिे उपदफा (१) बिोशजिको लनरे्दन पेि हनु आएिा पििाइय नयाँ उजरुी 
दताय गनय निगाइय उि लनरे्दनबाट नै आर्श्यक कारर्ाही गरी लनणयय गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपदफा (१) बिोशजिको 
लनरे्दनको व्यहोराबाट लनरे्दन सलिलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने यर्षयिा परेको देशखएिा 
सलिलतिे उि यर्षयिा िेत्रालधकार ग्रहण गने अदाित र्ा लनकाय सिि जान सनुाइय 
ददनपुनेछ । 

८७. चिनचिाउने सूचनााः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलिलतको लनणयय बिोशजि चिन चिाइय पाउन 
लनरे्दन परेिा चिन चिाउने लिलत खिुाइय फिानो लिलतिा फिानो घर जग्गाको चिन 
चिाउन कियचारी खयटइय आउने हुँदा सो लिलत अगारै् घर जग्गा खालि गरीददन ुभलन चिन 
ददनपुने पिको नाििा सूचना जारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनददनपुने सम्पशि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा 
अलभिेख प्रिासकिे सोयह पिको नाििा उपदफा (१) बिोशजिको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजि तोयकएको लिलतिा खयटइयजाँदा घरजग्गा खािी गरेको भए 
सम्बशन्धत कियचारीिे चिन चिाइय ददएको िचुलुका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको 
भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन चिाएको िचुलुका खडा गरी प्रलतरे्दन साथ अलभिेख 
िाखािा पेि गनुयपनेछ ।       

पररच्छेद-१० 
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यर्यर्ध 

८८. नक्कि लनरे्दनाः (१) सलिलत सिि दताय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारर्ािा पििे यर्र्ादको 
लिलसििा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनरे्दन ददएिा सलिलतिे उि 
पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोशजिको लनरे्दन ददँदा सम्बशन्धत पििे उजरुी िाखािा रहेको 
लिलसिको नक्कि लिनपुदाय उजरुी प्रिासक तथा अलभिेख िाखािा रहेको लिलसिको नक्कि 
लिनपुने भएिा अलभिेख प्रिासक सिि लनरे्दन पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बिोशजिको लनरे्दन ददनको एघार बजे अगारै् पेि भएिा सम्बशन्धत 
कियचारीिे सोही ददन र सो भन्दा पछी पेि भएिा सम्भर् भएसम्ि सोयह ददन नभए सोको 
भोलिपलट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बिोशजि लनरे्दन ददँदा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक 
लनरे्दन ददनपुनेछ । 

  (५) यर्र्ादको कुनै पििे उपदफा (१) बिोशजिको लनरे्दन ददँदा नक्किको सिािा 
कागजपत्रको फोटो शखच्ने अनिुलत िागेिा सो ददनपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनरे्दन ददँदा अनसूुची-१५ बिोशजिको ढाँचािा ददनपुनेछ । 

८९. नक्कि दस्तरुाः (१) सम्बशन्धत प्रिासकिे दफा ८८ बिोशजि नक्कि र्ा फोटो शखच्नको िालग 
लनरे्दन ददनेपिसँग देहाय बिोशजिको दस्तरु लिइय नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछाः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू.५।– रुपैयाँको दरिे; 
(ख) सलिलतको लनणयय कागजको हकिा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू.५।– 

रुपैयाँको दरिे; तथा 
(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो शखच्न चाहेिा प्रलत पानाको रू.५।– 

रुपैयाँको दरिे । 

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोशजि 
नक्कि दस्तरु निाग्ने पििाइय यस दफा बिोशजिको दस्तरु िाग्नेछैन । 

  (३) यस दफा बिोशजि नक्कि उतार गरी िैजान ेपििे नक्कि उतार गदाय िागेको 
खचयको व्यर्स्था आफै गनुयपनेछ । 



कञ्चन, खण्ड: ५, भाग:१ संख्या: १४, लिलत:२०७८/०४/१० गते   

41 
 

९०.  दस्तरु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रिाशणत गने सम्बशन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रिाशणत गदाय नक्कि 
िैजाने पिको नाि थर तथा उजरुीिा हैलसयतका साथै नक्कि उतार गरेर्ापत दाशखि गरेको 
दस्तरु र नक्कि पाना सिेत उलिेख गरी नक्कि ददएको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रिाशणत गनुयपनेछ 
।   

९१. दस्तरु चिुा नभइय नक्कि नददइनेाः सम्बशन्धत प्रिासकिे यस ऐन बिोशजि नक्कि िाग्ने पििे 
नक्कि उतार गदाय दफा ८९ बिोशजि िाग्ने दस्तरु दाशखि नगदायसम्ि नक्कि ददनेछैन र सो 
नक्किको आलधकाररकता प्रिाशणत गनय पाउनेछैन ।  

