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गौमलु गाउँपाललकाको न्याययक सलमलत (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५ 
 

प्रस्तािना 
 

न्याययक सलमलतले प्रचललत कानून बमोजिम उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय 
अपनाउनपुने कायययिलि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एिं पारर्जशयता कायम गरी कानूनको शासन 
तथा न्याय प्रलतको िनयिश्वास कायम राखीरहनको लालग प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए रे्जख 
बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संयििानको िारा २२१ को उपिारा 
(१) बमोजिम गौमलु गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “गौमलु गाउँपाललका न्याययक सलमलत (कायययिलि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः यिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागमेा यस ऐनमा; 
(क)  “उिरुी” भन्नाले सलमलत समि परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचललत कानून बमोजिम 

सलमलतले कारिाही र यकनारा गने उिरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्ने”  भन्नाले तोयकएको सम्पजिको मूलयांकन गररर्ा भ्याउन ेहर्लाई सम्झन ुपर्यछ ।  

(ग) “चलन चलाईदर्न”े  भन्नाले लनर्यय पश्चात हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै िस्त ु

िा सम्पजि भोग गनय दर्न ेकाययलाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “िमानत”  भन्नाले कुनै व्यजि िा सम्पजिलाई न्याययक सलमलतले चाहेको िखतमा उपजस्थत 
िा हाजिर गराउन ललएको जिम्मा िा उिरर्ाययत्िलाई सम्झनपुर्यछ ।   

(ङ) “तामेली”  भन्नाले न्याययक सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रका यििार्हरुमा सम्िजन्ित पिलाई 

िझुाईने म्यार्, सचुना,  आरे्श,  पूिी िा िानकारी पत्र ररतपूियक िझुाउने काययलाई 
सम्झनपुछय।  

(च) “तायर्ात”  भन्नाले सम्पजिको यििरर् िा गन्ती गरेको संख्या िलनने व्यहोरा िा सम्पजिको 
फाँटिारी िा लगतलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “तोयकएको” िा “तोयकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयममा तोयकए 
बमोजिम सम्झनपुछय । 

(ि) “र्रपीठ”  भन्नाले न्याययक सलमलत समि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्िमा 
ररत नपगु ेिा कानूनले र्ताय नहनुे िा नलाग्ने भएमा त्यसको पछालड पदि सोको कारर् र 
अिस्था िनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीले लेजखदर्ने लनरे्शन िा व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नामेसी”  भन्नाले कुनै व्यजिको नाम, थर र ितन समेतको यिस्ततृ यििरर् खलुाइएको 
व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ञ) “नाललश”  भन्नाले कुनै यििार्को यिषयमा र्फा ८ बमोजिम दर्एको उिरुी, लनिेर्न िा 
यफरार् सम्झनपुछय  
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(ट)  “लनर्यय यकताब”  भन्नाले सलमलतले उिरुीमा गरेको लनर्ययको अलभलेख राख्नको लालग खडा 
गरेको उिरुीमा लनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार तथा कारर्को संजिप्त उललेख 
भएको यकताब सम्झनपुछय । 

(ठ)  “पन्चकृलत मोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगत तथा स्थानीय अिलोकन 
मूलयांकन गरी यिक्री यितरर् हनुसक्ने उजचत ठहराएर लनजश्चत गरेको मलुयलाई 
सम्झनपुर्यछ ।    

(ड) “पेशी”  भन्नाले न्याययक सलमलत समि लनर्ययाथय पेश हनु ेयििार्हरुमा पिहरुलाई उपजस्थत 
गराइ सनुिुाइ गने कामलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रलतबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिरुी र्ताय गर्यछ सो व्यजि िा संस्था 
सम्झनपुछय। 

(र्) “िकपत्र”  भन्नाले यििार् सम्बन्िमा िानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा 
लेजखने िा लेजखएको कागिलाई सम्झनपुछय ।  

(त) “बन्र् ईिलास”  भन्नाले न्याययक सलमलत अन्तगयत लनरुपर् हनुे यििार्हरु मध्ये गोप्य 

प्रकुलतको यििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयता कायम गनय आिश्यक रे्जखएमा 
सम्िद्ध पिहरु मात्र सहभागी हनुेगरी प्रिन्ि गरीएको सनुिुाई किलाई  सम्झनपुछय ।  

(थ)  “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सलमलत समि उिरुी र्ताय गने व्यजि िा संस्था सम्झनपुछय । 

(र्)  “मूलतिी”  भन्नाले न्याययक सलमलत अन्तगयत यिचारािीन मदु्धा अन्य अड्डा अर्ालतमा समेत 
यिचारालिन भईरहेको अिस्थामा न्याययक सलमलतले लनर्यय गर्ाय अन्य यिचारालिन मदु्धामा 
प्रभायित हनु े रे्जखएमा प्रभाि पाने मदु्धाको फैसला नभएसम्म प्रभायित हनुे मदु्दा स्थलगत गने 
काययलाई सम्झनपुछय ।  

(ि)  “लगापात”  भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अन्तर लनयहत टहरा,  बोट यिरुिा,  खलुला िलमन 
र त्यसमा रहेका सबैखाले संरचना िा चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र सम्पूर्य 
अियिलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(न)  “सर्रस्याहा”  भन्नाले िरौटीमा रहेको रकमको लगत किा गरी आम्र्ानीमा िाध्न ेकाययलाई 
सम्झनपुछय ।   

(प)  “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनपुछय । 

(फ) “सलमलत” भन्नाले न्याययक सलमलत सम्झनपुछय र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को 
उपर्फा (६) बमोजिमको सलमलतलाइय समेत िनाउनेछ । 

(ब) “साल िसाली”  भन्नाले हरेक िषयको लालग छुिा छुिै हनुे गरी प्रलतिषयको लनलमि स्थायी 
रुपमा तय गररएको शतय सम्झनपुछय । 

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

(म) "संयििान" भन्नाले नेपालको संयििान सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलमलतको अलिकार  

३. उिरुीमा लनर्यय सम्बन्िी कामः सलमलतमा र्ताय भएका उिरुी िा उिरुीको लनर्यय गने िा र्ताय 
भएको नाललश िा उिरुीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने अलिकार सलमलतलाइय मात्र हनुेछ। 

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कामः  
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(१) र्फा ३ मा उललेख भएको िा प्रचललत कानूनले सलमलत िा सलमलतको सर्स्यले नै गने 
भने्न व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलतले सलमलत िा सलमलतको सर्स्यले नै गनुयपने स्पष्ट 
भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनमा तोयकएको कमयचारी र त्यसरी 
नतोयकएकोमा सलमलतले लनर्यय गरी तोकेको िा अलिकार प्रर्ान गरेको कमयचारीले 
गनुयपनेछ । 

(२) तोयकएको शाखा प्रमखु िा तोयकएका अन्य कमयचारीले यस ऐन र प्रचललत कानून 
बमोजिम तोयकएको काम गर्ाय सलमलतको संयोिक िा सलमलतले तोकेको सर्स्यको 
प्रत्यि लनरे्शन, रेखरे्ख र लनयन्त्रर्मा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बमोजिम कायययिलि अिलम्बन गनुयपनेः सलमलतले उिरुी िा उिरुीको कारिाही र 
यकनारा गर्ाय प्रचललत र सम्बजन्ित संघीय कानूनमा स्पष्ट उललेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन 
बमोजिमको कायययिलि अिलम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलमलतले हेनेः सलमलतलाइय रे्हाय बमोजिमको उिरुीहरूमा कारिाही र यकनारा गने अलिकार 
रहनेछः 
(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको र्फा ४७ अन्तगयतको उिरुी, 
(ख) मेललमलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेललमलापको लालग गाउँपाललकामा प्रयेषत उिरुी, 
(ग) संयििानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकल अलिकार अन्तगयत सभाले बनाएको कानून 

बमोजिम लनरूपर् हनु ेगरी लसजियत उिरुी, तथा 
(घ) प्रचललत कानूनले गाउँपाललकाले हेने भलन तोकेका उिरुीहरू । 

७. सलमलतको िते्रालिकारः सलमलतले र्फा ६ अन्तगयतका मध्ये रे्हाय बमोजिमका उिरुीहरूमा मात्र 
िेत्रालिकार ग्रहर् गने तथा कारिाही यकनारा गनेछः 
(क) व्यजिको हकमा उिरुीका सबै पि गाउँपाललकाको भैगोललक िेत्रालिकार लभत्र बसोबास 

गरीरहेको, 
(ख) प्रचललत कानून र संयििानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अर्ालत िा न्यायािीकरर् िा 

लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 
(ग) गाउँपाललकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अर्ालत िा लनकायबाट मेललमलाप िा 

लमलापत्रको लालग प्रयेषत गरीएको, 
(घ) अचल सम्पजि समािेश रहेको यिषयमा सो अचल सम्पजि गाउँपाललकाको भैगोललक 

िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको, तथा 
 कुनै घटनासँग सम्बजन्ित यिषयिस्त ु रहेकोमा सो घटना गाउँपाललकाको भैगोललक िेत्र 

लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उिरुी तथा प्रलतिार् र्ताय 
८. लबिार् र्ताय गनेः  

(१) कसै उपर लबिार् र्ताय गर्ाय िा उिरुी चलाउँर्ा प्रचललत कानून बमोजिम हकरै्या पगुकेो 
व्यजिले सलमलतको तोयकएको शाखा समि उिरुी र्ताय गनयसक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम उिरुी दरं्र्ा यस ऐन तथा प्रचललत कानून बमोजिम खलुाउनपुने 
कुरा सबै खलुाइय तथा पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बमोजिमको ढाँचामा 
दर्नपुनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) मा लेजखए रे्जख बाहेक उिरुीमा रे्हाय बमोजिमको व्यहोरा समेत 
खलुाउनपुनेछः 

(क) बार्ीको नाम, थर, ितन र लनिको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बािे र बज्यै को 
नाम; 

(ख) प्रलतबार्ीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनिको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान पिा 
लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको ितन; 

(ग) गाउँपाललकाको नाम सयहत सलमलतको नाम; 

(घ) उिरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूर्य यििरर्; 
(ङ) गाउँपाललकाले तोके अनसुारको र्स्तरु बझुाएको रलसर् िा लनस्सा; 
(च) सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्ित कानून; 

(छ) बार्ीले र्ािी गरेको यिषय र सोसँग सम्बन्िीत प्रमार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् लाग्न ेभएमा हर्म्यार् रहेको तथा हकरै्या पगुकेो  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्ित यिषय भएकोमा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, अिस्था 

तथा अचल भए चारयकलला सयहतको सबै यििरर् । 

(४)  प्रचललत कानूनमा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढाँचा िा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ भन े
सो सन्र्भयमा आिश्यक यििरर् समेत खलेुको हनुपुनेछ । 

(५) कुनै यकलसमको िलतपूलतय भराउनपुने अथिा बण्डा लगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको हकमा 
त्यस्तो िलतपूलतय िा बण्डा िा चलनको लालग सम्बजन्ित अचल सम्पजिको यििरर् खलेुको 
हनुपुनेछ । 

९. लबिार् र्ताय गरी लनस्सा दर्नःे  

(१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम प्राप्त उिरुी र्ताय गरी बार्ीलाइय तारेख तोयक अनसूुची-२ 
बमोजिमको ढाँचामा लबिार् र्तायको लनस्सा दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम तारेख दर्न ु पने अिस्थामा तारेख तोक्र्ा अनसूुची-३ बमोजिमको 
ढाँचामा तारेख भपायइय खडा गरी सम्बजन्ित पिको र्स्तखत गराइय लमलसल सामेल 
राख्नपुछय। 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम तारेख भपायइयमा तोयकएको तारेख तथा उि लमलतमा हनु ेकायय समेत 
उललेख गरी सम्बजन्ित पिलाइय अनसूुची-४ बमोजिमको ढाँचामा तारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उिरुी र्रपीठ गनेः  

(१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम पेश भएको उिरुीमा प्रयक्रया नपगुकेो रे्जखए परुा 
गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ु
भने्न व्यहोरा लेजख पाच दर्नको समय तोयक तथा लबिार् र्ताय गनय नलमलने भए सो को 
कारर् सयहतको व्यहोरा िनाइय र्रपीठ गरेमा बार्ीलाइय उिरुी यफताय दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रयक्रया नपगुकेो भलन र्रपीठ गरी यफताय गरेको उिरुीमा 
र्रपीठमा उललेख भए बमोजिमको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएमा र्ताय 
गररदर्नपुछय । 

(३) उपर्फा (१) बमोजिमको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको 
लमलतले लतन दर्न लभत्र उि आरे्शको यिरूध्र्मा सलमलत समि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 
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(४) उपर्फा (३) बमोजिम दर्एको लनिेर्न व्यहोरा मनालसब रे्जखए सलमलतले उपर्फा (१) 
बमोजिमको र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्ताय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

(५) उपर्फा (४) बमोजिम आरे्श भएमा उिरुी प्रशासकले त्यस्तो लबिार् र्ताय गरी अरू 
प्रयक्रया परुा गनुयपनेछ । 

११. र्ताय गनय नहनुःे उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम पेश भएको उिरुीमा रे्हाय बमोजिमको 
व्यहोरा दठक भएनभएको िाँच गरी र्ताय गनय नलमलने रे्जखएमा र्फा १० बमोजिमको प्रयक्रया 
परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछः 
(क) प्रचललत कानूनमा हर्म्यार् तोयकएकोमा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उिरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचललत कानून बमोजिम सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बमोजिम लाग्ने र्स्तरु र्ाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि िा अलिकारसँग सम्बजन्ित यिषयमा यििार् लनरूपर् गनुयपने यिषय उिरुीमा 

समािेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पजि िा अलिकार यिषयमा उिरुी गनय बार्ीको हक स्थायपत 
भएको प्रमार् आिश्यक पनेमा सो प्रमार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिषयमा उिरुी गने हकरै्या बार्ीलाइय रहे नरहेको; 
(च) ललखतमा परुागनुयपने अन्य ररत पगु ेनपगुकेो; तथा 

१२. र्ोहोरो र्ताय गनय नहनुःे  

(१) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन प्रचललत कानून बमोजिम सलमलत िा अन्य 
कुनै अर्ालत िा लनकायमा कुनै पिले उिरुी गरी सलमलत िा उि अर्ालत िा 
लनकायबाट उिरुीमा उललेख भएको यिषयमा प्रमार् बजुझ िा नबजुझ यििार् लनरोपर् 
भैसकेको यिषय रहेको छ भन ेसो उिरुीमा रहेका पि यिपिको बीचमा सोयह यिषयमा 
सलमलतले उिरुी र्ताय गनय र कारिाही गनय हुँरै्न। 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम र्ताय गनय नलमलने उिरुी भलुिश र्ताय भएकोमा सो व्यहोरा 
िानकारी भएपलछ उिरुी िनुसकैु अिस्थामा रहेको भए पलन सलमलतले उिरुी खारेि 
गनुयपनेछ ।  

१३. उिरुीसाथ ललखत प्रमार्को सक्कल पशे गनुयपनेः उिरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक ललखत 
प्रमार्को सक्कल र कजम्तमा एक प्रलत नक्कल उिरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र उिरुी प्रशासकले 
त्यस्तो ललखतमा कुनै कैयफयत िनाउनपुने भए सो िनाइ सो प्रमार् सम्बजन्ित लमलसलमा 
राख्नछे । 

१४. उिरुी तथा प्रलतिार् र्ताय र्स्तरुः  

(१) प्रचललत कानूनमा लबिार् र्ताय र्स्तरु तोयकएकोमा सोयह बमोजिम तथा र्स्तरु 
नतोयकएकोमा एक सय रूपैया ँबझुाउनपुनेछ । 

