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योहहणी गाउॉऩालरका 

न्माहमक सलभलतरे उजयुीको कायवाही हकनाया गदाा अऩनाउनऩुने कामाहवलधका सम्फन्धभा व्मवस्था 
गना फनेको P]g, @)&$ 

प्रस्तावना  ्

 न्माहमक सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ उजयुीको कायवाही य हकनाया गदाा अऩनाउनऩुने कामाहवलध 
तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एवॊ ऩायदजशाता कामभ गयी कानूनको शासन तथा न्माम प्रलतको जनहवश्वास कामभ 
याखीयहनको रालग प्रचरनभा यहेको सॊघीम कानूनभा बए देजख फाहेक थऩ कानूनी व्मवस्था गना वाञ्छनीम 
बएकोरे, नेऩारको सॊहवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ दोस्रो गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ 
। 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब ् 

(१)  मस ऐनको नाभ “योहहणी गाउॉऩालरका न्माहमक सलभलत (कामाहवलध सम्फन्धी) ऐन, 
२०७४” यहेको छ । 

 (२)  मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ् 

हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा; 

(क) “उजयुी” बन्नारे सलभलत सभऺ ऩयेको उजयुीफाट शरुु बएको प्रचलरत कानून फभोजजभ 
सलभलतरे कायवाही य हकनाया गने उजयुी सम्झनऩुछा । 

(ख) “खाम्ने” बन्नारे  तोहकएको सम्ऩजिको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सम्झन ु ऩदाछ  

(ग) “चरन चराईददन”े बन्नारे लनणाम ऩश्चात हक अलधकाय प्राप्त बएको व्मजिराई कुनै वस्त ु
वा सम्ऩजि बोग गना ददने कामाराई सम्झनऩुदाछ । 

(घ) “जभानत” बन्नारे कुनै व्मजि वा सम्ऩजिराई न्माहमक सलभलतरे चाहेको वखतभा  

उऩजस्थत वा हाजजय गयाउन लरएको जजम्भा वा उियदाहमत्वराई सम्झनऩुदाछ । 
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(ङ) “ताभेरी” बन्नारे न्माहमक सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रका हववादहरुभा सम्वजन्धत ऩऺराई वझुाईने 
म्माद, सचुना, आदेश, ऩूजॉ वा जानकायी ऩत्र रयतऩूवाक वझुाउने कामाराई सम्झनऩुछा ।  

(च)  “तामदात” बन्नारे सम्ऩजिको हववयण वा गन्ती गयेको सॊख्मा जलनने व्महोया वा सम्ऩजिको 
पाॉटवायी वा रगतराई सम्झनऩुदाछ ।  

(छ) “तोहकएको” वा “तोहकए फभोजजभ ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको लनमभभा तोहकए फभोजजभ 
सम्झनऩुछा । 

(ज) “दयऩीठ” बन्नारे न्माहमक सलभलत सभऺ ऩेश हनु आएका कुनै कागजऩत्रको सम्फन्धभा रयत नऩगेु 
वा कानूनरे दताा नहनुे वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछालडऩहि सोको कायण य अवस्था जनाइ 
अलधकायप्राप्त अलधकायीरे रेजखददने लनदेशन वा व्महोयाराई सम्झनऩुदाछ । 

(झ) “नाभेसी” बन्नारे कुनै व्मजिको नाभ, थय य वतन सभेतको हवस्ततृ हववयण खरुाइएको व्महोयाराई 
सम्झनऩुदाछ । 

(ञ) “नालरश” बन्नारे कुनै हववादको हवषमभा दपा ८ फभोजजभ ददएको उजयुी, लनवेदन वा हपयाद 
सम्झनऩुछा  

(ट) “लनणाम हकताफ ” बन्नारे सलभलतरे उजयुीभा गयेको लनणामको अलबरेख याख्नको रालग खडा गयेको 
उजयुीभा लनणाम गयेको व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊजऺप्त उलरेख बएको हकताफ 
सम्झनऩुछा । 

(ठ) “ऩन्चकृलत भोर ” बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩजिको स्थरगत तथा स्थानीम अवरोकन भूलमाॊकन 
गयी हवक्री हवतयण हनुसक्ने उजचत ठहयाएय लनजश्चत गयेको भलुमराई सम्झनऩुदाछ ।    

(ड) “ऩेशी” बन्नारे न्माहमक सलभलत सभऺ लनणामाथा ऩेश हनुे हववादहरुभा ऩऺहरुराई उऩजस्थत गयाइ 
सनुवुाइ गने काभराई सम्झनऩुदाछ । 

(ढ) “प्रलतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजयुी दताा गदाछ सो व्मजि वा सॊस्था सम्झनऩुछा । 

(ण) “वकऩत्र” बन्नारे हववाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि गयेका कुया रेजखने वा                 
रेजखएको कागजराई सम्झनऩुछा । 
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(त) “फन्द ईजरास ” बन्नारे न्माहमक सलभलत अन्तगात लनरुऩण हनुे हववादहरु भध्मे  गोप्म प्रकुलतको 
हववाद बएको य सम्वद्ध ऩऺहरुहवच गोऩलनमता कामभ गना आवश्मक देजखएभा सम्वद्ध ऩऺहरु 
भात्र सहबागी हनुेगयी प्रवन्ध गयीएको सनुवुाई कऺराई सम्झनऩुछा ।  

(थ) “फादी” बन्नारे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजयुी दताा गने व्मजि वा सॊस्था सम्झनऩुछा । 

(द) “भूलतवी” बन्नारे न्माहमक सलभलत अन्तगात हवचायाधीन भदु्धा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत   
हवचायालधन बईयहेको अवस्थाभा न्माहमक सलभलतरे लनणाम गदाा अन्म हवचायालधन भदु्धाभा प्रबाहवत 
हनुे देजखएभा प्रबाव ऩाने भदु्धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबाहवत हनुे भदु्दा स्थलगत गने कामाराई 
सम्झनऩुछा ।  

(ध)  “रगाऩात” बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तयलनहहत टहया , फोट हवरुवा, खलुरा जलभन य त्मसभा 
यहेका सफैखारे सॊयचना वा चचेको जग्गा , छेउछाउ, सेयोपेयो य सम्ऩूणा अवमवराई सम्झनु  ऩदाछ 
।  

(न) “सदयस्माहा” बन्नारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा वाध्ने कामाराई 
सम्झनऩुछा ।   

      (ऩ)  “सबा” बन्नारे योहहणी गाउॉसबा सम्झनऩुछा । 

(प)  “सलभलत” बन्नारे न्माहमक सलभलत सम्झनऩुछा य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८ को उऩदपा 
(६) फभोजजभको सलभलतराइा सभेत जनाउनेछ । 

(फ) “सार वसारी” बन्नारे हयेक वषाको रालग छुिाछुिै हनुे गयी प्रलतवषाको लनलभि स्थामी रुऩभा तम 
गरयएको शता सम्झनऩुछा । 

(ब)   “स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनऩुछा । 

(भ) "सॊहवधान" बन्नारे नेऩारको सॊहवधान सम्झनऩुछा । 
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ऩरयच्छेद-२ 

सलभलतको अलधकाय 

३. उजयुीभा लनणाम सम्फन्धी काभ् सलभलतभा दताा बएका उजयुी वा उजयुीको लनणाम गने वा दताा बएको 
नालरश वा उजयुीको कुनै व्महोयारे रगत किा गने अलधकाय सलभलतराइा भात्र हनुेछ । 

४. लनणाम सम्फन्धी फाहेक अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको वा प्रचलरत कानूनरे सलभलत वा 
सलभलतको सदस्मरे नै गने बने्न व्मवस्था गयेको वा कामाको प्रकृलतरे सलभलत वा सलभलतको सदस्मरे नै 
गनुाऩने स्ऩष्ट बैयहेको देजख फाहेकको अन्म कामाहरू मस ऐनभा तोहकएको कभाचायी य त्मसयी 
नतोहकएकोभा सलभलतरे लनणाम गयी तोकेको वा अलधकाय प्रदान गयेको कभाचायीरे गनुाऩनेछ । 

 (२) तोहकएको शाखा प्रभखु वा तोहकएका अन्म कभाचायीरे मस ऐन य प्रचलरत कानून फभोजजभ 
तोहकएको काभ गदाा सलभलतको सॊमोजक वा सलभलतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ लनदेशन, देखदेख य 
लनमन्त्रणभा यही गनुाऩनेछ । 

५. मस ऐन फभोजजभ कामाहवलध अवरम्फन गनुाऩने  ्सलभलतरे उजयुी वा उजयुीको कायवाही य हकनाया गदाा 
प्रचलरत य सम्फजन्धत सॊघीम कानूनभा स्ऩष्ट उलरेख बए देजख फाहेक मस ऐन फभोजजभको कामाहवलध 
अवरम्फन गनुाऩनेछ । 

६. सलभलतरे हेने  ्सलभलतराइा देहाम फभोजजभको उजयुीहरूभा कायवाही य हकनाया गने अलधकाय यहनेछ् 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगातको उजयुी,  

(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनसुाय भेरलभराऩको रालग गाउॉऩालरकाभा प्रहेषत उजयुी,  

(ग) सॊहवधानको अनसूुची -८ अन्तगातको एकर अलधकाय अन्तगात सबारे फनाएको कानून 
फभोजजभ लनरूऩण हनुे गयी लसजजात उजयुी, तथा 

(घ) प्रचलरत कानूनरे गाउॉऩालरकारे हेने बलन तोकेका उजयुीहरू ।  

७. सलभलतको ऺेत्रालधकाय् सलभलतरे दपा ६ अन्तगातका भध्मे देहाम फभोजजभका उजयुीहरूभा भात्र 
ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने तथा कायवाही हकनाया गनेछ् 

(क) व्मजिको हकभा उजयुीका सफै ऩऺ गाउॉऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र 
फसोफास गयीयहेको, 
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(ख) प्रचलरत कानून य सॊहवधानको बाग ११ अन्तगातको कुनै अदारत वा न्मामाधीकयण वा 
लनकामको ऺेत्रालधकाय लबत्र नयहेको, 

(ग) गाउॉऩालरकाको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩयेका कुनै अदारत वा लनकामफाट भेरलभराऩ वा 
लभराऩत्रको रालग प्रहेषत गयीएको, 

(घ) अचर सम्ऩजि सभावेश यहेको हवषमभा सो अचर सम्ऩजि गाउॉऩालरकाको बौगोलरक 
ऺेत्रालधकाय लबत्र यहहयहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासॉग सम्फजन्धत हवषमवस्त ुयहेकोभा सो घटना गाउॉऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्र 
लबत्र घटेको । 

 

 

 

ऩरयच्छेद-३ 

उजयुी तथा प्रलतवाद दताा 

८. लफवाद दताा गने्  (१) कसै उऩय लफवाद दताा गदाा वा उजयुी चराउॉदा प्रचलरत कानून फभोजजभ 
हकदैमा ऩगेुको व्मजिरे सलभलतको तोहकएको शाखा सभऺ उजयुी दताा गना सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजयुी ददॊदा मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ खरुाउनऩुने कुया सफै 
खरुाइा तथा ऩमुााउनऩुने प्रहक्रमा सफै ऩयुागयी अनसूुची-१ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा रेजखए देजख फाहेक उजयुीभा देहाम फभोजजभको व्महोया सभेत खरुाउन ुऩनेछ्  

(क) फादीको नाभ, थय, वतन य लनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मै 
को नाभ; 

(ख) प्रलतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ लनजको फाफ ुय आभाको नाभ, थय य स्थान 
ऩिा राग्ने गयी स्ऩष्ट खरेुको वतन; 

(ग) गाउॉऩालरकाको नाभ सहहत सलभलतको नाभ ; 

(घ) उजयुी गनुाऩयेको व्महोया य सम्ऩूणा हववयण ; 
(ङ) गाउॉऩालरकारे तोके अनसुायको दस्तयु फझुाएको यलसद वा लनस्सा ; 

(च) सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी यहेको व्महोया य सम्फजन्धत कानून ; 

(छ) फादीरे दावी गयेको हवषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू ; 
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(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा ऩगेुको  सम्फन्धी व्महोया ; 

(झ) कुनै सम्ऩजिसॉग सम्फजन्धत हवषम बएकोभा सो सम्ऩजि चर बए यहेको स्थान, अवस्था 
तथा अचर बए चायहकलरा सहहतको सफै हववयण । 

 (४) प्रचलरत कानूनभा कुनै हवशेष प्रहक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केहह उलरेख बएको यहेछ बने सो 
सन्दबाभा आवश्मक हववयण सभेत खरेुको हनुऩुनेछ । 

 (५) कुनै हकलसभको ऺलतऩूलता बयाउनऩुने अथवा फण्डा रगाउनऩुने अवस्थाको उजयुीको हकभा त्मस्तो 
ऺलतऩूलता वा फण्डा वा चरनको रालग सम्फजन्धत अचर सम्ऩजिको हववयण खरेुको हनुऩुनेछ । 

९. लफवाद दताा गयी लनस्सा ददने् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ प्राप्त उजयुी दताा गयी फादीराइा 
तायेख तोहक अनसूुची-२ फभोजजभको ढाॉचाभा लफवाद दतााको लनस्सा ददन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तायेख ददन ुऩने अवस्थाभा तायेख तोक्दा अनसूुची-३ फभोजजभको ढाॉचाभा 
तायेख बऩााइा खडा गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइा लभलसर साभेर याख्नऩुछा । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ तायेख बऩााइाभा तोहकएको तायेख तथा उि लभलतभा हनुे कामा सभेत 
उलरेख गयी सम्फजन्धत ऩऺराइा अनसूुची-४ फभोजजभको ढाॉचाभा तायेख ऩचाा ददनऩुनेछ । 

१०. उजयुी दयऩीठ गने  ् 

(१) उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयुीभा प्रहक्रमा नऩगेुको देजखए ऩयुा 
गनुाऩने देहामको प्रहक्रमा ऩयुा गयी अथवा खरुाउनऩुने देहामको व्महोया खरुाइ लमाउन ुबने्न व्महोया 
रेजख ऩाॉच ददनको सभम तोहक तथा लफवाद दताा गना नलभलने बए सोको कायण सहहतको व्महोया 
जनाइा दयऩीठ गयेभा फादीराइा उजयुी हपताा ददनऩुनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रहक्रमा नऩगेुको बलन दयऩीठ गयी हपताा गयेको उजयुीभा दयऩीठभा 
उलरेख बए फभोजजभको प्रहक्रमा ऩयुा गयी ऩाॉच ददनलबत्र लमाएभा दताा गरयददनऩुछा । 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदेश उऩय जचि नफझु्ने ऩऺरे सो आदेश बएको लभलतरे लतन 
ददन लबत्र उि आदेशको हवरूद्धभा सलभलत सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको लनवेदन व्महोया भनालसफ देजखए सलभलतरे उऩदपा (१) 
फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी लफवाद दताा गना आदेश ददन सक्नेछ । 

 (५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदेश बएभा उजयुी प्रशासकरे त्मस्तो लफवाद दताा गयी अरू प्रहक्रमा ऩयुा 
गनुाऩनेछ । 
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११. दताा गना नहनुे् उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयुीभा देहाम फभोजजभको 
व्महोया दठक बए नबएको जाॉच गयी दताा गना नलभलने देजखएभा दपा १० फभोजजभको प्रहक्रमा ऩयुा 
गयी दयऩीठ गनुा ऩनेछ् 

(क) प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोहकएकोभा हदम्माद वा म्माद लबत्र उजयुी ऩये नऩयेको ; 

(ख) प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजयुी यहेनयहेको ; 

(ग) काननु फभोजजभ राग्ने दस्तयु दाजखर बएनबएको ; 

(घ) कुनै सम्ऩजि वा अलधकायसॉग सम्फजन्धत हवषमभा हववाद लनरूऩण गनुाऩने हवषम उजयुीभा 
सभावेश यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩजि वा अलधकाय हवषमभा उजयुी गना फादीको हक 
स्थाहऩत बएको प्रभाण आवश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहेनयहेको; 

(ङ) उि हवषमभा उजयुी गने हकदैमा फादीराइा यहेनयहेको ; 

(च) लरखतभा ऩयुागनुाऩने अन्म रयत ऩगेुनऩगेुको ; तथा 
१२. दोहोयो दताा गना नहनुे् (१)मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून 

फभोजजभ सलभलत वा अन्म कुनै अदारत वा लनकामभा कुनै ऩऺरे उजयुीगयी सलभलत वा उि अदारत 
वा लनकामफाट उजयुीभा उलरेख बएको हवषमभा प्रभाण फजुझ वा नफजुझ हववाद लनयोऩण बैसकेको हवषम 
यहेको छ बने सो उजयुीभा यहेका ऩऺ हवऩऺको फीचभा सोहह हवषमभा सलभलतरे उजयुी दताा गना य 
कायवाही गना हुॉदैन । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताा गना नलभलने उजयुी बरुवॊश दताा बएकोभा सो व्महोया जानकायी 
बएऩलछ उजयुी जनुसकैु अवस्थाभा यहेको बए ऩलन सलभलतरे उजयुी खायेज गनुाऩनेछ ।  