९२. प्रचलित कानून बिोशजि हनुेाः यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उजरुीसँग 
सम्बशन्धत प्रचलित कानूनिा कुनै कुरा िेशखएको भए सोिा िेशखए जलतको हकिा सोयह 
बिोशजि हनुेछ । 

९३. लनयि बनाउने अलधकाराः सलिलतिे यस ऐनको प्रभार्कारी कायायन्र्यनको िालग आर्श्यक 
लनयि बनाउन सक्नेछ । 

९४. बचाउ : यो ऐन िाग ु हनु ु अगालड कञ्चन गाउँपालिकाको न्याययक सलिलतद्बारा भए गरेका 
सम्पणुय कािहरु यसै ऐन बिोशजि गरेको िालननेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 

उजरुीको ढाचँा 
न्याययक सलिलत सिि  पिे गरेको 

लनरे्दन-पत्र 

 

.....................शजलिा...................गाउँपालिका र्डा नं....... बस्ने...................................... 
 .................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिती 

र्षय  ..................को   .................................. ........................... .............लनरे्दक  )प्रथि 
पि(  

यर्रुद्ध 

.............. शजलिा.....गाउँपालिका, र्डा नं  ............... ......... .र्स्ने र्षय   ..................को  
..................................................................................यर्पिी )दोस्रो पि(  

यर्षयाः सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

ि लनम्न र्ुदँाहरुिा िेशखए र्िोशजि लनरे्दन गदयछु  : 

१. ि लनरे्दक र यस यर्र्ादको दोस्रो पिबीच सम्र्त ्२०६९ साििा सािाशजक परम्परा अनसुार 
यर्र्ाह गररएको हो । यर्र्ाह भएपश्चात २ र्षयसम्ि अथायत २०७१ सािसम्ि हािीयर्च सिुधरु 
दाम्पत्य जीर्न रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत जायजन्ि 
भएको छ । एक आपसिा िोग्ने स्र्ास्नीबीचको सहिलत र सहकाययिा छोरा जन्िेपलछ क्रििाः 
सिस्या देशखँदै जान थालयो । २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपलछ उनी घर आइनन ्। 
पटक-पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेँ  । २ पटकसम्ि लिन गए ँ । तर लनजिे 
लतिीसँग िेरो जीर्न चलन सक्दैन, ि घर जान सशिन, लतिी जे गनुयपछय गर भलन ठाडो जर्ाफ 
ददन थालिन ् । के कारणिे यस्तो हनु गयो भनी सोध्दा अर् लतम्रो र िेरो सम्र्न्ध छैन 
आफुखसुी गर र  ििाई सम्पकय  नगर, गरेिा राम्रो हुँदैन भलन धाक धम्की र त्रास िसेत ददइन 
। िािो सियसम्ि िन फकेिा र घर आउलिन भलन पखी र्सेँ तर आईनन । कररर् ३ 
र्षयपछी अथायत २०७४ साि भाद्र ियहनािा पनुाः लिन गए ँ तर यर्पिी िसँग र्ोलदै नर्ोिी 
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घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईिारीररक आक्रिण गने सम्िको कायय गरी ििाई तथानाि 
गालि गिौच गरे । िशुश्कििे ज्यान जोगाई लनराि भएर घर फयकय ए ँर अर् दोस्रो पिश्रीिती 
िसँग पनुाः फयकय  आउने र दाम्पत्य जीर्न सिुधरु हनुे सम्भार्ना नभएकोिे पाररर्ाररक यर्र्ाद 
लनरुपणका िालग यो लनरे्दन ददन आएको छु ।  

२. यस सलिलतबाट दोस्रो पि शझकाई जे जो र्झु्नपुछय र्झुी यर्र्ाद लनरुपण गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायययर्लधको दफा ....र्िोशजि लनरे्दन दस्तरु 
रु  ...... , दोस्रो पि १ जनािाई म्याद सूचना दस्तरु रु ........., पाना २ को लनरे्दनको प्रलतलिपी 

दस्तरु रु  .............सिेत गरी जम्िा रु ......यसै लनरे्दनसाथ दाशखि गरेको छु ।  

४. यो लनरे्दन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (अनसुार यसै सलिलतको 
अलधकार िेत्र  पदयछ ।लभत्र  

५. यो लनरे्दन हदम्यादलभतै्र छ र ि लनरे्दकिाई यस यर्षयिा लनरे्दन ददने हकदैया प्राप्त   छ।  

६. यस यर्षयिा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनरे्दन ददएको छैन ।  

७. यसिा दोस्रो पिको िाइती तफय का र िेरो घर तफय का पररर्ारका सदस्यहरु शझकाई थप व्यहोरा 
र्झु्न सयकनेछ ।  

८. यसिा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून र्िोशजि संजाय भोग्न तयार छु 
।  

लनरे्दक 

नािाः  ............................. 

