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            लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, @)&% 
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न्याययक सलिलिले प्रचललि कानून बिोजिि उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा 
एिं पारर्जशयिा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको िनयिश्वास कायि राखी रहनको लालग प्रचलनिा रहेको संघीय 
कानूनिा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले, 
  नेपालको संयििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजिि लेकबेशी नगरपाललकाको िेस्रो नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि æलेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७%Æ 
रहेको छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः यिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा; 
(क)  “उिरुी” भन्नाले सलिलि सिि परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचललि कानून बिोजिि सलिलिले कारिाही      र 

यकनारा गने उिरुी सम्झनपुछय ।  

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

(ग) “चलन चलाईदर्ने”  भन्नाले लनर्यय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै िस्ि ुिा सम्पजि भोग 
गनय दर्ने काययलाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ)  “ििानि”  भन्नाले कुनै व्यजि िा सम्पजिलाई न्याययक सलिलिले चाहेको िखििा उपजस्थि िा हाजिर गराउन 
ललएको जिम्िा िा उिरर्ाययत्िलाई सम्झनपुर्यछ  

(ङ)  “िािेली”  भन्नाले न्याययक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका यििार्हरुिा सम्िजन्िि पिलाई िझुाईने म्यार्,  
सचुना,  आरे्श,  पूिी िा िानकारी पत्र ररिपूियक िझुाउने काययलाई  सम्झनपुछय । 

(च)  “िायर्ाि”  भन्नाले सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरेको संख्या िलनने व्यहोरा िा सम्पजिको ाँा टिारी िा 
लगिलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “िोयकएको” िा “िोयकए बिोजिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनेको लनयििा िोयकए बिोजिि सम्झनपुछय । 

(ि)  “र्रपीठ”  भन्नाले न्याययक सलिलि सिि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्ििा ररि नपगुे िा कानूनले 
र्िाय नहनुे िा नलाग्ने भएिा त्यसको पछालि पयि सोको कारर् र अिस्था िनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीले 
लेजखदर्ने लनरे्शन िा व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ ।  
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(झ) “नािेसी”  भन्नाले कुनै व्यजिको नाि, थर र ििन सिेिको यिस्ििृ यििरर् खलुाइएको व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ 
। 

(ञ) “नाललश”  भन्नाले कुनै यििार्को यिषयिा र्ाँा ८ बिोजिि दर्एको उिरुी, लनिेर्न िा याँरार् सम्झनपुछय  

(ट) “लनर्यय यकिाब”  भन्नाले सलिलिले उिरुीिा गरेको लनर्ययको अलभलेख राख्नको लालग खिा गरेको उिरुीिा 
लनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संजिप्त उललेख भएको यकिाब सम्झनपुछय । 

(ठ)  “पन्चकृलि िोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय अिलोकन िू लयांकन गरी यिक्री   

(ि) यििरर् हनुसक्ने उजचि ठहराएर लनजश्चि गरेको िलुयलाई सम्झनपुर्यछ  ।  

(ढ)  “पेशी”  भन्नाले न्याययक सलिलि सिि लनर्ययाथय पेश हनुे यििार्हरुिा पिहरुलाई उपजस्थि गराइ सनुिुाइ   

       गने कािलाई सम्झनपुर्यछ । 

(र्) “प्रलिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिरुी र्िाय गर्यछ सो व्यजि िा संस्था सम्झनपुछय । 

 “िकपत्र”  भन्नाले यििार् सम्बन्ििा िानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा  लेजखने िा लेजखएको    

                                                कागिलाई सम्झनपुछय । 
(ि) “बन्र् ईिलास”  भन्नाले न्याययक सलिलि अन्िगयि लनरुपर् हनुे यििार्हरु ि्ये गोप्य प्रकुलिको यििार् 

        भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयिा कायि गनय आिश्यक रे्जखएिा सम्िद्ध पिहरु िात्र सहभागी  

                   हनुेगरी प्रिन्ि गरीएको सनुिुाई किलाई  सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सलिलि सिि उिरुी र्िाय गने व्यजि िा संस्था सम्झनपुछय । 

(र्) “िूलििी”  भन्नाले न्याययक सलिलि अन्िगयि यिचारािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ालििा सिेि                     

यिचारालिन भईरहेको अिस्थािा न्याययक सलिलिले लनर्यय गर्ाय अन्य यिचारालिन िदु्धािा प्रभायिि हनुे 
रे्जखएिा प्रभाि पाने िदु्धाको ाैँसला नभएसम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा स्थलगि  गने काययलाई सम्झनपुछय ।  

(ि) “लगापाि”  भन्नाले घरिग्गा र त्यसस ग अन्िर लनयहि टहरा,  बोट यिरुिा,  खलुला िलिन र त्यसिा रहेका 
सबैखाले संरचना िा चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  सेरोाेँरो र सम्पूर्य अियिलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(न) “सर्रस्याहा”  भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा िा्ने काययलाई सम्झनपुछय . 
(ऩ)  “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनपुछय । 
(प) “सलिलि” भन्नाले न्याययक सलिलि सम्झनपुछय र सो शव्र्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्ाँा 

४८ को उपर्ाँा (६) बिोजििको सलिलिलाइय सिेि िनाउनेछ । 

(ाँ) “साल िसाली”  भन्नाले हरेक िषयको लालग छुिा छुिै हनुे गरी प्रलििषयको लनलिि स्थायी रुपिा िय गररएको 
शिय सम्झनपुछय . 

(ब)  “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछय । 

(भ)  "संयििान" भन्नाले नेपालको संयििान सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलिलिको अलिकार  

३. उिरुीिा लनर्यय सम्बन्िी कािः सलिलििा र्िाय भएका उिरुी िा उिरुीको लनर्यय गने िा र्िाय भएको नाललश िा उिरुीको 
कुनै व्यहोराले लगि किा गने अलिकार सलिलिलाइय िात्र हनुेछ । 

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािः (१) र्ाँा ३ िा उललेख भएको िा प्रचललि कानूनले सलिलि िा सलिलिको सर्स्यले नै 
गने भन्न ेव्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलिले सलिलि िा सलिलिको सर्स्यले नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य 
काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र त्यसरी निोयकएकोिा सलिलिले लनर्यय गरी िोकेको िा अलिकार प्रर्ान गरेको 
कियचारीले गनुयपनेछ । 
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 (२) िोयकएको शाखा प्रिखु िा िोयकएका अन्य कियचारीले यस ऐन र प्रचललि कानून बिोजिि िोयकएको काि गर्ाय 
सलिलिको संयोिक िा सलिलिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रेखरे्ख र लनयन्त्रर्िा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोजिि कायययिलि अिलम्बन गनुयपनेः सलिलिले उिरुी िा उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय प्रचललि र सम्बजन्िि 
संघीय कानूनिा स्पष्ट उललेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बिोजििको कायययिलि अिलम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलिलिले हेनेः सलिलिलाइय रे्हाय बिोजििको उिरुीहरूिा कारिाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको र्ाँा ४७ अन्िगयिको उिरुी, 
(ख) िेललिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेललिलापको लालग नगरपाललकािा प्रयेषि उिरुी, 
(ग) संयििानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकल अलिकार अन्िगयि सभाले बनाएको कानून बिोजिि लनरूपर् 

हनुे गरी लसजियि उिरुी, िथा 
(घ) प्रचललि कानूनले नगरपाललकाले हेने भलन िोकेका उिरुीहरू । 

७. सलिलिको िते्रालिकारः सलिलिले र्ाँा ६ अन्िगयिका ि्ये रे्हाय बिोजििका उिरुीहरूिा िात्र िेत्रालिकार ग्रहर् गने िथा 
कारिाही यकनारा गनेछः 

(क) व्यजिको हकिा उिरुीका सबै पि नगरपाललकाको भौगोललक िेत्रालिकार लभत्र बसोबास गरी रहेको, 
(ख) प्रचललि कानून र संयििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ालि िा न्यायािीकरर् िा लनकायको 

िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 
(ग) नगरपाललकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अर्ालि िा लनकायबाट िेललिलाप िा लिलापत्रको लालग 

प्रयेषि गरीएको, 
(घ) अचल सम्पजि सिािेश रहेको यिषयिा सो अचल सम्पजि नगरपाललकाको भैगोललक िेत्रालिकार लभत्र 

रयह रहेको, िथा 
(ङ)         कुनै घटनास ग सम्बजन्िि यिषयिस्ि ुरहेकोिा सो घटना नगरपाललकाको भौगोललक िेत्र लभत्र घटेको 

। 

 

पररच्छेर्-३ 

उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय 

८. लबिार् र्िाय गनेः (१) कसै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उिरुी चलाउ र्ा प्रचललि कानून बिोजिि हकरै्या पगुेको व्यजिले 
सलिलिको िोयकएको शाखा सिि उिरुी र्िाय गनय सक्नेछ । 

 

                   (२)   उपर्ाँा (१) बिोजिि उिरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोजिि खलुाउन ुपने कुरा सबै खलुाइय िथा     

                                   पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुा गरी अनसूुची-१ बिोजििको ढा चािा दर्न ुपनेछ । 

                   (३)        उपर्ाँा (२) िा लेजखए रे्जख बाहेक उिरुीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा सिेि खलुाउन ुपनेछः 
(क)       बार्ीको नाि, थर, ििन र लनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यै को नाि; 
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(ख) प्रलिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनिको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्ने गरी 
स्पष्ट खलेुको ििन; 

(ग) नगरपाललकाको नाि सयहि सलिलिको नाि; 

(घ) उिरुी गनुय परेको व्यहोरा र सम्पूर्य यििरर्; 
(ङ) नगरपाललकाले िोके अनसुारको र्स्िरु बझुाएको रलसर् िा लनस्सा; 
(च) सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून; 

(छ) बार्ीले र्ािी गरेको यिषय र सोस ग सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगुेको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिस ग सम्बजन्िि यिषय भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, अिस्था िथा अचल भए 

चारयकलला सयहिको सबै यििरर् । 

               (४)  प्रचललि कानूनिा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढा चा िा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भयिा आिश्यक     

                            यििरर् सिेि खलेुको हनु ुपनेछ । 

               (५) कुनै यकलसिको िलिपूलिय भराउनपुने अथिा बण्िा लगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको हकिा त्यस्िो िलिपूलिय िा बण्िा   
                         िा चलनको लालग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यििरर् खलेुको हनु ुपनेछ ।        

९. लबिार् र्िाय गरी लनस्सा दर्नःे (१) उिरुी प्रशासकले र्ाँा ८ बिोजिि प्राप्त उिरुी र्िाय गरी बार्ीलाइय िारेख िोयक अनसूुची-
२ बिोजििको ढा चािा लबिार् र्िायको लनस्सा दर्न ुपनेछ । 

                (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि िारेख दर्न ुपने अिस्थािा िारेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बिोजििको ढा चािा िारेख      

                         भपायइय खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइय लिलसल सािेल राख्नपुछय । 

                (३) उपर्ाँा (२) बिोजिि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि लिलििा हनुे कायय सिेि उललेख            
                         गरी सम्बजन्िि पिलाइय अनसूुची-४ बिोजििको ढा चािा िारेख पचाय दर्नपुनेछ । 
   १० उिरुी र्रपीठ गनेः (१) उिरुी प्रशासकले र्ाँा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया नपगुेको          

       रे्जखए परुा गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभन्ने             
       व्यहोरा लेजख पाच दर्नको सिय िोयक िथा लबिार् र्िाय गनय नलिलने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा    

       िनाइय र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइय उिरुी याँिाय दर्न ुपनेछ । 

                (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि प्रयक्रया नपगुेको भलन र्रपीठ गरी याँिाय गरेको उिरुीिा र्रपीठिा उललेख भए   

                          बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएिा र्िाय गररदर्नपुछय । 

(३) उपर्ाँा (१) बिोजििको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको लिलिले लिन दर्न लभत्र उि    
           आरे्शको यिरू्र्िा सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

(४) उपर्ाँा (३) बिोजिि दर्एको लनिेर्न व्यहोरा िनालसब रे्जखए सलिलिले उपर्ाँा (१)           बिोजििको  

           र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

(५) उपर्ाँा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिरुी प्रशासकले त्यस्िो लबिार् र्िाय गरी अरू  प्रयक्रया परुा गनुयपनेछ । 

 

११  र्िाय गनय नहनुःे उिरुी प्रशासकले र्ाँा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा दठक भए नभएको 
िा च गरी र्िाय गनय नलिलने रे्जखएिा र्ाँा १० बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछः 

(क) प्रचललि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उिरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचललि कानून बिोजिि सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहे नरहेको; 
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(ग) काननु बिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि िा अलिकारस ग सम्बजन्िि यिषयिा यििार् लनरूपर् गनुयपने यिषय उिरुीिा सिािेश रहेकोिा 

त्यस्िो सम्पजि िा अलिकार यिषयिा उिरुी गनय बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा 
सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिषयिा उिरुी गने हकरै्या बार्ीलाइय रहे नरहेको; 
(च) ललखििा परुागनुयपने अन्य ररि पगुे नपगुेको; िथा 
 

 

 

 

१२    र्ोहोरो र्िाय गनय नहनुःे (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन प्रचललि कानून बिोजिि सलिलि िा अन्य 
कुनै अर्ालि िा लनकायिा कुनै पिले उिरुी गरी सलिलि िा उि अर्ालि िा लनकायबाट उिरुीिा उललेख भएको यिषयिा 
प्रिार् बजुझ िा नबजुझ यििार् लनरोपर् भैसकेको यिषय रहेको छ भन ेसो उिरुीिा रहेका पि यिपिको बीचिा सोयह 
यिषयिा सलिलिले उिरुी र्िाय गनय र कारिाही गनय हु रै्न । 

       (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि र्िाय गनय नलिलने उिरुी भलुिश र्िाय भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी भएपलछ     

           उिरुी िनु सकैु अिस्थािा रहेको भए पलन सलिलिले उिरुी खारेि गनुय पनेछ ।  

१३    उिरुीसाथ ललखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुयपनेः उिरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक ललखि प्रिार्को सक्कल र कजम्ििा एक 
प्रलि नक्कल उिरुी साथै पेश गनुय पनेछ र उिरुी प्रशासकले त्यस्िो ललखििा कुनै कैयाँयि िनाउन ुपने भए सो िनाइ सो 
प्रिार् सम्बजन्िि लिलसलिा राख्नछे । 