१३. उजयुीसाथ लरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनुाऩने् उजयुीसाथ ऩेश गनुा ऩने प्रत्मेक लरखत 
प्रभाणको सक्कर य कजम्तभा एक प्रलत नक्कर उजयुीसाथै ऩेश गनुाऩनेछ य उजयुी प्रशासकरे त्मस्तो 
लरखतभा कुनै कैहपमत जनाउनऩुने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फजन्धत लभलसरभा याख्नछे । 

१४. उजयुी तथा प्रलतवाद दताा दस्तयु्(१) प्रचलरत कानूनभा लफवाद दताा दस्तयु तोहकएकोभा सोहह 
फभोजजभ तथा दस्तयु नतोहकएकोभा एक सम रूऩैमाॉ फझुाउन ुऩनेछ । 

 (२) प्रचलरत कानूनभा प्रलतवाद दताा दस्तयु नराग्ने बनेकोभा फाहेक एक सम रूऩैमाॉ  प्रलतवाद दताा 
दस्तयु राग्नेछ । 
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१५. प्रलतवाद ऩेश गनुाऩने  ्(१) प्रलतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद वा सूचना प्राप्त बएऩलछ म्माद 
वा सूचनाभा तोहकएको सभमावलध लबत्र उजयुी प्रशासक सभऺ आपै वा वायेस भापा त लरजखत प्रलतवाद 
दताा गनुाऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतवाद ऩेश गदाा प्रलतफादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रलतलरहऩ 
साथै सॊरग्न गयी ऩेश गनुाऩनेछ । 

 (३) प्रलतवादीरे लरजखत ब्महोया ददॉदा अनसूुची-५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

१६. प्रलतवाद जाॉच गने् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश बएको प्रलतवाद जाॉच गयी 
कानून फभोजजभको रयत ऩगेुको तथा म्माद लबत्र ऩेश बएको देजखए दताा गयी सलभलत सभऺ ऩेश हनुे 
गयी लभलसर साभेर गनुाऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतवाद दताा हनुे बएभा उजयुी प्रशासकरे प्रलतफादीराइा फादी लभरानको 
तायेख तोक्नऩुनेछ । 

१७. लरखतभा ऩयुा गनुाऩने साभान्म रयत् (१) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेजखए देजख 
फाहेक सलभलत सभऺ दताा गना लमाएका उजयुी तथा प्रलतवादभा देहाम फभोजजभको रयत सभेत ऩयुा 
गनुाऩनेछ् 

(क) ए  पोय साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉ तपा  ऩाॉच सेजन्टलभटय, ऩहहरो ऩषृ्ठभा शीयतपा  
दश सेजन्टलभटय य त्मसऩलछको ऩषृ्ठभा ऩाॉच सेजन्टलभटय छोडेको तथा प्रत्मेक ऩषृ्ठभा 
फजिस हयपभा नफढाइा कागजको एकातपा  भात्र रेजखएको; 

(ख) लरखत दताा गना लमाउने प्रत्मेक व्मजिरे लरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको शीय ऩछुायभा 
छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा लमाप्चे सहहछाऩ 
गयेको; 

(ग) कुनै कानून व्मवसामीरे लरखत तमाय गयेको बए लनजरे ऩहहरो ऩषृ्ठको फामाॉ तपा  
लनजको कानून व्मवसामी दताा प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून व्मवसामीको हकलसभ 
खरुाइा दस्तखत गयेको; तथा 

(घ) लरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मस लरखतभा रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झटु्ठा 
ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा बने्न उलरेख गयी सो भलुन लरखत दताा गना 
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लमाएको वषा, भहहना य गते तथा वाय खरुाइा लरखत दताा गना लमाउने व्मजिरे 
दस्तखत गयेको, । 

 तय ब्महोया ऩयुाइ ऩेश बएको लरखत लरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩायेको भालनने छैन ।  

 

 (२) लरखतभा हवषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छुट्याइा सॊमलभत य भमााददत बाषाभा 
रेजखएको हनुऩुनेछ ।  

 (३) लरखतभा ऩेटफोलरभा ऩयेको स्थानको ऩहहचान हनुे स्ऩष्ट हववयण य व्मजिको नाभ, थय , ठेगाना 
तथा अन्म हववयण स्ऩष्ट खरेुको हनुऩुनेछ । 

 (४) लरखत दताा गना लमाउने वा सलभलतभा कुनै कागज गना आउनेरे लनजको नाभ, थय य वतन 
खरेुको नागरयकता वा अन्म कुनै प्रभाण ऩेश गनुाऩछा । 

१८. नक्कर ऩेश गनुाऩने्  उजयुी वा प्रलतवाद दताा गना लमाउनेरे हवऩऺीको रालग उजयुी तथा 
प्रलतवादको नक्कर तथा सॊरग्न लरखत प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेश गनुाऩछा । 

१९. उजयुी वा प्रलतवाद सॊशोधन् (१) लरखत दताा गना लमाउने ऩऺरे सलभलतभा दताा बइसकेको 
लरखतभा रेखाइ वा टाइऩ वा भदु्रणकोसाभान्म त्रटुी सच्माउन लनवेदन ददन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउॉदा दावी तथा प्रलतवादभा गयीएको 
भाग वा दावीभा भरुबतु ऩऺभा पयक नऩने य लनकै साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग गयेको देखेभा 
उजयुी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन सक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊशोधन बएभा  सो को जानकायी उजयुीको अको ऩऺराइा ददनऩुनेछ ।  

ऩरयच्छेद-४ 

म्माद ताभेरी तथा तायेख 

२०. म्माद सूचना ताभेर गने  ्(१) उजयुी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ लफवाद दताा बएऩलछ फहढभा 
दइुा ददन लबत्र प्रलतफादीका नाभभा प्रचलरत कानूनभा म्माद तोहकएको बए सोहह फभोजजभ य नतोहकएको 
बए ऩन्र ददनको म्माद ददइा सम्फजन्धत वडा कामाारम भापा त उि म्माद वा सूचना ताभेर गना 
सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद वा सूचना ताभेर गदाा दपा ९ फभोजजभको उजयुी तथा उि उजयुी 
साथ ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रलतलरऩी सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउन ुऩनेछ । 
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 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन एक बन्दा फहढ प्रलतफादीराइा म्माद ददनऩुदाा 
प्रभाण कागजको नक्कर कुनै एकजना भरु प्रलतफादीराइा ऩठाइा फाॉहकको म्मादभा प्रभाण कागजको 
नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बने्न व्महोया रेजख ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको म्माद वडा कामाारमरे फहढभा लतन ददन लबत्र ताभेर गयी 
ताभेरीको व्महोया खरुाइा सलभलतभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हनु नसकेभा देहाम फभोजजभको हवद्यतुीम भाध्मभ वा 
ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन गयेय म्माद ताभेर गनुाऩनेछ् 

(क) म्माद ताभेर गरयनऩुने व्मजिको कुनै फ्माक्स वा इाभेर वा अन्म कुनै अलबरेख हनु 
सक्ने हवद्यतुीम भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट; 

(ख) प्रलतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनालसफ आधाय छ बने्न 
देजखएभा सलभलतको लनणामफाट कुनै स्थानीम दैलनक ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन गयेय वा 
स्थानीम एप.एभ. येलडमो वा स्थानीम टेलरलबजनफाट सूचना प्रसायण गयेय; वा 

(ग) अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हनु सक्ने भनालसफ 
कायण देजखएभा सलभलतको आदेशफाट त्मस्तो सयकायी लनकाम भापा त । 

  (६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुाऩदाा अनसूुची-६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुाऩनेछ । 
२१. योहवयभा याख्नऩुने् मस ऐन फभोजजभ वडा कामाारम भापा त ताभेर गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत 

वडाको अध्मऺ वा सदस्म तथा कजम्तभा दइुाजना स्थानीम बरादभी योहवयभा याख्नऩुनेछ । 

२२. यीत फेयीत जाॉच गने्(१)उजयुी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ यीतऩूवाकको 
ताभेर बएको छ वा छैन जाॉच गयी आवश्मक बए सम्फजन्धत वडा सजचवको प्रलतवेदन सभेत लरइा 
यीतऩूवाकको देजखए लभलसर साभेर याजख तथा फेयीतको देजखए फदय गयी ऩनु् म्माद ताभेर गना रगाइा 
ताभेरी प्रलत लभलसर साभेर याख्नऩुनेछ । 

 (२)उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा सम्फजन्धत कभाचायीरे फदलनमत याजख कामागयेको देजखए उजयुी 
प्रशासकरे सो व्महोया खरुाइा सलभलत सभऺ प्रलतवेदन ऩेश गनुाऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रलतवेदनको व्महोया उऩमिु देजखए सलभलतरे सम्फजन्धत कभाचायी उऩय  
कायवाहीको रालग कामाऩालरका सभऺ रेजख ऩठाउनसक्नेछ । 

२३. तायेखभा याखू्नऩने् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ लफवाद दताा गयेऩलछ उजयुीकतााराइा 
य दपा १६ फभोजजभ प्रलतवाद दताा गयेऩलछ प्रलतफादीराइा तायेख तोहक तायेखभा याख्नऩुछा । 
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 (२) उजयुीका ऩऺहरूराइा तायेख तोक्दा तायेख तोहकएको ददन गरयने काभको व्महोया तायेख बऩााइा 
तथा तायेख ऩचााभा खरुाइा उजयुीका सफै ऩऺराइा एकै लभरानको लभलत तथा सभम उलरेख गयी एकै 
लभरानको तायेख तोक्नऩुछा । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ तायेख तोहकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए ऩलन तोहकएको कामा 
सम्ऩन्न गयी अको तायेख तोक्नऩुने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइा तायेख तोहक सभमभा हाजजय नबइा 
ऩलछ हाजजय हनुे ऩऺराइा अजघ हाजजय बइा तायेख राने ऩऺसॉग एकै लभरान हनुेगयी तायेख तोक्नऩुछा 
। 

 (४) मस दपा फभोजजभ तोहकएको तायेखभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइा साथै याजख सलभलतरे 
उजयुीको कायवाहह गनुाऩछा । 

 (५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन तोहकएको तायेखभा कुनै ऩऺ उऩजस्थत 
नबए ऩलन सलभलतरे लफवादको हवषमभा कायवाही गना फाधा ऩनेछैन । 

२४. सलभलतको लनणाम फभोजजभ हनुे्  सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचलरत कानून तथा मस 
ऐनभा रेजखए देजख फाहेकको हवषमभा आवश्मक प्रहक्रमा लनधाायण गना सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद-५ 

सनुवाइा तथा प्रभाण फझु्ने सम्फन्धभा 

२५. प्रायजम्बक सनुवाइा् (१) भेरलभराऩफाट लफवाद लनरुऩण हनु नसकी सलभलतभा आएका लफवाद 
प्रलतवाद दताा वा फमान वा सो सयहको कुनै कामा बएऩलछ सनुवाइाको रालग ऩेश बएको लफवादभा 
उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार लनणाम गना सहकने बएभा सलभलतरे लफवाद ऩेश बएको ऩहहरो 
सनुवाइाभा नै लनणाम गना सक्नेछ । 

  (२) सलभलत सभऺ ऩेश बएको लफवादभा उऩदपा (१) फभोजजभ तत्कार लनणाम गना सहकने 
नदेजखएभा सलभलतरे देहाम फभोजजभको आदेश गना सक्नेछ्- 

(क) लफवादभा भखु नलभरेको कुयाभा मकीन गना प्रभाण फझु्ने वा अन्म कुनै कामा गने ; 

(ख) लफवादभा फझु्नऩुने प्रभाण महकन गयी ऩऺफाट ऩेश गना रगाउने वा सम्फजन्धत 
लनकामफाट भाग गने आदेश गने; 

(ग) भेरलभराऩका सम्फन्धभा लफवादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने ; तथा 
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(घ) लफवादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सनुवुाइको रालग तायेख तथा ऩेजशको सभम तालरका 
लनधाायण गने । 

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन सलभलतरे स्थानीम ऐनको 
दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको उजयुीभा भेरलभराऩको रालग ऩठाउने आदेश गनुाऩनेछ । 

२६. प्रभाण दाजखर गने् फादी वा प्रलतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गना अनभुलत भाग गयी लनवेदन 
ऩेश गयेभा उजयुी प्रशासकरे सोहह ददन लरन सक्नेछ । 

२७. लरखत जाॉच गने  ्(१) सलभलतरे उजयुीभा ऩेश बएको कुनै लरखतको सत्मता ऩयीऺण गना येखा 
वा हस्ताऺय हवशेषऻराइा जाॉच गयाउन जरूयी देखेभा सो लरखतराइा असत्म बने्न ऩऺफाट ऩयीऺण 
दस्तयु दाजखर गना रगाइा येखा वा हस्ताऺय हवशेषऻफाट लरखत जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा भनालसफ भाहपकको सभम तोहक आदेश गनुाऩनेछ य 
सभम लबत्र जाॉच सम्ऩन्न हनुको रालग मथासम्बव व्मवस्था गनुाऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा लरखत असत्म ठहयीएभा लरखत सत्म यहेको बने्न 
ऩऺफाट रागेको दस्तयु असरु गयी उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तयु दाजखर गने ऩऺराइा बयाइाददनऩुछा 
। 

२८. साऺी फझु्ने् (१) सलभलतफाट साऺी फझु्ने आदेश गदाा साऺी फझु्ने ददन तोहक आदेश गनुाऩनेछ 
। साछी याख्दा फढीभा ५ जना याख्न ुऩने ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदेश बएऩलछ उजयुी प्रशासकरे उजयुीको ऩऺराइा आदेशभा उलरेख 
बएको लभलतभा साऺी फझु्ने तायेख तोक्नऩुनेछ । 

 (३) साऺी फझु्ने तायेख तोहकएको ददनभा आफ्नो साऺी सलभलत सभऺ उऩजस्थत गयाउन ुसम्फजन्धत 
ऩऺको दाहमत्व हनुेछ । 

२९. सलभलतको तपा फाट फकऩत्र गयाउने ्(१) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन 
नाफारक वा अशि वा वदृ्धवदृ्धा ऩऺ यहेको उजयुीभा साजऺ फकऩत्रको रालग तोहकएको तायेखको ददन 
उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइा सलभलतरे म्माद तोहक सलभलतको तपा फाट 
जझकाइा फकऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉदा फकऩत्र हनुे तायेख तोहक म्माद जायी गनुाऩनेछ य 
उजयुीका ऩऺहरूराइा सभेत सोहह लभरानको तायेख तोक्नऩुनेछ । 
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३०. साऺी फकऩत्र गयाउने्  (१) उजयुी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको रालग तोहकएको ददन 
ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन लमाएका साजऺको नाभावरी लरइा सलभलत सभऺ ऩेश गनुाऩनेछ 
। 

 (२) साऺी फकऩत्रको रालग तोहकएको तायेखको ददन उजयुीका सफै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन 
लमाएको बए कामाारम खलुनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको बए ददनको फाह्र 
फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनऩुनेछ । 

३१. फन्देज गना सक्ने् (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजयुीको हवषमवस्त ुबन्दा पयक प्रकायको 
तथा साऺी वा उजयुीको ऩऺराइा अऩभालनत गने वा जझस्क्माउने वा अनजुचत प्रकायको प्रश्न सोलधएभा 
सलभलतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइा फन्देज गना सक्नेछ । 

 (२) नाफारक वा वदृ्ध वा असि वा लफयाभीरे साऺी फक्नऩुने बइा त्मस्तो उजयुीभा कुनै ऩऺको 
उऩजस्थलत वा अन्म कुनै भनालसफ कायणरे साऺीराइा फकऩत्र गना अनजुचत दफाव ऩयेको वा ऩने प्रफर 
सम्बावना यहेको छ बने्न सलभलतराइा रागेभा सलभलतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩजस्थलतराइा फन्देज गयी 
लनजरे साऺीरे नदेख्न ेगयी भात्र उऩजस्थत हनु आदेश गना सक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ आदेश गयेभा साऺीरे नदेख्न ेगयी ऩऺ उऩजस्थत हनुे व्मवस्था लभराउने 
दाहमत्व सलभलतको हनुेछ । 

 (४) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ गदाा सलभलतरे उजयुीसॉग सम्फजन्धत आवश्मक प्रश्न तमाय गयी 
सलभलतको तपा फाट फकऩत्र गयाउन  सक्नेछ । 