इलत संर्त ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसूुची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

उजरुी दताय गरेको लनस्साको ढाचँा 

श्री……...................… 

............................ ।  

 

यर्षय:  उजरुी दतायको लनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

कञ्चन गा.पा. र्डा नं…… रुपन्देही बस्ने तपाईिे कञ्चन……….रुपन्देही बस्ने………को लबरुद्धिा आजको 
लितीिा………. सम्बन्धी यर्र्ाददताय गनय लयाएकोिे दताय गरी यो लनस्सा जारी गरी ददएको छ । 

दताय नं. …….. 

 

अलधकृत कियचारी 

दस्तखत:   ...... .... .. 

          लिलत: .................. 
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अनसूुची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 

ताररख भपायइय 

न्याययक सलिलत  

कञ्चि गाउँपालिकािा खडा गररएको तारेख भरपाई 

 

र्ादी           प्रलतर्ादी 

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

िदु्दा  .................... 

लिलत ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही ददन ........... बजे यस 
न्याययक सलिलत /कायायियिा उपशस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

र्ादी ................         प्रलतर्ादी ................ 

 

इलत संर्त ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसूुची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत) 

ताररख पचाय 

न्याययक सलिलत 

कञ्चन गाउँपालिका 

बाट जारी भएको तारेखको पचाय 

 

र्ादी        प्रलतर्ादी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

लिलत ............... िा .................... काि गनय ........ बजे हाशजर हनु आउनहुोिा ।  

 

फाँटर्ािाको दस्तखत  

लिलत ................. 
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अनसूुची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत) 

प्रलतर्ादको ढाचँा 

लिशखत जर्ाफको निूना 

न्याययक सलिलत सिि पिे गरेको 

लिशखत जर्ाफ 

प्रथि पि 

................................शजलिा .............गाउँपालिका र्डा नं  ...........................र्स्ने    
..................को ....................... (नाता सम्बन्ध उलिेख गने (र्षय  .............

को.....................................................................लिशखत जर्ाफ प्रस्ततुकताय  

दोस्रो पि 

.............. शजलिा .....गाउँपालिका, र्डा नं  ............... .र्स्ने  
...................................................................को छोरा र्षय   .........को  

....................................................................................................यर्पिी )लनरे्दक(  

यर्षय सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

ि लनम्न र्ुदँाहरुिा िेशखए र्िोशजि लनरे्दन गदयछु  : 

१. ि लिशखत जर्ाफ प्रस्ततुकताय र यर्पिी लनरे्दकयर्च संर्त २०६९ साििा सािाशजक परम्परा 
अनसुार यर्र्ाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत 
जायजन्ि भएको दठक हो । २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्ि लिन आएको तर ि घर नगएको,िैिे 
यर्पिी लनरे्दकिाई दाम्पत्य जीर्न चलन नसक्ने भनेको र िेरा दाईभाईिे िारीररक आक्रिण 
गने सम्िको कायय गरेकोभलन कपोिकशलपत झठुा र हुँदै नभएका लनराधार व्यहोरा उलिेख गरी 
यर्र्ाद गरेको कुरा उलिेख गनय चाहान्छु ।  
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२. ििाई यर्पिी लनरे्दक सिेत लििी गालि गिौच, डर, धाक, धम्की देखाई हातपात गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी ि िाइतीिा आई र्सेकी हुँ । यर्र्ाह भएको केही र्षयपछी यर्ना कारण 
ििाथी यर्लभन्न यकलसिका आरोप िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगायतका कािहरु 
हुँदैगए । पररर्ारका अन्य सदस्यहरुिे ि िाथी घृणा गने, र्ोिचाि नगने जस्ता कायय गरेपलन 
यर्पिीबाट केही सिय ििाई नै सिथयन र सहयोग गदै आएका लथए तर पछी यर्पिी लनरे्दक 
सिेत उलनहरुसँगै लििे र ििाई जर्रजस्त गरबाट लनकालने काययिा सहभागी भए  । के कुन 
कारणिे र्ा िेरो के गलतीिे यसो गरेका हनु भलन र्झु्दा रे्िारे्िा दाइजो नलयाएको भलन 
िाइती पिसिेतको  आिोचना गने गरेका लथए । सायद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण 
ििाई घरबाट लनकािीददएका हनुपुदयछ । िैिे कुनै गलती नगरेको र यर्पिी िोग्नेसँग पूर्यर्त 
िाया, सद्भार् र सम्िान यथार्त रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यथार्त कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जर्रजस्त लनकािेपछी ४ ियहनाको नार्ािक छोरा काखी च्यापेर िाइती आएको झण्डै 
३ र्षयसम्ि रे्खर्र, सम्पकय यर्यहन र्सी अयहिे एक्कासी सम्र्न्ध यर्च्छेदको िाग गरी लनरे्दन ददन ु
आफैँ िा आश्चययजनक िागेको छ, सत्य तथ्य र्शुझ कानून र्िोशजि गररपाउँ ।  