१४    उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय र्स्िरुः (१) प्रचललि कानूनिा लबिार् र्िाय र्स्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोजिि िथा र्स्िरु 
निोयकएकोिा एक सय रूपैया  बझुाउन ुपनेछ । 

 (२) प्रचललि कानूनिा प्रलििार् र्िाय र्स्िरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैया  प्रलििार् र्िाय र्स्िरु लाग्नेछ । 

    १५  प्रलििार् पेश गनुयपनेः (१) प्रलिबार्ीले र्ाँा २० बिोजिि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा सूचनािा िोयकएको   
सियािलि लभत्र उिरुी प्रशासक सिि आाैँ िा िारेस िााँय ि ललजखि प्रलििार् र्िाय गनुयपनेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि प्रलििार् पेश गर्ाय प्रलिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका                  प्रलिललयप 
साथै संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

 (३) प्रलििार्ीले ललजखि ब्यहोरा दर् र्ा अनसूुची-५ बिोजििको ढा चािा दर्नपुनेछ । 

            १६ प्रलििार् िा च गनेः (१) उिरुी प्रशासकले र्ाँा १५ बिोजिि पेश भएको प्रलििार् िा च गरी कानून बिोजििको ररि 
पगुेको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाय गरी सलिलि सिि पेश हनुे गरी लिलसल सािेल गनुयपनेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि प्रलििार् र्िाय हनुे भएिा उिरुी प्रशासकले प्रलिबार्ीलाइय बार्ी                  लिलानको 
िारेख िोक्नपुनेछ । 

 
 

     १७ ललखििा परुा गनुय पने सािान्य ररिः (१) प्रचललि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेजखए रे्जख बाहेक          

       सलिलि सिि र्िाय गनय लयाएका उिरुी िथा प्रलििार्िा रे्हाय बिोजििको ररि सिेि परुा गनुयपनेछः 



 

6  
 

  (क) ए–ाँोर साइिको नेपाली कागििा बाया  िाँय  पा च सेजन्टलिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरिाँय  र्श सेजन्टलिटर र 
त्यसपलछको पषृ्ठिा पा च सेजन्टलिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बजिस हराँिा नबढाइय कागिको एकािाँय  
िात्र लेजखएको;  

 (ख) ललखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजिले ललखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी र्स्िखि गरी 
अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

   (ग) कुनै कानून व्यिसायीले ललखि ियार गरेको भए लनिले पयहलो पषृ्ठको बाया  िाँय  लनिको कानून व्यिसायी 
र्िाय प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यिसायीको यकलसि खलुाइय र्स्िखि गरेको; िथा 

   (घ) ललखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस ललखििा लेजखएको व्यहोरा दठक सा चो छ, झटु्ठा ठहरे कानून बिोजिि 
सहु ला बझुाउ ला भन्ने उललेख गरी सो िलुन ललखि र्िाय गनय लयाएको िषय, ियहना र गिे िथा िार खलुाइय 
ललखि र्िाय गनय लयाउने व्यजिले र्स्िखि गरेको। 

      िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको ललखि ललनलाइ यो उपर्ाँाले बािा पारेको िालनने छैन।  
 

  (२) ललखििा यिषयहरू क्रिब्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय संयलिि र ियायदर्ि भाषािा लेजखएको     

            हनुपुनेछ ।  

  (३) ललखििा पेटबोललिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नाि, थर , ठेगाना िथा     
            अन्य यििरर् स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

  (४) ललखि र्िाय गनय लयाउने िा सलिलििा कुनै कागि गनय आउनेले लनिको नाि, थर र ििन              

            खलेुको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुयपछय । 

 

१८  नक्कल पेश गनुयपनेः उिरुी िा प्रलििार् र्िाय गनय लयाउनेले यिपिीको लालग उिरुी िथा प्रलििार्को नक्कल िथा       
       संलग्न ललखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुयपछय । 

              १९  उिरुी िा प्रलििार् संशोिनः (१) ललखि र्िाय गनय लयाउने पिले सलिलििा र्िाय भइसकेको ललखििा लेखाइ  

                    िा टाइप िा िदु्रर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

       (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्निा िाग बिोजिि सच्याउ र्ा र्ािी िथा प्रलििार्िा गरीएको िाग िा  

           र्ािीिा िलुभिु पििा ाँरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको रे्खेिा उिरुी 
           प्रशासकले सो बिोजिि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

       (३) उपर्ाँा (२) बिोजिि संशोिन भएिा  सो को िानकारी उिरुीको अको पिलाइय    दर्न ुपनेछ । 

 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख  

 २० म्यार् सूचना िािेल गनेः (१) उिरुी प्रशासकले र्ाँा ९ बिोजिि लबिार् र्िाय भएपलछ बयढिा        र्इुय दर्न लभत्र प्रलिबार्ीका 
नाििा प्रचललि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोजिि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्िि 
ििा कायायलय िााँय ि उि म्यार् िा सूचना िािेल गनय सक्नछे । 

(२) उपर्ाँा (१) बिोजिि म्यार् िा सूचना िािेल गर्ाय र्ाँा ९ बिोजििको उिरुी िथा उि उिरुी साथ पेश भएको 
प्रिार् कागिको प्रलिललपी सिेि संलग्न गरी पठाउनपुनेछ ।   
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 (३) उपर्ाँा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीलाइय म्यार् दर्नपुर्ाय प्रिार् कागिको 
नक्कल कुनै एकिना िलु प्रलिबार्ीलाइय पठाइय बा यकको म्यार्िा प्रिार् कागिको नक्कल ाँलानाको म्यार् साथ 
पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेजख   पठाउन ु  पनेछ । 

(४)   उपर्ाँा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायलयले बयढिा लिन दर्न लभत्र िािेल  गरी िािेलीको व्यहोरा 
खलुाइय सलिलििा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपर्ाँा (१) बिोजिि म्यार् िािेल हनु नसकेिा रे्हाय बिोजििको यिद्यिुीय िा्यि िा  पलत्रकािा सूचना प्रकाशन 
गरेर म्यार् िािेल गनुयपनेछः  

(क) म्यार् िािेल गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयिेल िा अन्य कुनै अलभलेख हनु सक्ने यिद्यिुीय िा्यिको 
ठेगाना भए सो िा्यिबाट; 

(ख) प्रलिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सक्ने िनालसब आिार छ भन्ने रे्जखएिा सलिलिको लनर्ययबाट 
कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर िा स्थानीय एाँ.एि. रेलियो िा स्थानीय टेलललभिनबाट 
सूचना प्रसारर् गरेर; िा 

  (ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् िािेल गराउ र्ा म्यार् िािेल हनु सक्न ेिनालसब कारर् रे्जखएिा सलिलिको 
आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय िााँय ि । 

  (६)   यस ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोजििको ढा चािा िारी गनुयपनेछ । 

 
२१ रोहिरिा राख्नपुनेः यस ऐन बिोजिि ििा कायायलय िााँय ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि ििाको अ्यि िा सर्स्य 
िथा कजम्ििा र्इुयिना स्थानीय भलार्लि रोहिरिा राख्नपुनेछ । 

 

२२ रीि बेरीि िा च गनेः (१) उिरुी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ रीिपूियकको िािेल भएको छ िा छैन 
िा च गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सजचिको प्रलििेर्न सिेि ललइय रीिपूियकको रे्जखए लिलसल सािेल राजख िथा 
बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुः म्यार् िािेल गनय लगाइय िािेली प्रलि लिलसल सािेल राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि िा च गर्ाय सम्बजन्िि कियचारीले बर्लनयि राजख कायय गरेको रे्जखए  उिरुी                         

                           प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइय सलिलि सिि प्रलििेर्न पेश गनुयपनेछ । 

         (३) उपर्ाँा (२) बिोजििको प्रलििेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सलिलिले सम्बजन्िि कियचारी उपर  कारिाहीको लालग 
काययपाललका सिि लेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३ िारेखिा राखू्नपनेः (१) उिरुी प्रशासकले र्ाँा ९ बिोजिि लबिार् र्िाय गरेपलछ उिरुी किायलाइय र र्ाँा १६ बिोजिि 
प्रलििार् र्िाय गरेपलछ प्रलिबार्ीलाइय िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछय । 

(२)  उिरुीका पिहरूलाइय िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररन ेकािको व्यहोरा िारेख  भपायइय िथा           िारेख 
पचायिा खलुाइय उिरुीका सबै पिलाइय एकै लिलानको लिलि िथा सिय उललेख गरी एकै लिलानको िारेख िोक्नपुछय 
। 

(३)     उपर्ाँा (२) बिोजिि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजिर नभए पलन िोयकएको कायय सम्पन्न गरी अको 
िारेख िोक्नपुने भएिा हाजिर भएको पिलाइय िारेख िोयक  सियिा हाजिर नभइय पलछ हाजिर हनुे पिलाइय अजघ 
हाजिर भइय िारेख लाने पिस ग एकै  लिलान हनुेगरी िारेख िोक्नपुछय । 

(४) यस र्ाँा बिोजिि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका पिहरूलाइय साथै राजख सलिलिले  गनुयपछय । 
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(५) उपर्ाँा (४) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन िोयकएको िारेखिा कुनै पि  उपजस्थि नभए पलन सलिलिले 
लबिार्को यिषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैन । 

२४ सलिलिको लनर्यय बिोजिि हनुःे सलिलिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचललि कानून िथा यस ऐनिा लेजखए रे्जख बाहेकको 
यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया लनिायरर् गनय सक्नेछ । 

 

 

पररच्छेर्-५ 

सनुिाइय िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 

२५ प्रारजम्भक सनुिाइयः (१) िेललिलापबाट लबिार् लनरुपर् हनु नसकी सलिलििा आएका लबिार् प्रलििार् र्िाय िा बयान िा सो 
सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको लालग पेश भएको लबिार्िा उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल लनर्यय गनय सयकने 
भएिा सलिलिले लबिार् पेश भएको पयहलो सनुिाइयिा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

(२) सलिलि सिि पेश भएको लबिार्िा उपर्ाँा (१) बिोजिि ित्काल लनर्यय गनय सयकने नरे्जखएिा सलिलिले रे्हाय 
बिोजििको आरे्श गनय सक्नेछः- 

                                  (क)        लबिार्िा िखु नलिलेको कुरािा यकीन गनय प्रिार् बझु्ने िा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) लबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय लगाउन ेिा सम्बजन्िि लनकायबाट िाग गने आरे्श 
गने;  

(ग) िेललिलापका सम्बन्ििा लबिार्का पिहरूस ग छलाँल गने; िथा 
(घ) लबिार्का पि उपजस्थि भएिा सनुिुाइको लालग िारेख िथा पेजशको सिय िाललका लनिायरर् गने । 

 (३)  उपर्ाँा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन सलिलिले स्थानीय ऐनको र्ाँा       

                            ४७ को उपर्ाँा (२) बिोजििको उिरुीिा िेललिलापको लालग पठाउने आरे्श गनुयपनेछ । 

 

२६  प्रिार् र्ाजखल गनेः बार्ी िा प्रलिबार्ीले कुनै नया  प्रिार् पेश गनय अनिुलि िाग गरी लनिेर्न पेश गरेिा उिरुी प्रशासकले 
सोयह दर्न ललन सक्नेछ । 

२७  ललखि िा च गनेः (१) सलिलिले उिरुीिा पेश भएको कुनै ललखिको सत्यिा परीिर् गनय रेखा िा हस्िािर यिशेषज्ञलाइय 
िा च गराउन िरूरी रे्खेिा सो ललखिलाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्िरु र्ाजखल गनय लगाइय रेखा िा हस्िािर 
यिशेषज्ञबाट ललखि िा च गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि िा च गर्ाय िनालसब िायाँकको सिय िोयक आरे्श गनुयपनेछ र  सिय लभत्र िा च सम्पन्न हनुको 
लालग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

 (३) उपर्ाँा (१) बिोजिि िा च गर्ाय ललखि असत्य ठहरीएिा ललखि सत्य रहेको भन्ने पिबाट लागेको र्स्िरु असलु 
गरी उपर्ाँा (१) बिोजिि र्स्िरु र्ाजखल गने पिलाइय भराइयदर्नपुछय । 
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२८ सािी बझु्नःे (१)सलिलिबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुयपनेछ । साछी राख्र्ा बढीिा ५ 
िना राख्न ुपने ।  

                (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि आरे्श भएपलछ उिरुी प्रशासकले उिरुीको पिलाइय आरे्शिा उललेख भएकोलिलििा सािी 
बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

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

२९  सलिलिको िाँय बाट बकपत्र गराउनःे (१) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन नाबालक िा अशि िा 
िदृ्बिृद्बा पि रहेको उिरुीिा साजि बकपत्रको लालग िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगराइएको 
सािीलाइय सलिलिले म्यार् िोयक सलिलिको िाँय बाट जझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि सािी जझकाउ र्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् िारी गनुयपनेछ र उिरुीका   पिहरूलाइय 
सिेि सोयह लिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

 

३०  सािी बकपत्र गराउनःे (१) उिरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लालग िोयकएको दर्न पिहरूस ग लनिहरूले उपजस्थि 
गराउन लयाएका साजिको नािािली ललइय सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ । 

       (२) सािी बकपत्रको लालग िोयकएको िारेखको दर्न उिरुीका सबै पिले सािी उपजस्थि गराउन लयाएको भए कायायलय 
खलुनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र बिेपलछ सलिलिले उपलब्ि भए सम्िका 
सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

 

३१ बन्रे्ि गनय सक्नःे (१) सािीको बकपत्र गराउ र्ा उिरुीको यिषयिस्ि ुभन्र्ा ाँरक प्रकारको िथा सािी िा उिरुीको 
पिलाइय अपिालनि गने िा जझझ्याउने िा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सोलिएिा सलिलिले त्यस्िो प्रश्न सो्नबाट पिलाइय बन्रे्ि 
गनय सक्नेछ । 