३२. ऩेशी सूची प्रकाशन गनुाऩने्(१) उजयुी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शकु्रवाय अगाभी हप्ताको रालग 
ऩेशी तोहकएको लफवादहरूको साप्ताहहक ऩेशी सूची तथा तोहकएको ददन उि ददनको रालग ऩेशी 
तोहकएका लफवादहरूको ऩेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूची सॊमोजकरे य लनजको अनऩुजस्थलतभा लनजरे जजम्भेवायी तोकेको 
सलभलतको सदस्मरे प्रभाजणत गनुाऩनेछ । 

३३. दैलनक ऩेशी सूची  ्(१) उजयुी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको साप्ताहहक ऩेशी सूचीभा चढेका 
लफवादहरूको  तोहकएको ददनको ऩेशी सूची तमाय गयी एक प्रलत सूचना ऩाटीभा टाॉस्न रगाउनऩुनेछ 
तथा एक प्रलत सलभलतका सदस्महरूराइा उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचीभा लफवादहरू उलरेख गदाा लफवाद दतााको आधायभा देहामको 
क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन गयाउनऩुनेछ्- 

  (क) नाफारक ऩऺ बएको लफवाद ; 

  (ख) शारययीक अशिता वा अऩाङ्गता बएको व्मजि ऩऺ बएको लफवाद ; 

  (ग) सियी वषा उभेय ऩयुा बएको वदृ्ध वा वदृ्धा ऩऺ बएको लफवाद ; तथा 
  (घ) लफवाद दतााको क्रभानसुाय ऩहहरे दताा बएको लफवाद ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाा भलुतवीफाट जागेका तथा सवोच्च अदारत, उच्च 
अदारत तथा जजलरा अदारतफाट ऩनु् इन्सापको रालग प्राप्त बइा दताा बएको लफवादको हकभा शरुूभा 
सलभलतभा दताा बएको लभलतराइा नै दताा लभलत भालन क्रभ लनधाायण गनुाऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (१) वा (२) भा यहेको क्रभानसुाय नै सलभलतरे लफवादको सनुवाइा य कायवाही तथा 
हकनाया गनुाऩनेछ । 

३४. उजयुी प्रशासकको जजम्भेवायी हनुे  ्ऩेशी सूचीभा चढेका लफवादहरू कामाारम खरेुको एक घण्टा 
लबत्र सलभलत सभऺ सनुवाइाको रालग ऩेश गने तथा उि ददनको तोहकएको कामा सहकए ऩलछ 
सलभलतफाट हपताा फजुझलरइा सयुजऺत याख्न ेजजम्भेवायी उजयुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रभाण सनुाउन सक्ने्  सलभलतरे दपा २५ फभोजजभ तोहकएको तायेखको ददन उऩजस्थत सफै 
ऩऺराइा अको ऩऺरे ऩेश गयेको प्रभाण एवभ ्कागजात देखाइा ऩहढफाॉची सनुाइा सो फायेभा अको 
ऩऺको कुनै कथन यहेको बए लरजखत फमान गयाइा लभलसर साभेर गयाउन सक्नेछ । 

३६. लफवादको सनुवाइा गने  ्(१) सलभलतरे दवैु ऩऺको कुया सनुी लनजहरूको लफवादको सनुवाइा तथा 
लनणाम गनुाऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सनुवाइा तथा लनणाम गदाा ऩऺहरूको योहवयभा गनुाऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभ लफवादको सनुवाइा गदाा इजरास कामभ गयी सनुवाइा गना भनालसव 
देजखएभा सोही अनसुाय गना सक्नेछ । 

      तय दफैु ऩऺको बनाइ तथा जजहकय सनु्नराइ उऩदपा ३ अनसुायको इजरास कामभ गना फाधा हनुे 
छैन । 

३७. फन्द इजरासको गठन गनासक्ने (१) सलभलतरे भहहरा तथा फारफालरका सभावेश यहेको तथा 
आवश्मक देखेको अन्म लफवादको सनुवाइाको रालग फन्द इजरास कामभ गयी सनुवाइा गना सक्नेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा लफवादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायवारा फाहेक अन्म 
व्मजिराइा इजरासभा प्रवेश गना नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुाऩनेछ । 

 (३) फन्द इजरासफाट हेरयने लफवादको काभ कायवाही, हऩडीतको नाभ थय ठेगाना रगामतका हवषम 
गोप्म याख्नऩुनेछ । 

३८. फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मवस्था्  (१) फन्द इजरासफाट हेरयएका लफवादहरूको 
कागजातको प्रलतलरहऩ फादी, प्रलतवादद य लनजको हहतभा असय ऩयेको कुनै सयोकायवारा फाहेक अरू 
कसैराइा उऩरब्ध गयाउनहुुॉदैन । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लफवादको तथ्म खरुाइा कुनै सभाचाय कुनै ऩत्रऩलत्रकाभा सॊप्रषेण हनु 
ददन ुहुॉदैन । 

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन सलभलतरे ऩऺको गोऩलनमता तथा हहतभा 
प्रलतकुर प्रबाव नऩने गयी सभाचाय सॊप्रषेण गना बने कुनै फाधा ऩनेछैन । 

३९. थऩ प्रभाण फझु्ने् लफवादको सनुवाइाको क्रभभा लफवादको कुनै ऩऺको अनयुोधभा वा लफवाद 
सनुवाइाको क्रभभा सलभलत आपैरे थऩ प्रभाण फझु्नऩुने देखेभा उजयुीका ऩऺहरूराइा थऩ प्रभाण ऩेश 
गना ऩेश गने तायेख तोहक आदेश गनासक्नेछ । 

४०. स्वाथा फाजझएको लफवाद हेना नहनुे्  सलभलतको सदस्मरे देहामका लफवादको कायवाही य 
हकनायाभा सॊरग्न हनुहुुॉदैन्- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नातेदायको हक हहत वा सयोकाय यहेको लफवाद; 

 स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग "नजजकको नातेदाय" बन्नारे अऩतुारी ऩदाा 
कानून फभोजजभ अऩतुारी प्राप्त गना सक्ने प्राथलभकता क्रभभा यहेको व्मजि, भाभा, 
भाइज,ु सानीआभा, ठूरीआभा, सानोफाफ,ु ठूरोफाफू, ऩलत वा ऩत्नी तपा का सासू, ससयुा, 
पूऩ,ु पूऩाज,ु सारा, जेठान, सारी, दददी, फहहनी, लबनाज,ु फहहनी ज्वाइँ, बाञ्जा, बाञ्जी, 
बाञ्जी ज्वाइँ, बाञ्जी फहुायी तथा त्मस्तो नाताका व्मजिको एकासगोरभा यहेको 
ऩरयवायको सदस्म सम्झनऩुछा । 

(ख) लनजरे अन्म कुनै हैलसमतभा गयेको कुनै कामा वा लनज सॊरग्न यहेको कुनै हवषम 
सभावेश यहेको कुनै लफवाद; 

(ग) कुनै हवषमभा लनजरे लफवाद चलने वा नचलने हवषमको छरपरभा सहबालग बइा कुनैयाम 
ददएको बए सो हवषम सभावेश यहेको लफवाद; वा 
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(घ) अन्म कुनै कायणरे आधायबतू रूऩभा लनज य लनजको एकाघयसॊगोरका ऩरयवायका 
सदस्मको कुनै स्वाथा फाजझएको लफवाद । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै अवस्था देजखएभा जनु सदस्मको त्मस्तो अवस्था ऩछा उि 
सदस्मरे लफवाद हेना नहनुे कायण खरुाइा आदेश गनुाऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) को प्रलतकुर हनुे गयी कुनै सदस्मरे कुनै लफवादको कायवाहह य हकनायाभा सहबालग 
हनु रागेभा लफवादको कुनै ऩऺरे आवश्मक प्रभाण सहहत लफवादको कायवाहह हकनाया नगना लनवेदन 
ददन सक्नेछ  य सो सम्फन्धभा  काभ कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनसुाय हनुेछ । 

 (४) उऩदपा (३) अनसुाय लफवाद लनरुऩण हनु नसक्ने अवस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य 
(७) को ब्मफस्था अनसुायको सबारे तोकेको सलभलतरे काभ कायवाहह य हकनायाभा गनेछ । 

 (५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाा सबारे लफवादका ऩऺहरूराइा सोहह उऩदपा फभोजजभ गदठत 
सलभलतफाट लफवादको कायवाहह हकनाया हनुे कुयाको जानकायी गयाइा उि सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनु 
ऩठाउनऩुनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-६ 

लनणाम य अन्म आदेश 

४१. लनणाम गनुाऩने् (१) सलभलतरे सनुवाइाको रालग ऩेश बएको लफवाद हेदाा कुनै प्रभाण फझु्नऩुने 
फाॉहक नयहह लफवाद हकनाया गने अवस्था यहेको देजखएभा सोहह ऩेशीभा लफवादभा लनणाम गनुाऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनणाम गयेऩलछ लनणामको व्महोया लनणाम हकताफभा रेजख सलभलतभा 
उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे दस्तखत गनुाऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको लनणामको दपा ४२ य अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ 
खरुाउनऩुने हववयण खरेुको ऩूणा ऩाठ लनणाम बएको लभलतरे फहढभा सात ददन लबत्र तमाय गयी लभलसर 
साभेर याख्नऩुछा ।   

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन सभमाबाव अथवा अन्म कुनै भनालसफ 
कायणरे गदाा सोहह ददन लफवाद लनणाम गना नसक्ने बएभा आगालभ हप्ताको कुनै ददनको रालग अको 
ऩेशी तायेख तोक्नऩुनेछ । 
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४२. लनणामभा खरुाउनऩुने (्१) सलभलतरे दपा ४१ फभोजजभ गयेको लनणामको ऩूणाऩाठभा मस दपा 
फभोजजभका कुयाहरू खरुाइा अनसूुची-७ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनुाऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩूणाऩाठ तमाय गदाा फादी तथा प्रलतफादीको जजहकय, लनणाम गनुाऩने 
देजखएको हवषम, दवैु ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको हवषम खरुाउनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए देजख फाहेक ऩूणाऩाठभा देहामका कुयाहरू सभेत खरुाउन ुऩनेछ् - 

(क) तथ्मको ब्महोया ; 

(ख) लफवादको कुनै ऩऺरे कानून व्मवसामी याखेको बएभा लनजरे ऩेश गयेको फहस नोट 
तथा फहसभा उठाइएका भरु हवषमहरु; 

(ग) लनणाम गनाको रालग आधाय लरइएको प्रभाणका साथै दवैु ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाण 
तथा त्मसको हवश्लषेण; 

(घ) लनणाम कामाान्वमन गनाको रालग गनुाऩने हवषमहरूको लसरलसरेवाय उलरेखन सहहतको 
तऩलसर खण्ड; तथा 

(ङ) लनणाम उऩय ऩनुयावेदन राग्ने बएभा ऩनुयावेदन राग्ने जजलरा अदारतको नाभ य के 
कलत ददनलबत्र ऩनुयावेदन गनुाऩने हो सो सभेत ।  

      (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदेजख फाहेक देहामका कुयाहरु सभेत लनणामभा खरुाउन 
सक्नेछ्- 
(क) साऺी वा सजालभनको फकऩत्रको सायाॊश ; 

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा वा अवरम्फन गयेको बए सो नजीयको हववयण य लफवादभा उि 
नजीयको लसद्धान्त के कुन आधायभा रागू बएको हो अथवा रागू नबएको हो बने्न 
कायण सहहतको हवश्लषेण; 

(ग) लनणामफाट कसैराइा कुनै कुया ददन ुबयाउनऩुने बएको बए कसराइा के कलत बयाइा 
ददनऩुने हो सोको हववयण; तथा 

(घ) लफवादको क्रभभा कुनै भारसाभान वा प्रभाणको रुऩभा केहह वस्त ुसलभलत सभऺ ऩेश 
बएको बए सो भारसाभान वा वस्तकुो हकभा के गने हो बने्न हवषम । 

४३. प्रायजम्बक सनुवाइाभा लनणाम हनुसक्ने्  (१) सलभलतरे ऩहहरो सनुवाइाको रालग ऩेश बएको 
अवस्थाभा नै लफवादभा थऩ प्रभाण फजुझयहनऩुने अवस्था नयहेको देखेभा अथवा हदम्माद वा हकदैमा वा 
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सलभलतको ऺेत्रालधकाय नयहेको कायणरे लफवाद लनणाम गना नलभलने देखेभा ऩहहरो सनुवाइाभा नै लनणाम 
गना सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनणाम ऺेत्रालधकायको अबाव यहेको कायणरे बएको अवस्थाभा 
ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत वा स्थानीम तह वा अन्म लनकामभा उजयुी गना जान ुबलन सम्फजन्धत 
ऩऺराइा जानकायी ददन ुऩनेछ । 

४४. लनणाम सॊशोधन  ् (१) सलभलत सभऺ लफवादको ऩऺ वा कुनै सयोकायवारारे लफवादको लनणामभा 
बएको कुनै रेखाइाको त्रटुी सॊशोधन गयीऩाउन जजहकय लरइा लनणामको जानकायी बएको ऩैंलतस ददन 
लबत्र लनवेदन ददन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन ऩयी सलभलतरे हेदाा साभान्म त्रटुी बएको य सॊशोधनफाट लनणामको 
भूर आशमभा कुनै हेयपेय नहनुे देखेभा छुिै ऩचाा खडा गयी लनवेदन फभोजजभ लनणाम सॊशोधन गने 
आदेश ददनसक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदेश भूर लनणामको अलबन्न अङ्गको रुऩभा लरइनेछ । 

४५. लनणामभा हेयपेय गना नहनुे् (१) सलभलतका सदस्म अथवा अरु कसैरे ऩलन सलभलतका 
सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩलछ लनणामभा कुनै प्रकायको थऩघट वा केयभेट गना हुॉदैन । 

 (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोजजभ को कसयु गने कभाचायीराइा आवश्मक कायवाहीको रालग सम्फजन्धत 
लनकामभा रेजख ऩठाउनऩुनेछ ।  

४६. लनणाम बएऩलछ गनुाऩने कायवाहह् (१) उजयुी प्रशासकरे सलभलतफाट लनणाम बएऩश्चात लनणाम 
हकताफभा सलभलतका सदस्महरु सफैको दस्तखत बएको महकन गयी लनणाम हकताफ य लभलसर जजम्भा 
लरनऩुछा । 

 (२) मस ऐन फभोजजभ लनणामको ऩूणाऩाठ तमाय बएऩलछ सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩलछ उजयुी 
प्रशासकरे लनणामको कामाान्मवम गनाका रालग तत्कार गनुाऩने केहह कामा बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर 
अलबरेखको रागी ऩठानऩुछा । 

४७. लनणाम गनाऩने अवलध् (१) सलभलतरे प्रलतवाद दाजखर बएको वा फमान गनुाऩनेभा प्रलतफादीको 
फमान बएको लभलतरे तथा प्रलतवाद दाजखर नबएको वा फमान नबएकोभा सो हनुऩुने म्माद बिुान 
बएको लभलतरे नब्फे ददनलबत्र लफवादको अजन्तभ लनणाम गनुाऩनेछ ।  
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 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमावलध गणना गदाा भेरलभराऩको रालग ऩठाइाएको लफवादको हकभा 
भेरलभराऩको प्रहक्रमाभा रागेको सभम कटाइा अवलध गणना गनुाऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन लफवादभा फझु्नऩुने प्रभाण तथा ऩयुा गनुाऩने 
प्रहक्रमा फाॉहक नयही लफवाद लनणाम गना अङ्ग ऩलुगसकेको बए सो ऩगेुको ऩन्र ददनलबत्र अजन्तभ लनणाम 
गनुाऩनेछ । 

  

४८. अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश जायी गना सहकने ्
स्थानीम ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड (क )देजख (ङ )सम्भ उजलरजखत हवषमभा 
तत्कार अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश जायी गना सहकनेछ । मस्तो आदेश जायी गदाा लनवेदकरे ऩेश 
गयेको कागजात, लनजको अवस्था य वस्तगुत ऩरयजस्थलतको प्रायजम्बक छानहवन गयी तत्कार आदेश 
नगये लनवेदकराई ऩना सक्ने नकायात्भक प्रबावको भलुमाॊकन गनुा ऩदाछ । न्माहमक सलभलतरे जायी 
गने अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश अनसूुची ८ भा उलरेख गये फभोजजभ हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-७ 

सलभलतको सजचवारम 

४९. सलभलतको सजचवारम् (१) सलभलतको कामासम्ऩादनराइा सहजजकयणा गना एक सजचवारम यहने 
छ । 

 (२) उऩदपा (१) वभोजजभको सजचवारमभा कामाऩालरकारे आवश्मताअनसुाय उजयुी प्रशासक, 
अलबरेख प्रशासक तथा अन्म कभाचायीहरुको व्मवस्था गना सक्नेछ । सजचवारमको कामासम्ऩादनराइा 
व्मवजस्थत गना सजचवारम अन्तगात उजयुी शाखा/ पाॉट तथा अलबरेख शाखा/पाॉट यहन सक्नेछ । 

 