(२) प्रचललत कानूनमा प्रलतिार् र्ताय र्स्तरु नलाग्न ेभनकेोमा बाहेक एक सय रूपैया ँप्रलतिार् 
र्ताय र्स्तरु लाग्नेछ । 

 

१५. प्रलतिार् पशे गनुयपनेः  

(१) प्रलतबार्ीले र्फा २० बमोजिम म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा सूचनामा 
तोयकएको समयािलि लभत्र उिरुी प्रशासक समि आफै िा िारेस माफय त ललजखत प्रलतिार् 
र्ताय गनुयपनेछ । 
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(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रलतिार् पेश गर्ाय प्रलतबार्ीले भएको प्रमार् तथा कागिातका 
प्रलतललयप साथै संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

(३) प्रलतिार्ीले ललजखत ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बमोजिमको ढाँचामा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलतिार्  िाचँ गनेः  

(१) उिरुी प्रशासकले र्फा १५ बमोजिम पेश भएको प्रलतिार् िाँच गरी कानून बमोजिमको 
ररत पगुकेो तथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्जखए र्ताय गरी सलमलत समि पेश हनुे गरी 
लमलसल सामेल गनुयपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रलतिार् र्ताय हनुे भएमा उिरुी प्रशासकले प्रलतबार्ीलाइय बार्ी 
लमलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. ललखतमा परुागनुयपने सामान्य ररतः  

(१) प्रचललत कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेजखए रे्जख बाहेक सलमलत समि र्ताय गनय 
लयाएका उिरुी तथा प्रलतिार्मा रे्हाय बमोजिमको ररत समेत परुा गनुयपनेछः 

(क) एफोर साइि को नेपाली कागिमा बायाँ तफय  पाँच सेजन्टलमटर, पयहलो पषृ्ठमा शीरतफय  
र्श सेजन्टलमटर र त्यसपलछको पषृ्ठमा पाँच सेजन्टलमटर छोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठमा बजिस 
हरफमा नबढाइय कागिको एकातफय  मात्र लेजखएको;  

(ख) ललखत र्ताय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजिले ललखतको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारमा 
छोटकरी र्स्तखत गरी अजन्तम पषृ्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीले ललखत तयार गरेको भए लनिले पयहलो पषृ्ठको बाया ँतफय  लनिको 
कानून व्यिसायी र्ताय प्रमार्पत्र नंबर, नाम र कानून व्यिसायीको यकलसम खलुाइय 
र्स्तखत गरेको; तथा 

(घ) ललखतको अजन्तम प्रकरर्मा यस ललखतमा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे 
कानून बमोजिम सहुँला बझुाउँला भने्न उललेख गरी सो मलुन ललखत र्ताय गनय लयाएको 
िषय, मयहना र गते तथा िार खलुाइय ललखत र्ताय गनय लयाउन ेव्यजिले र्स्तखत गरेको,। 

 तर ब्यहोरा परुाइ पशे भएको ललखत ललनलाइ यो उपर्फाले बािा पारेको मालनन ेछैन ।  

(२) ललखतमा यिषयहरू क्रमबध्र् रूपमा प्रकरर् छुट्याइय संयलमत र मयायदर्त भाषामा 
लेजखएको हनुपुनेछ ।  

(३) ललखतमा पेटबोललमा परेको स्थानको पयहचान हनु ेस्पष्ट यििरर् र व्यजिको नाम, थर , 
ठेगाना तथा अन्य यििरर् स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

(४) ललखत र्ताय गनय लयाउने िा सलमलतमा कुनै कागि गनय आउनेले लनिको नाम, थर र 
ितन खलेुको नागररकता िा अन्य कुनै प्रमार् पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कल पशे गनुयपनेः उिरुी िा प्रलतिार् र्ताय गनय लयाउनेले यिपिीको लालग उिरुी तथा 
प्रलतिार्को नक्कल तथा संलग्न ललखत प्रमार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुयपछय । 

१९. उिरुी िा प्रलतिार् संशोिनः  

(१) ललखत र्ताय गनय लयाउने पिले सलमलतमा र्ताय भइसकेको ललखतमा लेखाइ िा टाइप िा 
मदु्रर्को सामान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्नमा माग बमोजिम सच्याउँर्ा र्ािी तथा प्रलतिार्मा 
गरीएको माग िा र्ािीमा मलुभतु पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको संशोिन 
माग गरेको रे्खेमा उिरुी प्रशासकले सो बमोजिम सच्याउन दर्न सक्नेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बमोजिम संशोिन भएमा  सो को िानकारी उिरुीको अको पिलाइय 
दर्नपुनेछ । 

 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् तामेली तथा तारेख  

२०. म्यार् सूचना तामेल गनेः  

(१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बमोजिम लबिार् र्ताय भएपलछ बयढमा र्इुय दर्न लभत्र 
प्रलतबार्ीका नाममा प्रचललत कानूनमा म्यार् तोयकएको भए सोयह बमोजिम र नतोयकएको 
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्ित िडा कायायलय माफय त उि म्यार् िा सूचना 
तामेल गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम म्यार् िा सूचना तामेल गर्ाय र्फा ९ बमोजिमको उिरुी तथा 
उि उिरुी साथ पेश भएको प्रमार् कागिको प्रलतललपी समेत संलग्न गरी पठाउनपुनेछ 
। 

(३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलतबार्ीलाइय म्यार् 
दर्नपुर्ाय प्रमार् कागिको नक्कल कुनै एकिना मलु प्रलतबार्ीलाइय पठाइय बाँयकको म्यार्मा 
प्रमार् कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेजख 
पठाउनपुनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बमोजिम प्राप्त भएको म्यार् िडा कायायलयले बयढमा लतन दर्न लभत्र तामेल 
गरी तामेलीको व्यहोरा खलुाइय सलमलतमा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपर्फा (१) बमोजिम म्यार् तामेल हनु नसकेमा रे्हाय बमोजिमको यिद्यतुीय माध्यम िा 
पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् तामेल गनुयपनेछः  

(क) म्यार् तामेल गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयमेल िा अन्य कुनै अलभलेख हनु सक्न े
यिद्यतुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रलतबार्ीले म्यार् तामेली भएको िानकारी पाउन सक्ने मनालसब आिार छ भने्न रे्जखएमा 
सलमलतको लनर्ययबाट कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर िा स्थानीय 
एफ.एम. रेलडयो िा स्थानीय टेलललभिनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; िा अन्य कुनै 
सरकारी लनकायबाट म्यार् तामेल गराउँर्ा म्यार् तामेल हनु सक्ने मनालसब कारर् 
रे्जखएमा सलमलतको आरे्शबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय माफय त । 

(६) यस ऐन बमोजिम म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बमोजिमको ढाचँामा िारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरमा राख्नपुनेः यस ऐन बमोजिम िडा कायायलय माफय त तामेल गररएको म्यार्मा सम्बजन्ित 

िडाको अध्यि िा सर्स्य तथा कजम्तमा र्इुयिना स्थानीय भलार्लम रोहिरमा राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत िाचँ गनेः  

(१) उिरुी प्रशासकले म्यार् तामेलीको प्रलतिेर्न प्राप्त भएपलछ रीतपूियकको तामेल भएको छ 
िा छैन िाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्ित िडा सजचिको प्रलतिेर्न समेत ललइय 
रीतपूियकको रे्जखए लमलसल सामेल राजख तथा बेरीतको रे्जखए बर्र गरी पनुः म्यार् 
तामेल गनय लगाइय तामेली प्रलत लमलसल सामेल राख्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम िाँच गर्ाय सम्बजन्ित कमयचारीले बर्लनयत राजख कायय गरेको रे्जखए 
उिरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइय सलमलत समि प्रलतिेर्न पेश गनुयपनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बमोजिमको प्रलतिेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए सलमलतले सम्बजन्ित कमयचारी 
उपर कारिाहीको लालग काययपाललका समि लेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३. तारेखमा राखू्नपनेः  

(१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बमोजिम लबिार् र्ताय गरेपलछ उिरुीकतायलाइय र र्फा १६ 
बमोजिम प्रलतिार् र्ताय गरेपलछ प्रलतबार्ीलाइय तारेख तोयक तारेखमा राख्नपुछय । 

(२) उिरुीका पिहरूलाइय तारेख तोक्र्ा तारेख तोयकएको दर्न गररने कामको व्यहोरा तारेख 
भपायइय तथा तारेख पचायमा खलुाइय उिरुीका सबै पिलाइय एकै लमलानको लमलत तथा समय 
उललेख गरी एकै लमलानको तारेख तोक्नपुछय । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम तारेख तोयकएको समयमा कुनै पि हाजिर नभए पलन तोयकएको 
कायय सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएमा हाजिर भएको पिलाइय तारेख तोयक 
समयमा हाजिर नभइय पलछ हाजिर हनुे पिलाइय अजघ हाजिर भइय तारेख लाने पिसँग एकै 
लमलान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछय । 

(४) यस र्फा बमोजिम तोयकएको तारेखमा उपजस्थत भएका पिहरूलाइय साथै राजख सलमलतले 
उिरुीको कारिायह गनुयपछय । 

(५) उपर्फा (४) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन तोयकएको तारेखमा कुनै पि 
उपजस्थत नभए पलन सलमलतले लबिार्को यिषयमा कारिाही गनय बािा पनेछैन । 

२४. सलमलतको लनर्यय बमोजिम हनुःे सलमलतले म्यार् तामेली सम्बन्िमा प्रचललत कानून तथा यस 
ऐनमा लेजखए रे्जख बाहेकको यिषयमा आिश्यक प्रयक्रया लनिायरर् गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्-५ 

सनुिुाइय तथा प्रमार् बझु्न ेसम्बन्िमा 
२५. प्रारजम्भक सनुिाइयः  

(१) मेललमलापबाट लबिार् लनरुपर् हनु नसकी सलमलतमा आएका लबिार् प्रलतिार् र्ताय िा 
बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको लालग पेश भएको लबिार्मा उपलब्ि 
प्रमार्का आिारमा तत्काल लनर्यय गनय सयकने भएमा सलमलतले लबिार् पेश भएको पयहलो 
सनुिाइयमा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

(२) सलमलत समि पेश भएको लबिार्मा उपर्फा (१) बमोजिम तत्काल लनर्यय गनय सयकन े
नरे्जखएमा सलमलतले रे्हाय बमोजिमको आरे्श गनय सक्नेछः- 

(क) लबिार्मा मखु नलमलेको कुरामा यकीन गनय प्रमार् बझु्न ेिा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) लबिार्मा बझु्नपुने प्रमार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय लगाउन ेिा सम्बजन्ित लनकायबाट 
माग गने आरे्श गने;  

(ग) मेललमलापका सम्बन्िमा लबिार्का पिहरूसँग छलफल गने; तथा 
(घ) लबिार्का पि उपजस्थत भएमा सनुिुाइको लालग तारेख तथा पेजशको समय ताललका 

लनिायरर् गने । 

(३) उपर्फा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन सलमलतले स्थानीय ऐनको 
र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजिमको उिरुीमा मेललमलापको लालग पठाउने आरे्श 
गनुयपनेछ । 
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२६. प्रमार् र्ाजखल गनेः बार्ी िा प्रलतबार्ीले कुनै नयाँ प्रमार् पेश गनय अनमुलत माग गरी लनिेर्न 
पेश गरेमा उिरुी प्रशासकले सोयह दर्न ललन सक्नेछ । 

 

२७. ललखत िाचँ गनेः  

(१) सलमलतले उिरुीमा पेश भएको कुनै ललखतको सत्यता परीिर् गनय रेखा िा हस्तािर 
यिशेषज्ञलाइय िाँच गराउन िरूरी रे्खेमा सो ललखतलाइय असत्य भने्न पिबाट परीिर् 
र्स्तरु र्ाजखल गनय लगाइय रेखा िा हस्तािर यिशेषज्ञबाट ललखत िाँच गराउन सक्नेछ। 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम िाँच गर्ाय मनालसब मायफकको समय तोयक आरे्श गनुयपनेछ र 
समय लभत्र िाँच सम्पन्न हनुको लालग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

(३) उपर्फा (१) बमोजिम िाचँ गर्ाय ललखत असत्य ठहरीएमा ललखत सत्य रहेको भने्न 
पिबाट लागकेो र्स्तरु असलु गरी उपर्फा (१) बमोजिम र्स्तरु र्ाजखल गने पिलाइय 
भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्नःे  

(१) सलमलतबाट सािी बझु्न ेआरे्श गर्ाय सािी बझु्न े दर्न तोयक आरे्श गनुयपनेछ । साछी 
राख्र्ा बढीमा ५ िना राख्न ुपने ।  

(२) उपर्फा (१) बमोजिम आरे्श भएपलछ उिरुी प्रशासकले उिरुीको पिलाइय आरे्शमा 
उललेख भएको लमलतमा सािी बझु्न ेतारेख तोक्नपुनेछ । 

(३) सािी बझु्न े तारेख तोयकएको दर्नमा आफ्नो सािी सलमलत समि उपजस्थत गराउन ु
सम्बजन्ित पिको र्ाययत्ि हनुेछ । 

२९. सलमलतको तफय बाट बकपत्र गराउनःे  

(१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन नाबालक िा अशि िा िधृ्र्िधृ्र्ा 
पि रहेको उिरुीमा साजि बकपत्रको लालग तोयकएको तारेखको दर्न उपजस्थत नभएको 
िा उपजस्थत नगराइएको सािीलाइय सलमलतले म्यार् तोयक सलमलतको तफय बाट जझकाइय 
बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे तारेख तोयक म्यार् िारी गनुयपनेछ र 
उिरुीका पिहरूलाइय समेत सोयह लमलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनःे  

(१) उिरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लालग तोयकएको दर्न पिहरूसँग लनिहरूले उपजस्थत 
गराउन लयाएका साजिको नामािली ललइय सलमलत समि पेश गनुयपनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको लालग तोयकएको तारेखको दर्न उिरुीका सबै पिले सािी उपजस्थत 
गराउन लयाएको भए कायायलय खलुनासाथ तथा कुनै पिले सािी उपजस्थत गराउन 
नलयाएको भए दर्नको बाह्र बिेपलछ सलमलतले उपलब्ि भए सम्मका सािीको बकपत्र 
गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ि गनय सक्नःे  

(१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उिरुीको यिषयिस्त ु भन्र्ा फरक प्रकारको तथा सािी िा 
उिरुीको पिलाइय अपमालनत गने िा जझझ्याउने िा अनजुचत प्रकारको प्रश्न सोलिएमा 
सलमलतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइय बन्रे्ि गनय सक्नेछ । 
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(२) नाबालक िा िधृ्र् िा असि िा लबरामीले सािी बक्नपुने भइय त्यस्तो उिरुीमा कुनै 
पिको उपजस्थलत िा अन्य कुनै मनालसब कारर्ले सािीलाइय बकपत्र गनय अनजुचत र्बाि 
परेको िा पने प्रबल सम्भािना रहेको छ भने्न सलमलतलाइय लागमेा सलमलतले त्यस्तो पिको 
प्रत्यि उपजस्थलतलाइय बन्रे्ि गरी लनिले, सािीले नरे्ख्न ेगरी मात्र उपजस्थत हनु आरे्श 
गनय सक्नेछ। 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम आरे्श गरेमा सािीले नरे्ख्न े गरी पि उपजस्थत हनुे व्यिस्था 
लमलाउने र्ाययत्ि सलमलतको हनुेछ। 

(४) उपर्फा (१) िा (२) बमोजिम गर्ाय सलमलतले उिरुीसँग सम्बजन्ित आिश्यक प्रश्न तयार 
गरी सलमलतको तफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पशेी सूची प्रकाशन गनुयपनेः  