            (२) नाबालक िा िृ् र् िा असि िा लबरािीले सािी बक्नपुने भइय त्यस्िो उिरुीिा कुनै पिको उपजस्थलि िा अन्य कुनै 
िनालसब कारर्ले सािीलाइय बकपत्र गनय अनजुचि र्बाि परेको िा पने प्रबल सम्भािना रहेको छ भन्ने सलिलिलाइय लागेिा 
सलिलिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलिलाइय बन्रे्ि गरी लनिले सािीले नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थि हनु आरे्श गनय 
सक्नेछ । 

      (३) उपर्ाँा (२) बिोजिि आरे्श गरेिा सािीले नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थि हनुे व्यिस्था लिलाउने र्ाययत्ि  

        सलिलिको हनुेछ । 

      (४) उपर्ाँा (१) िा (२) बिोजिि गर्ाय सलिलिले उिरुीस ग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न ियार गरी सलिलिको  

         िाँय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

 

३२ पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेः (१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगािी हप्ताको लालग पेशी िोयकएको लबिार्हरूको 
साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लालग पेशी िोयकएका लबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

       (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको सूची संयोिकले र लनिको अनपुजस्थलििा लनिले जिम्िेिारी िोकेको सलिलिको सर्स्यले 
प्रिाजर्ि गनुयपनेछ । 
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३३ रै्लनक पेशी सूचीः (१) उिरुी प्रशासकले र्ाँा ३२ बिोजििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका लबिार् हरूको  िोयकएको 
दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीिा टा स्न लगाउनपुनेछ िथा एक प्रलि सलिलिका सर्स्यहरूलाइय उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

      
 

    

                     (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको सूचीिा लबिार्हरू उललेख गर्ाय लबिार् र्िायको आिारिा रे्हायको क्रििा ियार गरी 
प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबालक पि भएको लबिार्; 

  (ख) शारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको लबिार्; 

  (ग) सिरी िषय उिेर परुा भएको िृ् र् िा िृ् र्ा पि भएको लबिार्; िथा 
  (घ) लबिार् र्िायको क्रिानसुार पयहले र्िाय भएको लबिार् । 

  (३) उपर्ाँा (२) बिोजिि पेशी सूची ियार गर्ाय िलुििीबाट िागेका िथा सिोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा 
जिलला अर्ालिबाट पनुः इन्सााँको लालग प्राप्त भइय र्िाय भएको लबिार्को हकिा शरुूिा सलिलििा र्िाय भएको लिलिलाइय 
नै र्िाय लिलि िालन क्रि लनिायरर् गनुयपनेछ । 

      (४) उपर्ाँा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सलिलिले लबिार्को सनुिाइय र कारिाही िथा यकनारा  

          गनुयपनेछ । 

 

३४ उिरुी प्रशासकको जिम्िेिारी हनुःे पेशी सूचीिा चढेका लबिार्हरू कायायलय खलेुको एक घण्टा लभत्र सलिलि सिि सनुिाइयको 
लालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए पलछ सलिलिबाट याँिाय बजुझललइय सरुजिि राख्न ेजिम्िेिारी उिरुी 
प्रशासकको हनुेछ । 

३५ प्रिार् सनुाउन सक्नःे सलिलिले र्ाँा २५ बिोजिि िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि सबै पिलाइय अको पिले पेश गरेको 
प्रिार् एिि ्कागिाि रे्खाइय पयढ बा ची सनुाइय सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको भए ललजखि बयान गराइय लिलसल 
सािेल गराउन सक्नेछ । 

३६ लबिार्को सनुिाइय गनेः (१) सलिलिले र्िैु पिको कुरा सनुी लनिहरूको लबिार्को सनुिाइय िथा लनर्यय गनुयपनेछ । 

       (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको सनुिाइय िथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 

  

       (३) उपर्ाँा (१) बिोजिि लबिार्को सनुिाइय गर्ाय इिलास कायि गरी सनुिाइय गनय िनालसि रे्जखएिा सोही     

           अनसुार गनय सक्नेछ । 

            िर र्बैु पिको भनाइ िथा जियकर सनु्नलाइ उपर्ाँा ३ अनसुारको इिलास कायि गनय बािा हनु ेछैन । 

 

३७ बन्र् इिलासको गठन गनयसक्न े(१) सलिलिले ियहला िथा बालबाललका सिािेश रहेको िथा आिश्यक रे्खेको अन्य 
लबिार्को सनुिाइयको लालग बन्र् इिलास कायि गरी सनुिाइय गनय सक्नेछ । 

        (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा लबिार्का पि िथा अन्य सरोकारिाला बाहेक अन्य    

            व्यजिलाइय इिलासिा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुयपनेछ । 

        (३) बन्र् इिलासबाट हेररने लबिार्को काि कारिाही, यपिीिको नाि थर ठेगाना लगायिका यिषय गोप्य राख्नपुनेछ । 
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३८ बन्र् इिलास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थाः (१) बन्र् इिलासबाट हेररएका लबिार्हरूको कागिािको प्रलिललयप बार्ी, प्रलििादर् 
र लनिको यहििा असर परेको कुनै सरोकारिाला बाहेक अरू कसैलाइय उपलब्ि गराउनहुु रै्न । 

             (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको लबिार्को िथ्य खलुाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेर् हनु दर्न ुहु रै्न । 

       (३) उपर्ाँा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन सलिलिले पिको गोपलनयिा िथा यहििा प्रलिकुल प्रभाि  

                    नपने गरी सिाचार संप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९ थप प्रिार् बझु्नःे लबिार्को सनुिाइयको क्रििा लबिार्को कुनै पिको अनरुोििा िा लबिार् सनुिाइयको क्रििा सलिलि 
आाैँले थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उिरुीका पिहरूलाइय थप प्रिार् पेश गनय पेश गने िारेख िोयक आरे्श गनय सक्नेछ। 

४० स्िाथय बाजझएको लबिार् हेनय नहनुःे सलिलिको सर्स्यले रे्हायका लबिार्को कारिाही र यकनारािा संलग्न हनुहुु रै्नः- 

(क) आफ्नो िा नजिकको नािेर्ारको हक यहि िा सरोकार रहेको लबिार्; 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्ाँाको प्रयोिनको लालग "नजिकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली पर्ाय कानून बिोजिि 
अपिुाली प्राप्त गनय सक्ने प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा, िाइि,ु सानीआिा, ठूलीआिा, 
सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पलि िा पत्नी िाँय का सासू, ससरुा, ाूँप,ु ाूँपाि,ु साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, 
लभनाि,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोलिा 
रहेको पररिारको सर्स्य सम्झनपुछय । 

(ख) लनिले अन्य कुनै हैलसयििा गरेको कुनै कायय िा लनि संलग्न रहेको कुनै यिषय सिािेश रहेको कुनै 
लबिार्; 

(ग) कुनै यिषयिा लनिले लबिार् चलने िा नचलने यिषयको छलाँलिा सहभालग भइय कुनैराय दर्एको भए सो 
यिषय सिािेश रहेको लबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभिू रूपिा लनि र लनिको एकाघरसंगोलका पररिारका सर्स्यको कुनै स्िाथय 
बाजझएको लबिार् । 

        (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको कुनै अिस्था रे्जखएिा िनु सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय उि सर्स्यले    
             लबिार् हेनय नहनुे कारर् खलुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

        (३) उपर्ाँा (१) को प्रलिकुल हनुे गरी कुनै सर्स्यले कुनै लबिार्को कारिायह र यकनारािा सहभालग हनु    
             लागेिा लबिार्को कुनै पिले आिश्यक प्रिार् सयहि लबिार्को कारिायह यकनारा नगनय लनिेर्न दर्न    
             सक्नेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्ाँा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

        (४) उपर्ाँा (३) अनसुार लबिार् लनरुपर् हनु नसक्ने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्ाँा ४८(६) र (७) को  

             ब्यबस्था अनसुारको सभाले िोकेको सलिलिले काि कारिायह र यकनारािा गनेछ । 

        (५) उपर्ाँा (४) बिोजिि गर्ाय सभाले लबिार्का पिहरूलाइय सोयह उपर्ाँा बिोजिि गदठि सलिलिबाट  

             लबिार्को कारिायह यकनारा हनुे कुराको िानकारी गराइय उि सलिलि सिि उपजस्थि हनु  

             पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनर्यय र अन्य आरे्श 
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४१ लनर्यय गनुयपनेः (१) सलिलिले सनुिाइयको लालग पेश भएको लबिार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने बा यक नरयह लबिार् यकनारा 
गने अिस्था रहेको रे्जखएिा सोयह पेशीिा लबिार्िा लनर्यय गनुयपनेछ । 

       (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय यकिाबिा लेजख सलिलििा उपजस्थि    

            सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुयपनेछ । 

       (३) उपर्ाँा (१) बिोजिि गरीएको लनर्ययको र्ाँा ४२ र अन्य प्रचललि कानून बिोजिि खलुाउनपुने  

            यििरर् खलेुको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लिलिले बयढिा साि दर्न लभत्र ियार गरी लिलसल सािेल    
            राख्नपुछय ।   

        (४) उपर्ाँा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसब कारर्ले  

            गर्ाय सोयह दर्न लबिार् लनर्यय गनय नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको लालग अको पेशी िारेख  

            िोक्नपुनेछ । 

 

४२ लनर्ययिा खलुाउनपुनेः (१) सलिलिले र्ाँा ४१ बिोजिि गरेको लनर्ययको पूर्यपाठिा यस र्ाँा बिोजििका कुराहरू खलुाइय 
अनसूुची-७ बिोजििको ढा चािा ियार गनुयपनेछ । 

      (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि पूर्यपाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको जियकर, लनर्यय गनुयपने रे्जखएको यिषय,  

          र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यिषय खलुाउनपुनेछ । 

 (३) उपर्ाँा (२) िा उललेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि खलुाउनपुनेछः- 
           (क) िथ्यको ब्यहोरा; 
           (ख) लबिार्को कुनै पिले कानून व्यिसायी राखेको भएिा लनिले पेश गरेको बहस नोट िथा बहसिा    
              उठाइएका िलु यिषयहरु; 

           (ग) लनर्यय गनयको लालग आिार ललइएको प्रिार्का साथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको               
               यिश्लषेर्; 

           (घ) लनर्यय कायायन्ियन गनयको लालग गनुयपने यिषयहरूको लसललसलेिार उललेखन सयहिको िपलसल     

                खण्ि; िथा 
           (ङ) लनर्यय उपर पनुरािेर्न लाग्ने भएिा पनुरािेर्न लाग्ने जिलला अर्ालिको नाि र के कलि दर्नलभत्र   

               पनुरािेर्न गनुयपने हो सो सिेि ।  
        (४) उपर्ाँा २ िथा ३ िा उललेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेि लनर्ययिा खलुाउन सक्नेछः- 
            (क)  सािी िा सियलिनको बकपत्रको सारांश; 

            (ख)  कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरेको भए सो निीरको यििरर् र लबिार्िा उि निीरको लस्र्ान्ि     
                  के कुन आिारिा लाग ुभएको हो अथिा लाग ुनभएको हो भन्ने कारर् सयहिको यिश्लषेर्; 

            (ग)  लनर्ययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइय के कलि भराइय दर्नपुने हो सोको   

                 यििरर्; िथा 
            (घ)  लबिार्को क्रििा कुनै िालसािान िा प्रिार्को रुपिा केयह िस्ि ुसलिलि सिि पेश भएको भए सो   

                िालसािान िा िस्िकुो हकिा के गने हो भन्ने यिषय । 
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४३ प्रारजम्भक सनुिाइयिा लनर्यय हनुसक्नःे (१) सलिलिले पयहलो सनुिाइयको लालग पेश भएको अिस्थािा नै लबिार्िा थप प्रिार् 
बजुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलिलिको िेत्रालिकार नरहेको कारर्ले लबिार् लनर्यय 
गनय नलिलने रे्खेिा पयहलो सनुिाइयिा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

       (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको लनर्यय िेत्रालिकारको अभाि रहेको कारर्ले भएको अिस्थािा िेत्रालिकार  

           ग्रहर् गने अर्ालि िा स्थानीय िह िा अन्य लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सम्बजन्िि पिलाइय    

           िानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४  लनर्यय संशोिनः (१) सलिलि सिि लबिार्को पि िा कुनै सरोकारिालाले लबिार्को लनर्ययिा भएको कुनै लेखाइयको त्रटुी 
संशोिन गरी पाउन जियकर ललइय लनर्ययको िानकारी भएको पैंलिस दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।  

(२) उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्न परी सलिलिले हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट लनर्ययको िूल        

    आशयिा कुनै हेराेँर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खिा गरी लनिेर्न बिोजिि लनर्यय संशोिन गने आरे्श    
    दर्नसक्नेछ । 

       (३) उपर्ाँा (२) बिोजििको आरे्श िूल लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा ललइनेछ । 

    ४५ लनर्ययिा हेराेँर गनय नहनुःे (१) सलिलिका सर्स्य अथिा अरु कसैले पलन सलिलिका सर्स्यहरुको र्स्िखि   

        भैसकेपलछ लनर्ययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हु रै्न । 

 (२) कसैले उपर्ाँा (१) बिोजिि को कसरु गने कियचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको लालग सम्बजन्िि   

          लनकायिा लेजख पठाउनपुनेछ ।  

४६ लनर्यय भएपलछ गनुयपने कारिायहः (१) उिरुी प्रशासकले सलिलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय यकिाबिा सलिलिका सर्स्यहरु 
सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिाब र लिलसल जिम्िा ललनपुछय । 

(२) यस ऐन बिोजिि लनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपलछ उिरुी प्रशासकले 

लनर्ययको कायायन्यिय गनयका लालग ित्काल गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसल अलभलेखको लागी 
पठानपुछय । 

 

४७ लनर्यय गनयपने अिलिः (१) सलिलिले प्रलििार् र्ाजखल भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रलिबार्ीको बयान भएको लिलिले िथा 
प्रलििार् र्ाजखल नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको लिलिले नब्बे दर्नलभत्र लबिार्को अजन्िि 
लनर्यय गनुयपनेछ ।  

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको सियािलि गर्ना गर्ाय िेललिलापको लालग पठाइयएको लबिार्को हकिा िेललिलापको 
प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइय अिलि गर्ना गनुयपनेछ । 

 (३) उपर्ाँा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन लबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा गनुयपने प्रयक्रया बा यक नरही 
लबिार् लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुेको पन्र दर्नलभत्र अजन्िि लनर्यय गनुयपनेछ । 