४.  .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायययर्धीको दफा  ....र्िोशजि लिशखत 
जर्ाफ र्ापत दस्तरु रु ......यसै लनरे्दनसाथ दाशखि गरेको छु ।   

५. यो लिशखत जर्ाफ म्यादलभतै्र लिई ि आफैं  उपशस्थत भएको छु ।  

६. यस यर्षयिा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायिा कुन ैप्रकारको लनरे्दन ददएको छैन ।  

७. यसिा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून र्िोशजि संजाय भोग्न तयार 
छु ।  

 

लनरे्दक 

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

इलत सम्र्त ् ........... साि ............. ियहना .............गेत रोज .......... िभुि ्।  
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अनसूुची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बशन्धत) 

  न्याययक सलिलतबाट जारी भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................र्स्ने .....................................................को नाउँिा  
 ........................................गाउँपालिका कायाांियबाट जारी भएको १५ )पन्र (ददने सूचना  

 

...............................................र्स्ने ....................................................................िे तपाईंको 
यर्रुद्ध  ...................................यर्र्ाद परेको भलन लनरे्दन दताय गरेको हुँदा सो को प्रलतलिपी यसै 

 त पूर्यक तािेि भएको लिलतिेसाथ पठाईएको छ । अताः तपाईिे यो म्याद र्झेुको र्ा रर
१५) पन्ध  (ददन लभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहत आफैं  र्ा कानून र्िोशजिको र्ा रेि िाफय त यस 
कायायियिा हाशजर हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून र्िोशजि हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । x 

 

इलत सम्र्त ् ........... साि ............. ियहना .............गेत रोज .......... िभुि ्।  
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अनसूुची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

लनणययको ढाचँा  

....................................... न्याययक सलिलत 

संयोजक श्री......................................................................................... 

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

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

लनणयय 

संर्त ............... सािको लनरे्दन नं........ 

यर्षय: र्िेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. शजलिा ................ गाउँपालिका र्डा नं........ र्स्ने ..................................      

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

यर्रुद्ध 

................. शजलिा ................ गाउँपालिका र्डा नं.........र्स्ने ...........................................  

.......................................................दोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) ञ र्िोशजि लनरे्दन दताय भई सोही ऐनको 
दफा ४६ र्िोशजि गठन भएको न्याययक सलिलत सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संशिप्त तथ्य र 
लनणयय यस प्रकार छाः  

(१) ................ गाउँपालिका र्डा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गािा पशश्चि तफय का यक.नं..........का संलधयार यर्पिी 
...................िे घर र्नाउँदा आफ्नो घरजग्गािा लसिानासम्ि आई जोलड र्नाएको तर छत 
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तथा र्िेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी र्नाएको हुँदा सो र्िेसी र्न्द 
गराइपाउँ भने्न लनरे्दकको लनरे्दन व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँपालिकाबाट प्रचलित भर्न लनिायण सम्र्न्धी िापदण्ड र्िोशजि इजाजत प्राप्त 
गरी भर्नको नक्सा सिेत स्र्ीकृत गराई सो नक्सा र्िोशजि भर्न लनिायण गरेको हुँ । यर्पिी 
लनरे्दकिे भने र्िोशजि आफ्नो घरको छत तथा र्िेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र 
झाने नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुँदा झठुा लनरे्दन खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको 
लिशखत जर्ाफ ।  

(३) .............. गाउँपालिकाबाट स्थिगत लनररिण तथा सर्ेंिण गनय गएका प्रायर्लधक टोलििे 
स्थिगत लनररिण गरी लिलत.........िा पेि गरेको स्केच सयहतको प्रलतरे्दनबाट प्रत्यथीको 
घरतफय बाट छत तथा र्िेसीको पानी खस्दा लनरे्दकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको देशखन्छ 
भने्न व्यहोरा उलिेशखत भएको  ।  

(४) यर्र्ादका दरैु् पििाई िेिलििाप गराउने प्रयोजनका िालग.......................... गाउँपालिका 
र्डा नं........,................. िा रहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउँदा िेिलििाप हनु नसकी फयकय  
आएको ।  