(१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगामी हप्ताको लालग पेशी तोयकएको 
लबिार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची तथा तोयकएको दर्न उि दर्नको लालग पेशी तोयकएका 
लबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको सूची संयोिकले र लनिको अनपुजस्थलतमा लनिले जिम्मेिारी 
तोकेको सलमलतको सर्स्यले प्रमाजर्त गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पशेी सूचीः  

(१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बमोजिमको साप्तायहक पेशी सूचीमा चढेका लबिार् हरूको  
तोयकएको दर्नको पेशी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनपुनेछ तथा 
एक प्रलत सलमलतका सर्स्यहरूलाइय उपलब्ि गराउनपुनेछ। 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको सूचीमा लबिार्हरू उललेख गर्ाय लबिार् र्तायको आिारमा 
रे्हायको क्रममा तयार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबालक पि भएको लबिार्; 

  (ख) शारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यजि पि भएको लबिार्; 

  (ग) सिरी िषय उमेर परुा भएको िधृ्र् िा िधृ्र्ा पि भएको लबिार्; तथा 
  (घ) लबिार् र्तायको क्रमानसुार पयहले र्ताय भएको लबिार् । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम पेशी सूची तयार गर्ाय मलुतिीबाट िागकेा तथा सिोच्च अर्ालत, 
उच्च अर्ालत तथा जिलला अर्ालतबाट पनुः इन्साफको लालग प्राप्त भइय र्ताय भएको 
लबिार्को हकमा शरुूमा सलमलतमा र्ताय भएको लमलतलाइय नै र्ताय लमलत मालन क्रम लनिायरर् 
गनुयपनेछ । 

(४) उपर्फा (१) िा (२) मा रहेको क्रमानसुार नै सलमलतले लबिार्को सनुिाइय र कारिाही 
तथा यकनारा गनुयपनेछ । 

३४. उिरुी प्रशासकको जिम्मेिारी हनुःे पेशी सूचीमा चढेका लबिार्हरू कायायलय खलेुको एक घण्टा 
लभत्र सलमलत समि सनुिाइयको लालग पेश गने तथा उि दर्नको तोयकएको कायय सयकए पलछ 
सलमलतबाट यफताय बजुझललइय सरुजित राख्न ेजिम्मेिारी उिरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रमार् सनुाउन सक्नःे सलमलतले र्फा २५ बमोजिम तोयकएको तारेखको दर्न उपजस्थत सबै 
पिलाइय अको पिले पेश गरेको प्रमार् एिम ्कागिात रे्खाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बारेमा 
अको पिको कुनै कथन रहेको भए ललजखत बयान गराइय लमलसल सामेल गराउन सक्नेछ । 
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३६. लबिार्को सनुिाइय गनेः  

(१) सलमलतले र्िैु पिको कुरा सनुी लनिहरूको लबिार्को सनुिाइय तथा लनर्यय गनुयपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको सनुिाइय तथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरमा गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोजिम लबिार्को सनुिाइय गर्ाय इिलास कायम गरी सनुिाइय गनय मनालसि 
रे्जखएमा सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

तर र्बैु पिको भनाइ तथा जियकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इिलास कायम गनय बािा 
हनुे छैन । 

३७. बन्र् इिलासको गठन गनयसक्न े 

(१) सलमलतले मयहला तथा बालबाललका समािेश रहेको तथा आिश्यक रे्खेको अन्य 
लबिार्को सनुिाइयको लालग बन्र् इिलास कायम गरी सनुिाइय गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको बन्र् इिलासमा लबिार्का पि तथा अन्य सरोकारिाला बाहेक 
अन्य व्यजिलाइय इिलासमा प्रिेश गनय नपाउन ेगरी बन्र् इिलासको गठन गनुयपनेछ । 

(३) बन्र् इिलासबाट हेररन ेलबिार्को काम कारिाही, यपडीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 
यिषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इिलास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थाः  

(१) बन्र् इिलासबाट हेररएका लबिार्हरूको कागिातको प्रलतललयप बार्ी, प्रलतिादर् र लनिको 
यहतमा असर परेको कुनै सरोकारिाला बाहेक अरू कसैलाइय उपलब्ि गराउनहुुँरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लबिार्को तथ्य खलुाइय कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा संप्रषेर् 
हनु दर्न ुहुँरै्न । 

(३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन सलमलतले पिको गोपलनयता तथा 
यहतमा प्रलतकुल प्रभाि नपने गरी समाचार संप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रमार् बझु्नःे लबिार्को सनुिाइयको क्रममा लबिार्को कुनै पिको अनरुोिमा िा लबिार् 
सनुिाइयको क्रममा सलमलत आफैले थप प्रमार् बझु्नपुने रे्खेमा उिरुीका पिहरूलाइय थप प्रमार् 
पेश गनय पेश गने तारेख तोयक आरे्श गनय सक्नेछ । 

४०. स्िाथय बाजझएको लबिार् हेनय नहनुःे  

(१) सलमलतको सर्स्यले रे्हायका लबिार्को कारिाही र यकनारामा संलग्न हनुहुुँरै्नः- 
(क) आफ्नो िा नजिकको नातेर्ारको हक यहत िा सरोकार रहेको लबिार्; 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोिनको लालग "नजिकको नातेर्ार" भन्नाले अपतुाली पर्ाय 
कानून बमोजिम अपतुाली प्राप्त गनय सक्ने प्राथलमकता क्रममा रहेको व्यजि, मामा, माइि,ु 
सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पलत िा पत्नी तफय का सासू, ससरुा, फूप,ु 
फूपाि,ु साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, लभनाि,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी 
ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यजिको एकासगोलमा रहेको पररिारको सर्स्य 
सम्झनपुछय । 

(ख) लनिले अन्य कुनै हैलसयतमा गरेको कुनै कायय िा लनि संलग्न रहेको कुनै यिषय समािेश 
रहेको कुनै लबिार्; 

(ग) कुनै यिषयमा लनिले लबिार् चलन ेिा नचलने यिषयको छलफलमा सहभालग भइय कुनैराय 
दर्एको भए सो यिषय समािेश रहेको लबिार्; िा 
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(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभतू रूपमा लनि र लनिको एकाघरसंगोलका पररिारका 
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाजझएको लबिार् । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको कुनै अिस्था रे्जखएमा िनु सर्स्यको त्यस्तो अिस्था पछय उि 
सर्स्यले लबिार् हेनय नहनु ेकारर् खलुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) को प्रलतकुल हनुे गरी कुनै सर्स्यले कुनै लबिार्को कारिायह र यकनारामा 
सहभालग हनु लागमेा लबिार्को कुनै पिले आिश्यक प्रमार् सयहत लबिार्को कारिायह 
यकनारा नगनय लनिेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्िमा  काम कारबाही स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

(४) उपर्फा (३) अनसुार लबिार् लनरुपर् हनु नसक्न ेअिस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले तोकेको सलमलतले काम 
कारिायह र यकनारामा गनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बमोजिम गर्ाय सभाले लबिार्का पिहरूलाइय सोयह उपर्फा बमोजिम गदठत 
सलमलतबाट लबिार्को कारिायह यकनारा हनु े कुराको िानकारी गराइय उि सलमलत समि 
उपजस्थत हनु पठाउनपुनेछ । 

 

पररच्छेर्-६ 

लनर्यय र अन्य आरे्श 

४१. लनर्यय गनुयपनेः  

(१) सलमलतले सनुिाइयको लालग पेश भएको लबिार् हेर्ाय कुनै प्रमार् बझु्नपुने बाँयक नरयह 
लबिार् यकनारा गने अिस्था रहेको रे्जखएमा सोयह पेशीमा लबिार्मा लनर्यय गनुयपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय यकताबमा लेजख सलमलतमा 
उपजस्थत सर्स्यहरू सबैले र्स्तखत गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोजिम गरीएको लनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचललत कानून बमोजिम 
खलुाउनपुने यििरर् खलेुको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लमलतले बयढमा सात दर्न लभत्र तयार 
गरी लमलसल सामेल राख्नपुछय ।   

(४) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन समयाभाि अथिा अन्य कुनै 
मनालसब कारर्ले गर्ाय सोयह दर्न लबिार् लनर्यय गनय नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको कुनै 
दर्नको लालग अको पेशी तारेख तोक्नपुनेछ । 

 

४२. लनर्ययमा खलुाउनपुनेः  

(१) सलमलतले र्फा ४१ बमोजिम गरेको लनर्ययको पूर्यपाठमा यस र्फा बमोजिमका कुराहरू 
खलुाइय अनसूुची-७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गनुयपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम पूर्यपाठ तयार गर्ाय बार्ी तथा प्रलतबार्ीको जियकर, लनर्यय गनुयपने 
रे्जखएको यिषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रमार्का कुराहरू समेतको यिषय खलुाउनपुनेछ 
। 

(३) उपर्फा (२) मा उललेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठमा रे्हायका कुराहरू समेत 
खलुाउनपुनेछः- 
(क) तथ्यको ब्यहोरा; 



भाग १                  खण्ड २              अंक ३             २०७५ साल असार १० गते आइतबार 

14 
 

(ख) लबिार्को कुनै पिले कानून व्यिसायी राखेको भएमा लनिले पेश गरेको बहस नोट 
तथा बहसमा उठाइएका मलु यिषयहरु; 

(ग) लनर्यय गनयको लालग आिार ललइएको प्रमार्का साथै र्िैु पिबाट पशे भएको प्रमार् 
तथा त्यसको यिश्लषेर्; 

(घ) लनर्यय कायायन्ियन गनयको लालग गनुयपने यिषयहरूको लसललसलेिार उललेखन सयहतको 
तपलसल खण्ड; तथा 

(ङ) लनर्यय उपर पनुरािेर्न लाग्ने भएमा पनुरािेर्न लाग्न ेजिलला अर्ालतको नाम र के 
कलत दर्नलभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो सो समेत ।  

(४) उपर्फा २ तथा ३ मा उललेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु समेत लनर्ययमा खलुाउन 
सक्नेछः- 
(क) सािी िा सियलमनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरेको भए सो निीरको यििरर् र लबिार्मा 
उि निीरको लसध्र्ान्त के कुन आिारमा लाग ुभएको हो अथिा लाग ुनभएको हो 
भने्न कारर् सयहतको यिश्लषेर्; 

(ग) लनर्ययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइय के कलत भराइय 
दर्नपुने हो सोको यििरर्; तथा 

(घ) लबिार्को क्रममा कुनै मालसामान िा प्रमार्को रुपमा केयह िस्त ुसलमलत समि पशे 
भएको भए सो मालसामान िा िस्तकुो हकमा के गने हो भने्न यिषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुिाइयमा लनर्यय हनुसक्नःे  

(१) सलमलतले पयहलो सनुिाइयको लालग पेश भएको अिस्थामा नै लबिार्मा थप प्रमार् 
बजुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेमा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलमलतको 
िेत्रालिकार नरहेको कारर्ले लबिार् लनर्यय गनय नलमलन े रे्खेमा पयहलो सनुिाइयमा नै 
लनर्यय गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनर्यय िेत्रालिकारको अभाि रहेको कारर्ले भएको अिस्थामा 
िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालत िा स्थानीय तह िा अन्य लनकायमा उिरुी गनय िान ुभलन 
सम्बजन्ित पिलाइय  िानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. लनर्यय संशोिनः  
(१) सलमलत समि लबिार्को पि िा कुनै सरोकारिालाले लबिार्को लनर्ययमा भएको कुनै 

लेखाइयको त्रटुी संशोिन गरी पाउन जियकर ललइय लनर्ययको िानकारी भएको पैंलतस दर्न 
लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न परी सलमलतले हेर्ाय सामान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट 
लनर्ययको मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेमा छुिै पचाय खडा गरी लनिेर्न बमोजिम 
लनर्यय संशोिन गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिमको आरे्श मूल लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपमा ललइनेछ । 

४५. लनर्ययमा हेरफेर गनय नहनुःे  

(१) सलमलतका सर्स्य अथिा अरु कसैले पलन सलमलतका सर्स्यहरुको र्स्तखत भैसकेपलछ 
लनर्ययमा कुनै प्रकारको थपघट िा केरमेट गनय हुँरै्न । 
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(२) कसैले उपर्फा (१) बमोजिम को कसरु गने कमयचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको लालग 
सम्बजन्ित लनकायमा लेजख पठाउनपुनेछ । 

  

४६. लनर्यय भएपलछ गनुयपने कारिायहः  

(१) उिरुी प्रशासकले सलमलतबाट लनर्यय भएपश्चात लनर्यय यकताबमा सलमलतका सर्स्यहरु 
सबैको र्स्तखत भएको ययकन गरी लनर्यय यकताब र लमलसल जिम्मा ललनपुछय । 

(२) यस ऐन बमोजिम लनर्ययको पूर्यपाठ तयार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्तखत भैसकेपलछ 
उिरुी प्रशासकले लनर्ययको कायायन्यिय गनयका लालग तत्काल गनुयपने केयह कायय भए सो 
सम्पन्न गरी लमलसल अलभलेखको लागी पठानपुछय । 

४७. लनर्यय गनयपने अिलिः  

(१) सलमलतले प्रलतिार् र्ाजखल भएको िा बयान गनुयपनेमा प्रलतबार्ीको बयान भएको लमलतले 
तथा प्रलतिार् र्ाजखल नभएको िा बयान नभएकोमा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको 
लमलतले नब्बे दर्नलभत्र लबिार्को अजन्तम लनर्यय गनुयपनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको समयािलि गर्ना गर्ाय मेललमलापको लालग पठाइयएको लबिार्को 
हकमा मेललमलापको प्रयक्रयामा लागकेो समय कटाइय अिलि गर्ना गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन लबिार्मा बझु्नपुने प्रमार् तथा परुा 
गनुयपने प्रयक्रया बाँयक नरही लबिार् लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुकेो पन्र 
दर्नलभत्र अजन्तम लनर्यय गनुयपनेछ । 

४८. अन्तररम संरिर्ात्मक आरे्श िारी गनय सयकनःे स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ 
को खण्ड )क (रे्जख )ङ (सम्म उजललजखत यिषयमा तत्काल अन्तररम संरिर्ात्मक 

गरेको आरे्श िारी गनय सयकनेछ । यस्तो आरे्श िारी गर्ाय लनिेर्कले पेश 
कागिात, लनिको अिस्था र िस्तगुत पररजस्थलतको प्रारजम्भक छानयिन गरी तत्काल 
आरे्श नगरे लनिेर्कलाई पनय सक्ने नकारात्मक प्रभािको मलुयांकन गनुय पर्यछ । 
न्याययक सलमलतले िारी गने अन्तररम संरिर्ात्मक आरे्श अनसूुची ८ मा उललेख 
गरे बमोजिम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

सलमलतको सजचिालय 

४९. सलमलतको सजचिालयः   

(१) सलमलतको काययसम्पार्नलाइय सहजिकरर्ा गनय एक सजचिालय रहनेछ । 

(२) उपर्फा (१) िमोजिमको सजचिालयमा काययपाललकाले आिश्यता अनसुार उिरुी 
प्रशासक, अलभलेख प्रशासक तथा अन्य कमयचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । 
सजचिालयको काययसम्पार्नलाइय व्यिजस्थत गनय सजचिालय अन्तगयत उिरुी शाखा/ फाँट 
तथा अलभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उिरुी प्रशासकको काम, कतयव्य र अलिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए रे्जख बाहेक 
उिरुी प्रशासकको काम, कतयव्य र अलिकार रे्हाय बमोजिम हनुेछः 
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(क) पेश भएका उिरुी, प्रलतिार् र अन्य ललखतहरु िाँच गरी रीत पगुकेो भए कानून बमोजिम 
लाग्ने र्स्तरु ललइय र्ताय गने र र्ताय गनय नलमलन ेभए कारर् िनाइय र्रपीठ गने; 