५०. उजयुी प्रशासकको काभ , कताव्म य अलधकाय्  मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए देजख फाहेक 
उजयुी प्रशासकको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ् 

(क) ऩेश बएका उजयुी , प्रलतवाद य अन्म लरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩगेुको बए कानून 
फभोजजभ राग्ने दस्तयु लरइा दताा गने य दताा गना नलभलने बए कायण जनाइा दयऩीठ 
गने; 
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(ख) हववादभा प्रभाणको रालग ऩेश बएका नक्कर कागजराइा सक्करसॉग लबडाइा दठक देजखएभा 
प्रभाजणत गने य लभलसर साभेर याख्न ेतथा सक्करभा केहह कैहपमत देजखएभा सो जनाइा 
सम्फजन्धत ऩऺको सहहछाऩ गयाइा याख्ने; 

(ग) ऩेश बएका लरखत साथ सॊरग्न हनुऩुने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ वा छैन बए 
ठीक छ वा छैन जाॉच्ने; 

(घ) सलभलतको आदेशरे जझकाउनऩुने प्रलतफादी , साऺी वा अन्म व्मजिको नाभभा म्माद जायी 
गने; 

(ङ) हववादका ऩऺराइा तायेख वा ऩेशी तायेख तोक्ने ; 

(च) सलभलत सभऺ ऩेश हनुऩुने लनवेदन दताा गयी आदेशको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गने ; 

(छ) कानून फभोजजभ वायेस लरने तथा गजु्रकेो तायेख थाम्ने लनवेदन लरइा आवश्मक 
कायवाही गने; 

(ज) सलभलतफाट बएको आदेश कामाान्वमन गने गयाउने ; 

(झ) सलभलतभा ऩेश वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फझु्ने , बऩााइा गने रगामतका कामाहरु गने; 

(ञ) आवश्मकतानसुाय सलभलतको तपा फाट ऩत्राचाय गने ; 

(ट) सलभलतको आदेशरे ताभेर गनुाऩने म्माद ताभेर गनेगयाउने , ताभेर बएको म्मादको 
ताभेरी जाॉची यीतऩूवाकको नबए ऩनु् जायी गने तथा अन्म अदारत वा लनकामफाट प्राप्त 
बएको गाउॉऩालरकारे ताभेर गरयददनऩुने म्माद ताभेर गने गयाउन;े 

(ठ) लनणाम हकताफ य उजयुीको लभलसर जजम्भा लरने ; 

(ड) सलभलतभा दताा बएका हववाद तथा लनवेदन रगामतका कागजातको अलबरेख तमाय गने 
य भालसक वा वाहषाक प्रलतवेदन ऩेश गनुाऩने लनकाम सभऺ प्रलतवेदन तमाय गयी 
सॊमोजकफाट प्रभाजणत गयाइा सम्फजन्धत लनकामभा ऩठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्भा यहेका उजयुीका लभलसरभा यहेका कागजातको यीतऩूवाक नक्कर ददने ; 

(ण) जजलरा अदारतभा ऩनुयावेदन राग्ने गयी लनणाम बएका हववादभा ऩनुयावेदन म्माद जायी 
गयी ताभेर गनेगयाउने; 

(त) अदारत वा अन्म कुनै लनकामभा हववादको लभलसर वा कुनै कागजात ऩठाउनऩुने बएभा 
सलभलतराइा जानकायी गयाइा लभलसर वा कागजात ऩठाउने तथा हपताा प्राप्त बएऩलछ 
कानून फभोजजभ सयुजऺत याख्न ेव्मवस्था लभराउने; 

(त) लनणाम हकताफ जजम्भा लरने ; तथा 



22 

 

(थ) ऩेश बएका लनवेदन रगामतका कागजातभा सलभलतफाट आदेश हनुऩुने वा लनकासा 
लरनऩुनेभा सलभलत सभऺ ऩेश गने । 

 

५१. अलबरेख प्रशासकको काभ , कताव्म य अलधकाय्  मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहेक 
अलबरेख प्रशासकको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ् 
 (क) लनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी्  

(२) लनणाम फभोजजभ चरन चराउनऩुने , कुनै कुया ददराइा बयाइा ददनऩुने रगामतका 
लनणाम कामाान्वमनका रालग गनुाऩने कामाहरु गने तथा लनणाम कामाान्वमनको 
अलबरेख याखी कानून फभोजजभ हववयण ऩठाउनऩुने लनकामहरुभा हववयण 
ऩठाउने; 

(३) लनणाम कामाान्वमनको क्रभभा लनवेदन ददएका ऩऺहरुको वायेस लरने , सकाय 
गयाउने, गजु्रकेो तायेख थभाउने रगामतका कामाहरु गने; 

(४) सलभलतको आदेशरे योक्का बएको वा अरु कुनै अदारत वा लनकामफाट योक्का बै 
आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाजखर चरान गनुाऩने बए सो गने; 

(५) लनणाम फभोजजभ लरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुाऩने बए सो सभेत 
गने; तथा 

(६) रेजखए देजख फाहेकको कुनै कामा लनणाम कामाान्वमनको क्रभभा गनुाऩने बएभा 
सलभलत सभऺ ऩेश गयी आदेश फभोजजभ गने । 

 (ख) अलबरेख सॊयऺण सम्फन्धी्  

(१) अलबरेख शाखाको येखदेख गयी लनणाम बएका लभलसर सयुजऺत याख्न ेय कानून 
फभोजजभ सडाउनऩुने कागजहरु सडाउने; 

(२) लनणाम बएका लभलसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दरुुस्त यहेनयहेको हेने य 
लभलसर कानून फभोजजभ गयी दरुुस्त अवस्थाभा याख्न;े 

(३) कानून फभोजजभ सडाउने कागजको हववयण तमाय गयी सो हववयण सयुजऺत 
यहने व्मवस्था गने; 

(४) अलबरेख शाखाभा प्राप्त बएको लभलसरहरुको सारफसारी अलबरेख याख्न ेय 
आवश्मकतानसुाय हववयण तमाय गने; तथा 
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(५) कुनै अदारत वा लनकामफाट अलबरेखभा यहेको लभलसर वा कुनै कागजात भाग 
बै आएभा यीतऩूवाक ऩठाउने य हपताा प्राप्त बएऩलछ यीतऩूवाक गयी सयुजऺत याख्न े
। 

५२. उजयुी प्रशासक वा अलबरेख प्रशासकको आदेश उऩयको लनवेदन् (१) मस ऐन फभोजजभ उजयुी 
प्रशासक वा अलबरेख प्रशासकरे गयेको आदेश वा कायवाही उऩय जचि नफझु्ने ऩऺरे सो आदेश वा 
कायवाही बएको ऩाॉच ददनलबत्र सलभलत सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछ । 

 (२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको लनवेदन उऩय सनुवुाइा गयी लनवेदन ऩेश बएको फहढभा 
सात ददन लबत्र लनवेदन उऩयको कायवाहह टुङ्गग्माउनऩुनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन उऩय 
आदेश वा लनणाम गनुाऩूवा केहह फझु्नऩुने बए सो फझेुय भात्र लनणाम वा आदेश गनुाऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-८ 

भेरलभराऩ सम्फन्धी व्मवस्था 

५३. लभराऩत्र गयाउने  ्(१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ लभराऩत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजयुीभा 
लभराऩत्र गयाउन सक्नेछ । 

 (२) हववादका ऩऺहरूरे लभराऩत्रको रालग अनसूुची -९ फभोजजभको ढाॉचाभा लनवेदन ददएभा सलभलतरे 
उजयुीभा लभराऩत्र गयाउन उऩमिु देखेभा लभराऩत्र गयाइददनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको लनवेदनको व्महोया सलभलतरे दवैु ऩऺराइा सनुाइा त्मसको 
ऩरयणाभ सम्झाइा ऩऺहरूको लभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभलत यहे नयहेको सोध्नऩुनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोजजभ सनुाउॉदा ऩऺहरूरे लभराऩत्र गना भञ्जुय गयेभा सलभलतरे ऩऺहरूको 
लनवेदनभा उलरेख बएको व्महोया फभोजजभको लभराऩत्र तीन प्रलत तमाय गयाउन ुऩनेछ । 

 (५) उऩदपा (४) फभोजजभको लभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइा ऩढीफाॉची सनुाइा लभराऩत्र गना भञ्जुय 
बएभा ऩऺहरूको सहहछाऩ गयाइा सलभलतका सदस्महरूरे लभराऩत्र कागज अनसूुची -१० फभोजजभको 
ढाॉचाभा प्रभाजणत गयी एक प्रलत सलभलतरे अलबरेखको रालग लभलसरभा याख्नऩुनेछ तथा एक -एक प्रलत 
फादी तथा प्रलतफादीराइा ददन ुऩनेछ । 
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५४. भेरलभराऩ गयाउन सक्ने  ्(१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ लभराऩत्र गना लभलने उजयुीभा 
ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाउन सक्नेछ । 

 (२) ऩऺहरूरे जनुसकैु तहभा हवचायाधीन यहेको प्रचलरत कानूनरे भेरलभराऩको भाध्मभफाट सभाधान 
गना सहकने हववादभा हववादका ऩऺरे सॊमिु रूऩभा सलभलत सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछन ्। 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ लनवेदन ददएकोभा भेरलभराऩफाट उजयुीको लनयोऩण हनु उऩमिु देजखएभा 
सलभलतरे त्मस्तो उजयुी भेरलभराऩको भाध्मभफाट लनयोऩण गना रेजख ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोजजभको आदेशऩलछ भेरलभराऩ सम्फन्धी कायवाहह प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच 
भेरलभराऩ गयाइा ददनऩुनेछ । 

 (५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकए फभोजजभ हनुेछ ।  

५५. उजयुी लनणाम गने्  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजयुीको 
लनयोऩण गना प्रहक्रमा फढाएकोभा भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजयुीको लनयोऩण हनु नसकेभा ऩऺहरूराइा 
उजयुीको ऩेशी तायेख तोहक कानून फभोजजभ कायवाही गयी सनुवाइा तथा लनणाम गने प्रहक्रमा फढाउन ु
ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) 
फभोजजभको उजयुीभा भेरलभराऩ वा लभराऩत्र हनु नसकेभा सलभलतरे अलधकाय ऺेत्र यहेको अदारतभा 
जाने बलन सनुाइा ददनऩुनेछ । 

५६. भेरलभराऩ वा लभराऩत्र हनु नसक्ने ्मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन कुनै 
उजयुीभा लभराऩत्र गयाउॉदा उजयुीको प्रकृलत वा लभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइा 
चरेको कुनै हववाद वा सावाजलनक तथा सयकायी सम्ऩजि वा हहतभा असय ऩने देजखएभा सलभलतरे 
त्मस्तो हववादभा लभराऩत्र गयाउने छैन ।तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइा अन्म व्महोयाफाट भात्र 
लभराऩत्र गना चाहेभा बने लभराऩत्र गयाइा ददनऩुनेछ । 

५७. भेरलभराऩको रालग प्रोत्साहन गने् (१) सलभलतरे सलभलत सभऺ सनुवाइाको रालग ऩेश बएको 
उजयुीभा भेरलभराऩ हनुसक्ने सम्बावना यहेको देखेभा ऩऺहरूराइा भेरलभराऩको रालग तायेख तोक्न 
सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको तायेखको ददन सलभलतरे हववादका ऩऺ तथा हवऩऺ, उऩजस्थत बएसम्भ 
ऩऺरे ऩत्माइा साथै लरइ आएका अन्म व्मजि सभेत उऩजस्थत गयाइा भेरलभराऩको रालग छरपर 
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गयाइा ऩऺहरूको फीचभा सहभलत बएभा सहभलत बए फभोजजभ लभराऩत्र कागज तमाय गना रगाइा 
लभराऩत्र गयाइा ददनऩुनेछ । 

 (३) उजयुीभा तोहकएको म्मादभा सलभलत सभऺ उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत बएय ऩलन तायेख 
गजुायी हववादभा तायेखभा नयहेको ऩऺ अथवा हववादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩलन हववादको 
ऩेटफोरीफाट उजयुीको ऩऺ कामभ हनुे देजखएको व्मजि सभेत भेरलभराऩको रालग उऩजस्थत बएभा 
सलभलतरे भेरलभराऩ गयाइा लभराऩत्रको कागज गयाइा ददनऩुनेछ । 

५८. प्रायजम्बक सनुवाइा ऩूवा भेरलभराऩ् (१) उजयुी प्रशासकरे प्रायजम्बक सनुवाइाको रालग सलभलत 
सभऺ उजयुी ऩेश हनुऩूुवा उजयुीभा भेरलभराऩ हनुसक्ने अवस्था देजखएभा वा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको 
लनवेदन लरइा आएभा लभराऩत्रको व्महोया खरेुको कागज तमाय गयी सलभलत सभऺ ऩेश गना सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा लभराऩत्रभा अजन्तभ सहभलत नजटेुको बए ताऩलन ऩऺहरू 
भेरलभराऩको रालग प्रहक्रमाभा जान सहभत बएभा उजयुी प्रशासकरे ऩऺहरूको लनवेदन लरइा उजयुीभा 
भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताा सभऺ ऩठाउने आदेशको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गना सक्नेछ । 

५९. भेरलभराऩकतााको सूची तमाय गने् (१) सलभलतरे भेरलभराऩको कामा गयाउनको रालग देहाम 
फभोजजभको मोग्मता ऩगेुको व्मजिहरूको हववयण खरुाइा सम्बाहवत भेरलभराऩकतााको सूची तमाय 
गनेछ् 

 (क) कजम्तभा भाध्मलभक तह उजिणा गयेको ; 
 (ख) कुनै याजनीलतक दर प्रलत आस्था याखी याजनीलतभा सहक्रम नयहेको ; तथा 
 (ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩहहचान फनाएको ।  

 (घ)  भेरलभराऩकतााको ४८ घण्टा तालरभ लरइ भेरलभराऩकतााको कामा गदै आएको  

 (ङ)  २५ फषा उभेय ऩयुा बएको ।  

 (च)  भाथी मोग्मताभा जनु सकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन तालरभ लरइ हार काभ 
 गरययहेकाको हकभा लनजराइ लनयन्तयता ददन सहकने ।  

 (२) भेरलभराऩकतााको सूची तमाय गयेऩलछ सलभलतरे सूची सबा सभऺ ऩेश गयी अनभुोदन गयाउन ु
ऩनेछ । 
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 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सूची अनभुोदन बएऩलछ सलभलतरे सावाजलनक जानकायीको रालग सूचना 
प्रकाशन गनुाऩनेछ तथा भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइा सो सूची उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ 
। 

६०. भेरलभराऩकतााको सूची अद्यावलधक गने  ्(१) सलभलतरे दपा ५९ फभोजजभ तमाय बएको सूची 
प्रत्मेक वषा अद्यावलधक गनुा ऩनेछ । 

 (२) प्रत्मेक वषा अद्यावलधक गयेको भेरलभराऩकतााको सूची सलभलतरे सबाफाट अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ 
। 

 (३) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ भेरलभराऩकतााको सूचीभा सूचीकृत हनु मोग्मता ऩगेुको 
व्मजिरे सलभलत सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको रालग अनसूुची-११ फभोजजभको ढाॉचाभा लनवेदन ददन 
सक्नेछ । 

६१. भेरलभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने ्(१) सलभलतरे दपा ६० फभोजजभ भेरलभराऩकतााको सूची 
अद्यावलधक गदाा देहामको अवस्थाका भेरलभराऩकतााको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्- 

(क) लनजको भतृ्म ुबएभा ; 

(ख) लनजरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइाऩाउॉ बने्न लनवेदन ददएभा; 
(ग) लनजरे नैलतक ऩतन देजखने पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाएभा ; 

(घ) लनज कुनै सॊस्थासॉग सम्फद्ध यहेकोभा सो सॊस्था खायेज वा हवघटन बएभा ; य 

(ङ) सलभलतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोजजभ लनजराइा सूचीफाट हटाउने 
लनणाम गयेभा । 

(च)  फसइ सयाइ गयेभा । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरलभराऩकतााहरूको नाभावरी सलभलतरे 
सावाजलनक सूचनाको रालग प्रकाशन गनुाऩनेछ । 

६२. भेरलभराऩको रालग सभमावलध तोक्ने्  (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराको रालग 
भेरलभराऩकताा ऩठाउॉदा फहढभा लतन भहहना सम्भको सभम तोहक ऩठाउनेछ । 

 (२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् वहढभा तीनजना फाट भेरलभराऩ गयाउने गयी 
तोक्नऩुनेछ ।   
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६३. भेरलभराऩकतााको छनौट् (१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामाको रालग हववादका 
ऩऺहरूराइा एक जना भेरलभराऩकतााको छनौट गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरलभराऩकतााको रालग सहभलत नबएभा 
सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा लतन जना भेरलभराऩकतााको छनौट गनुाऩनेछ । 