  

४८  संरिर्ात्िक आरे्श िारी गनय सयकनःे  
स्थानीय ऐनको र्ाँा ४९ को उपर्ाँा ८ को सम्ि उजललजखि यिषयिा (ङ) रे्जख (क) िलकाल अन्िररि संरिर्ात्िक 
आरे्श गनय सयकनेछ । यस्िो आरे्श िारी गर्ाय लनिेर्नले पेश गरेको कागिाि, लनिको अिस्था र िस्िगुि पररजस्थलिको 
प्रारजम्भक छानयिन गरी िलकाल आरे्श नगरे लनिेर्कलाई गनय सक्ने नकारात्िक प्रभािको गनुय पर्यछ । न्याययक सलिलिले 
िारी गने अन्िररि संरर्ात्िक आरे्श अनसूुची ८ िा उललेख गरे बिोजिकि हनुेछ । 
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पररच्छेर्-७ 

सलिलिको सजचिालय 

४९ सलिलिको सजचिालयः  (१)सलिलिको काययसम्पार्नलाइय सहजिकरर्ा गनय एक सजचिालय रहने छ ।  
     (२) उपर्ाँा (१) ििोजििको सजचिालयिा काययपाललकाले आिश्यिा अनसुार उिरुी प्रशासक, अलभलेख प्रशासक िथा 

अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सजचिालयको काययसम्पार्नलाइय व्यिजस्थि गनय सजचिालय अन्िगयि उिरुी 
शाखा/ ाँा ट िथा अलभलेख शाखा /ाँा ट रहन सक्नेछ । 

 

५० उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए रे्जख बाहेक उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य 
र अलिकार रे्हाय बिोजिि हनुेछः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रलििार् र अन्य ललखिहरु िा च गरी रीि पगुेको भए कानून बिोजिि लाग्ने र्स्िरु 
ललइय र्िाय गने र र्िाय गनय नलिलने भए कारर् िनाइय र्रपीठ गने; 

(ख) यििार्िा प्रिार्को लालग पेश भएका नक्कल कागिलाइय सक्कलस ग लभिाइय दठक रे्जखएिा प्रिाजर्ि गने र 
लिलसल सािेल राख्न ेिथा सक्कलिा केयह कैयाँयि रे्जखएिा सो िनाइय सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइय 
राख्न;े 

(ग) पेश भएका ललखि साथ संलग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ िा छैन भए ठीक छ िा छैन 
िा च्ने; 

(घ) सलिलिको आरे्शले जझकाउनपुने प्रलिबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् िारी गने; 

(ङ) यििार्का पिलाइय िारेख िा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) सलिलि सिि पेश हनुपुने लनिेर्न र्िाय गरी आरे्शको लालग सलिलि सिि पेश गने; 

(छ) कानून बिोजिि िारेस ललने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने लनिेर्न ललइय आिश्यक कारिाही गने; 

(ि) सलिलिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउन;े 

(झ) सलिलििा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्ने, भपायइय गने लगायिका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानसुार सलिलिको िाँय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिलिको आरे्शले िािेल गनुयपने म्यार् िािेल गनेगराउन,े िािेल भएको म्यार्को िािेली िा ची 
रीिपूियकको नभए पनुः िारी गने िथा अन्य अर्ालि िा लनकायबाट प्राप्त भएको नगरपाललकाले िािेल 
गररदर्नपुने म्यार् िािेल गने गराउने; 

(ठ) लनर्यय यकिाब र उिरुीको लिलसल जिम्िा ललने; 
(ि) सलिलििा र्िाय भएका यििार् िथा लनिेर्न लगायिका कागिािको अलभलेख ियार गने र िालसक िा 

िायषयक प्रलििेर्न पेश गनुयपने लनकाय सिि प्रलििेर्न ियार गरी संयोिकबाट प्रिाजर्ि गराइय सम्बजन्िि 
लनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिरुीका लिलसलिा रहेका कागिािको रीिपूियक नक्कल दर्ने; 
(र्) जिलला अर्ालििा पनुरािेर्न लाग्ने गरी लनर्यय भएका यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् िारी गरी िािेल गने 

गराउन;े 
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(ि) अर्ालि िा अन्य कुनै लनकायिा यििार्को लिलसल िा कुनै कागिाि पठाउनपुने भएिा सलिलिलाइय 
िानकारी गराइय लिलसल िा कागिाि पठाउने िथा याँिाय प्राप्त भएपलछ कानून बिोजिि सरुजिि राख्न े
व्यिस्था लिलाउने; 

(ि) लनर्यय यकिाब जिम्िा ललने; िथा 
(थ) पेश भएका लनिेर्न लगायिका कागिाििा सलिलिबाट आरे्श हनुपुने िा लनकासा ललनपुनेिा सलिलि 

सिि पेश गने । 

 

५१ अलभलेख प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अलभलेख प्रशासकको काि, कियव्य 
र अलिकार रे्हाय बिोजिि हनुेछः 

(क) लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीः 
(१) लनर्यय बिोजिि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइयभराइय दर्नपुने लगायिका लनर्यय 

कायायन्ियनका लालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनर्यय कायायन्ियनको अलभलेख राखी कानून 
बिोजिि यििरर् पठाउनपुने लनकायहरुिा यििरर् पठाउने; 

(२) लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस ललने, सकार गराउने, गजु्रकेो 
िारेख थिाउने लगायिका काययहरु गने; 

(४) सलिलिको आरे्शले रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ालि िा लनकायबाट रोक्का भै आएको िायिेथा 
अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाजखल चलान गनुयपने भए सो गने; 

(५) लनर्यय बिोजिि लललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुय पने भए सो सिेि गने; िथा 
(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा सलिलि सिि 

पेश गरी आरे्श बिोजिि गने । 

 

(ख) अलभलेख संरिर् सम्बन्िीः 
(१) अलभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनर्यय भएका लिलसल सरुजिि राख्न ेर कानून बिोजिि सिाउने 

पने कागिहरु सिाउने; 
(२) लनर्यय भएका लिलसलहरुिा कागिाि िा च गरी र्रुुस्ि रहे नरहेको हेने र लिलसल कानून 

बिोजिि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजिि सिाउने कागिको यििरर् ियार गरी सो यििरर् सरुजिि रहने व्यिस्था गने; 

(४) अलभलेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसलहरुको सालबसाली अलभलेख राख्न ेर आिश्यकिानसुार 
यििरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि िा लनकायबाट अलभलेखिा रहेको लिलसल िा कुनै कागिाि िाग भै आएिा रीि 
पूियक पठाउने र याँिाय प्राप्त भएपलछ रीि पूियक गरी सरुजिि राख्न े। 

५२ उिरुी प्रशासक िा अलभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनिेर्नः (१) यस ऐन बिोजिि उिरुी प्रशासक िा अलभलेख 
प्रशासकले गरेको आरे्श िा कारिाही उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श िा कारिाही भएको पा च दर्नलभत्र सलिलि सिि 
लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 
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(२) सलिलिले उपर्ाँा (१) बिोजिि पेश भएको लनिेर्न उपर सनुिुाइय गरी लनिेर्न पेश भएको बयढिा साि दर्न लभत्र 
लनिेर्न उपरको कारिायह टुङ्गग्याउन ुपनेछ । 

(३) उपर्ाँा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्न उपर आरे्श िा लनर्यय गनुयपूिय 
केयह बझु्न ुपने भए सो बझेुर िात्र लनर्यय िा आरे्श गनुयपनेछ । 

 

 

पररच्छेर्-८ 

िेललिलाप सम्बन्िी व्यिस्था 

५३ लिलापत्र गराउनःे (१) सलिलिले प्रचललि कानून बिोजिि लिलापत्र हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीिा लिलापत्र गराउन सक्नेछ। 

(२) यििार्का पिहरूले लिलापत्रको लालग अनसूुची-९ बिोजििको ढा चािा लनिेर्न दर्एिा सलिलिले उिरुीिा लिलापत्र 
गराउन उपयिु रे्खेिा लिलापत्र गराइदर्नेछ । 

(३) उपर्ाँा (२) बिोजिि पिहरूले दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा सलिलिले र्िैु पिलाइय सनुाइय त्यसको पररर्ाि सम्झाइय 
पिहरूको लिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिलि रहेनरहेको सो्नपुनेछ । 

(४) उपर्ाँा (३) बिोजिि सनुाउ र्ा पिहरूले लिलापत्र गनय िञ्जुर गरेिा सलिलिले पिहरूको लनिेर्निा उललेख भएको 
व्यहोरा बिोजििको लिलापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

(५) उपर्ाँा (४) बिोजििको लिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबा ची सनुाइय लिलापत्र गनय िञ्जुर भएिा पिहरूको 
सयहछाप गराइय सलिलिका सर्स्यहरूले लिलापत्र कागि अनसूुची-१० बिोजििको ढा चािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रलि सलिलिले 
अलभलेखको लालग लिलसलिा राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीलाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४ िेललिलाप गराउन सक्नःे (१) सलिलिले प्रचललि कानून बिोजिि लिलापत्र गनय लिलने उिरुीिा पिहरूबीच िेललिलाप 
गराउन सक्नेछ । 

(२) पिहरूले िनुसकैु िहिा यिचारािीन रहेको प्रचललि कानूनले िेललिलापको िा्यिबाट सिािान गनय सयकने यििार्िा 
यििार्का पिले संयिु रूपिा सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

(३) उपर्ाँा (२) बिोजिि लनिेर्न दर्एकोिा िेललिलापबाट उिरुीको लनरोपर् हनु उपयिु रे्जखएिा सलिलिले त्यस्िो 
उिरुी िेललिलापको िा्यिबाट लनरोपर् गनय लेजख पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपर्ाँा (३) बिोजििको आरे्शपलछ िेललिलाप सम्बन्िी कारिायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच िेललिलाप गराइयदर्न ु
पनेछ । 

 (५) िेललिलाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोजिि हनुेछ । 

५५ उिरुी लनर्यय गनेः (१) सलिलिले यस ऐन बिोजिि िेललिलापको िा्यिबाट उिरुीको लनरोपर् गनय प्रयक्रया बढाएकोिा 
िेललिलापको िा्यिबाट उिरुीको लनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूलाइय उिरुीको पेशी िारेख िोयक कानून बिोजिि कारिाही 
गरी सनुिाइय िथा लनर्यय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 
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(२) उपर्ाँा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्ाँा ४७ को उपर्ाँा (२) बिोजििको उिरुीिा 
िेललिलाप िा लिलापत्र हनु नसकेिा सलिलिले अलिकार िेत्र रहेको अर्ालििा िाने भलन सनुाइय दर्न ुपनेछ । 

५६ िेललिलाप िा लिलापत्र हनु नसक्नःे यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन कुनै उिरुीिा लिलापत्र गराउ र्ा 
उिरुीको प्रकृलि िा लिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइय चलेको कुनै यििार् िा साियिलनक िथा सरकारी 
सम्पजि िा यहििा असर पने रे्जखएिा सलिलिले त्यस्िो यििार्िा लिलापत्र गराउने छैन । 

          िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लिलापत्र गनय चाहेिा भने लिलापत्र गराइयदर्न ुपनेछ । 

५७ िेललिलापको लालग प्रोत्साहन गनेः (१) सलिलिले सलिलि सिि सनुिाइयको लालग पेश भएको उिरुीिा िेललिलाप हनुसक्ने 
सम्भािना रहेको रे्खेिा पिहरूलाइय िेललिलापको लालग िारेख िोक्न सक्नेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजििको िारेखको दर्न सलिलिले यििार्का पि िथा यिपि, उपजस्थि भएसम्ि पिले पत्याइय साथै 
ललइ आएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइय िेललिलापको लालग छलाँल गराइय पिहरूको बीचिा सहिलि भएिा 
सहिलि भए बिोजिि लिलापत्र कागि ियार गनय लगाइय लिलापत्र गराइय दर्न ुपनेछ । 

 (३) उिरुीिा िोयकएको म्यार्िा सलिलि सिि उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पलन िारेख गिुारी यििार्िा िारेखिा 
नरहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको भए िापलन यििार्को पेटबोलीबाट उिरुीको पि कायि हनुे रे्जखएको 
व्यजि सिेि िेललिलापको लालग उपजस्थि भएिा सलिलिले िेललिलाप गराइय लिलापत्रको कागि गराइय दर्न ुपनेछ । 

५८ प्रारजम्भक सनुिाइय पूिय िेललिलापः (१) उिरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुिाइयको लालग सलिलि सिि उिरुी पेश हनुपूुिय 
उिरुीिा िेललिलाप हनुसक्ने अिस्था रे्जखएिा िा पिहरूले सो व्यहोराको लनिेर्न ललइय आएिा लिलापत्रको व्यहोरा खलेुको 
कागि ियार गरी सलिलि सिि पेश गनय सक्नेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि गर्ाय लिलापत्रिा अजन्िि सहिलि निटेुको भए िापलन पिहरू िेललिलापको लालग प्रयक्रयािा 
िान सहिि भएिा उिरुी प्रशासकले पिहरूको लनिेर्न ललइय उिरुीिा िेललिलापको लालग िेललिलापकिाय सिि पठाउने 
आरे्शको लालग सलिलि सिि पेश गनय सक्नेछ । 

५९ िेललिलापकिायको सूची ियार गनेः (१) सलिलिले िेललिलापको कायय गराउनको लालग रे्हाय बिोजििको योग्यिा पगुेको 
व्यजिहरूको यििरर् खलुाइय सम्भायिि िेललिलापकिायको सूची ियार गनेछः 

 (क) कजम्ििा स्नािक उजिर्य गरेको;  
 (ख) कुनै रािनीलिक र्ल प्रलि आस्था राखी रािनीलििा सयक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेिीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िेललिलापकिायको ४८ घण्टा िाललि ललइ िेललिलापकिायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा िनु सकैु कुरा लेजखएको भएिा पलन िाललि ललइ हाल काि 
 गरररहेकाको हकिा लनिलाइ लनरन्िरिा दर्न सयकने । 

        (२) िेललिलापकिायको सूची ियार गरेपलछ सलिलिले सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न गराउन ुपनेछ । 

