
            

/flS;/fË ufpFkflnsf 

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका न्याययक िलिलि कायययिलि िम्बन्िी ऐन ,२०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका 

मकवानपुर क्िल्िा 

३ नं. प्रदशे, नेपाि 

 

ufpF;efaf6 :jLs[t ldltM ============ २०७५/०१/०७  



न्याययक िलिलििे उजरुीको कारिाही यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिका िम्बन्ििा व्यिस्था गनय बनकेो 
ऐन  २०७४ 

प्रस्िािनााः न्याययक िलिलििे प्रचलिि कानून बिोक्जि उजरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलि िय गरी 
स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्क्शयिा कायि गरी कानूनको शािन िथा न्याय प्रलिको जनयिश्वाि कायि राखीरहनको िालग 
प्रचिनिा रहेको िंघीय कानूनिा भए रे्क्ख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 नेपािको िंयििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोक्जि राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िकाको दोस्रो गाउँिभािे यो ऐन  
बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारक्म्भक  

१. िंक्िप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यि ऐनको नाि “ राक्सिराङ्ग गाउँपालिका न्याययक िलिलि (कायययिलि िम्बन्िी) ऐन , 
२०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन  िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यिषय िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेिा यि ऐनिा; 
(क)   “उजरुी” भन्नािे िलिलि ििि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलिि कानून बिोक्जि िलिलििे 

कारिाही र यकनारा गने उजरुी िम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्ने”  भन्नािे िोयकएको िम्पक्िको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई िम्झन ुपर्यछ ।  

  (ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे लनर्यय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यक्ििाई कुनैिस्ि ु 
  िा िम्पक्ि भोग गनय दर्ने काययिाई िम्झनपुर्यछ । 

(घ) “जिानि”  भन्नािे कुनै व्यक्ि िा िम्पक्ििाई न्याययक िलिलििे चाहेको िखििा उपक्स्थि िा हाक्जर 
गराउन लिएको क्जम्िा िा उिरर्ाययत्ििाई िम्झनपुर्यछ ।   

  (ङ) “िािेिी”  भन्नािे न्याययक िलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका यििार्हरुिा िम्िक्न्िि पििाई  
  िझुाईने म्यार्,  िचुना,  आरे्श,  पूजी िा जानकारी पत्र ररिपूियक िझुाउने काययिाई   
  िम्झनपुछय ।  

(च) “िायर्ाि”  भन्नािे िम्पक्िको यििरर् िा गन्िी गरेको िंख्या जलनने व्यहोरा िा िम्पक्िको फाँटिारी 
िा िगििाई िम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “िोयकएको” िा “िोयकए बिोक्जि” भन्नािे यि ऐन अन्िगयि बनेको लनयििा िोयकए बिोक्जि 
िम्झनपुछय । 

(ज) “र्रपीठ”  भन्नािे न्याययक िलिलि ििि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको  िम्बन्ििा ररि 
नपगुे िा कानूनिे र्िाय नहनुे िा निाग्ने भएिा त्यिको पछालि पयि िोको कारर् र अिस्था जनाइ 
अलिकारप्राप्त अलिकारीिे िेक्खदर्ने लनरे्शन िा व्यहोरािाई िम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नािेिी”  भन्नािे कुनै व्यक्िको नाि, थर र ििन ििेिको यिस्ििृ यििरर् खिुाइएको व्यहोरािाई 
िम्झनपुर्यछ ।  



(ञ) “नालिश”  भन्नािे कुनै यििार्को यिषयिा र्फा ८ बिोक्जि दर्एको उजरुी, लनिेर्न िा यफरार् 
िम्झनपुछय  

(ट)   “लनर्यय यकिाब”  भन्नािे िलिलििे उजरुीिा गरेको लनर्ययको अलभिेख राख्नको िालग खिा गरेको 
उजरुीिा लनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यिको आिार िथा कारर्को िंक्िप्त उलिेख भएको यकिाब 
िम्झनपुछय । 

  (ठ)  “पन्चकृलि िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे िम्पक्िको स्थिगि िथा स्थानीय अििोकन िूलयांकन गरी 
   यिक्री यििरर् हनुिसने उक्चि ठहराएर लनक्श्चि गरेको िलुयिाई िम्झनपुर्यछ ।    

  (ि) “पेशी”  भन्नािे न्याययक िलिलि ििि लनर्ययाथय पेश हनुे यििार्हरुिा पिहरुिाई   
  उपक्स्थि गराइ िनुिुाइ गने काििाई िम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे जिका उपर उजरुी र्िाय गर्यछ िो व्यक्ि िा िंस्था िम्झनपुछय । 

  (र्) “िकपत्र”  भन्नािे यििार् िम्बन्ििा जानकार भई िािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा  
   िेक्खने िा िेक्खएको कागजिाई िम्झनपुछय ।  