 (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩकतााको नाभभा सहभलत हनु नसकेभा सलभलतरे भेरलभराऩकतााको 
सूचीभा यहेका भेरलभराऩकतााहरू भध्मेफाट दवैु ऩऺफाट एक -एक जना भेरलभराऩकताा छनौट गना 
रगाइा तेस्रो भेरलभराऩकताा छनौट गरयददन ुऩनेछ । 

 (४) उजयुीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩकतााको सूचीभा नयहेको मस ऐन फभोजजभ 
भेरलभराऩकताा हनु अमोग्म नबएको कुनै व्मजि वा सॊस्थाफाट भेरलभराऩ प्रहक्रमा अगाडी फढाउन 
सहभत बै लरजखत लनवेदन ददएभा सलभलतरे त्मस्तो व्मजि वा सॊस्थाराइा भेरलभराऩकताा तोहक 
ददनऩुनेछ । 

६४. भेरलभराऩकतााको ऩरयवतान् (१) सलभलतरे देहामको अवस्था ऩरय ऩऺहरूरे लनवेदन ददएको 
अवस्थाभा भेरलभराऩकताा ऩरयवतान गरयददन ुऩनेछ्- 

(क) दपा ६१ फभोजजभ भेरलभराऩकतााको सूचीफाट हटाउने अवस्था बएभा ; 

(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभलतभा भेरलभराऩकताा हेयपेय गना भञ्जुय बएभा ; 

(ग) हववादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकताा प्रलत अहवश्वास यहेको लरजखत जानकायी 
गयाएभा; 

(घ) कुनै कायणरे भेरलभराऩकताारे भेरलभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा ; 

(ङ) हववादको हवषमवस्तभुा भेरलभराऩकतााको कुनै स्वाथा यहेको भेरलभराऩकताारे 
जानकायी गयाएभा वा कुनै स्रोतफाट सलभलत सभऺ जानकायी बएभा; तथा 

(च) भेरलभराऩकताारे भेरलभराऩकतााको हैलसमतरे कामा गदाा दपा ६६ तथा अन्म 
प्रचलरत कानून फभोजजभ ऩारन गनुाऩने आचयण ऩारन नगयेभा । 

 (२) भेरलभराऩकताा ऩरयवतानको कायणरे तोहकएको सभमभा भेरलभराऩको कामा सम्ऩन्न हनु नसक्ने 
बएभा सलभलतरे फहढभा एक भहहना सम्भको सभम थऩ गना सक्नेछ । 
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६५. भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा गने प्रहक्रमा्  (१) सलभलतरे कुनै उजयुी भेरलभराऩको रालग 
भेरलभराऩकताा सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइा भेरलभराऩकतााको सम्ऩका  उऩरब्ध गयाइा भेरलभराऩकताा 
सभऺ उऩजस्थत हनुे तायेख तोहक देहाम फभोजजभको कागज साथै याजख रेजख ऩठाउन ुऩनेछ् 

(क) उजयुीको सायसॊऺेऩ वा भखु्म भखु्म कागजातको प्रलतलरऩी ; 

(ख) उजयुीको ऩऺ वा वायेस बए वायेसको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध बएसम्भ 
टेलरपोन नम्फय, इाभेर, फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩका  हववयण; तथा 

(ग) भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रहक्रमा सम्ऩन्न गनुाऩने स्थान य सभम ।  

 (२) भेरलभराऩकताारे सलभलत सभऺ भाग गयेभा उजयुीका कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

 (३) भेरलभराऩको रालग तोहकएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन लबत्र उजयुीको ऩऺहरू सलभलत 
सभऺ उऩजस्थत हनुे गयी तायेख तोक्न ुऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन भेरलभराऩकताारे तोहकएको सभम अगावै 
उजयुी सलभलत सभऺ हपताा ऩठाउने लनणाम गयेभा सो लनणामको जानकायी बएको सात ददन लबत्र 
ऩऺहरूराइा सलभलत सभऺ उऩजस्थत हनुेगयी ऩठाउन ुऩनेछ । 

६६. भेरलभराऩभा अवरम्फन गनुाऩने प्रहक्रमा् (१) सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩको 
रालग छरपर गने तथा अन्म कामा गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरलभराऩकतााराइा सोको 
जानकायी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकताारे अन्म कुनै स्थानको 
छनौट गना फाधा ऩनेछैन । 

 (२) ऩऺहरूराइा उऩदपा (१) फभोजजभ भेरलभराऩकताारे तोकेको स्थानभा तोहकएको सभमभा 
उऩजस्थत हनुे दाहमत्व यहनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभको दाहमत्व ऩऺहरूरे ऩयुा नगयेभा भेरलभराऩकताारे भेरलभराऩको प्रहक्रमा 
फन्द गयी सलभलतराइा सोको लरजखत जानकायी गयाइा उजयुीको कागजात हपताा ऩठाउन सक्नेछ । 

 (४) भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकताारे ऩऺहरूफीचभा सहजकतााको बलूभका गनेछ य उि 
बलूभका लनवााह गने क्रभभा लनजरे ऩऺहरू फाहेक देहामका व्मजिहरूसॉग सभेत एकर वा साभूहहक 
वाताा गना सक्नेछ् 

(क) हववादको हवषमभा जानकायी यहेको उजयुीका ऩऺरे योजेको व्मजि ; तथा 
(ख) हववादको हवषमवस्तकुो फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी ।  
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 (५) भेरलभराऩकताारे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग देहाम फभोजजभ वाताा गना सक्नेछ्  

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताा ; तथा 
(ख) टेलरपोन वाताा , लबडीमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट वातााराऩ । 

 (६) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनको भान्मता हवऩयीत नहनुेगयी ऩऺहरूको सहभलतभा 
भेरलभराऩकताारे भेरलभराऩको कामाहवलध लनधाायण गना सक्नेछ । 

६७. भेरलभराऩकतााको आचयण् (१)भेरलभराऩकताारे देहाम फभोजजभको आचयण ऩारन गनुाऩनेछ्- 

(क) भेरलभराऩ सम्फन्धी कायवाही लनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुाऩने ; 

(ख) कुनै ऩऺप्रलत झकुाव , आग्रह, ऩूवााग्रह नयाख्न ेवा याखेको देजखने कुनै आचयण वा 
व्मवहाय नगने; 

(ग) कुनै ऩऺराइा डय , त्रास, झकु्मान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन नहनुे; 
(घ) हववाद कामभ यहेको अवस्थाभा हववादको कुनै ऩऺसॉग आलथाक कायोफायभा 

सॉरग्न नहनु;े 

(ङ) भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत कानून तथा अन्म स्थाहऩत भान्मता 
हवऩयीत आचयण गना नहनु;े 

(च) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक , सदबावऩूणा य सफै ऩऺप्रलत 
सभान व्मवहाय कामभ गने; 

(छ) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गयेको हवषमवस्तकुो गोऩनीमता कामभ 
याख्न;े तथा 

(ज) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात वा वस्त ुप्रहक्रमा 
सम्ऩन्न बएऩलछ वा लनज प्रहक्रमाफाट अरग बएऩलछ सम्फजन्धत ऩऺराइा सयुजऺत 
हपताा गने । 

 (२) सलभलतरे कुनै भेरलभराऩकताारे उऩदपा (१) फभोजजभको आचयण ऩारना नगयेको उजयुी ऩयी वा 
सो हवषमभा स्वमॊ जानकायी प्राप्त गयी छानहवन गदाा व्महोया दठक देजखए त्मस्तो भेरलभराऩकतााराइा 
भेरलभराऩकतााको सूचीफाट हटाउनेछ । 

६८. लरखत तमायी य लभराऩत्र् (१) भेरलभराऩकताारे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात भेरलभराऩको 
रालग दवैु ऩऺ सहभत बएकोभा लभराऩत्र गयाइा सहभलत बएको हवषमवस्त ुफभोजजभको लभराऩत्रको 
लरखत तमाय गरय सलभलत सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ । 
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६९. भेरलभराऩ नबएको उजयुीभा गनुाऩने कायवाही् (१) भेरलभराऩकताारे ऩऺहरु फीचभा भेरलभराऩ 
हनु नसकेभा सो व्महोया खरुाइा प्रलतवेदन तमाय गयी हववादका सफै कागजात सहहत सलभलतभा हपताा 
ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा भेरलभराऩकताारे ऩऺहरुराइा सलभलत सभऺ हाजीय हनु जाने फहढभा 
सात ददनको म्माद तोहक ऩठाउन ुऩनेछ । 

७०. भेरलभराऩ नबएको उजयुीभा लनणाम गनुाऩने् (१)स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को हवफादभा 
सलभलतरे भेरलभराऩको रालग ऩठाएको उजयुीभा ऩऺहरुफीच भेरलभराऩ हनु नसहक भेरलभराऩकतााको 
प्रलतवेदन सहहत प्राप्त हनु आएभा कानून फभोजजभ कायवाही गयी लनणाम गनुाऩछा । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन देहाम फभोजजभको उजयुीभा अलधकायऺेत्र 
ग्रहण गने सम्फजन्धत अदारत वा लनकामभा उजयुी गना जान ुबलन सनुाइा ऩठाइा ददनऩुछा्- 

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको हववादभा; तथा 
(ख) कुनै अदारत वा लनकामफाट भेरलभराऩको रालग प्रहेषत बएको हववादभा 

। 

 (३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोजजभको हववादभा सम्फजन्धत अदारत वा लनकामभा ऩठाउॉदा 
हाजजय हनु जाने तायेख तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत नक्कर खडा गयी अलबरेख याजख सक्कर 
लभलसर सम्फजन्धत अदारत वा लनकामभा ऩठाउनऩुनेछ । 

७१. भेरलभराऩ दस्तयु् भेरलभराऩभा जाने हववादको हकभा भेरलभराऩकताारे ऩऺहरुरे सहभलतभा 
ददन भञ्जुय बएदेजख फाहेक कुनै प्रकायको दस्तयु राग्नेछैन ।तय ऩऺहरूको सहभलतभा 
भेरलभराऩकताारे ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५००।-/५००।- लरन ऩाउनेछन ।  

७२. सभदुाम स्तयभा हनुे साभदुाहमक भेरलभराऩ प्रवधान गना कभाचायी तोक्न सक्ने् (१) सलभलतरे 
स्थानीम स्तयभा भेरलभराऩ प्रवद्धान गनाको रालग कामाऩालरकाभा अनयुोध गयेभा कभाचायी खटाइा 
सभदुाम स्तयभा भेरलभराऩको प्रवद्धानात्भक कामाक्रभ गना सहकनेछ । 

(२) सभदुाम स्तयभा हनुे साभदुाहमक भेरलभराऩको हकभा दपा ५९ (१) अनसुायको मोग्मता तथा 
अनबुव नबएका भेरलभराऩकताावाट भेरलभराऩ गयाउन वाधा ऩने छैन । 

(२) सलभलतरे सभदुामस्तयभा हनुे साभदुाहमक भेरलभराऩको कामाहवलध तोके वभोजजभ हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद-९ 

लनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी व्मवस्था 

७३. सजचवारमको जजम्भेवायी् कामाऩालरकाको प्रत्मऺ लनमन्त्रण य लनदेशनभा यहह सलभलतको लनणाम 
कामाान्वमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩूणा कामाको येखदेख गने जजम्भेवायी वहन गनुाऩनेछ । 

७४. सहमोग गनुाऩने् (१) गाउॉऩालरका कामाारम तथा सो अन्तगातका सफै वडा कामाारम तथा 
अन्म कामाारमरे मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे गयेको लनणाम फभोजजभ व्मजि वा 
सॊस्था वा अन्म कसैसॉग असरु गनुाऩने जयीवाना वा अन्म यकभ असरुउऩय गना सहमोग गनुाऩनेछ । 

 (२) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे असूर गनाऩने जयीवाना , लफगो वा अन्म कुनै 
प्रकायको यकभ असरुउऩय नबइा उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका कामाारमहरुरे कुनै 
लसपारयश वा कुनै कामा गरयददने छैनन ्। 

७५. असरुउऩय गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺसॉग जयीवाना वा 
लफगो वा अन्म कुनै प्रकायको असरु उऩय गनुाऩने बएभा सो ऩऺरे जयीवाना लतना फझुाउन लमाएभा 
फजुझ सदयस्माहा गयी जयीवानाको रगत किा गनुाऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ असरुउऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा 
जयीवाना यकभ सभेतको हववयण गाउॉऩालरकाको कामाारमका साथै सफै वडा कामाारमभा सभेत 
अलबरेखको रालग ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (३) सम्फजन्धत कामाारमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेजख आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीवाना यकभ 
असरुउऩय गयी अलबरेख शाखाभा सदयस्माहा गना ऩठाउन ुऩनेछ । 

   

७६. बयीबयाउ गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुनै लनणाम फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको 
दस्तयु, वा अन्म कुनै प्रकायको यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइाऩाउने बएभा बयाइाऩाउने ऩऺरे बयीददनऩुने 
ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइाददनऩुने स्रोत खरुाइा अनसूुची-१२ फभोजजभको ढाॉचाभा लनवेदन ददन ुऩनेछ 
। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनवेदन ददॉदा मथासम्बव नगद यहेको फैँक खाता वा कुनै सहकायी वा 
फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा लरराभ लफक्री गयी असरुउऩय गनुाऩने अवस्था बएभा कुनै 
अचर सम्ऩजिको व्महोया खरुाइा लनवेदन ददन ुऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभको लनवेदनभा दपा ७८ फभोजजभको हववयण खरुाइा लनवेदन ददन ुऩनेछ  
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७७. चरनचराइाददने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुनै लनणाम फभोजजभ कुनै सम्ऩजि वा 
अलधकाय वा कुनै हवषमवस्त ुवा सेवा वा अन्म कुनै हवषमको चरन ऩाउने ठहयेको ऩऺरे त्मस्तो चरन 
ऩाउने हवषमको हववयण खरुाइा अलबरेख प्रशासक सभऺ अनसूुची-१३ को ढाॉचाभा लनवेदन ददन ुऩनेछ 
। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनवेदन ऩयेभा अलबरेख प्रशासकरे लनणाम फभोजजभको हवषमको चरन 
चराइाददन ुऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन ददॉदा चरन चराउनऩुने सम्ऩजिको दपा ७८ फभोजजभको 
हववयण खरुाउन ुऩनेछ । 

७८. सम्ऩजिको हववयण खरुाउनऩुने् बरयबयाउ गना वा चरन चराइ ऩाउनको रालग लनवेदन ददने 
हववादको ऩऺरे लनवेदनभा सम्ऩजिको हववयण उलरेख गदाा देहाम फभोजजभको हववयण खरुाउन ुऩनेछ्- 

  (क) अचर सम्ऩजिको हववयण  

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय हकलरा ; 

(२) घय जग्गाको हकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर ;;    

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा कवर य सम्बव बएसम्भ वगाहपट ; 

(४) घय जग्गाको अवजस्थती आवास वा  औद्योलगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको 
व्महोया; 

(५) कच्ची वा ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको व्महोया ; 

(६) घयजग्गाको स्वालभत्व यहेको व्मजिको नाभ थय साथै स्वालभत्व बन्दा पयक 
व्मजिको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म 
हववयण; तथा 

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदलफहक्र हनु सक्ने न्मूनतभ भूलम ।  

  (ख) चर सम्ऩजिको हववयण्  

(१) चरसम्ऩजि यहेको ठाउॉ तथा बोग वा लनमन्त्रण याख्नकेो नाभ थय ; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातावारको साथै फैँक तथा शाखाको नाभ ; 

(३) चर सम्ऩजिको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बाहवत लफहक्र भूलम ; तथा 
(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩजि बए अवस्था , प्रकृलत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको 

साइज य सॉख्मा । 

७९. सम्ऩजि योक्का याख्ने्  (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७५ वा ७६ फभोजजभ लनणाम कामाान्वमनको 
रालग लनवेदन ऩयेऩलछ देखाइएको सम्ऩजिको हकभा आवश्मक ऩने जलत जेथा योक्का याख्न ेसम्फन्धभा 
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लनणामको रालग कामााऩालरका सभऺ ऩेश गने य कामाऩालरकाफाट योक्का याख्न ेलनणाम गयेऩछी लनणाम 
फभोजजभ जेथा योक्का याख्नको रालग सो जेथा दताा यहेको कामाारम वा यजजषे्डशन गने कामाारमभा रेजख 
ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (२) फारी, ब्माज , फहार रगामतको सम्ऩजिको हकभा लनवेदन ऩयेको फहढभा दइुा ददन लबत्र सम्ऩजि 
तामदात गना रगाइा तामदात गदााको सभमभा नै आवश्मक ऩने जलत सम्ऩजि वा सोफाट प्राप्त हनुे 
फारी, फहार, ब्माज, भनुापा आदद आम लनमन्त्रण गनुा वा योक्का याख्नऩुछा य त्मसको बऩााइा सम्फजन्धत 
ऩऺराइा ददनऩुछा । 