        (३) उपर्ाँा (२) बिोजिि सूची अनिुोर्न भएपलछ सलिलिले साियिलनक िानकारीको लालग सूचना प्रकाशन       
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            गनुय पनेछ िथा िेललिलापको लालग पठाउ र्ा प्रत्येक पिलाइय सो सूची उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

६० िेललिलापकिायको सूची अद्यािलिक गनेः (१) सलिलिले र्ाँा ५९ बिोजिि ियार भएको सूची प्रत्येक िषय अद्यािलिक 
गनुयपनेछ । 

 (२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गरेको िेललिलापकिायको सूची सलिलिले सभाबाट अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

(३) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोजिि िेललिलापकिायको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा पगुेको व्यजिले 

 सलिलि सिि सूचीकृि गरर पाउनको लालग अनसूुची-११ बिोजििको ढा चािा लनिेर्न दर्नसक्नेछ । 

६१ िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउनःे (१) सलिलिले र्ाँा ६० बिोजिि िेललिलापकिायको सूची अद्यािलिक गर्ाय रे्हायको 
अिस्थाका िेललिलापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) लनिको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइय  पाउ  भन्ने लनिेर्न दर्एिा; 
(ग) लनिले नैलिक पिन रे्जखने ाँौिर्ारी अलभयोगिा सिाय पाएिा; 
(घ) लनि कुनै संस्थास ग सम्ब्र् रहेकोिा सो संस्था खारेि िा यिघटन भएिा; र 
(ङ) सलिलिले र्ाँा ६७ को उपर्ाँा (२) बिोजिि लनिलाइय सूचीबाट हटाउने लनर्यय गरेिा । 

(च)    बसाइ सराइ गरेिा । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेललिलापकिायहरूको नािािली सलिलिले साियिलनक सूचनाको लालग 
प्रकाशन गनुय  पनेछ । 

६२ िेललिलापको लालग सियािलि िोक्नःे (१) सलिलिले यस ऐन बिोजिि िेललिलाको लालग िेललिलापकिाय पठाउ र्ा बयढिा 
लिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ । 

      (२) िेललिलापको लालग पठाउ र्ा सािान्यियाः ियढिा िीनिना बाट िेललिलाप गराउने गरी िोक्नपुनेछ ।   

६३ िेललिलापकिायको छनौटः (१) सलिलिले िेललिलाप गराउने काययको लालग यििार्का पिहरूलाइय एक िना िेललिलापकिायको 
छनौट गनेछ । 

(२) उपर्ाँा (१) बिोजिि गर्ाय पिहरूबीचिा एक िना िेललिलापकिायको लालग सहिलि नभएिा सलिलिले पिहरूको 
सहिलििा लिन िना िेललिलापकिायको छनौट गनुयपनेछ । 

(३) पिहरूको बीचिा िेललिलापकिायको नाििा सहिलि हनु नसकेिा सलिलिले िेललिलापकिायको सूचीिा रहेका 
िेललिलापकिायहरू ि्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक िना िेललिलापकिाय छनौट गनय लगाइय िेस्रो िेललिलापकिाय छनौट 
गररदर्नपुनेछ । 

(४) उिरुीका सबै पिको सहिलििा िेललिलापकिायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजिि िेललिलापकिाय हनु अयोग्य 
नभएको कुनै व्यजि िा संस्थाबाट िेललिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहिि भै ललजखि लनिेर्न दर्एिा सलिलिले त्यस्िो 
व्यजि िा संस्थालाइय िेललिलापकिाय िोयक दर्न ुपनेछ । 

६४ िेललिलापकिायको पररिियनः (१) सलिलिले रे्हायको अिस्था परर पिहरूले लनिेर्न दर्एको अिस्थािा िेललिलापकिाय 
पररिियन गरर दर्न ुपनेछः- 

(क) र्ाँा ६१ बिोजिि िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
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(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिलििा िेललिलापकिाय हेराेँर गनय िञ्जुर भएिा;  

(ग) यििार्को कुनै पिले िेललिलापकिाय प्रलि अयिश्वास रहेको ललजखि िानकारी गराएिा; 
(घ) कुनै कारर्ले िेललिलापकिायले िेललिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा; 
(ङ) यििार्को यिषयिस्ििुा िेललिलापकिायको कुनै स्िाथय रहेको िेललिलापकिायले िानकारी गराएिा 

िा कुनै स्रोिबाट सलिलि सिि िानकारी भएिा; िथा 
(च) िेललिलापकिायले िेललिलापकिायको हैलसयिले कायय गर्ाय र्ाँा ६६ िथा अन्य प्रचललि कानून 

बिोजिि पालन गनुयपने आचरर् पालन नगरेिा । 

        (२) िेललिलापकिाय पररिियनको कारर्ले िोयकएको सियिा िेललिलापको कायय सम्पन्न हनु नसक्ने भएिा      
            सलिलिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ । 

६५ िेललिलापको लालग पठाउ र्ा गने प्रयक्रयाः (१) सलिलिले कुनै उिरुी िेललिलापको लालग िेललिलापकिाय सिि पठाउ र्ा 
पिहरूलाइय िेललिलापकिायको सम्पकय  उपलब्ि गराइय िेललिलापकिाय सिि उपजस्थि हनुे िारेख िोयक रे्हाय बिोजििको 
कागि साथै राजख लेजख  पठाउन ु पनेछः 

(क) उिरुीको सारसंिेप िा िखु्य िखु्य कागिािको प्रलिललपी; 
(ख) उिरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ििन र उपलब्ि भएसम्ि टेललाँोन नम्बर, 

इयिेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय  यििरर्; िथा 
(ग) िेललिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

      (२) िेललिलापकिायले सलिलि सिि िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउन ु पनेछ । 

      (३) िेललिलापको लालग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उिरुीको पिहरू सलिलि सिि     उपजस्थि हनुे 
गरी िारेख िोक्न ु पनेछ । 

      (४) उपर्ाँा (३) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन िेललिलापकिायले िोयकएको सिय अगािै उिरुी सलिलि सिि 
याँिाय पठाउने लनर्यय गरेिा सो लनर्ययको िानकारी भएको साि दर्न लभत्र पिहरूलाइय सलिलि सिि उपजस्थि हनुे  
गरी पठाउन ु पनेछ । 

६६ िेललिलापिा अिलम्बन गनुयपने प्रयक्रयाः (१) सलिलिले पिहरूको सहिलििा िेललिलापको लालग छलाँल गने िथा अन्य 
कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेललिलापकिायलाइय सोको िानकारी उपलब्ि गराउन ु पनेछ । 

  िर पिहरूको सहिलििा िेललिलापकिायले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पने  छैन । 

       (२) पिहरूलाइय उपर्ाँा (१) बिोजिि िेललिलापकिायले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा उपजस्थि  हनुे र्ाययत्ि 
रहनेछ । 

       (३) उपर्ाँा (२) बिोजििको र्ाययत्ि पिहरूले परुा नगरेिा िेललिलापकिायले िेललिलापको प्रयक्रया बन्र्    गरी 
सलिलिलाइय सोको ललजखि िानकारी गराइय उिरुीको कागिाि याँिाय पठाउन सक्नेछ ।       

        (४) िेललिलापको क्रििा िेललिलापकिायले पिहरूबीचिा सहिकिायको भलूिका गनेछ र उि भलूिका लनिायह गने क्रििा 
लनिले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूस ग सिेि एकल िा सािूयहक िािाय गनय  सक्नेछः 

(क) यििार्को यिषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पिले रोिेको व्यजि; िथा 
(ख) यििार्को यिषयिस्िकुो बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी । 

 (५) िेललिलापकिायले पिहरूको सहिलििा पिहरूस ग रे्हाय बिोजिि िािाय गनय  सक्नेछः 
(क) पिहरूस ग एकल एकान्ििािाय; िथा 
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(ख) टेललाँोन िािाय, लभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िा्यिबाट िािायलाप । 
                (६) प्रचललि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यिपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहिलििा िेललिलापकिायले    

                         िेललिलापको कायययिलि लनिायरर् गनय सक्नेछ । 

 
 
 
 

६७ िेललिलापकिायको आचरर्ः (१) िेललिलापकिायले रे्हाय बिोजििको आचरर् पालन गनुय  पनेछः- 

(क) िेललिलाप सम्बन्िी कारिाही लनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुय  पने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्न ेिा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् िा व्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइय िर, त्रास, झकु्यान िा प्रलोभनिा पारी िेललिलाप गराउन नहनु;े 

(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पिस ग आलथयक कारोबारिा स लग्न नहनुे; 
(ङ) िेललिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचललि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यिपरीि आचरर् गनय 

नहनुे; 
(च) िेललिलापको क्रििा पिहरुस ग सम्िानिनक, सर्भािपूर्य र सबै पिप्रलि सिान व्यिहार 

कायि गने; 

(छ) िेललिलापको क्रििा पिहरुले व्यि गरेको यिषयिस्िकुो गोपनीयिा कायि राख्न;े िथा 
(ि) िेललिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि िा िस्ि ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ िा 

लनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ सम्बजन्िि पिलाइय सरुजिि याँिाय गने । 

       (२) सलिलिले कुनै िेललिलापकिायले उपर्ाँा (१) बिोजििको आचरर् पालना नगरेको उिरुी परी िा सो यिषयिा स्ियं   

           िानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्िो िेललिलापकिायलाइय िेललिलापकिायको सूचीबाट   

           हटाउनेछ । 

६८ ललखि ियारी र लिलापत्रः (१) िेललिलापकिायले पिहरुस गको छलाँल पश्चाि िेललिलापको लालग र्िैु पि सहिि 
भएकोिा लिलापत्र गराइय सहिलि भएको यिषयिस्ि ुबिोजििको लिलापत्रको ललखि ियार गरर सलिलि सिि पठाउनपुनेछ 
। 

       

६९ िेललिलाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारिाहीः (१) िेललिलापकिायले पिहरु बीचिा िेललिलाप हनु नसकेिा सो व्यहोरा 
खलुाइय प्रलििेर्न ियार गरी यििार्का सबै कागिाि सयहि सलिलििा याँिाय पठाउनपुनेछ । 

(२) उपर्ाँा (१) बिोजिि गर्ाय िेललिलापकिायले पिहरुलाइय सलिलि सिि हािीर हनु िाने बयढिा साि 

        दर्नको म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछ । 

 

७० िेललिलाप नभएको उिरुीिा लनर्यय गनुयपनेः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ र्ाँा ४७ (१) को यिबार्िा 
सलिलिले िेललिलापको लालग पठाएको उिरुीिा पिहरुबीच िेललिलाप हनु नसयक िेललिलापकिायको प्रलििेर्न सयहि प्राप्त 
हनु आएिा कानून बिोजिि कारिाही गरी लनर्यय गनुय  पछय ।  

     (२) उपर्ाँा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन रे्हाय बिोजििको उिरुीिा अलिकारिेत्र ग्रहर् गने 

        सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सनुाइय पठाइय  दर्न ु पछयः- 
                          (क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ को र्ाँा ४७ को उपर्ाँा (२)बिोजििको यििार्िा; िथा 
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                          (ख) कुनै अर्ालि िा लनकायबाट िेललिलापको लालग प्रयेषि भएको यििार्िा । 

               (३) उपर्ाँा (२) को रे्हाय (ख) बिोजििको यििार्िा सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायिा पठाउ र्ा हाजिर हनु      

                       िाने िारेख िोकी पठाउने िथा लिलसल सिेि नक्कल खिा गरी अलभलेख राजख सक्कल लिलसल सम्बजन्िि  

                      अर्ालि िा लनकायिा पठाउन ुपनेछ । 

७१ िेललिलाप र्स्िरुः िेललिलापिा िाने यििार्को हकिा िेललिलापकिायले पिहरुले सहिलििा दर्न िञ्जुर भएरे्जख बाहेक 
कुनै प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन । िर पिहरूको सहिलििा िेललिलापकिायले पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- 
ललन पाउन ेछन ।  

७२ सिरु्ाय स्िरिा हनु ेसािरु्ाययक िेललिलाप प्रिियन गनय कियचारी िोक्न सक्नःे (१)सलिलिले स्थानीय स्िरिा िेललिलाप 
प्रि्र्यन गनयको लालग काययपाललकािा अनरुोि गरेिा कियचारी खटाइय सिरु्ाय स्िरिा िेललिलापको प्रि्र्यनात्िक काययक्रि 
गनय सयकने छ । 

              (२) सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलापको हकिा र्ाँा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा अनभुि नभएका  

          िेललिलापकिायिाट िेललिलाप गराउन िािा पने छैन । 

      (३) सलिलिले सिरु्ायस्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलापको कायययिलि िोके ििोजिि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था  

७३ सजचिालयको जिम्िेिारीः काययपाललकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनिा रयह सलिलिको लनर्यय कायायन्ियन गने गराउन े
सम्बन्िी सम्पूर्य काययको रेखरे्ख गने जिम्िेिारी िहन गनुय पनेछ । 

७४ सहयोग गनुयपनेः (१ नगरपाललका कायायलय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा कायायलय िथा अन्य कायायलयले यस ऐन िथा 
प्रचललि कानून बिोजिि सलिलिले गरेको लनर्यय बिोजिि व्यजि िा संस्था िा अन्य कसैस ग असलु गनुयपने िरीिाना िा 
अन्य रकि असलुउपर गनय सहयोग गनुय पनेछ ।  

     (२)  यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोजिि सलिलिले असूल गनयपने िरीिाना, लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको  रकि असलु 
उपर नभइय उपर्ाँा (१) िा उललेख भए बिोजििका कायायलयहरुले कुनै लसाँाररश िा कुनै कायय गरर दर्न ेछैनन । 

 
७५ असलु उपर गनेः (१) अलभलेख प्रशासकले सलिलिको लनर्यय बिोजिि कुनै पिस ग िरीिाना िा लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको 

असलु उपर गनुयपने भएिा सो पिले िरीिाना लिनय बझुाउन लयाएिा बजुझ सर्रस्याहा गरी िरीिानाको लगि किा गनुय 
पनेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि असलुउपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी िथा िरीिाना रकि सिेिको 
यििरर् नगरपाललकाको कायायलयका साथै सबै ििा कायायलयिा सिेि अलभलेखको लालग पठाउन ुपनेछ । 