(ख) यििार्मा प्रमार्को लालग पेश भएका नक्कल कागिलाइय सक्कलसँग लभडाइय दठक रे्जखएमा 
प्रमाजर्त गने र लमलसल सामेल राख्न े तथा सक्कलमा केयह कैयफयत रे्जखएमा सो िनाइय 
सम्बजन्ित पिको सयहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेश भएका ललखत साथ संलग्न हनुपुने प्रमार् तथा अन्य कागिात छ िा छैन भए ठीक 
छ िा छैन िाँच्न;े 

(घ) सलमलतको आरे्शले जझकाउनपुने प्रलतबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाममा म्यार् िारी 
गने; 

(ङ) यििार्का पिलाइय तारेख िा पेशी तारेख तोक्ने; 
(च) सलमलत समि पेश हनुपुने लनिेर्न र्ताय गरी आरे्शको लालग सलमलत समि पेश गने; 

(छ) कानून बमोजिम िारेस ललन ेतथा गजु्रकेो तारेख थाम्न े लनिेर्न ललइय आिश्यक कारिाही 
गने; 

(ि) सलमलतबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउने; 
(झ) सलमलतमा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्न,े भपायइय गने लगायतका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकतानसुार सलमलतको तफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलमलतको आरे्शले तामेल गनुयपने म्यार् तामेल गनेगराउने, तामेल भएको म्यार्को 
तामेली िाँची रीतपूियकको नभए पनुः िारी गने तथा अन्य अर्ालत िा लनकायबाट प्राप्त 
भएको गाउँपाललका/नगरपाललकाले तामेल गररदर्नपुने म्यार् तामेल गने गराउने; 

(ठ) लनर्यय यकताब र उिरुीको लमलसल जिम्मा ललने; 
(ड) सलमलतमा र्ताय भएका यििार् तथा लनिेर्न लगायतका कागिातको अलभलेख तयार गने र 

मालसक िा िायषयक प्रलतिेर्न पेश गनुयपने लनकाय समि प्रलतिेर्न तयार गरी संयोिकबाट 
प्रमाजर्त गराइय सम्बजन्ित लनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जिम्मा रहेका उिरुीका लमलसलमा रहेका कागिातको रीतपूियक नक्कल दर्ने; 
(र्) जिलला अर्ालतमा पनुरािेर्न लाग्ने गरी लनर्यय भएका यििार्मा पनुरािेर्न म्यार् िारी 

गरी तामेल गनेगराउने; 
(त) अर्ालत िा अन्य कुनै लनकायमा यििार्को लमलसल िा कुनै कागिात पठाउनपुने भएमा 

सलमलतलाइय िानकारी गराइय लमलसल िा कागिात पठाउने तथा यफताय प्राप्त भएपलछ कानून 
बमोजिम सरुजित राख्न ेव्यिस्था लमलाउने; 

(त) लनर्यय यकताब जिम्मा ललने; तथा 
(थ) पेश भएका लनिेर्न लगायतका कागिातमा सलमलतबाट आरे्श हनुपुने िा लनकासा 

ललनपुनेमा सलमलत समि पेश गने । 

५१. अलभलेख प्रशासकको काम, कतयव्य र अलिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए बाहेक 
अलभलेख प्रशासकको काम, कतयव्य र अलिकार रे्हाय बमोजिम हनुेछः 
(क) लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीः 

(१) लनर्यय बमोजिम चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइयभराइय दर्नपुने लगायतका लनर्यय 
कायायन्ियनका लालग गनुयपने काययहरु गने तथा लनर्यय कायायन्ियनको अलभलेख राखी 
कानून बमोजिम यििरर् पठाउनपुने लनकायहरुमा यििरर् पठाउने; 
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(२) लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस ललने, सकार गराउने, 
गजु्रकेो तारेख थमाउने लगायतका काययहरु गने; 

(३) सलमलतको आरे्शले रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ालत िा लनकायबाट रोक्का भै 
आएको िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालतमा र्ाजखल चलान गनुयपने भए सो गने; 

(४) लनर्यय बमोजिम लललाम गने लगायतका अन्य कुनै काम गनुयपने भए सो समेत गने; 
तथा 

(५) लेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा गनुयपने भएमा सलमलत 
समि पेश गरी आरे्श बमोजिम गने । 

(ख) अलभलेख संरिर् सम्बन्िीः 
(१) अलभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनर्यय भएका लमलसल सरुजित राख्न े र कानून 

बमोजिम सडाउनपेने कागिहरु सडाउने; 
(२) लनर्यय भएका लमलसलहरुमा कागिात िाँच गरी र्रुुस्त रहेनरहेको हेने र लमलसल 

कानून बमोजिम गरी र्रुुस्त अिस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोजिम सडाउने कागिको यििरर् तयार गरी सो यििरर् सरुजित रहन े
व्यिस्था गने; 

(४) अलभलेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसलहरुको सालबसाली अलभलेख राख्न े र 
आिश्यकतानसुार यििरर् तयार गने; तथा 

(५) कुनै अर्ालत िा लनकायबाट अलभलेखमा रहेको लमलसल िा कुनै कागिात माग भै 
आएमा रीतपूियक पठाउने र यफताय प्राप्त भएपलछ रीतपूियक गरी सरुजित राख्न े। 

५२. उिरुी प्रशासक िा अलभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनिेर्नः  

(१) यस ऐन बमोजिम उिरुी प्रशासक िा अलभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श िा कारिाही 
उपर जचि नबझु्न े पिले सो आरे्श िा कारिाही भएको पाँच दर्नलभत्र सलमलत समि 
लनिेर्न दर्न सक्नेछ। 

(२) सलमलतले उपर्फा (१) बमोजिम पेश भएको लनिेर्न उपर सनुिुाइय गरी लनिेर्न पेश भएको 
बयढमा सात दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न 
उपर आरे्श िा लनर्यय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर मात्र लनर्यय िा आरे्श 
गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

मेललमलाप सम्बन्िी व्यिस्था 
५३. लमलापत्र गराउनःे  

(१) सलमलतले प्रचललत कानून बमोजिम लमलापत्र हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीमा लमलापत्र गराउन 
सक्नेछ । 

(२) यििार्का पिहरूले लमलापत्रको लालग अनसूुची-९ बमोजिमको ढाँचामा लनिेर्न दर्एमा 
सलमलतले उिरुीमा लमलापत्र गराउन उपयिु रे्खेमा लमलापत्र गराइदर्नेछ । 
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(३) उपर्फा (२) बमोजिम पिहरूले दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा सलमलतले र्िैु पिलाइय सनुाइय 
त्यसको पररर्ाम सम्झाइय पिहरूको लमलापत्र गने सम्बन्िमा सहमलत रहेनरहेको 
सोध्नपुनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बमोजिम सनुाउँर्ा पिहरूले लमलापत्र गनय मञ्जुर गरेमा सलमलतले पिहरूको 
लनिेर्नमा उललेख भएको व्यहोरा बमोजिमको लमलापत्र तीन प्रलत तयार गराउनपुनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बमोजिमको लमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबाँची सनुाइय लमलापत्र गनय 
मञ्जुर भएमा पिहरूको सयहछाप गराइय सलमलतका सर्स्यहरूले लमलापत्र कागि अनसूुची-
१० बमोजिमको ढाँचामा प्रमाजर्त गरी एक प्रलत सलमलतले अलभलेखको लालग लमलसलमा 
राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रलत बार्ी तथा प्रलतबार्ीलाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४. मेललमलाप गराउन सक्नःे  

(१) सलमलतले प्रचललत कानून बमोजिम लमलापत्र गनय लमलने उिरुीमा पिहरूबीच मेललमलाप 
गराउन सक्नेछ । 

(२) पिहरूले िनुसकैु तहमा यिचारािीन रहेको प्रचललत कानूनले मेललमलापको माध्यमबाट 
समािान गनय सयकने यििार्मा यििार्का पिले संयिु रूपमा सलमलत समि लनिेर्न दर्न 
सक्नेछन ्। 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम लनिेर्न दर्एकोमा मेललमलापबाट उिरुीको लनरोपर् हनु उपयिु 
रे्जखएमा सलमलतले त्यस्तो उिरुी मेललमलापको माध्यमबाट लनरोपर् गनय लेजख पठाउन ु
पनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बमोजिमको आरे्शपलछ मेललमलाप सम्बन्िी कारिायह प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच मेललमलाप गराइयदर्नपुनेछ । 

(५) मेललमलाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोयकए बमोजिम हनुेछ । 

५५. उिरुी लनर्यय गनेः  

(१) सलमलतले यस ऐन बमोजिम मेललमलापको माध्यमबाट उिरुीको लनरोपर् गनय प्रयक्रया 
बढाएकोमा मेललमलापको माध्यमबाट उिरुीको लनरोपर् हनु नसकेमा पिहरूलाइय 
उिरुीको पेशी तारेख तोयक कानून बमोजिम कारिाही गरी सनुिाइय तथा लनर्यय गने 
प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बमोजिमको उिरुीमा मेललमलाप िा लमलापत्र हनु नसकेमा सलमलतले 
अलिकार िेत्र रहेको अर्ालतमा िाने भलन सनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६. मेललमलाप िा लमलापत्र हनु नसक्नःे यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन कुनै 
उिरुीमा लमलापत्र गराउँर्ा उिरुीको प्रकृलत िा लमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी 
भइय चलेको कुनै यििार् िा साियिलनक तथा सरकारी सम्पजि िा यहतमा असर पने रे्जखएमा 
सलमलतले त्यस्तो यििार्मा लमलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट मात्र लमलापत्र गनय चाहेमा भन े
लमलापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 

 

 

 



भाग १                  खण्ड २              अंक ३             २०७५ साल असार १० गते आइतबार 

19 
 

५७. मेललमलापको लालग प्रोत्साहन गनेः  

(१) सलमलतले सलमलत समि सनुिाइयको लालग पेश भएको उिरुीमा मेललमलाप हनुसक्न े
सम्भािना रहेको रे्खेमा पिहरूलाइय मेललमलापको लालग तारेख तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको तारेखको दर्न सलमलतले यििार्का पि तथा यिपि, उपजस्थत 
भएसम्म पिले पत्याइय साथै ललइआएका अन्य व्यजि समेत उपजस्थत गराइय 
मेललमलापको लालग छलफल गराइय पिहरूको बीचमा सहमलत भएमा सहमलत भए 
बमोजिम लमलापत्र कागि तयार गनय लगाइय लमलापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 

(३) उिरुीमा तोयकएको म्यार्मा सलमलत समि उपजस्थत नभएको िा उपजस्थत भएर पलन 
तारेख गिुारी यििार्मा तारेखमा नरहेको पि अथिा यििार्मा पि कायम नभएको भए 
तापलन यििार्को पटेबोलीबाट उिरुीको पि कायम हनु े रे्जखएको व्यजि समेत 
मेललमलापको लालग उपजस्थत भएमा सलमलतले मेललमलाप गराइय लमलापत्रको कागि 
गराइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुिाइय पूिय मेललमलापः  

(१) उिरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुिाइयको लालग सलमलत समि उिरुी पेश हनुपूुिय उिरुीमा 
मेललमलाप हनुसक्न ेअिस्था रे्जखएमा िा पिहरूले सो व्यहोराको लनिेर्न ललइय आएमा 
लमलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागि तयार गरी सलमलत समि पेश गनयसक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाय लमलापत्रमा अजन्तम सहमलत निटेुको भए तापलन पिहरू 
मेललमलापको लालग प्रयक्रयामा िान सहमत भएमा उिरुी प्रशासकले पिहरूको लनिेर्न 
ललइय उिरुीमा मेललमलापको लालग मेललमलापकताय समि पठाउने आरे्शको लालग सलमलत 
समि पेश गनयसक्नेछ । 

५९. मेललमलापकतायको सूची तयार गनेः  

(१) सलमलतले मेललमलापको कायय गराउनको लालग रे्हाय बमोजिमको योग्यता पगुकेो 
व्यजिहरूको यििरर् खलुाइय सम्भायित मेललमलापकतायको सूची तयार गनेछः 

 (क) कजम्तमा स्नातक उजिर्य गरेको;  
 (ख) कुनै रािनीलतक र्ल प्रलत आस्था राखी रािनीलतमा सयक्रय नरहेको; तथा 
 (ग) स्थानीय स्तरमा समािसेिीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

 (घ) मेललमलापकतायको ४८ घण्टा ताललम ललइ मेललमलापकतायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उमेर परुा भएको । 

 (च) माथी योग्यतामा िनु सकैु कुरा लेजखएको भएता पलन ताललम ललइ हाल काम 
गरररहेकाको हकमा लनिलाइ लनरन्तरता दर्न सयकने । 

(२) मेललमलापकतायको सूची तयार गरेपलछ सलमलतले सूची सभा समि पेश गरी अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम सूची अनमुोर्न भएपलछ सलमलतले साियिलनक िानकारीको लालग 
सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ तथा मेललमलापको लालग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइय सो सूची 
उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

६०. मेललमलापकतायको सूची अद्यािलिक गनेः  

(१) सलमलतले र्फा ५९ बमोजिम तयार भएको सूची प्रत्येक िषय अद्यािलिक गनुयपनेछ । 
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(२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गरेको मेललमलापकतायको सूची सलमलतले सभाबाट अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचललत कानून बमोजिम मेललमलापकतायको सूचीमा सूचीकृत हनु योग्यता 
पगुकेो व्यजिले सलमलत समि सूचीकृत गररपाउनको लालग अनसूुची-११ बमोजिमको 
ढाँचामा लनिेर्न दर्नसक्नेछ । 

६१. मेललमलापकतायको सूचीबाट हटाउनःे  

(१) सलमलतले र्फा ६० बमोजिम मेललमलापकतायको सूची अद्यािलिक गर्ाय रे्हायको 
अिस्थाका मेललमलापकतायको नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 
(क) लनिको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) लनिले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनिेर्न दर्एमा; 
(ग) लनिले नैलतक पतन रे्जखने फौिर्ारी अलभयोगमा सिाय पाएमा; 
(घ) लनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोमा सो संस्था खारेि िा यिघटन भएमा; र 

(ङ) सलमलतले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बमोजिम लनिलाइय सूचीबाट हटाउन े लनर्यय 
गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम सूचीबाट नाम हटाइएका मेललमलापकतायहरूको नामािली सलमलतले 
साियिलनक सूचनाको लालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. मेललमलापको लालग समयािलि तोक्नःे  

(१) सलमलतले यस ऐन बमोजिम मेललमलाको लालग मेललमलापकताय पठाउँर्ा बयढमा लतन 
मयहना सम्मको समय तोयक पठाउनेछ । 

(२) मेललमलापको लालग पठाउँर्ा सामान्यतयाः ियढमा तीनिना बाट मेललमलाप गराउन ेगरी 
तोक्नपुनेछ ।   

६३. मेललमलापकतायको छनौटः  

(१) सलमलतले मेललमलाप गराउने काययको लालग यििार्का पिहरूलाइय एक िना 
मेललमलापकतायको छनौट गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाय पिहरूबीचमा एकिना मेललमलापकतायको लालग सहमलत 
नभएमा सलमलतले पिहरूको सहमलतमा लतन िना मेललमलापकतायको छनौट गनुयपनेछ । 