 (३) दपा ७८ को देहाम (ख) फभोजजभको सम्ऩजिको हकभा बरयबयाउको रालग आवश्मक ऩने जलत 
सम्ऩजि योक्का याखी योक्काको सूचना आवश्मकता अनसुाय रेखा शाखा वा सम्फजन्धत फैँक वा सम्फजन्धत 
लनकामभा तरुुन्त रेजख ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (४) सम्ऩलत योक्का सम्वजन्ध आदेश अनसूुची १४ फभोजजभ हनुेछ । 

 
८०. सम्ऩजि लरराभ गदाा अऩनाउनऩुने कामाहवलध् (१) कामाऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ बयीबयाउ 

गनुाऩने लफगो वा कोटा पी वा त्मस्तै कुनै यकभ असरुउऩय गना दपा ७८ को देहाम (क) फभोजजभ 
सम्ऩजिको हववयण खरुाइा दखाास्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ बयीददनऩुने व्मजिराइा फझुाउनऩुने यकभ 
फझुाउन सात ददनको म्माद ददइा सूचना जायी गनुाऩछा । 

 (२)उऩदपा (२)फभोजजभको म्मादभा यकभ फझुाउन नलमाएभा त्मस्तो बयीददनऩुने व्मजिको बयीऩाउने 
व्मजिरे देखाएको दपा ७८ को देहाम (क) फभोजजभको सम्ऩजि तामदात गयी लमाउनऩुछा ।  

 (३) दण्ड, जयीवाना, सयकायी लफगो वा कुनै अदारत वा लनकाम वा गाउॉऩालरका वा सलभलतको लनणामरे 
असरु उऩय गनुाऩने कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असरुउऩय हनुऩुने व्मजिरे फझुाउन नलमाएभा 
लनजको जनुसकैु अचर सम्ऩजि पेरा ऩयेभा तामदात गयी योक्का याख्नऩुछा । 

 (४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन जेथा जभानत वा कुनै प्रकायको नगद धयौट 
दाजखर गयेको हकभा सो सम्ऩजिफाट खाम्ने जलत यकभको रालग उऩदपा (३)फभोजजभ गरययहन ुऩदैन 
। 

 (५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩलछ उि अचर सम्ऩजिको लरराभको सूचना सम्फजन्धत 
ऩऺराइा ददइा सवासाधायणको जानकायीको रालग लरराभ हनुे लभलत य सम्ऩजिको हववयण सहहतको 
सावाजलनक सूचना गाउॉऩालरका , जजलरा प्रशासन कामाारम , जजलरा अदारत , जजलरा सभन्वम सलभलतको 
कामाारम तथा कोष तथा रेखा लनमन्त्रकको कामाारमभा टाॉस्न रगाउन ुऩनेछ । 

 (६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचनाभा तोहकएको ददनभा उि सूचनाभा तोहकएको सम्ऩजि ऩञ्चहकते 
भोरफाट भालथ फढाफढ प्रहक्रमा फभोजजभ लरराभ गनुाऩनेछ । 
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 (७) लरराभ प्रहक्रमाभा सम्बव बएसम्भ जजलरा अदारत, जजलरा प्रशासन कामाारम वा स्थानीम प्रशासन 
कामाारम, स्थानीम प्रहयी कामाारम तथा गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका अन्म सयकायी कामाारमका 
प्रलतलनलधराइा योहवयभा याख्न ुऩनेछ ।  

 (८) उऩदपा (६) फभोजजभ गदाा उि सम्ऩजि कसैरे ऩलन लरराभ सकाय नगयेभा सोहह प्रहक्रमाफाट 
ऩनु् दोस्रोऩटक लरराभ गनुाऩनेछ तथा दोस्रोऩटक गदाा ऩलन कसैरे लरराभ सकाय नगयेभा बयाइाऩाउने 
ऩऺ लनवेदकराइा नै उि सम्ऩजि ऩञ्चहकते भोरभा सकाय गना रगाउन ुऩनेछ । 

 (९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाा लनवेदकरे सम्ऩजि सकाय गना नचाहेभा ऩलछ अको जेथा खलुन आएका 
फखत कानून फभोजजभ गनेगयी लनजको लनवेदन ताभेरीभा याखी लरराभभा चढाइाएको सम्ऩजि पुकुवा 
गयीददन ुऩछा ।  

 (१०) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन गाउॉऩालरकाको कुनै यकभ असरु उऩय 
गने क्रभभा लरराभ गदाा कसैरे सकाय नगयेभा जलतभा सकाय हनु्छ त्मलतभा नै सो सम्ऩजि लरराभ 
गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩगु यकभको हकभा कानून फभोजजभ अन्म सम्ऩजि वा प्रहक्रमाफाट 
असरुउऩय गनुा ऩनेछ । 

८१. तामदात गने प्रहक्रमा् (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ सम्ऩजि तामदात गनुाऩदाा 
कजम्तभा वडा सजचव स्तयको कभाचायी खटाइा त्मस्तो अचर सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम स्ऩष्ट खलुने 
गयी तामदात गना रगाउन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभाचायीरे तामदात गनुाऩने सम्ऩजिको चरन चलतीको भूलम 
कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चहकते भोर कामभ गयी भचुलुका खडा गयी अलबरेख प्रशासक सभऺ प्रलतवेदन 
सहहत ऩेश गनुा ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चहकते भोर कामभ गदाा देहाम फभोजजभक कुयाराइा आधाय लरइा कामभ 
गनुा ऩनेछ् 

(क) लनवेदकरे लनवेदनभा खरुाएको भूलम; 

(ख) लनणामभा उलरेख बएको बए सो भूलम ; 

(ग) ऩऺरे जभानत वा कुनै अन्म प्रमोजनको रालग कामाऩालरका सभऺ लनवेदन 
ददॉदा खरुाएको भूलम; 

(घ) तामदात गदाा बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनसुायको भूलम ; 

(ङ) भारऩोत कामाारमरे कामभ गयेको न्मूनतभ भूलम ; 

(च)  अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी लनकामरे कुनै भूलम कामभ गयेको बए सो 
भूलम; 

(छ) ऩञ्चहकते भोर कामभ गनुाबन्दा तत्कार अगावै कुनै खरयदलफहक्र बएको बए सो 
भूलम । 
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स्ऩहष्टकयण  ् “ऩञ्चहकते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩजि लफहक्र गनुाऩदाा लफहक्रहनुे न्मनुतभ 
भूलमराइा सम्झनऩुछा । 

 (४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा देहाम फभोजजभको कुयाराइा सभेत ध्मानभा याख्नऩुनेछ् 
(क)  औद्योलगक वा व्माऩारयक वा आवास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग  जोलडएको 

छ वा छैन; तथा 
(ख) गाउॉऺेत्रलबत्र ऩने घयको हकभा घयको वताभान अवस्था सम्फन्धभा प्राहवलधक 

भलुमाॉकन प्रलतवेदन । 

८२. खाम्नेजलत भात्र लरराभ गनुाऩने् (१) कामाऩालरकारे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गदाा 
असरुगनुाऩने फाॉहक खाम्ने जलत सम्ऩजिभात्र लरराभ गनुा ऩनेछ । 

 (२) सम्ऩजि लरराभ गदाा सकाय बएको यकभ असरुउऩय गनुाऩने बन्दा फहढ बएभा सो फहढ बएको 
जलत यकभ सम्ऩजिवार ऩऺराइा हपताा गयीददन ुऩछा । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ हपताा ऩाउने ऩऺ लरराभ गदााको फखत उऩजस्थत नबएको बए यकभ 
हपताा लरन आउनबुनी लनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयी जझकाइा यकभ हपताा गनुाऩछा । 

 (४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा सम्फजन्धत ऩऺ यकभ हपताालरन नआएभा उि यकभ सजञ्चतकोषभा 
दाजखर गयी आम्दानी फाॉलध सदयस्माहा गनुाऩछा । 

 (५) अलबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गयेको सम्ऩजि सकाय गने ऩऺको नाभभा सम्ऩजि 
दताा नाभसायीको रालग सम्फजन्धत कामाारम वा लनकामभा ऩत्राचाय गयी लनजराइा सम्ऩजिको चरनऩूजॉ 
उऩरब्ध गयाइा आवश्मक ऩये सो सम्ऩजिको चरन चराइाददन ुऩछा । 

 (६) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन दपा ८० फभोजजभको लरराभ प्रहक्रमा 
अगाडी फहढसकेऩलछ बयाउनऩुने यकभ फझुाउन लमाए ऩलन सो यकभ नफजुझ सम्ऩजि लरराभ गनुाऩनेछ 
। 

८३. लरराभ उऩयको उजयुी  ्मस ऐन फभोजजभ बएको लरराभको प्रहक्रमाभा जचि नफझु्ने ऩऺरे जनु 
प्रहक्रमा उऩय जचि नफझेुको हो सो बएको ऩन्र ददन लबत्र सलभलत सभऺ उजयुी ऩेश गयी बएको 
आदेश फभोजजभ गनुाऩनेछ । 

८४. लफगो बयाउॉदा वा चरनचराउॉदा रागेको खचा्  मस ऐन फभोजजभ लफगो बयाउॉदा वा 
चरनचराउॉदा रागेको खचा लफगो बयीददनऩुने वा चरनददनऩुने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुाऩनेछ । 

८५. मथाजस्थलतभा याख्ने्  कामाऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइा भाग्न वा लफगो बयाइाऩाउन 
कुनै सम्ऩजि देखाइा लनवेदन ऩयेऩलछ लफगो बयाउने वा चरनचराउने कामा सम्ऩन्न नबए सम्भको रालग 
उि सम्ऩजि हक हस्तान्तयण गना , बत्काउन , लफगाना तथा कुनै प्रकायको लनभााण कामा गयी उि 
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सम्ऩजिको स्वरुऩ ऩरयवतान गना नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदेश जायी गयी 
उि सम्ऩजि मथाजस्थलतभा याख्नऩुनेछ । 

८६. लनवेदनफाट कायवाही गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोजजभ बएको 
आदेश हवऩरयत कुनै सम्ऩजिको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतान आदद गयेको लनवेदन ऩयेभा उि 
लनवेदन दताा गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा लतन ददनको म्माद जायी गयी लनजराइा हाजजय गयाइा सो 
लनवेदन सलभलत सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ । 

 (२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन ऩेश हनु आएभा ऩऺराइा नमाॉ उजयुी दताा गना नरगाइा 
उि लनवेदनफाट नै आवश्मक कायवाही गयी लनणाम गनुा ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदनको 
व्महोयाफाट लनवेदन सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्र नऩने हवषमभा ऩयेको देजखएभा सलभलतरे उि हवषमभा 
ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत वा लनकाम सभऺ जान सनुाइा ददन ुऩनेछ । 

८७. चरन चराउने सूचना् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणाम फभोजजभ चरन चराइा ऩाउन 
लनवेदन ऩयेभा चरन चराउने लभलत खरुाइा परानो लभलतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन 
कभाचायी खहटइा आउने हुॉदा सो लभलत अगावै घय जग्गा खालर गयीददन ुबलन चरन ददनऩुने ऩऺको 
नाभभा सूचना जायी गनुा ऩनेछ । 

 (२) चरन ददनऩुने सम्ऩजि उजयुीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा यहेको बएभा अलबरेख 
प्रशासकरे सोहह ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना जायी गनुाऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोहकएको लभलतभा खहटइा जाॉदा घयजग्गा खारी गयेको बए सम्फजन्धत 
कभाचायीरे चरन चराइा ददएको भचुलुका खडा गयी तथा घयजग्गा खारी नगयेको बए खारी गयाइा 
चरन चराइा चरन चराएको भचुलुका खडा गयी प्रलतवेदन साथ अलबरेख शाखाभा ऩेश गनुाऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद-१० 

हवहवध 

८८. नक्कर लनवेदन् (१) सलभलत सभऺ दताा यहेको उजयुीको कुनै सयोकायवारा ऩऺरे हववादको 
लभलसरभा यहेको कुनै कागजऩत्रको नक्कर लरनको रालग लनवेदन ददएभा सलभलतरे उि ऩऺराइा सो 
कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन ददॉदा सम्फजन्धत ऩऺरे उजयुी शाखाभा यहेको लभलसरको नक्कर 
लरनऩुदाा उजयुी प्रशासक तथा अलबरेख शाखाभा यहेको लभलसरको नक्कर लरनऩुने बएभा अलबरेख 
प्रशासक सभऺ लनवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन ददनको एघाय फजे अगावै ऩेश बएभा सम्फजन्धत कभाचायीरे सोहह 
ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेश बएभा सम्बव बएसम्भ सोहह ददन नबए सोको बोलरऩलट नक्कर उऩरब्ध 
गयाउनेछ । 

 (४) उऩदपा (१) फभोजजभ लनवेदन ददॉदा पयक पयक उजयुीको रालग पयक पयक लनवेदन ददन ु
ऩनेछ । 

 (५) हववादको कुनै ऩऺरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनवेदन ददॉदा नक्करको सिाभा कागजऩत्रको पोटो 
जखच्ने अनभुलत भागेभा सो ददनऩुनेछ । 

 (६) नक्कर लनवेदन ददॉदा अनसूुची-१५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

८९. नक्कर दस्तयु् (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नक्कर वा पोटो जखच्नको रालग 
लनवेदन ददने ऩऺसॉग देहाम फभोजजभको दस्तयु लरइा नक्कर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ् 

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩषृ्ठको रू ५। –रुऩैमाॉको दयरे; 
(ख) सलभलतको लनणाम कागजको हकभा प्रलत सक्कर ऩानाको प्रलत ऩषृ्ठको रू ५। –रुऩैमाॉको 

दयरे; तथा 
(ग) लरखत कागजऩत्रको नक्कर नलरइा पोटो जखच्न चाहेभा प्रलत ऩानाको रू ५। –   

रुऩैमाॉको दयरे । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून फभोजजभ नक्कर दस्तयु 
नराग्ने ऩऺराइा मस दपा फभोजजभको दस्तयु राग्नेछैन । 

 (३) मस दपा फभोजजभ नक्कर उताय गयी रैजाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाा रागेको खचाको व्मवस्था 
आपै गनुा ऩनेछ । 

९०. दस्तयु उलरेख गने् (१) नक्कर प्रभाजणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नक्कर प्रभाजणत गदाा नक्कर रैजाने 
ऩऺको नाभ थय तथा उजयुीभा हैलसमतका साथै नक्कर उताय गयेवाऩत दाजखर गयेको दस्तयु य नक्कर 
ऩाना सभेत उलरेख गयी नक्कर ददएको व्महोया जनाइा नक्कर प्रभाजणत गनुा ऩनेछ । 
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९१. दस्तयु चिुा नबइा नक्कर नददइने् सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे 
नक्कर उताय गदाा दपा ८९ फभोजजभ राग्ने दस्तयु दाजखर नगदाासम्भ नक्कर ददनेछैन य सो नक्करको 
आलधकारयकता प्रभाजणत गना ऩाउने छैन ।  

९२. प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुे्  मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन उजयुीसॉग 
सम्फजन्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया रेजखएको बए सोभा रेजखए जलतको हकभा सोहह फभोजजभ 
हनुेछ । 

९३. लनमभ फनाउने अलधकाय्  सलभलतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामाान्वमनको रालग आवश्मक 
लनमभ फनाउन सक्नेछ । 
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ऄनसूुची-१ 

(दफा ८को ईपदफा (२)सगँ सम्बन्धित) 

ईजुरीको ढाचँा 

न्याययक सयमयत समक्षपेश गरकेो 

यनवेदन-पत्र 

 

.............. यजल्ला  .गाईपँायलका........................  , वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमयत 

वषष  ..................को .................................. ........................... .............यनवेदक (प्रथम पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला गाईपँायलका........................   वडा नं  ............... ......... .वस्ने वषष 

 ..................को ..................................................................................यवपक्षी (दोस्रो 

पक्ष)  

यवषयः सम्वन्ध यवच्छेद 

म यनम्न वुदँाहरुमा लेयिए वमोयजम यनवेदन गदषछु : 

१. म यनवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनसुार 

यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वषषसम्म ऄथाषत २०७१ सालसम्म हामीयवच समुधरु दाम्पत्य 

जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक 

अपसमा लोग्ने स्वास्नीयवचको सहमयत र सहकायषमा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या देयिदैँ जान 

थाल्यो । २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर अईन 

फोनबाट ऄनरुोध गरे ँ । २ पटकसम्म यलन गए ँ। तर यनजले यतमीसगँ मेरो जीवन चल्न सक्दैन, म घर 

जान सयिन, यतमी जे गनुषपछष  गर भयन ठाडो जवाफ यदन थायलन । के कारणले यस्तो हुन गयो भयन 

सोध्दा ऄव यतम्रो र मेरो सम्वन्ध छैन अफुिसुी गर र  मलाइ सम्पकष  नगर ,गरमेा राम्रो हुदैँन भयन 
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धाक धम्की र त्रास सम ]त यदआन । लामो समयसम्म मन फकेला र घर अईयलन भयन पिी वसे ँतर 

अइनन । कररव ३ वषषपछी ऄथाषत २०७४ साल भाद्र मयहनामा पनुः यलन गए ँतर यवपक्षी मसगँ 

वोल्दै नवोली घरयभत्र यछररन र साला जेठान पठाइशारीररक अक्रमण गने सम्मको कायष गरी मलाइ 

तथानाम गायल गलौच गर े। मयुककलले ज्यान जोगाइ यनराश भएर घर फयकष ए ँर ऄव दोस्रो पक्षश्रीमती 

मसगँ पनुः फयकष  अईने र दाम्पत्य जीवन समुधरु हुने सम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववाद 

यनरुपणका लायग यो यनवेदन यदन अएको छु ।  

२. यस सयमयतबाट दोस्रो पक्ष यझकाइ जे जो वझु्नपुछष  वझुी यववाद यनरुपण गराइपाई ँ।  

३. यस गाईपँायलकाबाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायषयवयधको दफा ....वमोयजम यनवेदन 

दस्तरु रु ...... , दोस्रो पक्ष १ जनालाइ म्याद सूचना दस्तरु रु ........., पाना २ को यनवेदनको 

प्रयतयलपी दस्तरु रु  .............समेत गरी जम्मा रु ......यसै यनवेदनसाथ दायिल गरकेो छु ।  

४. यो यनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )ऄनसुार यसै सयमयतको 

ऄयधकारके्षत्रयभत्र पदषछ ।  

५. यो यनवेदन हदम्यादयभतै्र छ र म यनवेदकलाइ यस यवषयमा यनवेदन यदने हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयमा ऄन्यत्र कही ँकतै कुनै यनकायमा कुनै प्रकारको यनवेदन यदएको छैन ।  

७. यसमा दोस्रो पक्षको माआती तफष का र मेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु यझकाइ थप 

व्यहोरा वझु्न सयकनेछ ।  

८. यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो सत्य हुन्, झठुा ठहर ेकानून वमोयजम संजाय भोग्न तयार 

छु ।  

 

यनवेदक 

नामः  ............................. 