  (ि) “बन्र् ईजिाि”  भन्नािे न्याययक िलिलि अन्िगयि लनरुपर् हनुे यििार्हरु िध्ये  
  गोप्य प्रकुलिको यििार् भएको र िम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयिा कायि गनय आिश्यक   
  रे्क्खएिा िम्िद्ध पिहरु िात्र िहभागी हनुेगरी प्रिन्ि गरीएको िनुिुाई कििाई  िम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नािे किै उपर िलिलि ििि उजरुी र्िाय गने व्यक्ि िा िंस्था िम्झनपुछय । 

(र्) “िूलििी”  भन्नािे न्याययक िलिलि अन्िगयि यिचारािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ािििा ििेि यिचारालिन 
भईरहेको अिस्थािा न्याययक िलिलििे लनर्यय गर्ाय अन्य यिचारालिन िदु्धािा प्रभायिि हनुे रे्क्खएिा 
प्रभाि पाने िदु्धाको फैििा नभएिम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा स्थलगि गने काययिाई िम्झनपुछय ।  

(ि) “िगापाि”  भन्नािे घरजग्गा र त्यििँग अन्िर लनयहि टहरा,  बोट यिरुिा,  खलुिा जलिन र त्यििा 
रहेका िबैखािे िंरचना िा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  िेरोफेरो र िम्पूर्य अियििाई िम्झनपुर्यछ ।  

  (न) “िर्रस्याहा”  भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िगि किा गरी आम्र्ानीिा िाध्ने काययिाई 
िम्झनपुछय  (प) “िभा” भन्नािे गाउँिभा िम्झनपुछय । 

  (फ) “िलिलि” भन्नािे न्याययक िलिलि िम्झनपुछय र िो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा ४८  
   को उपर्फा (६) बिोक्जिको िलिलििाइय ििेि जनाउनेछ । 

(ब) “िाि ििािी”  भन्नािे हरेक िषयको िालग छुिा छुिै हनुे गरी प्रलििषयको लनलिि स्थायी रुपिा िय 
गररएको शिय िम्झनपुछय । 

    (भ)   “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४” िम्झनपुछय । 

  (ि)  "िंयििान" भन्नािे नेपािको िंयििान िम्झनपुछय । 

 



पररच्छेर्-२ 

िलिलिको अलिकार  

३. उजरुीिा लनर्यय िम्बन्िी कािाः िलिलििा र्िाय भएका उजरुी िा उजरुीको लनर्यय गने िा र्िाय भएको नालिश िा 
उजरुीको कुनै व्यहोरािे िगि किा गने अलिकार िलिलििाइय िात्र हनुेछ । 

४. लनर्यय िम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचलिि कानूनिे िलिलि िा िलिलिको िर्स्यिे 
नै गने भन्ने व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलििे िलिलि िा िलिलिको िर्स्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्क्ख बाहेकको 
अन्य काययहरू यि ऐनिा िोयकएको कियचारी र त्यिरी निोयकएकोिा िलिलििे लनर्यय गरी िोकेको िा अलिकार प्रर्ान 
गरेको कियचारीिे गनुयपनेछ । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रिखु िा िोयकएका अन्य कियचारीिे यि ऐन र प्रचलिि कानून बिोक्जि िोयकएको 
काि गर्ाय िलिलिको िंयोजक िा िलिलििे िोकेको िर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रेखरे्ख र लनयन्त्रर्िा रही गनुयपनेछ । 

५. यि ऐन बिोक्जि कायययिलि अििम्बन गनुयपनेाः िलिलििे उजरुी िा उजरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय प्रचलिि र 
िम्बक्न्िि िंघीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए रे्क्ख बाहेक यि ऐन बिोक्जिको कायययिलि अििम्बन गनुयपनेछ । 

६. िलिलििे हेनेाः िलिलििाइय रे्हाय बिोक्जिको उजरुीहरूिा कारिाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उजरुी, 
 

(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनिुार िेिलििापको िालग गाउँपालिका/नगरपालिकािा प्रयेषि उजरुी, 
(ग) िंयििानको अनिूुची-८ अन्िगयिको एकि अलिकार अन्िगयि िभािे बनाएको कानून बिोक्जि 

लनरूपर् हनुे गरी लिक्जयि उजरुी, िथा 
(घ) प्रचलिि कानूनिे गाउँपालिका/नगरपालिकािे हेने भलन िोकेका उजरुीहरू । 

७. िलिलिको िते्रालिकाराः िलिलििे र्फा ६ अन्िगयिका िध्ये रे्हाय बिोक्जिका उजरुीहरूिा िात्र िेत्रालिकार ग्रहर् गने 
िथा कारिाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्यक्िको हकिा उजरुीका िबै पि गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र बिोबाि 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचलिि कानून र िंयििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ािि िा न्यायािीकरर् िा लनकायको 
िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपालिका/नगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अर्ािि िा लनकायबाट िेिलििाप िा 
लििापत्रको िालग प्रयेषि गरीएको, 