लनणयय 

दरैु् पििाई सनुरु्ाईको िालग आज पेिी तोयकएकोिा यर्र्ादका सम्र्शन्धत पिहरु स्र्यिं तथा 
लनजहरुबाट लनयिु गरेका कानून व्यर्सायीहरु सिेतको भनाई सनुी पनुाः लििापत्र गनुयहोस भलन 
सम्झाउँदा र्झुाउँदा पलन लििापत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिाण कागजहरुको 
सिेत िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) र्िोशजिलनणयय ददनपुने 
हनु आई लनणययतफय  यर्चार गदाय लनरे्दकको यक. नं....को पशश्चितफय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा 
जोलडएर रहेकोिा यर्र्ाद देशखएन । लनरे्दकको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको 
छत तथा र्िेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपिै जाँचर्झु गरी प्रायर्लधक प्रलतरे्दन 
पेि गनय कायायियबाट खयट गएका प्रायर्लधक कियचारीिे लिलत.............िा पेि गरेको स्केच 
सयहतको प्रायर्लधक प्रलतरे्दन सिेतबाट लनरे्दकको िाग दार्ी र्िोशजि आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र 
प्रत्यथीको छत तथा र्िेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे देशखन्छ । प्रत्यथीिे यस 
कायायियबाट पाररत गरेको नक्सािा सिेत छत तथा र्िेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भलन 
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देखाईएको र लनरे्दकको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे दार्ी यर्रोध गनय 
सिेत नसकेको र प्रचलित कानून र प्रचिनबाट सिेत अकायको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छत तथा 
र्िेसीको पानी झानय पाउने नदेशखएको हुँदा लनरे्दकको िाग र्िोशजि प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा 
र्िेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रर्न्ध गनुयपने देशखन्छ । लनरे्दकको घर कम्पाउण्डिा 
पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो ठहनायिे तपशिि बिोशजि गनुय ।  

तपशिि 

१. सरोकारर्ािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसुार दस्तरु लिई नक्कि ददन ु।  

२. यो लनणययिा शचि नर्झेु ३५ ददनलभत्र ..............शजलिा अदाितिा पनुरारे्दन गनय जान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई सनुाईददन ु।  

३. म्यादलभत्र पनुरारे्दन नपरेिा कानून र्िोशजि लनणयय कायायन्र्यन गनुय/गराउन ु।  

इलत संर्त ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसूुची-८ 

(दफा ४८ को सँग सम्बशन्धत) 

अन्तररि संरिणात्िक आदेिको निूना 
........................................................... न्याययक सलिलत 

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

आदेि 

संर्त ............................ सािको लनरे्दन नं........ 
यर्षयाः  यपलडतिाई उपचार गराउने सम्र्न्धिा । 

................. शजलिा ................ गाउँपालिका र्डा नं............ ...............................र्स्ने 

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

यर्रुद्ध 

................. शजलिा ................ गाउँपालिका र्डा नं............ ...............................र्स्ने 

..................................................................................दोस्रो पि 

यसिा लनरे्दकको िाग र्िोशजि ..........................शजलिा र्डा नं................................ र्स्ने 
...............को नालत ..........................को छोरा/छोरी र्षय ................ को ................िे 
आफुिाई असाध्य रोग िालग लनयलित रुपिा हप्ताको २ पटक िगृौिा डायिोलसस गनय शचयकत्सकिे 
शिफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा र्षय .................. को ...........................िे लनयलित रुपिा 
डायिोलसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको र्हाना गने गरेको, कयहिे कयहिे कायायियको 
कािको व्यस्ततािे फुसयद नलििेको आदद कारण जनाई आफुिे लनयलित प्राप्त गनुयपने स्र्ाथ्य सेर्ा 
प्राप्त गनय नसकेको हुँदा आफ्नो जीर्न झनझन खतरायिु र्न्दै गएको भलन अस्पतािको 
शचयकत्सकको पजुाय र शिफाररस सयहत पेि हनु आएको लनरे्दन उपर प्रारशम्भक रुपिा जाँचर्झु गदाय 
व्यहोरा िनालसर् देशखएको हुँदा हाििाई लनरे्दकको िालग शचयकत्सकिे शिफाररस गरे र्िोशजि 
हरेक हप्ता २ पटक डायिोलसस गनुय गराउन ुतथा लनजको स्र्ाथ्य िाभका िालग आर्श्यक अन्य 
प्रर्न्ध सिेत लििाउन ु भलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) र्िोशजि 
यर्पिी ........................को नाििा यो अन्तररि संरिणात्िक आदेि जारी गररददएका छौं । यो 
आदेि लिलसि सािेि राखी यर्पिीिाई िेखी  पठाईददन ु । यो आदेि अनसुार उपचार भएको 
जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनुय ।  

 

ईलत संर्त ................... साि ..........ियहना....गते रोज..िभुि ्। 



कञ्चन, खण्ड: ५, भाग:१ संख्या: १४, लिलत:२०७८/०४/१० गते   

54 
 

 



कञ्चन, खण्ड: ५, भाग:१ संख्या: १४, लिलत:२०७८/०४/१० गते   

55 
 

अनसूुची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 

लििापत्रको िालग लनरे्दनको ढाचँा 

कञ् चन गाउँपालिका न्याययक सलिलत सिि पेि गरेको लििापत्रको संयिु लनरे्दन पत्र 

.............. शजलिा ............. . गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, र्डा 
नं  ............... ......र्स्ने 