इलत सॊवत ्............. 
सार...................भहहना......................गते.....................योज शबुभ ्। 
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ऄनुसूची-२ 

(दफा ९को ईपदफा (१)सगँ सम्बन्धित) 

उजयुी दताा गयेको लनस्सा 
श्री .................... 

........................ । 

 

हवषम:  उजयुी दतााको लनस्साऩत्र सम्फन्धभा । 

 

.................... फस्ने तऩाइ  ........................रे  ....................फस्ने  .......................हवरुद्धभा 
 .......................................बनी उजयुी दताा गना लमाएकोभा आजको लभलतभा दताा गयी दताा नॊ ................ .

कामभ बएकोरे मो लनस्सा जायी गरयददएको छ ।  

 

                                                                                अलधकृत कभाचायी 

                                                                                 दस्तखत:........   

                                                                                लभलत:...........   
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ऄनुसूची-३ 

(दफा ९को ईपदफा (२)सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपााआा 

न्माहमक सलभलत 

योहहणी गाउॉऩालरकाभा खडा गरयएको तायेख बयऩाई 

 

वादी           प्रलतवादी  

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

भदु्दा  .................... 

लभलत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ददन ........... फजे 
मस न्माहमक सलभलत/कामाारमभा उऩजस्थत हनुेछु बनी सही गने ...... 

 

वादी ................         प्रलतवादी ................  

 

इलत सॊवत ्............. सार...................भहहना......................गते.....................योज 
शबुभ ्। 
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ऄनुसूची-४ 

(दफा ९को ईपदफा (३)सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्माहमक सलभलत 

योहहणी गाउॉऩालरका 
फाट जायी बएको तायेखको ऩचाा 

 

वादी                   प्रलतवादी 

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

भदु्दा् ...................... 

 

लभलत ............... भा .................... काभ गना ........ फजे हाजजय हनु आउनहुोरा ।  

 

पाॉटवाराको दस्तखत  

लभलत ................. 
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ऄनुसूची-५ 

(दफा १५को ईपदफा (३)सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाचँा 

लरजखत जवापको नभूना 
न्माहमक सलभलत सभऺ ऩेश गयेको 

लरजखत जवाप 

प्रथभ ऩऺ 

..............................lhNnf===================ufpFkflnsf वडा नॊ  ...........................वस्ने   
..................को ....................... (नाता सम्फन्ध उलरेख गने  )वषा  .............

को.....................................................................लरजखत जवाप प्रस्ततुकताा  

दोस्रो ऩऺ 

 ...............................lhNnf===================ufpFkflnsf, वडा नॊ  ............... .वस्ने 
...................................................................को छोया वषा  .........को 

....................................................................................................हवऩऺी 
(लनवेदक)  
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हवषम सम्वन्ध हवच्छेद । 

भ लनम्न वुॉदाहरुभा रेजखए वभोजजभ लनवेदन गदाछु : 
१. भ लरजखत जवाप प्रस्ततुकताा य हवऩऺी लनवेदकहवच सॊवत २०६९ सारभा साभाजजक 
ऩयम्ऩया अनसुाय हववाह बएको व्महोया दठक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको 
सभेत जामजन्भ बएको दठक हो । २०७१ सारको लतहायभा भाइत गएऩछी भ घय नपकेको, 
ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनयुोध गयेको , २ ऩटकसम्भ लरन आएको तय भ घय 
नगएको,भैरे हवऩऺी लनवेदकराई दाम्ऩत्म जीवन चलन नसक्ने बनेको य भेया दाईबाईरे 
शायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामा गयेकोबलन कऩोरकजलऩत झठुा य हुॉदै नबएका लनयाधाय 
व्महोया उलरेख गयी हववाद गयेको कुया उलरेख गना चाहान्छु ।  

२. भराई हवऩऺी लनवेदक सभेत लभरी गालर गरौच, डय, धाक, धम्की देखाई हातऩात गयी 
घयफाट लनकारा गयेऩछी भ भाइतीभा आई वसेकी हुॉ । हववाह बएको केही वषाऩछी हवना 
कायण भभालथ हवलबन्न हकलसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने , गारी गरौच गने रगामतका 
काभहरु हुॉदैगए । ऩरयवायका अन्म सदस्महरुरे भ भाथी घणृा गने , वोरचार नगने जस्ता 
कामा गयेऩलन हवऩऺीफाट केही सभम भराई नै सभथान य सहमोग गदै आएका लथए तय ऩछी 
हवऩऺी लनवेदक सभेत उलनहरुसॉगै लभरे य भराई जवयजस्त गयफाट लनकालने कामाभा सहबागी 
बए  । के कुन कायणरे वा भेयो के गलतीरे मसो गयेका हनु बलन वझु्दा वेरावेरा दाइजो 
नलमाएको बलन भाइती ऩऺसभेतको आरोचना गने गयेका लथए । सामद उलनहरुराई दाइजोकै 
रोबका कायण भराई घयफाट लनकारीददएका हनुऩुदाछ । भैरे कुनै गलती नगयेको य हवऩऺी 
रोग्नेसॉग ऩूवावत भामा , सद्भाव य सम्भान मथावत यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत 
कामभ गयीऩाउॉ ।  

३. घयफाट जवयजस्त लनकारेऩछी ४ भहहनाको नावारक छोया काखी च्माऩेय भाइती 
आएको झण्डै ३ वषासम्भ वेखवय , सम्ऩका हवहहन वसी अहहरे एक्कासी सम्वन्ध हवच्छेदको भाग 
गयी लनवेदन ददन ुआपैँ भा आश्चमाजनक रागेको छ , सत्म तथ्म वजुझ कानून वभोजजभ गरयऩाउॉ 
।  

४. .........................फाट जायी बएको स्थानीम न्माहमक कामाहवधीको दपा ....वभोजजभ 
लरजखत जवाप वाऩत दस्तयु रु ......मसै लनवेदनसाथ दाजखर गयेको छु ।  

५. मो लरजखत जवाप म्मादलबतै्र लरई भ आपैं  उऩजस्थत बएको छु ।  
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६. मस हवषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कुनै लनकामभा कुनै प्रकायको लनवेदन ददएको छैन ।  
७. मसभा रेजखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हनु ,् झठुा ठहये कानून वभोजजभ सॊजाम बोग्न 
तमाय छु ।  

लनवेदक 

नाभ् ................................... 
इलत सॊवत  .................सार  .....................भहहना  .............. गते ....................योज 
शबुभ ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

ऄनुसूची-६ 

(दफा २० को ईपदफा (६)सगँ सम्बन्धित) 

न्माहमक सलभलतफाट जायी बएको 

म्माद सूचना 

.............................................................वस्ने .....................................................को नाउॉभा 
 ........................................गाउॉऩालरका  कामाांरमफाट जायी बएको १५ (ऩन्र )ददने सूचना  

 

...............................................वस्ने ....................................................................रे तऩाईंको हवरुद्ध 
...................................हववाद ऩयेको बलन लनवेदन दताा गयेको हुॉदा सो को प्रलतलरऩी मसै साथ ऩठाईएको 

छ । अत् तऩाईरे मो म्माद वझेुको वा रयत ऩूवाक ताभेर बएको लभलतरे १५( ऩन्र  )ददन लबत्रभा आफ्नो 
बनाइ सहहत आपैं  वा कानून वभोजजभको वायेश भापा त मस कामाारमभा हाजजय हनु आउनहुोरा । अन्मथा 

कानून वभोजजभ हनुे व्महोया जानकायी गयाईन्छ ।  

 

इलत सम्फत ...................सार.......................भहहना......................गते योज.............शबुभ् .........।  
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ऄनुसूची-७ 

(दफा ४२को ईपदफा (१)सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा 

योहहणी गाउॉऩालरका  न्माहमक सलभलत 

सॊमोजक श्री.........................................................................................  

सदस्म श्री...........................................................................................  

सदस्म श्री...........................................................................................  

लनणाम 

सॊवत ............... सारको लनवेदन नॊ........ 
हवषम् वरेसीफाट ऩानी झायेको । 
 

................. जजलरा ................ गाउॉऩालरका वडा नॊ............ ...............................वस्ने 

..................................................................................प्रथभ ऩऺ  

हवरुद्ध 

................. जजलरा ................ गाउॉऩालरका वडा नॊ............ ...............................वस्ने 

..................................................................................दोस्रो ऩऺ  

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ वभोजजभ लनवेदन दताा बई सोही ऐनको दपा ४६ 
वभोजजभ गठन बएको न्माहमक सलभलत सभऺ प्रस्ततु हनु आएको भदु्दाको सॊजऺप्त तथ्म य लनणाम मस प्रकाय 
छ्  

(१) .............. गाउॉऩालरका वडा नॊ. ....................... नक्सा लसट नॊ.... हक.नॊ........ऺ.ेप...........को 
घयजग्गाभा ऩजश्चभ तपा का हक.नॊ..........का सॊलधमाय हवऩऺी ...................रे घय वनाउॉदा आफ्नो 
घयजग्गाभा लसभानासम्भ आई जोलड वनाएको तय छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र 
झानेगयी वनाएको हुॉदा सो वरेसी वन्द गयाइऩाउॉ बने्न लनवेदकको लनवेदन व्महोया ।  

(२) .............. गाउॉफाट प्रचलरत बवन लनभााण सम्वन्धी भाऩदण्ड वभोजजभ इजाजत प्राप्त गयी बवनको 
नक्सा सभेत स्वीकृत गयाई सो नक्सा वभोजजभ बवन लनभााण गयेको हुॉ । हवऩऺी लनवेदकरे बने वभोजजभ 
आफ्नो घयको छत तथा वरेसीको ऩानी लनजको घय कम्ऩाउण्डलबत्र झाने नगयेको आफ्नै घयजग्गाभा झाने 
गयेको हुॉदा झठुा लनवेदन खायेज गरयऩाउॉ बने्न प्रत्मथॉको लरजखत जवाप ।  
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(३) .............. गाउॉऩालरकाफाट स्थरगत लनरयऺण तथा सवेंऺण गना गएका प्राहवलधक टोलररे स्थरगत 
लनरयऺण गयी लभलत.........भा ऩेश गयेको स्केच सहहतको प्रलतवेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपा फाट छत तथा 
वरेसीको ऩानी खस्दा लनवेदकको घय कम्ऩाउण्डलबत्र ऩने गयेको देजखन्छ बने्न व्महोया उलरेजखत बएको  ।  

(४) हववादका दवैु ऩऺराईभेरलभराऩ गयाउने प्रमोजनका रालग..........................गाउॉऩालरका  वडा 
नॊ........,................. भा यहेको भेरलभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरलभराऩ हनु नसकी पहका  आएको ।  

लनणाम 

दवैु ऩऺराई सनुवुाईको रालग आज ऩेशी तोहकएकोभा हववादका सम्वजन्धत ऩऺहरु स्वमभॊ तथा लनजहरुफाट 
लनमिु गयेका कानून व्मवसामीहरु सभेतको बनाई सनुी ऩनु् लभराऩत्र गनुाहोस बलन सम्झाउॉदा वझुाउॉदा ऩलन 
लभराऩत्र गना भञ्जुय नगनुा बएकोरे पाइरभा सॊरग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भूलमाङ्कन गयी स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) वभोजजभलनणाम ददनऩुने हनु आई लनणामतपा  हवचाय गदाा लनवेदकको 
हक. नॊ....को ऩजश्चभतपा  प्रत्मथॉको हक.नॊ....को घयजग्गा जोलडएय यहेकोभा हववाद देजखएन । लनवेदकको 
बनाई अनसुाय आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथा वरेसीको ऩानी झायेको हो होइन बलन स्थरगत 
रुऩभै जाॉचवझु गयी प्राहवलधक प्रलतवेदन ऩेश गना कामाारमफाट खहट गएका प्राहवलधक कभाचायीरे 
लभलत.............भा ऩेश गयेको स्केच सहहतको प्राहवलधक प्रलतवेदन सभेतफाट लनवेदकको भाग दावी वभोजजभ 
आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथा वरेसीफाट ऩानी झने गयेको बने्न ऩहुष्ट हनुे देजखन्छ । 
प्रत्मथॉरे मस कामाारमफाट ऩारयत गयेको नक्साभा सभेत छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा झाने 
बलन देखाईएको य लनवेदकको घय कम्ऩाउण्डलबत्र ऩानी झाना ऩाउनऩुछा बलन प्रत्मथॉरे दावी हवयोध गना सभेत 
नसकेको य प्रचलरत कानून य प्रचरनफाट सभेत अकााको घय कम्ऩाउण्डलबत्र आफ्नो छत तथा वरेसीको ऩानी 
झाना ऩाउने नदेजखएको हुॉदा लनवेदकको भाग वभोजजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा वरेसीफाट आफ्नै घय 
जग्गाभा ऩानी झाने प्रवन्ध गनुाऩने देजखन्छ । लनवेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झाना नऩाउने ठहछा  । सो 
ठहनाारे तऩजशर फभोजजभ गनुा ।  

तऩजशर 

१. सयोकायवारारे नक्कर भाग गना आएभा लनमभानसुाय दस्तयु लरई नक्कर ददन ु।  

२. मो लनणामभा जचि नवझेु ३५ ददनलबत्र ..............जजलरा अदारतभा ऩनुयावेदन गना जान ुबलन 
 प्रत्मथॉराई सनुाईददन ु।  

३. म्मादलबत्र ऩनुयावेदन नऩयेभा कानून वभोजजभ लनणाम कामाान्वमन गनुा /गयाउन ु।  

इलत सॊवत ्............. सार...................भहहना......................गते.....................योज शबुभ ्।  
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ऄनसूुची-८ 

(दफा ४८को सगँ सम्बन्धित) 

ऄधतररम सरंक्षर्ात्मक अदेश 

           रोयहणी गाईपँायलका न्याययक सयमयत 

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

संवत ............................ सालको यनवेदन नं........ 
न्वषयः  न्पन्ितलाइ ईपचार गराईने सम्वधिमा । 

................. यजल्ला ................ गाईपँायलका वडा नं ............ ............................... वस्ने 

..................................................................................प्रथम पक्ष 
न्वरुद्ध 

................. यजल्ला ................ गाईपँायलका वडा नं ............ ............................... वस्ने 

..................................................................................दोस्रो पक्ष 

यसमा यनवेदकको माग वमोयजम ..........................यजल्ला वडा नं ................................ वस्ने ...............को नायत 

..........................को छोरा /छोरी वषष ................ को ................ले अफुलाइ ऄसाध्य रोग लायग यनययमत रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौला 

डायलोयसस गनष यचयकत्सकले यशफाररस गरकेोमा एकाघरका छोरा वषष .................. को ...........................ले यनययमत रुपमा डायलोयसस गनष 