(३) सम्बजन्िि कायायलयहरुले उपर्ाँा (२) बिोजिि लेजख आएिा त्यस्िो पिस ग िरीिाना रकि असलुउपर गरी अलभलेख 
शाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउन ुपनेछ । 
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७६ भरीभराउ गनेः (१) सलिलिले यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय बिोजिि कुनै पिले राखेको र्स्िरु, िा अन्य कुनै 
प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पिले भरी दर्नपुने पिको त्यस्िो रकि भराइय दर्नपुने स्रोि 
खलुाइय अनसूुची-१२ बिोजििको ढा चािा लनिेर्न दर्न ुपनेछ । 

   (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि लनिेर्न दर् र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै सहकारी िा बचि संस्थािा रहेको 
रकि र सो नभएिा लललाि लबक्री गरी असलु उपर गनुयपने अिस्था भएिा कुनै अचल सम्पजिको व्यहोरा खलुाइय 
लनिेर्न दर्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्ाँा (२) बिोजििको लनिेर्निा र्ाँा ७८ बिोजििको यििरर् खलुाइय लनिेर्न दर्न ुपनेछ । 

७७ चलन चलाइयदर्नःे (१) सलिलिले यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय बिोजिि कुनै सम्पजि िा अलिकार िा कुनै यिषयिस्ि ु
िा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्िो चलन पाउने यिषयको यििरर् खलुाइय अलभलेख प्रशासक 
सिि अनसूुची-१३ को ढा चािा लनिेर्न दर्न ुपनेछ । 

 (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि लनिेर्न परेिा अलभलेख प्रशासकले लनर्यय बिोजििको यिषयको चलन चलाइय दर्न ुपनेछ । 

(३) उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्न दर् र्ा चलन चलाउन ुपने सम्पजिको र्ाँा ७८ बिोजििको यििरर् खलुाउन ुपनेछ। 

७८ सम्पजिको यििरर् खलुाउनपुनेः भररभराउ गनय िा चलन चलाइ पाउनको लालग लनिेर्न दर्न े यििार्को पिले लनिेर्निा 
सम्पजिको यििरर् उललेख गर्ाय रे्हाय बिोजििको यििरर् खलुाउन ुपनेछः- 

  (क) अचल सम्पजिको यििरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकलला; 
(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्राँल;;    

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

(४) घर िग्गाको अिजस्थिी आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पदक्क सिकस ग िोलिएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्िालित्ि भन्र्ा ाँरक व्यजिको भोगचलन 

रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यििरर्; िथा 
(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर् लबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि िूलय । 

   

                (ख) चल सम्पजिको यििरर्ः 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउ  िथा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 
(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािािालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायिि लबयक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइि र स ख्या 

। 

७९ सम्पजि रोक्का राख्नःे (१) अलभलेख प्रशासकले र्ाँा ७५ िा ७६ बिोजिि लनर्यय कायायन्ियनको लालग लनिेर्न परेपलछ 
रे्खाइएको सम्पजिको हकिा आिश्यक पने िलि िेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्ििा लनर्ययको लालग कायायपाललका सिि पेश गने 
र काययपाललकाबाट रोक्का राख्न ेलनर्यय गरेपछी लनर्यय बिोजिि िेथा रोक्का राख्नको लालग सो िेथा र्िाय रहेको कायायलय िा 
रजिषे्ट्रशन गने कायायलयिा लेजख पठाउ नपुनेछ । 
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 (२) बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पजिको हकिा लनिेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न लभत्र सम्पजि िायर्ाि गनय लगाइय 
िायर्ाि गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने िलि सम्पजि िा सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्याि, िनुााँा आदर् 
आय लनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बजन्िि पिलाइय दर्न ुपछय । 

 (३) र्ाँा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजििको सम्पजिको हकिा भररभराउको लालग आिश्यक पने िलि सम्पजि रोक्का राखी 
रोक्काको सूचना आिश्यकिा अनसुार लेखा शाखा िा सम्बजन्िि बैँक िा सम्बजन्िि लनकायिा िरुुन्ि लेजख पठाउन ु
पनेछ । 

    (४) सम्पलि रोक्का सम्िजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बिोजिि हनुेछ । 

 
८० सम्पजि लललाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिः (१) काययपाललकाले यस ऐन बिोजिि भरीभराउ गनुयपने लबगो िा कोटय ाँी िा 

त्यस्िै कुनै रकि असलु उपर गनय र्ाँा ७८ को रे्हाय (क) बिोजिि सम्पजिको यििरर् खलुाइय र्खायस्ि परेिा त्यस्िो 
रकि भरी दर्नपुने व्यजिलाइय बझुाउनपुने रकि बझुाउन साि दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी गनुय पछय । 

 (२) उपर्ाँा (२) बिोजििको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यजिको भरीपाउने व्यजिले रे्खाएको 
र्ाँा ७८ को रे्हाय (क) बिोजििको सम्पजि िायर्ाि गरी लयाउन ुपछय ।   

(३) र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ालि िा लनकाय िा नगरपाललका िा सलिलिको लनर्ययले असलुउपर गनुयपने 
कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यजिले बझुाउन नलयाएिा लनिको िनुसकैु अचल सम्पजि ाेँला 
परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्न ुपछय । 

 (४) उपर्ाँा (३) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन िेथा ििानि िा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ाजखल गरेको 
हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने िलि रकिको लालग उपर्ाँा (३) बिोजिि गरर रहन ुपरै्न ।   

    (५) उपर्ाँा (४) बिोजिि िोल कायि भएपलछ उि अचल सम्पजिको लललािको सूचना सम्बजन्िि पिलाइय दर्इय 
सियसािारर्को िानकारीको लालग लललाि हनुे लिलि र सम्पजिको यििरर् सयहिको साियिलनक सूचना नगरपाललका, 
जिलला प्रशासन कायायलय, जिलला अर्ालि, जिलला सिन्िय सलिलिको कायायलय िथा कोष िथा लेखा लनयन्त्रकको 
कायायलयिा टा स्न लगाउन ुपनेछ । 

      (६) उपर्ाँा (५) बिोजििको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे िोलबाट िालथ 
बढाबढ प्रयक्रया बिोजिि लललाि गनुय पनेछ । 

       (७) लललाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि जिलला अर्ालि, जिलला प्रशासन कायायलय िा स्थानीय प्रशासन कायायलय, 
स्थानीय प्रहरी कायायलय िथा नगरपाललका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायलयका प्रलिलनलिलाइय रोहिरिा 
राख्न ुपनेछ ।   

     (८) उपर्ाँा (६) बिोजिि गर्ाय उि सम्पजि कसैले पलन लललाि सकार नगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट पनुः र्ोस्रो पटक 
लललाि गनुयपनेछ िथा र्ोस्रो पटक गर्ाय पलन कसैले लललाि सकार नगरेिा भराइय पाउने पि लनिेर्कलाइय नै 
उि सम्पजि पञ्चयकिे िोलिा सकार गनय लगाउन ुपनेछ । 

      (९) उपर्ाँा (८) बिोजिि गर्ाय लनिेर्कले सम्पजि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको िेथा खलुन आएका बखि कानून 
बिोजिि गनेगरी लनिको लनिेर्न िािेलीिा राखी लललाििा चढाइयएको सम्पजि ाुँकुिा गरी दर्न ुपछय ।      

       (१०) यस र्ाँािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन नगरपाललकाको कुनै रकि असलु उपर गने क्रििा 
लललाि गर्ाय कसैले सकार नगरेिा िलििा सकार हनु्छ त्यलििा नै सो सम्पजि लललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा 
गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट असलु उपर गनुय पनेछ ।  

८१ िायर्ाि गने प्रयक्रयाः (१) अलभलेख प्रशासकले र्ाँा ७९ बिोजिि सम्पजि िायर्ाि गनुयपर्ाय कजम्ििा ििा सजचि स्िरको 
कियचारी खटाइय त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुने गरी िायर्ाि गनय लगाउन ुपनेछ ।   



 

24  
 

  (२) उपर्ाँा (१) बिोजिि िायर्ाि गने कियचारीले िायर्ाि गनुयपने सम्पजिको चलनचलिीको िूलय कायि      

     गने प्रयोिनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िचुलुका खिा गरी अलभलेख प्रशासक सिि प्रलििेर्न सयहि   

     पेश गनुय पनेछ । 

 

    (३) उपर्ाँा (२) बिोजिि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाय रे्हाय बिोजििक कुरालाइय आिार ललइय कायि गनुय पनेछः 
(क)  लनिेर्कले लनिेर्निा खलुाएको िूलय; 

(ख) लनर्ययिा उललेख भएको भए सो िूलय;    
(ग) पिले ििानि िा कुनै अन्य प्रयोिनको लालग काययपाललका सिि लनिेर्न दर् र्ा खलुाएको 

िूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िूलया कन अनसुारको िूलय; 

(ङ) िालपोि कायायलयले कायि गरेको न्यूनिि िूलय; 

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

(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गनुयभन्र्ा ित्काल अगािै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो िूलय । 

 

             स्पयष्टकरर्ः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पजि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनुे न्यनुिि िूलयलाइय सम्झन ुपछय । 

 
           (४) उपर्ाँा (३) बिोजिि गर्ाय रे्हाय बिोजििको कुरालाइय सिेि ्यानिा राख्न ुपनेछः 

(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायि सिक सञ्जालस ग  िोलिएको छ िा छैन; 
िथा 

(ख) नगर िेत्र लभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था सम्बन्ििा प्रायिलिक िलुया कन 
प्रलििेर्न । 

८२ खाम्निेलि िात्र लललाि गनुयपनेः (१) काययपाललकाले र्ाँा ८० बिोजिि लललाि गर्ाय असलु गनुय पने बा यक खाम्ने िलि 
सम्पजििात्र लललाि गनुय पनेछ ।       

 (२) सम्पजि लललाि गर्ाय सकार भएको रकि असलुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको िलि 

     रकि सम्पजििाल पिलाइय याँिाय गरी दर्न ुपछय । 

 (३) उपर्ाँा (२) बिोजिि रकि याँिाय पाउने पि लललाि गर्ायको बखि उपजस्थि नभएको भए रकि याँिाय  

     ललन आउनभुनी लनिको नाििा साि दर्नको सूचना िारी गरी जझकाइय रकि याँिाय गनुय पछय । 

 (४) उपर्ाँा (३) बिोजिि गर्ाय सम्बजन्िि पि रकि याँिायललन नआएिा उि रकि सजञ्चि कोषिा र्ाजखल  

     गरी आम्र्ानी बा लि सर्रस्याहा गनुय पछय । 

 ५) अलभलेख प्रशासकले र्ाँा ८० बिोजिि लललाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाििा सम्पजि र्िाय  

    नािसारीको लालग सम्बजन्िि कायायलय िा लनकायिा पत्राचार गरी लनिलाइय सम्पजिको चलन पूिी 
    उपलब्ि गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइय दर्न ुपछय ।  

 (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन र्ाँा ८० बिोजििको लललाि प्रयक्रया अगािी  

     बयढ सकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पलन सो रकि नबजुझ सम्पजि लललाि गनुय पनेछ । 

 

८३ लललाि उपरको उिरुीः यस ऐन बिोजिि भएको लललािको प्रयक्रयािा जचि नबझु्ने पिले िनु प्रयक्रया उपर जचि नबझेुको 
हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिलि सिि उिरुी पेश गरी भएको आरे्श बिोजिि गनुय पनेछ । 

८४ लबगो भराउ र्ा िा चलन चलाउ र्ा लागकेो खचयः यस ऐन बिोजिि लबगो भराउ र्ा िा चलन चलाउ र्ा लागेको खचय लबगो 
भरी दर्न ुपने िा चलन दर्न ुपने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुय पनेछ ।    
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८५ यथाजस्थलििा राख्नःे काययपाललकाले यस ऐन बिोजिि चलनचलाइय िाग्न िा लबगो भराइय पाउन कुनै सम्पजि रे्खाइय लनिेर्न 
परेपलछ लबगो भराउने िा चलन चलाउन ेकायय सम्पन्न नभए सम्िको लालग उि सम्पजि हक हस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, 
लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनिायर् कायय गरी उि सम्पजिको स्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि 
पिको नाििा आरे्श िारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थलििा राख्न ुपनेछ ।     

८६ लनिेर्नबाट कारिाही गनेः (१) अलभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्ाँा ८५ बिोजिि भएको आरे्श यिपररि कुनै सम्पजिको 
हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन आदर् गरेको लनिेर्न परेिा उि लनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको नाििा लिन 
दर्नको म्यार्  िारी गरी लनिलाइय हाजिर गराइय सो लनिेर्न सलिलि सिि पेश गनुय पनेछ ।     

 (२) सलिलिले उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्न पेश हनु आएिा पिलाइय नया  उिरुी र्िाय गनय नलगाइय उि लनिेर्नबाट 
नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुय पनेछ । 

 (३) उपर्ाँा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्नको व्यहोराबाट लनिेर्न सलिलिको 
िेत्रालिकार लभत्र नपने यिषयिा परेको रे्जखएिा सलिलिले उि यिषयिा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा लनकाय सिि 
िान सनुाइय दर्न ुपनेछ । 

८७ चलनचलाउन ेसूचनाः (१) अलभलेख प्रशासकले सलिलिको लनर्यय बिोजिि चलन चलाइय पाउन लनिेर्न परेिा चलन चलाउन े
लिलि खलुाइय ाँलानो लिलििा ाँलानो घर िग्गाको चलन चलाउन कियचारी खयटइय आउने हु र्ा सो लिलि अगािै घर िग्गा 
खालल गरी दर्न ुभलन चलन दर्न ुपने पिको नाििा सूचना िारी गनुय पनेछ ।    

 (२) चलन दर्न ुपने सम्पजि उिरुीको पि बाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अलभलेख प्रशासकले सोयह 
पिको नाििा उपर्ाँा (१) बिोजििको सूचना िारी गनुय पनेछ । 

 (३) उपर्ाँा (१) बिोजिि िोयकएको लिलििा खयटइय िा र्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बजन्िि कियचारीले चलन चलाइय 
दर्एको िचुलुका खिा गरी िथा घर िग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको िचुलुका 
खिा गरी प्रलििेर्न साथ अलभलेख शाखािा पेश गनुय पनेछ । 