.............................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिती  

र्षय  ..................को ...............................................................................लनरे्दक  
)प्रथि पि(  

यर्रुद्ध 

.............. शजलिा ............. . गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, र्डा 
नं  ............... ......... .र्षय र्स्ने  ..................को ............................................लिशखत 

जर्ाफकताृृ )दोस्रो पि(  

यर्षय:सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

हािी लनरे्दक  लनम्न लिशखत लनरे्दन गदयछौ ।   

१. हािीयर्च संर्त २०६९ साििा सािाशजक परम्परा अनसुार यर्र्ाह गररएकोिा कररर्  २ 
र्षयसम्ि  सिुधरु दाम्पत्य जीर्न रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको 
सिेत जायजन्ि भएको,   सोयह र्षय २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन 
लनरे्दकको लनरे्दन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नलयाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जर्रजस्त घरबाट 
लनकािा गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गई र्सेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथार्त 
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िाया, सद्भार् र सम्िान रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यथार्त कायि गराईपाउँ भने्न 
प्रत्यथीको लिशखत जर्ाफ रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीर्षय िोग्ने स्र्ास्नी छुयटएर र्स्यौं, हािीबाट एक सन्तानको जायजन्ि 
सिेतभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यर्षयिे िनिटुार् भई िोग्ने स्र्ास्नी अिग अिग 
र्सेकोिा ..... ................गाउँपालिका नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिकाको 
न्याययक सलिलत िाफय त र्डा नं  ................. .अन्तगयतको   ............................िेिलििाप 

केन्द्रिा िेिलििापकताय  .................को पहििा ए क आपसिा छिफि गरी लििी आएको 
व्यहोरा यो छ की यर्गतिा जे जस्ता यर्षयिा असिझदारी तथा रे्िेि भएको भएतापनी 
हािीयर्च एक अकायप्रलत यर्श्वास, सदभार् र प्रिे कायिै रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध 
यर्च्छेद गरी पाउँ भने्न लनरे्दन दार्ी छोलड पनुाः सिुधरु सम्र्न्धका साथ दाम्पत्य जीर्निाई 
व्यर्शस्थत ढंगिे अगालड र्ढाउने छौं । लनरे्दकको घरिा तत्काि िोग्ने स्र्ास्नी लिलि र्स्न े
र्ातार्रण नहनुे भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई र्स्न हािी दरैु् पि सहित भएकािे स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (र्िोशजि यो लििापत्रको संयिु लनरे्दन पेि 
गरेका छौं , िेशखए र्िोशजि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ......................गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका स्थानीय 
न्याययक कायययर्धी र्िोशजि यो लििापत्रको संयिु लनरे्दन दस्तरु बापत रु ...........यसैसाथ 
संिग्न छ ।   

५. यसिा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून र्िोशजि सहुँिा र्झुाउँिा ।  

लनरे्दकहरु 

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

.................................... दोस्रो पि 

 

इलत संर्त ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।  
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अनसूुची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बशन्धत) 

लििापत्रको ढाचँा 

  

....................गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका न्याययक सलिलत सिि पेि 
गरेको लििापत्रको संयिु लनरे्दन पत्र 

.............. शजलिा ............. . गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, र्डा नं .
 ............... .........र्स्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिलत  

र्षय  ..................को  ...............................................................................लनरे्दक  
)प्रथि पि(  

यर्रुद्ध 

.............. शजलिा         ............. .गाउँपालिका /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, 
र्डृा नं 

लिशखत जर्ाफकताय........................को .......................र्स्ने र्षय........................ (दोस्रो 
पि) 

यर्षयृाः सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

हािी लनरे्दक  लनम्न लिशखत लनरे्दन गदयछौं  : 

१. हािीयर्च संर्त २०६९ साििा सािाशजक परम्परा अनसुार यर्र्ाह गररएकोिा कररर्  २ 
र्षयसम्ि  सिुधरु दाम्पत्य जीर्न रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको 
सिेत जायजन्ि भएको,   सोयह र्षय २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको तर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन 
लनरे्दकको लनरे्दन परेको ।  
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२. आफुिाई दाइजो नलयाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जर्रजस्त घरबाट लनकािा 
गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गई र्सेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथार्त िाया, 
सद्भार् र सम्िान रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यथार्त कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको 
लिशखत जर्ाफ रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीर्षय िोग्ने स्र्ास्नी छुयटएर र्स्यौं, हािीबाट एक सन्तानको जायजन्ि 
सिेतभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यर्षयिे िनिटुार् भई िोग्ने स्र्ास्नी अिग अिग 
र्सेकोिा  .....................गाउँपालिका /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिकाको 
न्याययक सलिलत िाफय त र्डा नं  ................. .अन्तगयतको   ............................िेिलििाप 