(३) पिहरूको बीचमा मेललमलापकतायको नाममा सहमलत हनु नसकेमा सलमलतले 
मेललमलापकतायको सूचीमा रहेका मेललमलापकतायहरू मध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक िना 
मेललमलापकताय छनौट गनय लगाइय तेस्रो मेललमलापकताय छनौट गररदर्नपुनेछ । 

(४) उिरुीका सबै पिको सहमलतमा मेललमलापकतायको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजिम 
मेललमलापकताय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा संस्थाबाट मेललमलाप प्रयक्रया अगाडी 
बढाउन सहमत भै ललजखत लनिेर्न दर्एमा सलमलतले त्यस्तो व्यजि िा संस्थालाइय 
मेललमलापकताय तोयकदर्नपुनेछ। 

६४. मेललमलापकतायको पररितयनः  

(१) सलमलतले रे्हायको अिस्था परर पिहरूले लनिेर्न दर्एको अिस्थामा मेललमलापकताय 
पररितयन गररदर्नपुनेछः- 
(क) र्फा ६१ बमोजिम मेललमलापकतायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएमा; 
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(ख) पिहरूले पारस्पररक सहमलतमा मेललमलापकताय हेरफेर गनय मञ्जुर भएमा;  

(ग) यििार्को कुनै पिले मेललमलापकताय प्रलत अयिश्वास रहेको ललजखत िानकारी 
गराएमा; 

(घ) कुनै कारर्ले मेललमलापकतायले मेललमलापमा सहभागी भैरहन नसक्न ेिनाएमा; 
(ङ) यििार्को यिषयिस्तमुा मेललमलापकतायको कुनै स्िाथय रहेको मेललमलापकतायले 

िानकारी गराएमा िा कुनै स्रोतबाट सलमलत समि िानकारी भएमा; तथा 
(च) मेललमलापकतायले मेललमलापकतायको हैलसयतले काययगर्ाय र्फा ६६ तथा अन्य 

प्रचललत कानून बमोजिम पालन गनुयपने आचरर् पालन नगरेमा । 

(२) मेललमलापकताय पररितयनको कारर्ले तोयकएको समयमा मेललमलापको कायय सम्पन्न हनु 
नसक्ने भएमा सलमलतले बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गनय सक्नेछ । 

 

६५. मेललमलापको लालग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयाः  

(१) सलमलतले कुनै उिरुी मेललमलापको लालग मेललमलापकताय समि पठाउँर्ा पिहरूलाइय 
मेललमलापकतायको सम्पकय  उपलब्ि गराइय मेललमलापकताय समि उपजस्थत हनु े तारेख 
तोयक रे्हाय बमोजिमको कागि साथै राजख लेजखपठाउनपुनेछः 
(क) उिरुीको सारसंिेप िा मखु्य मखु्य कागिातको प्रलतललपी; 
(ख) उिरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाम, थर, ितन र उपलब्ि भएसम्म 

टेललफोन नम्बर, इयमेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय  यििरर्; तथा 
(ग) मेललमलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र समय । 

(२) मेललमलापकतायले सलमलत समि माग गरेमा उिरुीका कागिातहरूको नक्कल उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

(३) मेललमलापको लालग तोयकएको समय सम्पन्न भएको सात दर्न लभत्र उिरुीको पिहरू 
सलमलत समि उपजस्थत हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

(४) उपर्फा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन मेललमलापकतायले तोयकएको समय 
अगािै उिरुी सलमलत समि यफताय पठाउने लनर्यय गरेमा सो लनर्ययको िानकारी भएको 
सात दर्न लभत्र पिहरूलाइय सलमलत समि उपजस्थत हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. मेललमलापमा अिलम्बन गनुयपने प्रयक्रयाः  

(१) सलमलतले पिहरूको सहमलतमा मेललमलापको लालग छलफल गने तथा अन्य कायय गने 
स्थानको छनौट गरी पि तथा मेललमलापकतायलाइय सोको िानकारी उपलब्ि 
गराउनपुनेछ। 

 तर पिहरूको सहमलतमा मेललमलापकतायले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा 
पनेछैन। 

(२) पिहरूलाइय उपर्फा (१) बमोजिम मेललमलापकतायले तोकेको स्थानमा तोयकएको समयमा 
उपजस्थत हनुे र्ाययत्ि रहनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिमको र्ाययत्ि पिहरूले परुा नगरेमा मेललमलापकतायले मेललमलापको 
प्रयक्रया बन्र् गरी सलमलतलाइय सोको ललजखत िानकारी गराइय उिरुीको कागिात यफताय 
पठाउनसक्नेछ । 
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(४) मेललमलापको क्रममा मेललमलापकतायले पिहरूबीचमा सहिकतायको भलूमका गनेछ र उि 
भलूमका लनिायह गने क्रममा लनिले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग समेत एकल िा 
सामूयहक िाताय गनयसक्नेछः 
(क) यििार्को यिषयमा िानकारी रहेको उिरुीका पिले रोिेको व्यजि; तथा 
(ख) यििार्को यिषयिस्तकुो बारेमा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्मी । 

(५) मेललमलापकतायले पिहरूको सहमलतमा पिहरूसँग रे्हाय बमोजिम िाताय गनयसक्नेछः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्तिाताय; तथा 
(ख) टेललफोन िाताय, लभडीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िातायलाप । 

(६) प्रचललत कानून तथा यस ऐनको मान्यता यिपरीत नहनुगेरी पिहरूको सहमलतमा 
मेललमलापकतायले मेललमलापको कायययिलि लनिायरर् गनयसक्नेछ । 

६७. मेललमलापकतायको आचरर्ः  
(१) मेललमलापकतायले रे्हाय बमोजिमको आचरर् पालन गनुयपनेछः- 

(क) मेललमलाप सम्बन्िी कारिाही लनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुयपने; 

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

(ग) कुनै पिलाइय डर, त्रास, झकु्यान िा प्रलोभनमा पारी मेललमलाप गराउन नहनुे; 
(घ) यििार् कायम रहेको अिस्थामा यििार्को कुनै पिसँग आलथयक कारोबारमा सँलग्न 

नहनु;े 

(ङ) मेललमलाप सम्बन्िमा बनकेो प्रचललत कानून तथा अन्य स्थायपत मान्यता यिपरीत 
आचरर् गनय नहनुे; 

(च) मेललमलापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानिनक, सर्भािपूर्य र सबै पिप्रलत समान 
व्यिहार कायम गने; 

(छ) मेललमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरेको यिषयिस्तकुो गोपनीयता कायम राख्न;े 
तथा 

(ि) मेललमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिात िा िस्त ुप्रयक्रया सम्पन्न 
भएपलछ िा लनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ सम्बजन्ित पिलाइय सरुजित यफताय गने। 

(२) सलमलतले कुनै मेललमलापकतायले उपर्फा (१) बमोजिमको आचरर् पालना नगरेको उिरुी 
परी िा सो यिषयमा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्तो 
मेललमलापकतायलाइय मेललमलापकतायको सूचीबाट हटाउनेछ। 

६८. ललखत तयारी र लमलापत्रः मेललमलापकतायले पिहरुसँगको छलफल पश्चात मेललमलापको लालग 
र्िैु पि सहमत भएकोमा लमलापत्र गराइय सहमलत भएको यिषयिस्त ुबमोजिमको लमलापत्रको 
ललखत तयार गरर सलमलत समि पठाउनपुनेछ ।    

६९. मेललमलाप नभएको उिरुीमा गनुयपने कारिाहीः  

(१) मेललमलापकतायले पिहरु बीचमा मेललमलाप हनु नसकेमा सो व्यहोरा खलुाइय प्रलतिेर्न 
तयार गरी यििार्का सबै कागिात सयहत सलमलतमा यफताय पठाउनपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाय मेललमलापकतायले पिहरुलाइय सलमलत समि हािीर हनु िान े
बयढमा सात दर्नको म्यार् तोयक पठाउन ुपनेछ । 
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७०. मेललमलाप नभएको उिरुीमा लनर्यय गनुयपनेः  

(१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यिबार्मा सलमलतले मेललमलापको लालग पठाएको 
उिरुीमा पिहरुबीच मेललमलाप हनु नसयक मेललमलापकतायको प्रलतिेर्न सयहत प्राप्त हनु 
आएमा कानून बमोजिम कारिाही गरी लनर्यय गनुयपछय ।  

(२) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन रे्हाय बमोजिमको उिरुीमा 
अलिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्ित अर्ालत िा लनकायमा उिरुी गनय िान ु भलन सनुाइय 
पठाइयदर्नपुछयः- 
(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजिमको यििार्मा; तथा 
(ख) कुनै अर्ालत िा लनकायबाट मेललमलापको लालग प्रयेषत भएको यििार्मा । 

(३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बमोजिमको यििार्मा सम्बजन्ित अर्ालत िा लनकायमा 
पठाउँर्ा हाजिर हनु िान े तारेख तोकी पठाउने तथा लमलसल समेत नक्कल खडा गरी 
अलभलेख राजख सक्कल लमलसल सम्बजन्ित अर्ालत िा लनकायमा पठाउनपुनेछ । 

७१. मेललमलाप र्स्तरुः मेललमलापमा िाने यििार्को हकमा मेललमलापकतायले पिहरुले सहमलतमा 
दर्न मञ्जुर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तरु लाग्नेछैन । तर पिहरूको सहमलतमा 
मेललमलापकतायले पिहरुबाट बढीमा रु ५००।-/५००।- ललन पाउनेछन ।  

७२. समरु्ाय स्तरमा हनु ेसामरु्ाययक मेललमलाप प्रिियन गनय कमयचारी तोक्न सक्नःे  
(१)सलमलतले स्थानीय स्तरमा मेललमलाप प्रिध्र्यन गनयको लालग काययपाललकामा अनरुोि गरेमा 

कमयचारी खटाइय समरु्ाय स्तरमा मेललमलापको प्रिध्र्यनात्मक काययक्रम गनय सयकनेछ । 

(२) समरु्ाय स्तरमा हनुे सामरु्ाययक मेललमलापको हकमा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यता 
तथा अनभुि नभएका मेललमलापकतायिाट मेललमलाप गराउन िािा पने छैन । 

(३) सलमलतले समरु्ायस्तरमा हनुे सामरु्ाययक मेललमलापको कायययिलि तोके िमोजिम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था  

७३. सजचिालयको जिम्मेिारीः काययपाललकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनमा रयह सलमलतको लनर्यय 
कायायन्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्य काययको रेखरे्ख गने जिम्मेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेः  

(१)गाउँपाललका कायायलय तथा सो अन्तगयतका सबै िडा कायायलय तथा अन्य कायायलयले यस 
ऐन तथा प्रचललत कानून बमोजिम सलमलतले गरेको लनर्यय बमोजिम व्यजि िा संस्था िा 
अन्य कसैसँग असलु गनुयपने िरीिाना िा अन्य रकम असलुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ।  

(२)  यस ऐन तथा प्रचललत कानून बमोजिम सलमलतले असूल गनयपने िरीिाना, लबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकम असलुउपर नभइय उपर्फा (१) मा उललेख भए बमोजिमका 
कायायलयहरुले कुनै लसफाररश िा कुनै कायय गररदर्नेछैनन । 

७५. असलु उपर गनेः 
(१) अलभलेख प्रशासकले सलमलतको लनर्यय बमोजिम कुनै पिसँग िरीिाना िा लबगो िा अन्य 

कुनै प्रकारको असलु उपर गनुयपने भएमा सो पिले िरीिाना लतनय बझुाउन लयाएमा बजुझ 
सर्रस्याहा गरी िरीिानाको लगत किा गनुयपनेछ । 
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(२) उपर्फा (१) बमोजिम असलुउपर नभएमा लगत राखी सम्बजन्ित पिको नाम नामेसी तथा 
िरीिाना रकम समेतको यििरर् गाउँपाललकाको कायायलयका साथै सबै िडा कायायलयमा 
समेत अलभलेखको लालग पठाउनपुनेछ । 

(३) सम्बजन्ित कायायलयहरुले उपर्फा (२) बमोजिम लेजख आएमा त्यस्तो पिसँग िरीिाना 
रकम असलुउपर गरी अलभलेख शाखामा सर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

७६. भरीभराउ गनेः 
(१) सलमलतले यस ऐन बमोजिम गरेको कुनै लनर्यय बमोजिम कुनै पिले राखेको र्स्तरु, िा 

अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइय पाउन े भएमा भराइय पाउने पिले भरी 
दर्नपुने पिको त्यस्तो रकम भराइय दर्नपुने स्रोत खलुाइय अनसूुची-१२ बमोजिमको ढाँचामा 
लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम लनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खाता िा कुनै सहकारी 
िा बचत संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लललाम लबक्री गरी असलु उपर गनुयपने 
अिस्था भएमा कुनै अचल सम्पजिको व्यहोरा खलुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिमको लनिेर्नमा र्फा ७८ बमोजिमको यििरर् खलुाइय लनिेर्न 
दर्नपुनेछ  

७७. चलन चलाइयदर्नःे  

(१) सलमलतले यस ऐन बमोजिम गरेको कुनै लनर्यय बमोजिम कुनै सम्पजि िा अलिकार िा कुनै 
यिषयिस्त ु िा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चलन पाउन े ठहरेको पिले त्यस्तो चलन 
पाउने यिषयको यििरर् खलुाइय अलभलेख प्रशासक समि अनसूुची-१३ को ढाँचामा लनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम लनिेर्न परेमा अलभलेख प्रशासकले लनर्यय बमोजिमको यिषयको 
चलन चलाइयदर्नपुनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ु पने सम्पजिको र्फा ७८ 
बमोजिमको यििरर् खलुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पजिको यििरर् खलुाउनपुनेः भररभराउ गनय िा चलन चलाइ पाउनको लालग लनिेर्न दर्न े
यििार्को पिले लनिेर्नमा सम्पजिको यििरर् उललेख गर्ाय रे्हाय बमोजिमको यििरर् खलुाउन ु
पनेछः- 
(क) अचल सम्पजिको यििरर् 

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

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा किल र सम्भि भएसम्म िगययफट; 

(४) घर िग्गाको अिजस्थती आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पदक्क सडकसँग िोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्िालमत्ि रहेको व्यजिको नाम थर साथै स्िालमत्ि भन्र्ा फरक 

व्यजिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै अन्य यििरर्; 
तथा 

(७) घरमा भएको लगापात तथा खररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनतम मूलय । 

(ख) चल सम्पजिको यििरर्ः 
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(१) चल सम्पजि रहेको ठाउँ तथा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाम थर; 

(२) बैँक खातामा रहेको नगर् भए खातािालको साथै बैँक तथा शाखाको नाम; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भायित लबयक्र मूलय; तथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको 

साइि र सँख्या । 

७९. सम्पजि रोक्का राख्नःे  

(१) अलभलेख प्रशासकले र्फा ७५ िा ७६ बमोजिम लनर्यय कायायन्ियनको लालग लनिेर्न 
परेपलछ रे्खाइएको सम्पजिको हकमा आिश्यक पने िलत िेथा रोक्का राख्न े सम्बन्िमा 
लनर्ययको लालग कायायपाललका समि पेश गने र काययपाललकाबाट रोक्का राख्न े लनर्यय 
गरेपछी लनर्यय बमोजिम िेथा रोक्का राख्नको लालग सो िेथा र्ताय रहेको कायायलय िा 
रजिषे्ट्रशन गने कायायलयमा लेजख पठाउनपुनेछ। 