पररच्छेर्-१० 

यियिि 

८८ नक्कल लनिेर्नः (१) सलिलि सिि र्िाय रहेको उिरुीको कुनै सरोकारिाला पिले यििार्को लिलसलिा रहेको कुनै 
कागिपत्रको नक्कल ललनको लालग लनिेर्न दर्एिा सलिलिले उि पिलाइय सो कागिको नक्कल उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्न दर् र्ा सम्बजन्िि पिले उिरुी शाखािा रहेको लिलसलको नक्कल ललनपुर्ाय उिरुी 
प्रशासक िथा अलभलेख शाखािा रहेको लिलसलको नक्कल ललनपुने भएिा अलभलेख प्रशासक सिि लनिेर्न पेश गनुय पनेछ। 

(३) उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएिा सम्बजन्िि कियचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा 
पछी पेश भएिा सम्भि भए सम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोलल पलट नक्कल उपलब्ि गराउने छ । 

(४) उपर्ाँा (१) बिोजिि लनिेर्न दर् र्ा ाँरक ाँरक उिरुीको लालग ाँरक ाँरक लनिेर्न दर्न ुपनेछ । 

(५) यििार्को कुनै पिले उपर्ाँा (१) बिोजििको लनिेर्न दर् र्ा नक्कलको सिािा कागिपत्रको ाँोटो जखच्ने अनिुलि 
िागेिा सो दर्न ुपनेछ । 

 (६) नक्कल लनिेर्न दर् र्ा अनसूुची-१५ बिोजििको ढा चािा दर्न ुपनेछ । 
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८९ नक्कल र्स्िरुः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्ाँा ८८ बिोजिि नक्कल िा ाँोटो जखच्नको लालग लनिेर्न दर्ने पिस ग रे्हाय 
बिोजििको र्स्िरु ललइय नक्कल उपलब्ि गराउन ुपनेछः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैया को र्रले; 
(ख) सलिलिको लनर्यय कागिको हकिा प्रलि सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैया को र्रले; िथा 
(ग) ललखि कागिपत्रको नक्कल नललइय ाँोटो जखच्न चाहेिा प्रलि पानाको रू ५।– रुपैया को र्रले । 

(२) उपर्ाँा (१) िा िनु सकैु कुरा लेजखएको भए िापलन प्रचललि कानून बिोजिि नक्कल र्स्िरु नलाग्ने पिलाइय यस 
र्ाँा बिोजििको र्स्िरु लाग्ने छैन । 

(३) यस र्ाँा बिोजिि नक्कल उिार गरी लैिाने पिले नक्कल उिार गर्ाय लागेको खचयको व्यिस्था आाैँ गनुय पनेछ । 

९० र्स्िरु उललेख गनेः (१) नक्कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाय नक्कल लैिाने पिको नाि थर 
िथा उिरुीिा हैलसयिका साथै नक्कल उिार गरेिापि र्ाजखल गरेको र्स्िरु र नक्कल पाना सिेि उललेख गरी नक्कल दर्एको 
व्यहोरा िनाइय नक्कल प्रिाजर्ि गनुय पनेछ ।   

९१    र्स्िरु चिुा नभइय नक्कल नदर्इनःे सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजिि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल उिार गर्ाय र्ाँा     
       ८९ बिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल नगर्ाय सम्ि नक्कल दर्ने छैन र सो नक्कलको आलिकाररकिा प्रिाजर्ि गनय पाउनेछैन। 

 

९२    प्रचललि कानून बिोजिि हनुःे यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उिरुीस ग सम्बजन्िि प्रचललि कानूनिा कुनै   
   कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए िलिको हकिा सोही बिोजिि हनुेछ । 

९३    लनयि बनाउन ेअलिकारः सलिलिले यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको लालग आिश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ । 

९४    बचाउ र खारेिीः यो ऐन िारी हनु ुभन्र्ा अगािी न्याययक सलिलिबाट भए गरेका सबै काययहरु यसै ऐन बिोजिि गरेको     
   िालनने छ ।   
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अनुसूची-१ 
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उिरुीको ढा चा 
लेकबेशी नगरपाललका , न्याययक सलिलि, कलयार् ,सखेुि सिि पेश गरेको 

लनिेर्न-पत्र 

 
सखेुि जिलला लेकबेशी नगरपाललका, ििा नं......बस्ने .... िषय......को ..........छोरा/छोरी/श्रीिलि................................( प्रथि पि) लनिेर्क 

यिरुद्ध 

.....जिलला.....गा उपाललका/नगरपाललका/िहानगरपाललका, ििा नं..........को................बस्ने िषय ................................ (र्ोस्रो पि) यिपिी   

 

विषयः-सम्िधि विच्छेद 

म ननम्न िुँदाहरुमा लेन्िए िमोन्िम ननिेदन गददछु : 

१. भए गरेको घटनाको वििरण उल्लेि गन े।  

२. यस सनमनतबाट दोस्रो पक्ष न्िकाई िे िो िझु्नु पछद ििुी वििाद ननरुपण गराई पाउँ 
।  

३. यस नगरपानलकाबाट तोके बमोन्िम ननिेदन दस्तरु रु. १५०।- , दोस्रो पक्ष १ िनालाई 
म्याद सचूना दस्तुर रु ........., ननिेदनको प्रनतनलपी दस्तुर प्रनत पाना रु. ५/- का दरल े
पाना     को रु.     समेत गरर िम्मा रु.        यस ैननिेदन साथ दान्िल गरेको छु 
। 

४. यो ननिेदन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को 
देहायको (ग)बमोन्िम    यस ैसनमनतको के्षत्रानिकार नभत्र पददछ । 

५. यो ननिेदन हदम्यादनभत्र ैछ र म ननिेदकलाई यस विषयमा ननिेदन ददने हकदैया 
प्राप्त छ ।  

६. यस विषयमा अधयत्र कह ीँ कत ैकुन ैननकायमा कुन ैप्रकारको ननिेदन ददएको छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पक्षको माइती तफद का र मेरो घर तफद का पररिारका सदस्यहरु न्िकाई 
थप व्यहोरा िझु्न सदकनेछ ।  

८. यसमा लेन्िएका व्यहोरा दिक साँचो सत्य हुन,् ििुा िहरे काननू िमोन्िम संिाय 
भोग्न तयार छु ।  
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ननिेदक 

नामः  ............................. 

इलि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

उिरुी र्िाय गरेको लनस्साको ढा चा 
लेकबेशी नगरपाललका 

न्याययक सलिलि 

कलयार् सखेुि 

श्री .................... 
........................ । 

यिषय:  उिरुी र्िायको लनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 
...........बस्ने िपा इ यिरुद्ध ..............बस्नेले ............भलन उिरुी र्िाय गनय लयाएकोिा आिको लिलििा र्िाय गरर र्िाय नं. 
........कायि भएकोले यो लनस्सा िारी गरर दर्एको छ ।  

 

अलिकृि कियचारी 
र्स्िखि:   ........  

लिलि................. 
 

 
 

अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

ताररि भपादइदको ढाँचा 
लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुििा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 
िार्ी           प्रलििार्ी 
.................             ...................  

िदु्दा  .................... 
लिलि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बिे यस न्याययक सलिलि/कायायलयिा 
उपजस्थि हनुेछु भनी सही गने ...... 
 

िार्ी ................         प्रलििार्ी ................ 
 
इलि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उप दफा (३) सँग सम्बन्धित)  

िाररख पचायको ढा चा 
लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुि बाट िारी भएको िाररखको पचाय 

 

िार्ी                       प्रलििार्ी 
...............                     ................. 

िदु्दाः ...................... 
 

लिलि ............... िा .................... काि गनय ........ बिे हाजिर हनु आउनहुोला ।  

 

ाँा टिालाको र्स्िखि  

लिलि ................. 
 

अनुसूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

प्रनतिादको ढाँचा 
ललजखि ििााँको निूना 

लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुि सिि पेश गरेको 
ललजखि ििााँ 

प्रथि पि 

सखेुि जिलला लेकबेशी नगरपाललका िािय नं. ...बस्ने िषय....को ि............(नािा सम्बन्ि उललेख गने) ललजखि ििााँ प्रस्ििुकिाय 
(प्रलििार्ी)...................................................................................................................................................
१ 

र्ोश्रो पि 

सखेुि जिलला लेकबेशी नगरपाललका िािय नं....बस्ने िषय....को......को छोरा/छोरी........लनिेर्क/ यिपिी..............................१ 

यिषयः- सम्बन्ि यिच्छेर् 
१.याँरार् पत्रिा उललेख भएको व्यहोराको प्रलििार् व्यहोरा उललेख गने ।  

२. आफ्नो भनाई िा रिात्िक व्यहोरा उललेख गने ।  
३. आफ्नो हालको अिस्था लेख्न ेर सत्य िथ्य िजुझ कानून ििोजिि गररपाउ  ।  

४. स्थानीय न्याययक सलिलिबाट िारी भएको कायययिलिको र्ाँा १४ (१) बिोजिि ललजखि ििााँ र्स्िरु िापि ्रु १००/- यसै   

   साथ र्ाजखला गरेको छु । 

५. यो ललजखि ििााँ म्यार्लभतै्र ललई ि आाँैं  उपजस्थि भएको छु ।  

६.यस यिषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन ।  
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७.यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक सा चो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोजिि संिाय भोग्न ियार छु ।  

लनिेर्क 

नािः .................... 
ईलि संिि.्..........साल.........ियहना......गिे........रोि ......शभुि ्। 

 
अनसुचूी-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)  
म्यार् सूचनाको ढा चा 

  लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुिबाट िारी भएको म्यार् सूचना 
.......जिलला.......पाललका ििा नं. ....बस्ने िषय ...को ..........नाििा लेकबेशी नगरपाललका, न्याययक सलिलि कलयार् सखेुिबाट 
िारी भएको (१५) पन्र दर्ने सूचना । 

 

जिलला सखेुि लेकबेशी नगरपाललका िािय नं. ...बस्ने ......ले िपा ईको यिरुद्ध........ भलन यस सलिलििा लनिेर्न र्िाय गरेको हु र्ा 
सो लनिेर्नको प्रलिललयप यसै साथ पठाईएको छ । अिः िपा ईले यो म्यार् बझेुको िा ररि पूियक िािेल भएको लिलिले १५ पन्र 
दर्न लभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आाैँ िा कानून बिोजििको िारेश िााँय ि यस सलिलिको कायायलयिा हाजिर हनु आउन ु
होला।अन्यथा कानून बिोजिि हनुे व्यहोरा िानकारी गराईन्छ । 

ईलि संिि ्......साल.......ियहना....गिे....रोि......शभुि ्।    
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अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

ननणदयको ढाँचा  
लेकबेशी नगरपाललका  

न्याययक सलिलि 

कलयार् ,सखेुि 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

लनर्यय 

संिि ............... सालको लनिेर्न नं........ 

यिषयः िलेसीबाट पानी झारेको । 

 

सखेुि  जिलला लेकबेशी नगरपाललका ििा नं........िस्ने िषय को.............................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

सखेुि जिलला लेकबेशी नगरपाललका ििा नं......बस्ने िषय .... को.........................................र्ोस्रो पि 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्ाँा ४७(१)ञ ििोजिि लनिेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्ाँा ४६ ििोजिि गठन भएको 
न्याययक सलिलि सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त िथ्य र लनर्यय यस प्रकार छः  

(१) घरको यििरर् सयहि िकाय परेको यिषय उललेख भएको लनिेर्न पत्रको संजिप्त व्यहोरा ।  

(२) प्रत्यथीको ललजखि ििााँको संजिप्त व्यहोरा ।  

(३) लेकबेशी नगरपाललकाबाट स्थलगि लनररिर् िथा सिेंिर् गनय गएका प्रायिलिक टोललले स्थलगि लनररिर् गरी     
लिलि.........िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रलििेर्नबाट प्रत्यथीको घरिाँय बाट छि िथा िलेसीको पानी खस्र्ा लनिेर्कको घर 
कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेजखि भएको  ।  

(४) यििार्का र्िैु पिलाई िेललिलाप गराउने प्रयोिनका लालग लेकबेशी नगरपाललका ििा नं........,. िा रहेको िेललिलाप केन्द्रिा 
पठाउ र्ा िेललिलाप हनु नसकी ाँयकय  आएको ।  

 

 



 

34  
 

 

 

लनर्यय 

र्िैु पिलाई सनुिुाईको लालग आि पेशी िोयकएकोिा यििार्का सम्िजन्िि पिहरु स्ियिं िथा लनिहरुबाट लनयिु गरेका कानून 
व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुः लिलापत्र गनुयहोस भलन सम्झाउ र्ा िझुाउ र्ा पलन लिलापत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोले ाँाइलिा 
संलग्न प्रिार् कागिहरुको सिेि िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्ाँा ४९(२) ििोजििलनर्यय दर्नपुने 
हनु आई लनर्ययिाँय  यिचार गर्ाय लनिेर्कको यक. नं....को पजश्चििाँय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोलिएर रहेकोिा यििार् 
रे्जखएन । लनिेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थलगि 
रुपिै िा चिझु गरी प्रायिलिक प्रलििेर्न पेश गनय कायायलयबाट खयट गएका प्रायिलिक कियचारीले लिलि.............िा पेश गरेको स्केच 
सयहिको प्रायिलिक प्रलििेर्न सिेिबाट लनिेर्कको िाग र्ािी ििोजिि आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीबाट 
पानी झने गरेको भन्ने पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट पाररि गरेको नक्सािा सिेि छि िथा िलेसीको पानी आफ्नै 
घरिग्गािा झाने भलन रे्खाईएको र लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीले र्ािी यिरोि गनय सिेि 
नसकेको र प्रचललि कानून र प्रचलनबाट सिेि अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा िलेसीको पानी झानय पाउने नरे्जखएको 
हु र्ा लनिेर्कको िाग ििोजिि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा िलेसीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने प्रिन्ि गनुयपने रे्जखन्छ । 
लनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो ठहनायले िपजशल बिोजिि गनुय ।  