केन्द्रिा िेिलििापकताय  .................को पहििा एक आपसिा छिफि गरी लििी आएको 
व्यहोरा यो छ की यर्गतिा जे जस्ता यर्षयिा असिझदारी तथा रे्िेि भएको भएतापनी 
हािीयर्च एक अकायप्रलत यर्श्वास, सदभार् र प्रिे कायिै रहेकोिे िोग्न े स्र्ास्नीको सम्र्न्ध 
यर्च्छेद गरी पाउँ भने्न लनरे्दन दार्ी छोलड पनुाः सिुधरु सम्र्न्धका साथ दाम्पत्य जीर्निाई 
व्यर्शस्थत ढंगिे अगालड र्ढाउने छौं । लनरे्दकको घरिा तत्काि िोग्ने स्र्ास्नी लिलि र्स्न े
र्ातार्रण नहनुे भएकोिे छुिै ठाउिा डेरा लिई र्स्न हािी दरैु् पि सहित भएकािे स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (र्िोशजि यो लििापत्रको संयिु लनरे्दन पेि 
गरेका छौं , िेशखए र्िोशजि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिक स्थानीय न्याययक 
कायययर्धी र्िोशजि यो लििापत्रको संयिु लनरे्दन दस्तरु बापत रु  ...........यसैसाथ संिग्न छ 
।  

५. यसिा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून र्िोशजि सहुँिा र्झुाउँिा ।  

 

लनरे्दकहरु 

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

.................................... दोस्रो पि 
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इलत संर्त ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्। 
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अनसूुची -११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत) 

िेिलििापकतायिा सूचीकृत हनुे लनरे्दन ढाचँा 

न्याययक सलिलत 

............ गाउँपालिका सिि पेि गरेको लनरे्दन 

 

यर्षयृाः िेिलििापकतायिा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ततु यर्षयिा तपलसििा उलिेशखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी ............  गाउँपालिकाको 
न्याययक सलिलत अन्तगयतका ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृत भई िेिलििाप गराउन अनिुती 
पाउँ भनी लनरे्दन गदयछु ।  

तपलसि  

१) नागररकता प्रिाणपत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्ि उलतणय गरेको िैशिक प्रिाणपत्रको छाँयाकपी, 

३) िेिलििापकतायको तालिि प्राप्त गरेको प्रिाणपत्रको छायाँकपी, 

४) िेिलििाप सम्बन्धी अनभुर् र 

५) व्यशिगत यर्र्रण (Bio- data) 

                                                         लनरे्दक 

नाि थरृाः .......... 

दस्तखताः ........... 

लिलतृाः ............. 

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

................... गाउँपालिकाको न्याययक सलिलत सिि पेि गरेको  

भररभराउको लनरे्दन पत्र 

 

यर्षयाः भररभराई पाउँ भने्न र्ारे । 

......र्स्ने................................लनरे्दक ÷र्ादी÷प्रलतर्ादी 

यर्रुद्ध 

.......र्स्ने.............यर्पिी ÷र्ादी÷प्रलतर्ादी 

िदु्धा 

ि लनरे्दक लनरे्दन र्ापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनरे्दन गदयछु । 

१  .यर्प उपरोि िी संगको उलिेशखत िदु्धा यस गाउँपालिका÷नगरपालिकाको न्याययक सलिलतको 
लिलत ..............बिोशजि िैिे यस कायायियिा राखेको दस्तरु लनणयय को ÷रकि 
लिलत ..............को श्री...................सिा बिोशजि िैिे भरी भराई पाउने शजलिा अदाितको फै
ठहर भएको हुँदा उि रकि भरी भराई पाउन यो लनरे्दन पेि गरेको छु । 

२  .यस कायायियिा जम्िा गरेको दस्तरु िैिे ÷रकिको भरपाई÷रलसद÷भौचरको सक्किै प्रलत र 
सम्िानीत श्री .......................साथ शजलिा अदाितको अशन्ति फैसिाको छायाकपी यसै 
संिग्न छ । 

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

 

लनरे्दक 
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लनज .............. 

ईलत संर्त ..................साि ...................ियहना.............गते........रोज िभुि ्।  
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अनसूुची - १३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

चिन चिाउने लनरे्दन 

 ....................गाउँपालिकािा पेि गरेको 
लनरे्दन पत्र 

यर्षयाः चिन चिाई पाउँ भने्न र्ारे । 

.......र्स्ने.....................लनरे्दक ÷र्ादी÷प्रलतर्ादी 
यर्रुद्ध 

.......र्स्ने..................यर्पिी ÷र्ादी÷प्रलतर्ादी 
िदु्धा 

ि लनरे्दक लनरे्दन र्ापत रु १०।– दस्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनरे्दन गदयछु । 

१.  
उपरोि यर्पक   उलिेशखत िदु्धा यस गाउँपालिकाको न्याययक सलिलतबाट लिलत ........िा लनणयय भई 