(२) बाली, ब्याि, बहाल लगायतको सम्पजिको हकमा लनिेर्न परेको बयढमा र्इुय दर्न लभत्र 
सम्पजि तायर्ात गनय लगाइय तायर्ात गर्ायको समयमा नै आिश्यक पने िलत सम्पजि िा 
सोबाट प्राप्त हनु ेबाली, बहाल, ब्याि, मनुाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नपुछय 
र त्यसको भपायइय सम्बजन्ित पिलाइय दर्नपुछय । 

(३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बमोजिमको सम्पजिको हकमा भररभराउको लालग आिश्यक पने 
िलत सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकताअनसुार लेखा शाखा िा सम्बजन्ित 
बैँक िा सम्बजन्ित लनकायमा तरुुन्त लेजख पठाउनपुनेछ। 

(४) सम्पलत रोक्का सम्िजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बमोजिम हनुेछ । 

८०. सम्पजि लललाम गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिः  

(१) काययपाललकाले यस ऐन बमोजिम भरीभराउ गनुयपने लबगो िा कोटय फी िा त्यस्तै कुनै 
रकम असलुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोजिम सम्पजिको यििरर् खलुाइय 
र्खायस्त परेमा त्यस्तो रकम भरी दर्नपुने व्यजिलाइय बझुाउनपुने रकम बझुाउन सात 
दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी गनुयपछय । 

(२) उपर्फा (२) बमोजिमको म्यार्मा रकम बझुाउन नलयाएमा त्यस्तो भरीदर्नपुने व्यजिको 
भरीपाउने व्यजिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोजिमको सम्पजि तायर्ात 
गरीलयाउनपुछय ।   

(३) र्ण्ड, िरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ालत िा लनकाय िा गाउँपाललका िा सलमलतको 
लनर्ययले असलु उपर गनुयपने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असलुउपर हनुपुने व्यजिले 
बझुाउन नलयाएमा लनिको िनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेमा तायर्ात गरी रोक्का 
राख्नपुछय । 

(४) उपर्फा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन िेथा िमानत िा कुनै प्रकारको नगर् 
िरौट र्ाजखल गरेको हकमा सो सम्पजिबाट खाम्ने िलत रकमको लालग उपर्फा (३) 
बमोजिम गरररहनपुरै्न ।   

(५) उपर्फा (४) बमोजिम मोल कायम भएपलछ उि अचल सम्पजिको लललामको सूचना 
सम्बजन्ित पिलाइय दर्इय सियसािारर्को िानकारीको लालग लललाम हनुे लमलत र सम्पजिको 
यििरर् सयहतको साियिलनक सूचना गाउँपाललका/नगरपाललका, जिलला प्रशासन कायायलय, 
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जिलला अर्ालत, जिलला समन्िय सलमलतको कायायलय तथा कोष तथा लेखा लनयन्त्रकको 
कायायलयमा टाँस्न लगाउनपुनेछ । 

(६) उपर्फा (५) बमोजिमको सूचनामा तोयकएको दर्नमा उि सूचनामा तोयकएको सम्पजि 
पञ्चयकते मोलबाट मालथ बढाबढ प्रयक्रया बमोजिम लललाम गनुयपनेछ । 

(७) लललाम प्रयक्रयामा सम्भि भएसम्म जिलला अर्ालत, जिलला प्रशासन कायायलय िा स्थानीय 
प्रशासन कायायलय, स्थानीय प्रहरी कायायलय तथा गाउँपाललका िते्र लभत्र रहेका अन्य 
सरकारी कायायलयका प्रलतलनलिलाइय रोहिरमा राख्नपुनेछ ।   

(८) उपर्फा (६) बमोजिम गर्ाय उि सम्पजि कसैले पलन लललाम सकार नगरेमा सोयह 
प्रयक्रयाबाट पनुः र्ोस्रोपटक लललाम गनुयपनेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैले लललाम 
सकार नगरेमा भराइयपाउने पि लनिेर्कलाइय नै उि सम्पजि पञ्चयकते मोलमा सकार गनय 
लगाउनपुनेछ । 

(९) उपर्फा (८) बमोजिम गर्ाय लनिेर्कले सम्पजि सकार गनय नचाहेमा पलछ अको िेथा खलुन 
आएका बखत कानून बमोजिम गनेगरी लनिको लनिेर्न तामेलीमा राखी लललाममा 
चढाइयएको सम्पजि फुकुिा गरीदर्नपुछय ।      

(१०) यस र्फामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन गाउँपाललका/नगरपाललकाको कुनै 
रकम असलु उपर गने क्रममा लललाम गर्ाय कसैले सकार नगरेमा िलतमा सकार हनु्छ 
त्यलतमा नै सो सम्पजि लललाम गरी प्राप्त रकम सर्रस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा 
कानून बमोजिम अन्य सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट असलुउपर गनुयपनेछ ।  

८१. तायर्ात गने प्रयक्रयाः  

(१) अलभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बमोजिम सम्पजि तायर्ात गनुयपर्ाय कजम्तमा िडा सजचि 
स्तरको कमयचारी खटाइय त्यस्तो अचल सम्पजिको चलनचलतीको मूलय स्पष्ट खलुने गरी 
तायर्ात गनयलगाउनपुनेछ ।   

(२) उपर्फा (१) बमोजिम तायर्ात गने कमयचारीले तायर्ात गनुयपने सम्पजिको चलनचलतीको 
मूलय कायम गने प्रयोिनले पञ्चयकते मोल कायम गरी मचुलुका खडा गरी अलभलेख 
प्रशासक समि प्रलतिेर्न सयहत पशे गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम पञ्चयकते मोल कायम गर्ाय रे्हाय बमोजिमक कुरालाइय आिार ललइय 
कायम गनुयपनेछः 
(क)  लनिेर्कले लनिेर्नमा खलुाएको मूलय; 

(ख) लनर्ययमा उललेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पिले िमानत िा कुनै अन्य प्रयोिनको लालग काययपाललका समि लनिेर्न दरँ्र्ा 
खलुाएको मूलय; 

(घ) तायर्ात गर्ाय भै आएको स्थानीय मूलयाँकन अनसुारको मूलय; 

(ङ) मालपोत कायायलयले कायम गरेको न्यूनतम मूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी लनकायले कुनै मूलय कायम गरेको भए सो 
मूलय; 

(छ) पञ्चयकते मोल कायम गनुयभन्र्ा तत्काल अगािै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो मूलय 
। 
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स्पयष्टकरर्ः “पञ्चयकते मोल” भन्नाले अचल सम्पजि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनुे न्यनुतम मूलयलाइय 
सम्झनपुछय । 

(४) उपर्फा (३) बमोजिम गर्ाय रे्हाय बमोजिमको कुरालाइय समेत ध्यानमा राख्नपुनेछः 
(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायत सडक सञ्जालसँग िोलडएको छ िा 

छैन; तथा 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको ितयमान अिस्था सम्बन्िमा प्रायिलिक 

मलुयाँकन प्रलतिेर्न । 

८२. खाम्निेलत मात्र लललाम गनुयपनेः  
(१) काययपाललकाले र्फा ८० बमोजिम लललाम गर्ाय असलुगनुयपने बाँयक खाम्ने िलत 

सम्पजिमात्र लललाम गनुयपनेछ ।       

(२) सम्पजि लललाम गर्ाय सकार भएको रकम असलुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएमा सो बयढ 
भएको िलत रकम सम्पजििाल पिलाइय यफताय गरीदर्नपुछय । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम रकम यफताय पाउने पि लललाम गर्ायको बखत उपजस्थत नभएको 
भए रकम यफताय ललन आउनभुनी लनिको नाममा सात दर्नको सूचना िारी गरीजझकाइय 
रकम यफताय गनुयपछय। 

(४) उपर्फा (३) बमोजिम गर्ाय सम्बजन्ित पि रकम यफतायललन नआएमा उि रकम 
सजञ्चतकोषमा र्ाजखल गरी आम्र्ानीबाँलि सर्रस्याहा गनुयपछय । 

(५) अलभलेख प्रशासकले र्फा ८० बमोजिम लललाम गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाममा 
सम्पजि र्ताय नामसारीको लालग सम्बजन्ित कायायलय िा लनकायमा पत्राचार गरी लनिलाइय 
सम्पजिको चलनपूिी उपलब्ि गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइयदर्नपुछय ।  

(६) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन र्फा ८० बमोजिमको लललाम 
प्रयक्रया अगाडी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकम बझुाउन लयाए पलन सो रकम नबजुझ 
सम्पजि लललाम गनुयपनेछ । 

८३. लललाम उपरको उिरुीः यस ऐन बमोजिम भएको लललामको प्रयक्रयामा जचि नबझु्ने पिले िनु 
प्रयक्रया उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलमलत समि उिरुी पेश गरी 
भएको आरे्श बमोजिम गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भराउँर्ा िा चलनचलाउँर्ा लागकेो खचयः यस ऐन बमोजिम लबगो भराउँर्ा िा 
चलनचलाउँर्ा लागकेो खचय लबगो भरीदर्नपुने िा चलनदर्नपुने सम्बजन्ित पिले व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाजस्थलतमा राख्नःे काययपाललकाले यस ऐन बमोजिम चलनचलाइय माग्न िा लबगो भराइयपाउन 
कुनै सम्पजि रे्खाइय लनिेर्न परेपलछ लबगो भराउन ेिा चलनचलाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्मको 
लालग उि सम्पजि हकहस्तान्तरर् गनय, भत्काउन, लबगानय तथा कुनै प्रकारको लनमायर् कायय 
गरी उि सम्पजिको स्िरुप पररितयन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्ित पिको नाममा 
आरे्श िारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थलतमा राख्नपुनेछ ।   

 
   

८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेः  

(१) अलभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बमोजिम भएको आरे्श यिपररत कुनै सम्पजिको 
हक हस्तान्तरर् िा स्िरुप पररितयन आदर् गरेको लनिेर्न परेमा उि लनिेर्न र्ताय गरी 
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त्यस्तो गने पिको नाममा लतन दर्नको म्यार्  िारी गरी लनिलाइय हाजिर गराइय सो 
लनिेर्न सलमलत समि पेश गनुयपनेछ ।     

(२) सलमलतले उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न पेश हनु आएमा पिलाइय नयाँ उिरुी र्ताय गनय 
नलगाइय उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्नको 
व्यहोराबाट लनिेर्न सलमलतको िेत्रालिकार लभत्र नपने यिषयमा परेको रे्जखएमा सलमलतले 
उि यिषयमा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालत िा लनकाय समि िान सनुाइय दर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउन ेसूचनाः  

(१) अलभलेख प्रशासकले सलमलतको लनर्यय बमोजिम चलन चलाइय पाउन लनिेर्न परेमा चलन 
चलाउने लमलत खलुाइय फलानो लमलतमा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन कमयचारी 
खयटइय आउने हुँर्ा सो लमलत अगािै घर िग्गा खालल गरीदर्न ुभलन चलन दर्नपुने पिको 
नाममा सूचना िारी गनुयपनेछ ।    

(२) चलनदर्नपुने सम्पजि उिरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अलभलेख 
प्रशासकले सोयह पिको नाममा उपर्फा (१) बमोजिमको सूचना िारीगनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोजिम तोयकएको लमलतमा खयटइयिाँर्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बजन्ित 
कमयचारीले चलन चलाइय दर्एको मचुलुका खडागरी तथा घरिग्गा खाली नगरेको भए 
खाली गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको मचुलुका खडा गरी प्रलतिेर्न साथ अलभलेख 
शाखामा पेश गनुयपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

यियिि 

८८. नक्कल लनिेर्नः  

(१) सलमलत समि र्ताय रहेको उिरुीको कुनै सरोकारिाला पिले यििार्को लमलसलमा रहेको 
कुनै कागिपत्रको नक्कल ललनको लालग लनिेर्न दर्एमा सलमलतले उि पिलाइय सो 
कागिको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्ित पिले उिरुी शाखामा रहेको लमलसलको 
नक्कल ललनपुर्ाय उिरुी प्रशासक तथा अलभलेख शाखामा रहेको लमलसलको नक्कल ललनपुने 
भएमा अलभलेख प्रशासक समि लनिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएमा सम्बजन्ित 
कमयचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोयह दर्न नभए 
सोको भोललपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बमोजिम लनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उिरुीको लालग फरक फरक लनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

(५) यििार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिामा कागिपत्रको 
फोटो जखच्न ेअनमुलत मागमेा सो दर्नपुनेछ । 

(६) नक्कल लनिेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बमोजिमको ढाँचामा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कल र्स्तरुः  

(१) सम्बजन्ित प्रशासकले र्फा ८८ बमोजिम नक्कल िा फोटो जखच्नको लालग लनिेर्न 
दर्नेपिसँग रे्हाय बमोजिमको र्स्तरु ललइय नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछः 



भाग १                  खण्ड २              अंक ३             २०७५ साल असार १० गते आइतबार 

29 
 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; 
(ख) सलमलतको लनर्यय कागिको हकमा प्रलत सक्कल पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।– 

रुपैयाँको र्रले; तथा 
(ग) ललखत कागिपत्रको नक्कल नललइय फोटो जखच्न चाहेमा प्रलत पानाको रू ५।–         

रुपैयाँको र्रले । 

(२) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन प्रचललत कानून बमोजिम नक्कल र्स्तरु 
नलाग्न ेपिलाइय यस र्फा बमोजिमको र्स्तरु लाग्नेछैन । 

(३) यस र्फा बमोजिम नक्कल उतार गरी लैिान े पिले नक्कल उतार गर्ाय लागकेो खचयको 
व्यिस्था आफै गनुयपनेछ । 

९०. र्स्तरु उललेख गनेः  नक्कल प्रमाजर्त गने सम्बजन्ित प्रशासकले नक्कल प्रमाजर्त गर्ाय नक्कल 
लैिाने पिको नाम थर तथा उिरुीमा हैलसयतका साथै नक्कल उतार गरेिापत र्ाजखल गरेको 
र्स्तरु र नक्कल पाना समेत उललेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा िनाइय नक्कल प्रमाजर्त 
गनुयपनेछ। 

   
९१. र्स्तरु चिुा नभइय नक्कल नदर्इनःे सम्बजन्ित प्रशासकले यस ऐन बमोजिम नक्कल माग्न ेपिले 

नक्कल उतार गर्ाय र्फा ८९ बमोजिम लाग्न ेर्स्तरु र्ाजखल नगर्ायसम्म नक्कल दर्नेछैन र सो 
नक्कलको आलिकाररकता प्रमाजर्त गनय पाउनेछैन ।  

९२. प्रचललत कानून बमोजिम हनुःे यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलन उिरुीसँग 
सम्बजन्ित प्रचललत कानूनमा कुनै कुरा लेजखएको भए सोमा लेजखए िलतको हकमा सोयह 
बमोजिम हनुेछ । 

९३. लनयम बनाउन े अलिकारः सलमलतले यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको लालग आिश्यक 
लनयम बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची- १ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्ित) 
उिरुीको ढाचँा 

न्याययक सलमलत समि पेश गरेको 
लनिेर्न-पत्र 

 

.............. जिलला………..गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/ महानगरपाललका,िडा नं ......... .
 ...............िस्ने ..................................  .........................को छोरा /छोरी/श्रीमलत िषय 

 ..................को .................... . .............लनिेर्क   )प्रथम पि(  

यिरुद्ध 

.............. जिलला……………….  गाउँपाललका /नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/ महानगरपाललका, िडा नं .
 ............... .........िस्ने िषय  ..................को 

..................................................................................यिपिी )र्ोस्रो पि(  

यिषयः सम्िन्ि यिच्छेर् 

म लनम्न िुरँ्ाहरुमा लेजखए िमोजिम लनिेर्न गर्यछु : 
१. म लनिेर्क र यस यििार्को र्ोस्रो पियिच संित २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनसुार 