(घ) अचि िम्पक्ि ििािेश रहेको यिषयिा िो अचि िम्पक्ि गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक 
िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनािँग िम्बक्न्िि यिषयिस्ि ुरहेकोिा िो घटना गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्र 
लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 



उजरुी िथा प्रलििार् र्िाय 

८. लबिार् र्िाय गनेाः (१) किै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उजरुी चिाउँर्ा प्रचलिि कानून बिोक्जि हकरै्या पगुेको व्यक्ििे 
िलिलिको िोयकएको शाखा ििि उजरुी र्िाय गनयिसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि उजरुी दरं्र्ा यि ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोक्जि खिुाउनपुने कुरा िबै खिुाइय 
िथा पयुायउनपुने प्रयक्रया िबै परुागरी अनिूुची-१ बिोक्जिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेक्खए रे्क्ख बाहेक उजरुीिा रे्हाय बिोक्जिको व्यहोरा ििेि खिुाउनपुनेछाः 
(क) बार्ीको नाि, थर, ििन र लनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएिम्ि बाजे र बज्यै को नाि; 

(ख) प्रलिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएिम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी 
स्पष्ट खिेुको ििन; 

(ग) गाउँपालिका/नगरपालिकाको नाि ियहि िलिलिको नाि; 

(घ) उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र िम्पूर्य यििरर्; 
(ङ) गाउँपालिका/नगरपालिकािे िोके अनिुारको र्स्िरु बझुाएको रलिर् िा लनस्िा; 
(च) िलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र िम्बक्न्िि कानून; 

(छ) बार्ीिे र्ािी गरेको यिषय र िोिँग िम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगुेको  िम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै िम्पक्ििँग िम्बक्न्िि यिषय भएकोिा िो िम्पक्ि चि भए रहेको स्थान, अिस्था िथा अचि 

भए चारयकलिा ियहिको िबै यििरर् । 

  (४)  प्रचलिि कानूनिा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढाँचा िा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछ भने िो िन्र्भयिा 
आिश्यक यििरर् ििेि खिेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलििको िलिपूलिय भराउनपुने अथिा बण्िा िगाउनपुने अिस्थाको उजरुीको हकिा त्यस्िो िलिपूलिय 
िा बण्िा िा चिनको िालग िम्बक्न्िि अचि िम्पक्िको यििरर् खिेुको हनुपुनेछ । 

९. लबिार् र्िाय गरी लनस्िा दर्नाेः (१) उजरुी प्रशािकिे र्फा ८ बिोक्जि प्राप्त उजरुी र्िाय गरी बार्ीिाइय िारेख िोयक 
अनिूुची-२ बिोक्जिको ढाँचािा लबिार् र्िायको लनस्िा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि िारेख दर्न ुपने अिस्थािा िारेख िोसर्ा अनिूुची-३ बिोक्जिको ढाँचािा िारेख 
भपायइय खिा गरी िम्बक्न्िि पिको र्स्िखि गराइय लिलिि िािेि राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोक्जि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि लिलििा हनु ेकायय ििेि उलिेख गरी 
िम्बक्न्िि पििाइय अनिूुची-४ बिोक्जिको ढाँचािा िारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रशािकिे र्फा ८ बिोक्जि पेश भएको उजरुीिा प्रयक्रया नपगुेको रे्क्खए परुा गनुयपने 
रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खिुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खिुाइ लयाउन ुभन्ने व्यहोरा िेक्ख पाच दर्नको ििय 
िोयक िथा लबिार् र्िाय गनय नलिलने भए िो को कारर् ियहिको व्यहोरा जनाइय र्रपीठ गरेिा बार्ीिाइय उजरुी यफिाय 
दर्नपुनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि प्रयक्रया नपगुेको भलन र्रपीठ गरी यफिाय गरेको उजरुीिा र्रपीठिा उलिेख भए 
बिोक्जिको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएिा र्िाय गररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोक्जिको र्रपीठ आरे्श उपर क्चि नबझु्ने पििे िो आरे्श भएको लिलििे लिन दर्न 
लभत्र उि आरे्शको यिरूध्र्िा िलिलि ििि लनिेर्न दर्न िसनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोक्जि दर्एको लनिेर्न व्यहोरा िनालिब रे्क्खए िलिलििे उपर्फा (१) बिोक्जिको 
र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्निसनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोक्जि आरे्श भएिा उजरुी प्रशािकिे त्यस्िो लबिार् र्िाय गरी अरू प्रयक्रया परुा 
गनुयपनेछ । 