उि घर जग्गा  )र्ा जनु सम्पशि भोग गनय पाउने गरी लनणयय भएको छ सो सम्पशि र्ा र्स्त ु
उलिेख गने (लित्र्को हनुे ठहर भएकोिा श्रीिेरो हक भोग र स्र्ा ......शजलिा अदाितिा 

यर्पिीिे पृुनरार्िोकन गरेकोिा सम्िानीत अदाितबाट सिेत लिलत ............ ..िा लनणयय हुँदा 
न्याययक सलिलतकै लनणययिाई सदर गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँदा सो िेरो हक भोगको 

शिघ्रालतशिघ्र ििाई उि सम्पशि चिन चिाई पाउन यो कायि भएको सम्पशि रहेको हुँदा 
लनरे्दन पेि गरेको छु । 

२  .यसै लनरे्दन साथ देहायका कागजातहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सलिलतिे लिलत............िा गरेको लनणययको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........शजलिा अदाितिे गरेको लिलत.............को सदर फैसिाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यर्र्ाद सम्र्द्ध लिलसि यसै कायायियिा रहेको छ ।  

 घ  .िेशखएको व्यहोरा दठक साँचो छ , झठुा ठहरे कानून बिोशजि सहुँिा बझुाउँिा । 

 

लनरे्दक 

लनज
 ............... 
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ईलत संर्त ..................साि ...................ियहना .............गते........रोज िभुि ्।  

अनसूुची - १४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धत) 

सम्पलत रोक्काको अदेि 
.............................................. न्याययक सलिलत 

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

आदेि 

संर्त  .................सािको लनरे्दन नं ........  

यर्षयाः सम्पलत हस्तान्तरण रोक्का 
.............. शजलिा ............. . गाउँपालिका र्डा नं  ............... ......... .र्स्ने  

.................................................................................................को 
छोरा/छोरी/श्रीिलतर्षय  ..................को .........................................................लनरे्दक  )प्रथि 
पि(  

यर्रुद्ध 

....................शजलिा..................गाउँपालिका र्डा नं........यर्पिी (दोश्रो 
पि)..........र्स्ने....र्षय.....को यसिा लनरे्दकको िाग बिोशजि......शजलिा........ ......गाउँपालिका  

र्डा नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको 
अर्ण्डाको..................र्गययफटको चार तलिे घर र लिग िगापात सिेत यर्पिी....सम्पशि लनज 
यर्पिीबाट अन्य अंशियारहरुको िन्जरुी यर्ना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आिंका गरी लनरे्दकिे 
ददएको लनरे्दन उपर प्रारशम्भक रुपिा जाँचर्झु गदाय व्यहोरा िनालसर् देशखएको हुँदा हाििाई प्रत्यिी 
को नाििा रहेको उशलिशखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनय लसफाररस नददन र्डािाई र अको 
आदेि नभएसम्िका िालग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुय/गनय नददन ु भनी िािपोत 
कायायियको नाििा सिेत स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बिोशजि यो 
रोक्काको आदेि जारी गररददएका छौं । यो आदेि लिलसि सािेि राखी सम्र्शन्धत कायायियहरुिा 
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पठाईददन ु। यो आदेि अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लनयिानसुार 
पेि गनुय । 

ईलत संर्त................साि.............िायहना...........गते‘..........रोज िभुि ्। 
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अनसूुची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बशन्धत) 

नक्किको िालग लनरे्दन 

न्याययक सलिलत  

.......... गाउँपालिका पेि गरेको 
लनरे्दन पत्र 

यर्षयृाः नक्कि पाउँ भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 
लनरे्दक/र्ादी/प्रलतर्ादी 

यर्रुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ 
यर्पिी/र्ादी/प्रलतर्ादी 

िदु्दाृाः .................................. 
...................................... । 

ि लनरे्दक लनरे्दन दस्तरु र्ापत रु. १०।– साथै रृाखी लनम्न व्यहोरा लनरे्दन गदयछुृाः 
(१) उपरोि यर्पिीसँगको उलिेशखत िदु्दािा अध्ययनको िालग देहायका कागजातहरु आर्श्यक 

परेको हुँदा प्रिाशणत प्रलतलिपी पाउँ भनी यो लनरे्दन साथ उपशस्थत भएको छु । अताः नक्किको 
प्रिाशणत प्रलतलिपी पाउँ ।  

देहाय  

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) िेशखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोशजि सहुँिा बझुाउँिा ।  

लनरे्दक 

लनज 
.......................... 
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इलत सम्र्त ्......... साि .... ियहना .... गते रोज ्... िभुि ्................ 
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प्रिाणीकरण लिलत: २०७८/०३/०७ 

आज्ञािे, 
िेख बहादरु बस्नेत  

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  
कञ् चन गाउँपालिका  

 