यििाह गररएको हो । यििाह भएपश्चात २ िषयसम्म अथायत २०७१ सालसम्म हामीयिच समुिरु 
र्ाम्पत्य िीिन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेत िायिन्म 
भएको छ । एक आपसमा लोग्ने स्िास्नीयिचको सहमलत र सहकाययमा छोरा िन्मेपछी 
क्रमशः समस्या रे्जखरैँ् िान थालयो । २०७१ सालको लतहारमा माइत गएपछी उनी घर 
आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्म ललन गए ँ। तर 
लनिले लतमीसँग मेरो िीिन चलन सक्रै्न, म घर िान सजिन, लतमी िे गनुयपछय गर भलन ठाडो 
ििाफ दर्न थाललन । के कारर्ले यस्तो हनु गयो भलन सोध्र्ा अि लतम्रो र मेरो सम्िन्ि छैन 
आफुखसुी गर र  मलाई सम्पकय  नगर,गरेमा राम्रो हुँरै्न भलन िाक िम्की र त्रास मसेत दर्इन 
। लामो समयसम्म मन फकेला र घर आउललन भलन पखी िसेँ तर आईनन । कररि ३ 
िषयपछी अथायत २०७४ साल भाद्र मयहनामा पनुः ललन गए ँतर यिपिी मसँग िोलरै् निोली 
घरलभत्र लछररन र साला िेठान पठाईशारीररक आक्रमर् गने सम्मको कायय गरी मलाई 
तथानाम गालल गलौच गरे । मजुश्कलले ज्यान िोगाई लनराश भएर घर फयकय ए ँर अि र्ोस्रो 
पिश्रीमती मसँग पनुः फयकय  आउने र र्ाम्पत्य िीिन समुिरु हनुे सम्भािना नभएकोले 
पाररिाररक यििार् लनरुपर्का लालग यो लनिेर्न दर्न आएको छु ।  

२. यस सलमलतबाट र्ोस्रो पि जझकाई िे िो िझु्नपुछय िझुी यििार् लनरुपर् गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललकाबाट िारी भएको स्थानीय 
न्याययक कायययिलिको र्फा ....िमोजिम लनिेर्न र्स्तरु रु ...... , र्ोस्रो पि १ िनालाई म्यार् 
सूचना र्स्तरु रु ........., पाना २ को लनिेर्नको प्रलतललपी र्स्तरु रु  .............समेत गरी 

िम्मा रु ......यसै लनिेर्नसाथ र्ाजखल गरेको छु ।  

४. यो लनिेर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ )२ (अनसुार यसै सलमलतको 
अलिकारिेत्रलभत्र पर्यछ ।  

५. यो लनिेर्न हर्म्यार्लभतै्र छ र म लनिेर्कलाई यस यिषयमा लनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ ।  
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६. यस यिषयमा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसमा र्ोस्रो पिको माइती तफय का र मेरो घर तफय का पररिारका सर्स्यहरु जझकाई थप 
व्यहोरा िझु्न सयकनेछ ।  

८. यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून िमोजिम संिाय भोग्न तयार 
छु ।  

 

लनिेर्क 

नामः  ............................. 
इलत संित ्............. साल...................मयहना......................गते.....................रोि शभुम।्  

 

 

 

अनसूुची- २ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

उिरुी र्ताय गरेको लनस्साको ढाँचा 
श्री .................... 
........................ । 

 

यिषय:  उिरुी र्तायको लनस्सापत्र सम्बन्िमा । 
 

.................... बस्न े तपाइ  ........................ले  ....................बस्ने  .......................
यिरुद्धमा  .......................................भनी उिरुी र्ताय गनय लयाएकोमा आिको लमलतमा र्ताय 

 नंगरी र्ताय ................ .कायम भएकोले यो लनस्सा िारी गररदर्एको छ ।  

 

अलिकृत कमयचारी 
र्स्तखत:   ........  

लमलत:   ...........  

अनसूुची- ३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्ित) 

ताररख भपायइय 
न्याययक सलमलत  

.......... गाउँपाललका/नगरपाललकामा खडा गररएको तारेख भरपाई 
 

िार्ी         प्रलतिार्ी 
.................           ...................  

मदु्दा  .................... 
लमलत ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही दर्न ........... बिे यस 

न्याययक सलमलत/कायायलयमा उपजस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 
 

िार्ी ................      प्रलतिार्ी ............... 
इलत संित ्............. साल...................मयहना................गते.....................रोि शभुम ्।  
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अनसूुची- ४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्ित) 

ताररख पचाय 
न्याययक सलमलत 

.......... गाउँपाललका/नगरपाललका 
बाट िारी भएको तारेखको पचाय 

 

िार्ी        प्रलतिार्ी 
...............       ................. 

मदु्दाः ...................... 
 

लमलत ............... मा .................... काम गनय ........ बिे हाजिर हनु आउनहुोला ।  
 

फाँटिालाको र्स्तखत  

लमलत ................. 
 

अनसूुची- ५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्ित) 

प्रलतिार्को ढाचँा 
ललजखत ििाफको नमूना 

न्याययक सलमलत समि पेश गरेको 
ललजखत ििाफ 

प्रथम पि 

................................जिलला  ......................गाउँपाललका / नगरपाललका/ उपमहानगरपाललका/ 
महानगरपाललका िडा नं  ...........................िस्ने   ..................को ....................... (नाता 
सम्बन्ि उललेख गने) िषय  .............को......................................  
............................. ..ललजखत ििाफ प्रस्ततुकताय  

र्ोस्रो पि 

.............. जिलला ……………………….गाउँपाललका/ नगरपाललका/ उपमहानगरपाललका/ महानगरपाललका, 
िडा नं  ............... .िस्ने ..............................  ................ .....................को छोरा 

िषय  .........को .................................  ........................... ............ ............ 
............... .यिपिी )लनिेर्क(  

यिषय सम्िन्ि यिच्छेर् । 

म लनम्न िुरँ्ाहरुमा लेजखए िमोजिम लनिेर्न गर्यछु : 
१. म ललजखत ििाफ प्रस्ततुकताय र यिपिी लनिेर्कयिच संित २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा 

अनसुार यििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेत 
िायिन्म भएको दठक हो । २०७१ सालको लतहारमा माइत गएपछी म घर नफकेको, पटक 
पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्म ललन आएको तर म घर नगएको,मैले 
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यिपिी लनिेर्कलाई र्ाम्पत्य िीिन चलन नसक्ने भनेको र मेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रमर् 
गने सम्मको कायय गरेकोभलन कपोलकजलपत झठुा र हुँरै् नभएका लनरािार व्यहोरा उललेख गरी 
यििार् गरेको कुरा उललेख गनय चाहान्छु ।  

२. मलाई यिपिी लनिेर्क समेत लमली गालल गलौच, डर, िाक, िम्की रे्खाई हातपात गरी घरबाट 
लनकाला गरेपछी म माइतीमा आई िसेकी हुँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कारर् 
ममाथी यिलभन्न यकलसमका आरोप लगाई अपमान गने, गाली गलौच गने लगायतका कामहरु 
हुँरै्गए । पररिारका अन्य सर्स्यहरुले म माथी घरृ्ा गने, िोलचाल नगने िस्ता कायय गरेपलन 
यिपिीबाट केही समय मलाई नै समथयन र सहयोग गरै् आएका लथए तर पछी यिपिी लनिेर्क 
समेत उलनहरुसँगै लमले र मलाई ििरिस्त गरबाट लनकालने काययमा सहभागी भए  । के कुन 
कारर्ले िा मेरो के गलतीले यसो गरेका हनु भलन िझु्र्ा िेलािेला र्ाइिो नलयाएको भलन 
माइती पिसमेतको  आलोचना गने गरेका लथए । सायर् उलनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका 
कारर् मलाई घरबाट लनकालीदर्एका हनुपुर्यछ । मैले कुनै गलती नगरेको र यिपिी लोग्नेसँग 
पूियित माया, सद्भाि र सम्मान यथाित रहेकोले लोग्न े स्िास्नीको सम्िन्ि यथाित कायम 
गरीपाउँ ।  

३. घरबाट ििरिस्त लनकालेपछी ४ मयहनाको नािालक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको 
झण्डै ३ िषयसम्म िेखिर, सम्पकय यियहन िसी अयहले एक्कासी सम्िन्ि यिच्छेर्को माग गरी 
लनिेर्न दर्न ुआफैँ मा आश्चययिनक लागकेो छ, सत्य तथ्य िजुझ कानून िमोजिम गररपाउँ ।  

४. .........................बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा ....िमोजिम ललजखत 
ििाफ िापत र्स्तरु रु ......यसै लनिेर्नसाथ र्ाजखल गरेको छु ।  

५. यो ललजखत ििाफ म्यार्लभतै्र ललई म आफैं  उपजस्थत भएको छु ।  

६. यस यिषयमा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून िमोजिम संिाय भोग्न तयार 
छु ।  

लनिेर्क 

नामः ................................... 
इलत संित  .................साल ............. ........मयहना  .............. गते ....................रोि शभुम ्

। 
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अनसूुची- ६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्ित) 

  न्याययक सलमलतबाट िारी भएको 
म्यार् सूचना 

.............................................................िस्ने ………….. .......................को नाउँमा ………… ……  गाउँपाललका / 

नगरपाललका/ उपमहानगरपाललका/ महानगरपाललका कायाांलयबाट िारी भएको १५ )पन्र (दर्न े
सूचना 

 

...............................................िस्ने ................................... .................................ले तपाईंको 
यिरुद्ध ...................................यििार् परेको भलन लनिेर्न र्ताय गरेको हुँर्ा सो को 

तपाईले यो म्यार् िझेुको िा ररत पूियक तामेल  प्रलतललपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः
१५ले भएको लमलत) पन्र  (दर्न लभत्रमा आफ्नो भनाइ सयहत आफैं  िा कानून िमोजिमको िा रेश 

माफय त यस कायायलयमा हाजिर हनु आउनहुोला । अन्यथा कानून िमोजिम हनु े व्यहोरा 
िानकारी गराईन्छ ।  

 

इलत सम्बत ...................साल.......................मयहना......................गते 
रोि.............शभुम् .........।  

 

 

 

अनसूुची- ७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

लनर्ययको ढाचँा  

....................................... न्याययक सलमलत 

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

लनर्यय 

संित ............... सालको लनिेर्न नं........ 
यिषयःः िलेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. जिलला ................ गाउँपाललका /नगरपाललका /उपमहानगरपाललका / महानगरपाललका  
िडा नं............ ....................... ........िस्ने ............. ............................ 
.........................................प्रथम पि 

यिरुद्ध 

................. जिलला ................ गाउँपाललका / नगरपाललका / उपमहानगरपाललका   
/महानगरपाललका िडा नं............ ...............................िस्ने .......... .............. 
..........................................................र्ोस्रो पि 
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स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ िमोजिम लनिेर्न र्ताय भई सोही ऐनको 
र्फा ४६ िमोजिम गठन भएको न्याययक सलमलत समि प्रस्ततु हनु आएको मदु्दाको संजिप्त 
तथ्य र लनर्यय यस प्रकार छः  

(१) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपाललका िडा नं. ....................... नक्सा लसट 
नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरिग्गामा पजश्चम तफय का यक.नं..........का संलियार 
यिपिी ...................ले घर िनाउँर्ा आफ्नो घरिग्गामा लसमानासम्म आई िोलड िनाएको 
तर छत तथा िलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी िनाएको हुँर्ा सो िलेसी 
िन्र् गराइपाउँ भने्न लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/नगर/महानगर पाललकाबाट प्रचललत भिन लनमायर् सम्िन्िी मापर्ण्ड 
िमोजिम इिाित प्राप्त गरी भिनको नक्सा समेत स्िीकृत गराई सो नक्सा िमोजिम भिन 
लनमायर् गरेको हुँ । यिपिी लनिेर्कले भन ेिमोजिम आफ्नो घरको छत तथा िलेसीको पानी 
लनिको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरिग्गामा झाने गरेको हुँर्ा झठुा लनिेर्न 
खारेि गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको ललजखत ििाफ ।  

(३) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर पाललकाबाट स्थलगत लनररिर् तथा सिेंिर् 
गनय गएका प्रायिलिक टोललले स्थलगत लनररिर् गरी लमलत.........मा पेश गरेको स्केच 
सयहतको प्रलतिेर्नबाट प्रत्यथीको घरतफय बाट छत तथा िलेसीको पानी खस्र्ा लनिेर्कको घर 
कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भने्न व्यहोरा उललेजखत भएको  ।  

(४) यििार्का र्िैु पिलाई मेललमलाप गराउने प्रयोिनका लालग.......................... 
गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगर/महानगरपाललक िडा नं........,................. मा रहेको 
मेललमलाप केन्द्रमा पठाउँर्ा मेललमलाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

लनर्यय 

र्िैु पिलाई सनुिुाईको लालग आि पेशी तोयकएकोमा यििार्का सम्िजन्ित पिहरु स्ियमं तथा 
लनिहरुबाट लनयिु गरेका कानून व्यिसायीहरु समेतको भनाई सनुी पनुः लमलापत्र गनुयहोस 
भलन सम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा पलन लमलापत्र गनय मञ्जुर नगनुय भएकोले फाइलमा संलग्न प्रमार् 
कागिहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) 
िमोजिमलनर्यय दर्नपुने हनु आई लनर्ययतफय  यिचार गर्ाय लनिेर्कको यक. नं....को पजश्चमतफय  
प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोलडएर रहेकोमा यििार् रे्जखएन । लनिेर्कको भनाई 
अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा िलेसीको पानी झारेको हो होइन भलन 
स्थलगत रुपमै िाँचिझु गरी प्रायिलिक प्रलतिेर्न पेश गनय कायायलयबाट खयट गएका प्रायिलिक 
कमयचारीले लमलत.............मा पेश गरेको स्केच सयहतको प्रायिलिक प्रलतिेर्न समेतबाट 
लनिेर्कको माग र्ािी िमोजिम आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा िलेसीबाट 
पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट पाररत गरेको नक्सामा 
समेत छत तथा िलेसीको पानी आफ्नै घरिग्गामा झाने भलन रे्खाईएको र लनिेर्कको घर 
कम्पाउण्डलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीले र्ािी यिरोि गनय समेत नसकेको र प्रचललत 
कानून र प्रचलनबाट समेत अकायको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छत तथा िलेसीको पानी झानय 
पाउने नरे्जखएको हुँर्ा लनिेर्कको माग िमोजिम प्रत्यथीले आफ्नो छत तथा िलेसीबाट आफ्नै 
घर िग्गामा पानी झाने प्रिन्ि गनुयपने रे्जखन्छ । लनिेर्कको घर कम्पाउण्डमा पानी झानय 
नपाउने ठहछय  । सो ठहनायले तपजशल बमोजिम गनुय ।  
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तपजशल 

१. सरोकारिालाले नक्कल माग गनय आएमा लनयमानसुार र्स्तरु ललई नक्कल दर्न ु।  

२. यो लनर्ययमा जचि निझेु ३५ दर्नलभत्र ..............जिलला अर्ालतमा पनुरािेर्न गनय िान ुभलन 
 प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरािेर्न नपरेमा कानून िमोजिम लनर्यय कायायन्ियन गनुय/गराउन ु।  

इलत संित ्............. साल...................मयहना......................गते.....................रोि शभुम ्
।  

 
 

 

अनसूुची- ८ 

(र्फा ४८ को सँग सम्बजन्ित) 