ऄटेर गरकेो, घरर घरर रुपैयँा नभएको वहाना गने गरकेो , कयहले कयहले कायाषलयको कामको व्यस्तताले फुसषद नयमलेको अयद कारण जनाइ अफुले यनययमत प्राप्त 

गनुषपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनष नसकेको हुदँा अफ्नो जीवन झ नझन ितरायिु वन्दै गएको भयन ऄस्पतालको यचयकत्सकको पजुाष  र यशफाररस सयहत पेश हुन अएको 

यनवेदन ईपर प्रारयम्भक रुपमा जाचँवझु गदाष व्यहोरा मनायसव देयिएको हुदँा हाललाइ यनवेदकको लायग यचयकत्सकले यशफाररस गर ेवमोयजम हरके हप्ता २ पटक 

डायलोयसस गनुष  गराईन ुतथा यनजको स्वाथ्यलाभका लायग अवकयक ऄन्य प्रवन्ध समेत यमलाईन ुभयन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (८) 
वमोयजम यवपक्षी ........................को नाममा यो ऄन्तररम संरक्षणात्मक अदेश जारी गररयदएका छौं । यो अदेश यमयसल सामेल रािी यवपक्षीलाइ लेिी  

पठाइयदन ु। यो अदेश ऄनसुार ईपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी यमयसल सामेल राख्न ुर यनयमानसुार पेश गनुष   

 

इयत संवत ................... साल ..........मयहना....गते रोज..शभुम ्। 
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ऄनसूुची-९ 

(दफा ५३को ईपदफा (२)सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदन 

योहहणी गाउॉऩालरका न्माहमक सलभलतसभऺ ऩेश गयेको लभराऩत्रको सॊमिु लनवेदनऩत्र 

..............................lhNnf===================ufpFkflnsf, वडा नॊ  ............... ......... .वस्ने 
.................................................................................................को छोया /छोयी/श्रीभलत  

वषा  ..................को ...............................................................................लनवेदक (प्रथभ ऩऺ)  

हवरुद्ध 

..............................lhNnf===================ufpFkflnsf वडा नॊ  ............... ......... .वस्ने वषा 
 ..................को ............................................लरजखत       (दोस्रो ऩऺ )  
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हवषम् सम्वन्ध हवच्छेद । 

हाभी लनवेदक  लनम्न लरजखत लनवेदन गदाछौ्  

१. हाभीहवच सॊवत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनसुाय हववाह गरयएकोभा करयव २ वषासम्भ  
सभुधयु दाम्ऩत्म जीवन यहेको लथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको ,   

सोहह वषा २०७१ सारको लतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको , ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनयुोध 
गयेको, लरन गएको तय उलटै कुटहऩट गयी ऩठाएको बलन लनवेदकको लनवेदन ऩयेको ।  

२. आपुराई दाइजो नलमाएको लनउॉफाट घयभा हेरा गयेको , अऩभान गयी जवयजस्त घयफाट लनकारा 
गयेको हो । आपु खशुीरे भाइत गई वसेको होइन अझऩलन रोग्नेप्रलत आफ्नो मथावत भामा , सद्भाव य 
सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयाईऩाउॉ बने्न प्रत्मथॉको लरजखत जवाप यहेको   

३. हाभी झगडा गरय आमौं, केहीवषा रोग्ने स्वास्नी छुहटएय वस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ 
सभेतबैसकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी हवषमरे भनभटुाव बई रोग्ने स्वास्नी अरग अरग वसेकोभा  .
गाउॉऩालरकाको न्माहमक सलभलत भापा त वडा नॊ  ................. .अन्तगातको  ............................भेरलभराऩ 

केन्द्रभा भेरलभराऩकताा .................को ऩहरभ  व्महोया मो छ की हवगतभा जे जस्ता हवषमभा असभझदायी 
तथा वेभेर बएको बएताऩनी हाभीहवच एक अकााप्रलत हवश्वास, सदबाव य प्रभे कामभै यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको 
सम्वन्ध हवच्छेद गयी ऩाउॉ बने्न लनवेदन दावी   एक आऩसभा छरपर गयी लभरी आएको छोलड ऩनु् सभुधयु 
सम्वन्धका साथ दाम्ऩत्म जीवनराई व्मवजस्थत ढॊगरे अगालड वढाउने छौं । लनवेदकको घयभा तत्कार रोग्ने 
स्वास्नी लभलर वस्ने वातावयण नहनुे बएकोरे छुिै ठाउभा डेया लरई वस्न हाभी दवैु ऩऺ सहभत बएकारे 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७ (२ )वभोजजभ मो लभराऩत्रको सॊमिु लनवेदन ऩेश गयेका  
छौं , रेजखए वभोजजभ लभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।  

४. योहहणी गाउॉऩालरका   स्थानीम न्माहमक कामाहवधी वभोजजभ मो लभराऩत्रको सॊमिु लनवेदन दस्तयु 
फाऩत रु ...........मसैसाथ सॊरग्न छ ।  

५. मसभा रेजखएका व्महोया दठक साॉचो  हनु,् झठुा ठहये कानून वभोजजभ सहुॉरा वझुाउॉरा ।  
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लनवेदकहरु 

...................................... प्रथभ ऩऺ 

.................................... दोस्रो ऩऺ 

 

इलत सॊवत ्............. सार...................भहहना......................गते.....................योज 
शबुभ ्। 

 

  



54 

 

ऄनसूुची-१० 

(दफा ५३को ईपदफा (५)सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाचँा 

  

....................गाईपँायलका न्याययक सयमयतसमक्ष पेश गरकेो यमलापत्रको सयंिु यनवेदनपत्र 

..............................lhNnf===================ufpFkflnsf वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमयत  

वषष  ..................को ...............................................................................यनवेदक (प्रथम पक्ष)  

यवरुद्ध 

..............................lhNnf===================ufpFkflnsf वडा न ं

यलयित जवाफकताष........................को .......................वस्ने वषष........................ (दोस्रो पक्ष) 

यवषयःसम्वन्ध यवच्छेद । 

हामी यनवेदक  यनम्न यलयित यनवेदन गदषछौं : 

१. हामीयवच सवंत २०६९ सालमा सामायजक परम्परा ऄनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषषसम्म  

समुधरु दाम्पत्य जीवन रहेको यथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको ,   सोयह 

वषष २०७१ सालको यतहारमा माआत गएपछी घर नअएको , पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनरुोध गरकेो , 

यलन गएको तर ईल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयन यनवेदकको यनवेदन परकेो ।  

२. अफुलाइ दाआजो नल्याएको यनईबँाट घरमा हेला गरकेो , ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट यनकाला गरकेो 

हो । अफु िशुीले माआत गइ वसेको होआन ऄझपयन लोग्नेप्रयत अफ्नो यथावत माया , सद्भाव र सम्मान रहेकोले 

लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइपाई ँभन्ने प्रत्यथीको यलयित जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर अयौं , केहीवषष लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं , हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म 

समेतभैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयले मनमटुाव भइ लोग्ने स्वास्नी ऄलग ऄलग वसेकोमा 

ufpFkflnsf को न्याययक सयमयत माफष त वडा  नकंो .....................मेलयमलाप केन्द्रमा 
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मेलयमलापकताष......................ऄन्तगषतको......................अपसमा छलफल गरी यमली  अएको व्यहोरा यो 

छ की यवगतमा जे जस्ता यवषयमा ऄसमझदारी kxndf Ps तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीयवच एक 

ऄकाषप्रयत यवश्वास, सदभाव र पे्रम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाई ँभन्ने यनवेदन दावी 

छोयड पनुः समुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाइ व्यवयस्थत ढंगले ऄगायड वढाईने छौं । यनवेदकको घरमा 

तत्काल लोग्ने स्वास्नी यमयल वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छुटै्ट ठाईमा डेरा यलइ वस्न हामी दवैु पक्ष सहमत 

भएकाले स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )वमोयजम यो यमलापत्रको सयंिु यनवेदन पेश 

गरकेा छौं , लेयिए वमोयजम यमलापत्र गरी पाई ँ।  

४. ..................गाईपँायलका  स्थानीय न्याययक कायषयवधी वमोयजम यो यमलापत्रको सयंिु यनवेदन दस्तरु 

बापत रु ...........यसैसाथ सलंग्न छ ।  

५. यसमा लेयिएका व्यहोरा यठक साचँो  हुन्, झठुा ठहर ेकानून वमोयजम सहुलँा वझुाईलँा ।  

यनवेदकहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

इलत सॊवत ्............. सार...................भहहना......................गते.....................योज 
शबुभ ्। 
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ऄनसूुची-११ 

(दफा ६०को ईपदफा (३)सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुन ेन्नवेदन ढाचँा 

न्माहमक सलभलत 

योहहणी गाउॉऩालरका सभऺ ऩेश गयेको लनवेदन 

हवषम् भेरलभराऩकतााभा सूचीकृत हनु ऩाउॉ । 

 

प्रस्ततु हवषमभा तऩलसरभा उलरेजखत कागजातहरुको प्रलतलरऩी साथै याखी ............  गाउॉऩालरकाको न्माहमक 
सलभलत अन्तगातका ............ भेरलभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई भेरलभराऩ गयाउन अनभुती ऩाउॉ बनी लनवेदन 
गदाछु ।  

तऩलसर  

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी , 

२) स्नातक तहसम्भ उलतणा गयेको शैजऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी, 

३) भेरलभराऩकतााको तालरभप्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी , 

४) भेरलभराऩ सम्फन्धी अनबुव य 

५) व्मजिगत हववयण (Bio- data) 

                                                         लनवेदक 

नाभ थय् .......... 

दस्तखत् ........... 

लभलत् ............ 

 

 

पोटो 
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ऄनसूुची-१२ 

(दफा ७६को ईपदफा (१)सगँ सम्बन्धित) 

योहहणी गाउॉऩालरकाको न्माहमक सलभलत सभऺ ऩेश गयेको 
बरयबयाउको लनवेदन ऩत्र 

हवषम् बरयबयाई ऩाउॉ बने्न वाये । 

......वस्ने................................लनवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 

हवरुद्ध 

.......वस्ने.............हवऩऺी ÷वादी÷प्रलतवादी 

भदु्धा 

भ लनवेदक लनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी लनम्न व्महोया लनवेदन गदाछु । 

१  .उऩयोि हवऩ ऺी सॊगको उलरेजखत भदु्धा मस गाउॉऩालरकाको न्माहमक सलभलतको लभलत ..............को लनणाम 
फभोजजभ भैरे मस कामाारमभा याखेको दस्तयु÷यकभ लभलत ..............को श्री...................जजलरा 

अदारतको पैसरा फभोजजभ भैरे बयी बयाई ऩाउने ठहय बएको हुॉदा उि यकभ बयी बयाई ऩाउन मो 
लनवेदन ऩेश गयेको छु । 

२  .भैरे मस कामाारमभा जम्भा गयेको दस्तयु ÷यकभको बयऩाई ÷यलसद÷बौचयको सक्करै प्रलत य सम्भानीत 
श्री .......................जजलरा अदारतको अजन्तभ पैसराको छामाकऩी मसै साथ सॊरग्न छ ।  

३  .मसभा रेजखएको व्महोया दठक हो , झठुा ठहये सहुॉरा फझुाउरा । 

लनवेदक 

लनज.............. 

ईलत सॊवत ..................सार...................भहहना.............गते........योज शबुभ ्।  
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ऄनसूुची-१३ 

(दफा ७७ को ईपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चरन चराउने लनवेदन 

योहहणी गाउॉऩालरकाभा ऩेश गयेको 
लनवेदन ऩत्र 

हवषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने वाये । 

.......वस्ने.....................लनवेदक ÷वादी÷प्रलतवादी 
हवरुद्ध 

.......वस्ने..................हवऩऺी ÷वादी÷प्रलतवादी 
भदु्धा 
भ लनवेदक लनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तयु साथै याखी लनम्न व्महोया लनवेदन गदाछु । १ 

 उऩयोि हवऩऺीसॊगको उलरेखीत भदु्धा मस गाउॉऩालरकाको न्माहमक सलभलतफाट लभलतभा जनु सम्ऩजि बोग 
गना ऩाउने गयी लनणाम बएका छ सो ) भा लनणाम बई उि घय जग्गा........जजलरा  अदारतभा भेयो हाक  
बोग य स्वालभत्वको हनुे ठहय बएकोभा श्री ( ख गने सम्ऩजि वा वस्त ुउलरे हवऩऺीरे ऩनुयावरोकन 
गयेकोभा सम्भानीत अदारतफाट सभेत लभलत  ..............भा लनणाम हुॉदा न्माहमक सलभलतकै लनणामराई 
सदय गयी भेयै हक बोग कामभ गयेको हुॉदा सो भेयो हक बोगको कामभ बएको सम्ऩजि यहेको हुॉदा 
जशघ्रालतजशघ्र भराई उि सम्ऩजि चरन चराई ऩाउन मो लनवेदन ऩेश गयेको छु । 

२  .मसै लनवेदन साथ देहामका कागजातहरु सॊरग्न गय  । 

क) भा गयेको लनणामको छाॉमाॉकऩी........... न्माहमक सलभलतरे लभलत  
ख) को सदय पैसराको छाॉमाॉकऩी जजलरा अदारतरे गयेको लभलत.................श्री 
ग) मस हववाद सम्वद्ध लभलसर मसै कामाारमभा यहेको छ । 

घ) रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झठुा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

लनवेदक 

लनज............... 
ईलत सॊवत ..................सार...................भहहना.............गते........योज शबुभ ्।  
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अनसूुची-१४ 

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 

सम्पन्त रोक्काको ऄदेश 

         रोयहणी गाईपँायलका न्याययक सयमयत 

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

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

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

अदेश 

संवत  .................सालको यनवेदन नं........  

यवषयः सम्पयत हस्तान्तरण रोक्का 

..............................lhNnf===================ufpFkflnsf, वडा नॊ  ............... ......... .वस्ने 
.................................................................................................को छोया /छोयी/श्रीभलतवषा 

 ..................को .........................................................लनवेदक (प्रथभ ऩऺ)  

हवरुद्ध 

..............................lhNnf===================ufpFkflnsf,वडानॊ....हवऩऺी (दोश्रो 
ऩऺ)..........वस्ने....वषा.....को मसभा लनवेदकको भाग फभोजजभ......जजलरा..............गाउॉऩालरका , वडा नॊ.... 
ऺे.प.........हक.नॊ........ जग्गाभा फनेको.........को नाभभा यहेको अवण्डाको..................वगाहपटको चाय 
तलरे घय य लरग रगाऩात सभेत हवऩऺी....सम्ऩजि लनज हवऩऺीफाट अन्म अॊजशमायहरुको भन्जयुी हवना हक 
हस्तान्तयण हनु सक्ने आशॊका गयी लनवेदकरे ददएको लनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचवझु गदाा व्महोया 
भनालसव देजखएको हुॉदा हारराई प्रत्म ऺॉको नाभभा यहेको उजलरजखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण गना 
लसपारयस नददन वडाराई य अको आदेश नबएसम्भका रालग उि घयजग्गाको हक हस्तान्तयण नगनुा /गना 
नददन ुबनी भारऩोत कामाारमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) 
फभोजजभ मो योक्काको आदेश जायी गरयददएका छौं । मो आदेश लभलसर साभेर याखी सम्वजन्धत कामाारमहरुभा 
ऩठाईददन ु। मो आदेश अनसुाय योक्का बएको जानकायी प्राप्त गयी लभलसर साभेर याख्न ुय लनमभानसुाय ऩेश गनुा 
। 
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ईलत सॊवत................सार.............भाहहना...........गते ‘..........योज शबुभ ्। 
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ऄनसूुची-१५ 

(दफा ८८को ईपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्माहमक सलभलत 

योहहणी गाउॉऩालरकाभा ऩेश गयेको 
लनवेदन ऩत्र 

हवषम् नक्कर ऩाउॉ बने्न फाये । 

................... फस्ने ........................................................................... लनवेदक/वादी/प्रलतवादी 

हवरुद्ध 

............... फस्ने ................................................................................ हवऩऺी /वादी/प्रलतवादी 

भदु्दा् .................................. 

...................................... । 

भ लनवेदक लनवेदन दस्तयु वाऩत रु. १०।– साथै याखी लनम्न व्महोया लनवेदन गदाछु् 

(१) उऩयोि हवऩऺीसॉगको उलरेजखत भदु्दाभा अध्ममनको रालग देहामका कागजातहरु आवश्मक ऩयेको 
हुॉदा प्रभाजणत प्रलतलरऩी ऩाउॉ बनी मो लनवेदन साथ उऩजस्थत बएको छु । अत् नक्करको प्रभाजणत प्रलतलरऩी 
ऩाउॉ ।  

देहाम  

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

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

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

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

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

२) रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झिुा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  

लनवेदक 

लनज .......................... 
 इलत सम्वत ् ......... सार .... भहहना .... गते योज ्... शबुभ ्................ 