िपजशल 

१. सरोकारिालाले नक्कल िाग गनय आएिा लनयिानसुार र्स्िरु ललई नक्कल दर्न ु।  

२. यो लनर्ययिा जचि निझेु ३५ दर्नलभत्र ..............जिलला अर्ालििा पनुरािेर्न गनय िान ुभलन  प्रत्यथीलाई 
सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरािेर्न नपरेिा कानून ििोजिि लनर्यय कायायन्ियन गनुय/गराउन ु।  

इलि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  

 

  



 

35  
 

 

अनुसूची-८ 

(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित) 

अधतररम संरक्षणात्मक आदेशको नमूना 
लेकबेशी नगरपानलका   

धयानयक सनमनत 

कल्याण सिुेत 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

सिंत ........ सालको ननिेदन नं........ 
विषयः  वपदितलाई उपचार गराउने सम्िधिमा । 

 

सुिते न्िल्ला लेकबेशी नगरपाललका ििा नं.........िस्ने िषद.......को....................................................................प्रथम 
पक्ष 

विरुद्ध 

सुिते न्िल्ला लेकबेशी नगरपाललका ििा नं.........िस्ने 
िषद.......को.......................................................................दोस्रो पक्ष 

 

यसमा ननिेदकको माग िमोन्िम ..........................न्िल्ला ििा नं................................ िस्ने ...............को नानत 
..........................को छोरा/छोर  िषद ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लानग ननयनमत रुपमा हप्ताको 
२ पटक मगृौला िायलोनसस गनद नचदकत्सकले नशफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा िषद .................. को ...........................ल े
ननयनमत रुपमा िायलोनसस गनद अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको िहाना गन ेगरेको, कदहले कदहले कायादलयको कामको 
व्यस्तताले फुसदद ननमलेको आदद कारण िनाई आफुले ननयनमत प्राप्त गनुदपन ेस्िाथ्य सेिा प्राप्त गनद नसकेको हँुदा आफ्नो 
िीिन िनिन ितरायुक्त िधदै गएको भनन अस्पतालको नचदकत्सकको पुिाद र नशफाररस सदहत पेश हुन आएको ननिेदन उपर 
प्रारन्म्भक रुपमा िाँचिुि गदाद व्यहोरा मनानसि देन्िएको हँुदा हाललाई ननिेदकको लानग नचदकत्सकले नशफाररस गरे िमोन्िम 
हरेक हप्ता २ पटक िायलोनसस गनुद गराउनु तथा ननिको स्िाथ्य लाभका लानग आिश्यक अधय प्रिधि समेत नमलाउनु भनन 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) िमोन्िम विपक्षी ........................को नाममा यो अधतररम संरक्षणात्मक 
आदेश िार  गररददएका छौं । यो आदेश नमनसल सामेल रािी विपक्षीलाई लेिी  पिाईददनु । यो आदेश अनुसार उपचार भएको 
िानकार  प्राप्त गर  नमनसल सामेल राख्नु र ननयमानुसार पेश गनुद ।  

 

ईनत संित ................... साल ..........मदहना....गते रोि..शुभम ्। 
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अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

नमलापत्रको लानग ननिेदनको ढाँचा 
लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुि सिि पेश गरेको लिलापत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

 

सखेुि जिलला लेकबेशी नगरपाललका ििा नं.....बस्ने िषय...को...................................लनिेर्क प्रथि पि 

यिरुद्ध 
सखेुि जिलला लेकबेशी नगरपाललका ििा नं.....बस्ने िषय...को..........................ललजखि ििााँ प्रस्ििुकिाय 
 

यिषयः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

     हािी लनिेर्क लनम्न ललजखि लनिेर्न गर्यछौः  

 

१. याँरार्को लनिेर्न व्यहोरा उललेख गने । 
२. प्रलििार्ीले पेश गरेको ललजखि ििााँको व्यहोरा उललेख गने ।  

३. ाँलानो लनकाय िा िेललिलाप केन्द्रको पहलिा आपसिा छलाँल गरी लिली आएको व्यहोरा यो छ की यिगििा िे िस्िा 
यिषयिा असिझर्ारी िथा िेिेल भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास, सर्भाि र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको 
सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउ  भन्ने लनिेर्न र्ािी छोलि पनुः सिुिरु सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढंगले अगालि िढाउन े
छौं । लनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्ने स्िास्नी लिलल िस्ने िािािरर् नहनुे भएकोले छुिै ठा उिा िेरा ललई िस्न हािी र्िैु पि 
सहिि भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्ाँा ४७ )२(  बिोजिि यो स यिु लिलापत्र लनिेर्नपत्र पेश गरेका छौं 
, लेजखए ििोजिि लिलापत्र गरी पाउ  ।  

४. लेकबेशी नगरपाललकाले िोके ििोजिि यो लिलापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्िरु बापि  रु. १०००/- यसै साथ स लग्न छ ।  

५. यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक सा चो हो झठुा ठहरे कानून ििोजिि सहु ला िझुाउ ला ।  

                                                                       लनिेर्कहरु 

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

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

 

इलि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 
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अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 

नमलापत्रको ढाँचा  

लेकबेशी नगरपानलका धयानयक सनमनत कल्याण सिुते समक्ष भएको नमलापत्रको कागि 

सिुेत  न्िल्ला लेकबशेी नगरपानलका, ििा नं.... िस्न े...........को छोरा । छोर  श्री 
............ प्रथम पक्ष/ननिेदक 

विरुद्ध 

सिुेत  न्िल्ला लेकबशेी नगरपानलका, ििा नं.....िस्ने ..............को छोरा । छोर  श्री 
......... )दोस्रो पक्ष( प्रनतिाद  

विषयः सम्िधि विच्छेद । 
१. याँरार्को लनिेर्न व्यहोरा उललेख गने । 
२. प्रलििार्ीले पेश गरेको ललजखि ििााँको व्यहोरा उललेख गने ।  

३. िेललिलाप केन्द्रिा भएको लिलापत्र सम्बजन्ि गलियिलि उललेख गने ।  

४.    आिस्यक कायययिलि अपनाई र्िैु पिलाई न्याययक सलिलिके रोहिरिा लिलापत्र गराउने । 

५.    यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक सा चो हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोजिि सहु ला िझुाउ ला ।  

 

लिलापत्र गनेहरु 

        प्रथि पि                                                     र्ोस्रो पि 

नािः-   नािः- 
र्स्िखि   र्स्िखि 

र्ा.         बा .   र्ा.         बा . 
                                   रोहिर 

 
 

इलि संिि ्............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनुसूची-११ 
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

मेलनमलापकतादमा सूचीकृत हुने ननिेदन ढाँचा 

लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुि सिि पेश गरेको लनिेर्न 

 

यिषयः िेललिलापकिायिा सूचीकृि हनु पाउ  ।  

 

    प्रस्ििु यिषयिा िपलसलिा उललेजखि कागिािहरुको प्रलिललपी साथै राखी लेकबेशी नगरपाललकाको न्याययक सलिलि कलयार् 
सखेुि अन्िगयिका ............ िेललिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेललिलाप गराउन अनिुिी पाउ  भनी लनिेर्न गर्यछु ।  

िपलसल  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छा याकपी,  

२) स्नािक िहसम्ि उलिर्य गरेको शैजिक प्रिार्पत्रको छा याकपी, 

३) िेललिलापकिायको िाललि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छाया कपी, 

४) िेललिलाप सम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यजिगि यििरर् (Bio- data) 

                                                         लनिेर्क 

नाि थरः .......... 

र्स्िखिः ........... 

लिलिः ............. 

 

 
 
 

 

ाँोटो 
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अनुसूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

भररभराउने ननिेदन पत्रको ढाँचा 
लेकबेशी नगरपाललकाको न्याययक सलिलि कलयार् सखेुि सिि पेश गरेको भररभराउको 

 लनिेर्न पत्र 

यिषयः भररभराई पाउ  भन्न ेिारे । 

िार्ी÷प्रलििार्ी 
यिरुद्ध 

                                    िार्ी÷प्रलििार्ी 
 

िदु्दा िा यिषय 

     ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १००।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोराको लनिेर्न गर्यछु। 

१. उपरोि यिपिी स गको िदु्दािा यस नगरपाललकाको न्याययक सलिलिको लिलि.............को लनर्यय   बिोजिि यस कायायलयिा 
राखेको र्स्िरु रकि श्री .......जिलला अर्ालिको लिलि.......को ाैँसला बिोजिि िैले भरर भराई पाउने ठहर भएको हु र्ा उि 
रकि भरर भराई पाउन यो लनिेर्न पेश गरेको छु ।  

२. िैले यस कायायलयिा िम्िा गरेको र्स्िरु/रकिको भरपाइ /रलसर्/ भौचरको सक्कलै प्रलि र सम्िालनि .....जिलला अर्ालिको 
अजन्िि ाैँसलाको छा याप्रलि यसै साथ स लग्न छ । 

३. यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक सा चो हो झठुा ठहरे कानून बिोजिि सहु ला बझुाउ ला । 

लनिेर्क 

लनि...... 

ईलि संिि ्..........साल........ियहना.........गिे......रोि.....शभुि ्। 
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अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

चलन चलाई पाउ  भने्न िारेको लनिेर्नको ढा चा 
लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुििा िा पेश गरेको चलन चलाउने  

लनिेर्न पत्र 

यिषयः चलन चलाई पाउ  भन्न ेिारे 
लनिेर्क...................बस्ने..............िार्ी/प्रलििार्ी 

यिरुद्ध 

यिपिी..................बस्ने..............िार्ी/ प्रलििार्ी 
 

िदु्दाः- चलन चलाई पा उ ।  
 

      ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १००।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१.  उपरोि यिपिीस गको उललेजखि िदु्दा यस लेकबेशी नगरपाललकाको न्याययक सलिलिबाट लिलि .........िा लनर्यय भइ उि 
घर/िग्गा िा िनु िस्ि ु/सम्पलि िेरो हक भोग पाउने गरर लनर्यय भएको छ सो सम्पलि श्री.......जिलला अर्ालििा यिपिीले 
पनुरािलोकन गरेकोिा सम्िालनि अर्ालिबाट सिेि लिलि........िा लनर्यय हु र्ा न्याययक सलिलि कै लनर्ययलाई सर्र गरर िेरै हक 
भोग कायि गरेको हु र्ा सो िेरो हक भोगको कायि भएको सम्पलि जशघ्रािीजशघ्र िलाई उि सम्पलि चलनचलाई पाउन यो लनिेर्न 
पेश गरेको छु । 

२. यसै लनिेर्न साथ रे्हायका कागिािहरु स लग्न गरेको छु । 

    क. न्याययक सलिलिले लिलि........िा गरेको लनर्ययकि छा याकपी । 

    ख. श्री..........जिलला अर्ालिले गरेको लिलि..........को सर्र पैसलाको छा याकपी । 

    ग. यस यििार्स ग सम्बजन्िि लिजशल कागिाि यसै कायायलयिा रहेको छ । 

    घ. लेजखएको व्यहोरा दठक सा चो छ । झठुा ठहरे कानून बिोजिि सहु ला बझुाउ ला । 

 

 

 

 

लनिेर्क लनि.............. 
ईलि संिि ्.........साल........ियहना........गिे........रोि......शभुि ्
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अनसूुची-१४ 

(र्ाँा ७९ को उपर्ाँा (४) स ग सम्बजन्िि) 

सम्पनत रोक्काको आदेशको ढाँचा 
लेकबेशी नगरपानलका 

 धयानयक सनमनत 

कलयार् सखेुि 

संयोिक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री ............................................................................................  

संित.्.........सालको ननिेदन नं. ....... 
 

विषयः सम्पनत हस्ताधतरण रोक्का 

सिुेत  न्िल्ला लेकबशेी नगरपानलका, ििा नं..........िस्न.े........को छोरा / छोर  श्री 
..........प्रथम पक्ष/ ननिेदक 

विरुद्ध 

सिुेत  न्िल्ला लेकबशेी नगरपानलका, ििा नं.....िस्न.े............को छोरा / छोर  श्री 
.........................दोस्रो पक्ष 

 

यसिा लनिेर्कको िाग बिोजिि सखेुि जिलला लेकबेशी नगरपाललका  ििा नं.... िे.ाँ.........यक.नं........ िग्गािा बनेको.........को 
नाििा रहेको अिण्िाको..................िगययाँटको चार िलले घर र ललग लगापाि सिेि यिपिी....सम्पजि लनि यिपिीबाट अन्य 
अंजशयारहरुको िन्िरुी यिना हक हस्िान्िरर् हनु सक्ने आशंका गरी लनिेर्कले दर्एको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िा चिझु गर्ाय 
व्यहोरा िनालसि रे्जखएको हु र्ा हाललाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उजललजखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय लसाँाररस नदर्न 
ििालाई र अको आरे्श नभएसम्िका लालग उि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय/गनय नदर्न ुभनी िालपोि कायायलयको नाििा 
सिेि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्ाँा ४९ (६) बिोजिि यो रोक्काको आरे्श िारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श 
लिलसल सािेल राखी सम्िजन्िि कायायलयहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी लिलसल सािेल 
राख्न ुर लनयिानसुार पेश गनुय । 

ईलि संिि................साल.............िायहना...........गिे‘..........रोि शभुि ्। 
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अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

नक्कलको लानग ननिेदनको ढाँचा 
लेकबेशी नगरपाललका न्याययक सलिलि कलयार् सखेुििा पेश गरेको 

लनिेर्न पत्र 

यिषयः नक्कल पाउ  भन्न ेबारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनिेर्क/िार्ी/प्रलििार्ी 
यिरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यिपिी/िार्ी/प्रलििार्ी 
िदु्दाः .................................. 

 

            ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्िरु िापि रु. १००।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछुः 

(१) उपरोि यिपिीस गको उललेजखि िदु्दािा अ्ययनको लालग रे्हायका कागिािहरु आिश्यक परेको हु र्ा प्रिाजर्ि 
प्रलिललपी पाउ  भनी यो लनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिः नक्कलको प्रिाजर्ि प्रलिललपी पाउ  ।  

                      रे्हाय  

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

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

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

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

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

२) लेजखएको व्यहोरा दठक सा चो छ, झिुा ठहरे कानून बिोजिि सहु ला बझुाउ ला ।  

लनिेर्क 

लनि .......................... 

इलि सम्िि ्......... साल .... ियहना .... गिे रोि ्... शभुि ्................ 
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