अन्तररम संरिर्ात्मक आरे्शको नमूना 
 

........................................................... न्याययक सलमलत 

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

आरे्श 

संित ............................ सालको लनिेर्न नं........ 
यिषयः  यपलडतलाई उपचार गराउन ेसम्िन्िमा । 

................. जिलला ................ गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका 
िडा नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................प्रथम पि 

यिरुद्ध 

................. जिलला ................ गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका 
िडा नं............ ...............................िस्ने .................................. ................ 
........... .....................र्ोस्रो पि 

यसमा लनिेर्कको माग िमोजिम ..........................जिलला िडा नं................................ 
िस्ने ...............को नालत ..........................को छोरा/छोरी िषय ................ को 
................ले आफुलाई असाध्य रोग लालग लनयलमत रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौला 
डायलोलसस गनय जचयकत्सकले जशफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा िषय .................. को 
...........................ले लनयलमत रुपमा डायलोलसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको 
िहाना गने गरेको, कयहले कयहले कायायलयको कामको व्यस्तताले फुसयर् नलमलेको आदर् कारर् 
िनाई आफुले लनयलमत प्राप्त गनुयपने स्िाथ्य सेिा प्राप्त गनय नसकेको हुँर्ा आफ्नो िीिन 
झनझन खतरायिु िन्रै् गएको भलन अस्पतालको जचयकत्सकको पिुाय र जशफाररस सयहत पेश 
हनु आएको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपमा िाँचिझु गर्ाय व्यहोरा मनालसि रे्जखएको हुँर्ा 
हाललाई लनिेर्कको लालग जचयकत्सकले जशफाररस गरे िमोजिम हरेक हप्ता २ पटक 
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डायलोलसस गनुय गराउन ु तथा लनिको स्िाथ्य लाभका लालग आिश्यक अन्य प्रिन्ि समेत 
लमलाउन ु भलन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) िमोजिम यिपिी 
........................को नाममा यो अन्तररम संरिर्ात्मक आरे्श िारी गररदर्एका छौं । यो 
आरे्श लमलसल सामेल राखी यिपिीलाई लेखी  पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार उपचार भएको 
िानकारी प्राप्त गरी लमलसल सामेल राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुय ।  

 

ईलत संित ................... साल ..........मयहना....गते रोि..शभुम ्। 
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अनसूुची- ९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्ित) 

लमलापत्रको लालग लनिेर्नको ढाचँा 
गौमलु गाउँपाललका न्याययक सलमलतसमि पेश गरेको लमलापत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

.............. जिलला..................गाउँपाललका, िडा नं  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमलत  

िषय  ..................को ...............................................................................लनिेर्क 
)प्रथम पि(  

यिरुद्ध 

.............. जिलला……………………………… गाउँपाललका, िडा नं  ............... ......... .िस्ने िषय 
 ..................को ............................................ललजखत ििाफकताःृ )र्ोस्रो पि(  

यिषयःः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हामी लनिेर्क  लनम्न ललजखत लनिेर्न गर्यछौःः  

१. हामीयिच संित २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनसुार यििाह गररएकोमा कररि  २ 
िषयसम्म  समुिरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको 
समेत िायिन्म भएको,   सोयह िषय २०७१ सालको लतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, 
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, ललन गएको तर उलटै कुटयपट गरी पठाएको 
भलन लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको लनउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी ििरिस्त घरबाट 
लनकाला गरेको हो । आफु खशुीले माइत गई िसेको होइन अझपलन लोग्नपे्रलत आफ्नो 
यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथाित कायम गराईपाउँ 
भने्न प्रत्यथीको ललजखत ििाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छुयटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको 
िायिन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यिषयले मनमटुाि भई लोग्न ेस्िास्नी 
अलग अलग िसेकोमा गौमलु गाउँपाललकाको न्याययक सलमलत माफय त िडा नं ................. .

अन्तगयतको  ............................लाप केन्द्रमा मेललमलापकतायमेललम .................को 
पहलमा एक आपसमा छलफल गरी लमली आएको व्यहोरा यो छ की यिगतमा िे िस्ता 
यिषयमा असमझर्ारी तथा िेमेल भएको भएतापनी हामीयिच एक अकायप्रलत यिश्वास, सर्भाि र 
प्रमे कायमै रहेकोले लोग्न ेस्िास्नीको सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउँ भने्न लनिेर्न र्ािी छोलड पनुः 
समुिरु सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थत ढंगले अगालड िढाउने छौं । 
लनिेर्कको घरमा तत्काल लोग्न ेस्िास्नी लमलल िस्ने िातािरर् नहनुे भएकोले छुिै ठाउमा 
डेरा ललई िस्न हामी र्िैु पि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को 
र्फा ४७ )२ (िमोजिम यो लमलापत्रको संयिु लनिेर्न पेश गरेका  छौं , लेजखए िमोजिम 
लमलापत्र गरी पाउँ ।  

४. गौमलु गाउँपाललका स्थानीय न्याययक कायययििी िमोजिम यो लमलापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्तरु 
बापत रु …………..यसैसाथ संलग्न छ । 

५. यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून िमोजिम सहुँला िझुाउँला ।  
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लनिेर्कहरु 

...................................... प्रथम पि 

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

 

इलत संित ्............. साल...................मयहना......................गते.....................रोि शभुम।्  

 
अनसूुची- १० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सँग सम्बजन्ित) 

लमलापत्रको ढाचँा 
  

....................गाउँपाललका न्याययक सलमलतसमि पेश गरेको लमलापत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

.............. जिलला ............. . गाउँपाललका, िडा नं  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमलत  

िषय  ..................को ...............................................................................लनिेर्क 
)प्रथम पि(  

यिरुद्ध 

.............. जिलला………………………………….  गाउँपाललका , िडःा नं…………………… 

ललजखत ििाफकताय........................को .......................िस्ने िषय........................ (र्ोस्रो 
पि) 

यिषयःः सम्िन्ि यिच्छेर् । 

हामी लनिेर्क  लनम्न ललजखत लनिेर्न गर्यछौं : 
१. हामीयिच संित २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनसुार यििाह गररएकोमा कररि  २ 

िषयसम्म  समुिरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको 
समेत िायिन्म भएको,   सोयह िषय २०७१ सालको लतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, 
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, ललन गएको तर उलटै कुटयपट गरी पठाएको 
भलन लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको लनउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी ििरिस्त घरबाट 
लनकाला गरेको हो । आफु खशुीले माइत गई िसेको होइन अझपलन लोग्नेप्रलत आफ्नो 
यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोले लोग्न ेस्िास्नीको सम्िन्ि यथाित कायम गराईपाउँ 
भने्न प्रत्यथीको ललजखत ििाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छुयटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको 
िायिन्म समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यिषयले मनमटुाि भई लोग्ने स्िास्नी 
अलग अलग िसेकोमा  .....................
गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललकाको न्याययक सलमलत माफय त िडा 
नं  ................. .अन्तगयतको  ............................मेललमलाप केन्द्रमा मेललमलापकताय 

.................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी लमली आएको व्यहोरा यो छ की 
यिगतमा िे िस्ता यिषयमा असमझर्ारी तथा िेमेल भएको भएतापनी हामीयिच एक अकायप्रलत 
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यिश्वास, सर्भाि र प्रमे कायमै रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउँ भने्न 
लनिेर्न र्ािी छोलड पनुः समुिरु सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थत ढंगले अगालड 
िढाउने छौं । लनिेर्कको घरमा तत्काल लोग्न ेस्िास्नी लमलल िस्न ेिातािरर् नहनु ेभएकोले 
छुिै ठाउमा डेरा ललई िस्न हामी र्िैु पि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को र्फा ४७ )२ (संयिु लनिेर्न पेश गरेका छौं िमोजिम यो लमलापत्रको , लेजखए 
िमोजिम लमलापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपाललका /नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललक स्थानीय न्याययक 
कायययििी िमोजिम यो लमलापत्रको संयिु लनिेर्न र्स्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ 
।  

५. यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून िमोजिम सहुँला िझुाउँला ।  

लनिेर्कहरु 

...................................... प्रथम पि 

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

 

इलत संित ्............. साल...................मयहना......................गते.....................रोि शभुम।् 
 
 

अनसूुची-११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्ित) 

मेललमलापकतायमा सूचीकृत हनु ेलनिेर्न ढाचँा 
न्याययक सलमलत 

गौमलु गाउँपाललका समि पेश गरेको लनिेर्न 
 

यिषयःः मेललमलापकतायमा सूचीकृत हनु पाउँ ।  
 

प्रस्ततु यिषयमा तपलसलमा उललेजखत कागिातहरुको प्रलतललपी साथै राखी ............  
गाउँपाललका/नगरपाललकाको न्याययक सलमलत अन्तगयतका ............ मेललमलाप केन्द्रमा 
सूचीकृत भई मेललमलाप गराउन अनमुती पाउँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।  

तपलसल  

१) नागररकता प्रमार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म उलतर्य गरेको शैजिक प्रमार्पत्रको छाँयाकपी, 
३) मेललमलापकतायको ताललम प्राप्त गरेको प्रमार्पत्रको छायाँकपी, 
४) मेललमलाप सम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यजिगत यििरर् (Bio- data) 

                                                         लनिेर्क 

नाम थरःः .......... 
र्स्तखतः ........... 
लमलतःः ............. 

 

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

गौमलु गाउँपाललकःाको न्याययक सलमलत समि पेश गरेको  
भररभराउको लनिेर्न पत्र 

 

यिषयः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

......िस्ने................................लनिेर्क ÷िार्ी÷प्रलतिार्ी 
यिरुद्ध 

.......िस्ने.............यिपिी ÷िार्ी÷प्रलतिार्ी 
मदु्धा 

म लनिेर्क लनिेर्न िापत रु १०।– र्स्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपरोि यिप िी संगको उललेजखत मदु्धा यस गाउँपाललका÷नगरपाललकाको न्याययक सलमलतको 
लमलत ..............राखेको र्स्तरुको लनर्यय बमोजिम मैले यस कायायलयमा ÷रकम 
लमलत ..............को श्री...................जिलला अर्ालतको फैसला बमोजिम मैले भरी भराई 
पाउने ठहर भएको हुँर्ा उि रकम भरी भराई पाउन यो लनिेर्न पशे गरेको छु । 

२  .मैले यस कायायलयमा िम्मा गरेको र्स्तरु ÷रकमको भरपाई÷रलसर्÷भौचरको सक्कलै प्रलत र 
सम्मानीत श्री .......................जिलला अर्ालतको अजन्तम फैसलाको छायाकपी यसै साथ 
संलग्न छ । 

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

लनिेर्क 

लनि.............. 
ईलत संित ..................साल...................मयहना.............गते........ि शभुम ्।रो  
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अनसूुची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

चलन चलाउने लनिेर्न 

.........गाउँपाललका  पेश गरेको 
लनिेर्न पत्र 

 

 

यिषयः चलन चलाई पाउँ भने्न िारे । 

 

 

.......िस्ने.....................लनिेर्क ÷िार्ी÷प्रलतिार्ी 
यिरुद्ध 

 

 

.......िस्ने..................यिपिी ÷िार्ी÷प्रलतिार्ी 
मदु्धा 

 

 

म लनिेर्क लनिेर्न िापत रु १०।– र्स्तरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपरोि यिपिीसंगको उललेख जःत मदु्धा यस गाउँपाललका÷नगरपाललकाको न्याययक सलमलतबाट 
लमलत ........मा लनर्यय भई उि घर िग्गा )िनु सम्पजि भोग गनय पाउने गरी लनर्यय भएको िा 

छ सो सम्पजि िा िस्त ु उललेख गने (मेरो हक भोग र स्िालमत्िको हनु े ठहर भएकोमा 
श्री ......जिलला अर्ालतमा यिपिीले प ःुनरािलोकन गरेकोमा सम्मानीत अर्ालतबाट समेत 

लमलत  ..............यलाई सर्र गरी मेरै हक भोग कायम मा लनर्यय हुँर्ा न्याययक सलमलतकै लनर्य
गरेको हुँर्ा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पजि रहेको हुँर्ा जशघ्रालतजशघ्र मलाई उि 

२  .यसै लनिेर्न साथ रे्हायका कागिातहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सलमलतले लमलत............गरेको लनर्ययको छाँयाँकपीमा  

 ख  .श्री...........जिलला अर्ालतले गरेको लमलत.............को सर्र फैसलाको छाँयाँकपी  

 ग  .यस यििार् सम्िद्ध लमलसल यसै कायायलयमा रहेको छ ।  

 घ  .लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ , झठुा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बझुाउँला । 

लनिेर्क 

लनि ...............  

ईलत संित ..................साल...................मयहना.............गते........रोि शभुम ्।  
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अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्ित) 

सम्पलत रोक्काको अरे्श 
.............................................. न्याययक सलमलत 

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

आरे्श 

संित  .................सालको लनिेर्न नं........  

यिषयः सम्पलत हस्तान्तरर् रोक्का 
.............. जिलला  ............. .गाउँपाललक /नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, िडा नं .

 ............... .........िस्ने 
.................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमलतिषय  ..................को .........................................................लनिेर्क 
)प्रथम पि(  

यिरुद्ध 

......जिलला...........गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, िडा नं....यिपिी 
(र्ोश्रो पि)..........िस्ने....िषय.....को यसमा लनिेर्कको माग बमोजिम......जिलला........ 
......गाउँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, िडा नं.... 
िे.फ.........यक.नं........ िग्गामा बनकेो.........को नाममा रहेको 
अिण्डाको..................िगययफटको चार तलले घर र ललग लगापात समेत यिपिी....सम्पजि 
लनि यिपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको मन्िरुी यिना हक हस्तान्तरर् हनु सक्न ेआशंका गरी 
लनिेर्कले दर्एको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपमा िाँचिझु गर्ाय व्यहोरा मनालसि रे्जखएको हुँर्ा 
हाललाई प्रत्यिी को नाममा रहेको उजललजखत घरिग्गाको हक हस्तान्तरर् गनय लसफाररस 
नदर्न िडालाई र अको आरे्श नभएसम्मका लालग उि घरिग्गाको हक हस्तान्तरर् 
नगनुय/गनय नदर्न ु भनी मालपोत कायायलयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को र्फा ४९ (६) बमोजिम यो रोक्काको आरे्श िारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श 
लमलसल सामेल राखी सम्िजन्ित कायायलयहरुमा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का भएको 
िानकारी प्राप्त गरी लमलसल सामेल राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुय । 

ईलत संित................साल.............मायहना...........गते‘..........रोि शभुम ्। 
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अनसूुची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्ित) 

नक्कलको लालग लनिेर्न 

न्याययक सलमलत  

.......... गाउँपाललका/नगरपाललकामा पेश गरेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषयःः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 
लनिेर्क/िार्ी/प्रलतिार्ी 

यिरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ 
यिपिी/िार्ी/प्रलतिार्ी 

मदु्दाःः .................................. 
...................................... । 

म लनिेर्क लनिेर्न र्स्तरु िापत रु. १०।– साथै रःाखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछुःः 
(१) उपरोि यिपिीसँगको उललेजखत मदु्दामा अध्ययनको लालग रे्हायका कागिातहरु आिश्यक 

परेको हुँर्ा प्रमाजर्त प्रलतललपी पाउँ भनी यो लनिेर्न साथ उपजस्थत भएको छु । अतः 
नक्कलको प्रमाजर्त प्रलतललपी पाउँ ।  

रे्हाय  

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

२) लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बझुाउँला ।  

लनिेर्क 

लनि .......................... 
 इलत सम्ित ्......... साल .... मयहना .... गते रोि ्... शभुम ्................ 
 
 

आज्ञाले 

टंकनाथ खनाल 

प्रमखु प्रशासयकय अलिकृत 