११. र्िाय गनय नहनुाेः उजरुी प्रशािकिे र्फा ८ बिोक्जि पेश भएको उजरुीिा रे्हाय बिोक्जिको व्यहोरा दठक भएनभएको 
जाँच गरी र्िाय गनय नलिलने रे्क्खएिा र्फा १० बिोक्जिको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचलिि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचलिि कानून बिोक्जि िलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोक्जि िाग्ने र्स्िरु र्ाक्खि भए नभएको; 
(घ) कुनै िम्पक्ि िा अलिकारिँग िम्बक्न्िि यिषयिा यििार् लनरूपर् गनुयपने यिषय उजरुीिा ििािेश 

रहेकोिा त्यस्िो िम्पक्ि िा अलिकार यिषयिा उजरुी गनय बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रिार् 
आिश्यक पनेिा िो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिषयिा उजरुी गने हकरै्या बार्ीिाइय रहे नरहेको; 
(च) लिखििा परुागनुयपने अन्य ररि पगु ेनपगुेको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहनुाेः (१) यि ऐनिा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन प्रचलिि कानून बिोक्जि िलिलि िा अन्य 
कुनै अर्ािि िा लनकायिा कुनै पििे उजरुी गरी िलिलि िा उि अर्ािि िा लनकायबाट उजरुीिा उलिेख भएको 
यिषयिा प्रिार् बकु्झ िा नबकु्झ यििार् लनरोपर् भैिकेको यिषय रहेको छ भने िो उजरुीिा रहेका पि यिपिको बीचिा 
िोयह यिषयिा िलिलििे उजरुी र्िाय गनय र कारिाही गनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि र्िाय गनय नलिलने उजरुी भिुिश र्िाय भएकोिा िो व्यहोरा जानकारी भएपलछ 
उजरुी जनुिकैु अिस्थािा रहेको भए पलन िलिलििे उजरुी खारेज गनुयपनेछ ।  

१३. उजरुीिाथ लिखि प्रिार्को िक्कि पेश गनुयपनेाः उजरुीिाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखि प्रिार्को िक्कि र कक्म्ििा एक 
प्रलि नक्कि उजरुीिाथै पेश गनुयपनेछ र उजरुी प्रशािकिे त्यस्िो लिखििा कुनै कैयफयि जनाउनपुने भए िो जनाइ िो 
प्रिार् िम्बक्न्िि लिलिििा राख्नछे । 

१४. उजरुी िथा प्रलििार् र्िाय र्स्िरुाः (१) प्रचलिि कानूनिा लबिार् र्िाय र्स्िरु िोयकएकोिा िोयह बिोक्जि िथा र्स्िरु 
निोयकएकोिा एक िय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलिि कानूनिा प्रलििार् र्िाय र्स्िरु निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक िय रूपैयाँ प्रलििार् र्िाय र्स्िरु 
िाग्नेछ । 



१५. प्रलििार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रलिबार्ीिे र्फा २० बिोक्जि म्यार् िा िूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा िूचनािा िोयकएको 
िियािलि लभत्र उजरुी प्रशािक ििि आफै िा िारेि िाफय ि लिक्खि प्रलििार् र्िाय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि प्रलििार् पेश गर्ाय प्रलिबार्ीिे भएको प्रिार् िथा कागजािका प्रलिलियप िाथै 
िंिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलििार्ीिे लिक्खि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनिूुची-५ बिोक्जिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलििार्  जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशािकिे र्फा १५ बिोक्जि पेश भएको प्रलििार् जाँच गरी कानून बिोक्जिको ररि 
पगुेको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्क्खए र्िाय गरी िलिलि ििि पेश हनुे गरी लिलिि िािेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि प्रलििार् र्िाय हनुे भएिा उजरुी प्रशािकिे प्रलिबार्ीिाइय बार्ी लििानको िारेख 
िोसनपुनेछ । 

१७. लिखििा परुागनुयपने िािान्य ररिाः (१) प्रचलिि कानून िथा यि ऐनिा अन्यत्र िेक्खए रे्क्ख बाहेक िलिलि ििि र्िाय 
गनय लयाएका उजरुी िथा प्रलििार्िा रे्हाय बिोक्जिको ररि ििेि परुा गनुयपनेछाः 

(क) एफोर िाइज को नेपािी कागजिा बायाँ िफय  पाँच िेक्न्टलिटर, पयहिो पषृ्ठिा शीरिफय  र्श 
िेक्न्टलिटर र त्यिपलछको पषृ्ठिा पाँच िेक्न्टलिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बक्िि हरफिा नबढाइय 
कागजको एकािफय  िात्र िेक्खएको;  

 (ख) लिखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यक्ििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी र्स्िखि 
गरी अक्न्िि पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक िथा लयाप्चे ियहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यििायीिे लिखि ियार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बायाँ िफय  लनजको कानून 
व्यििायी र्िाय प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यििायीको यकलिि खिुाइय र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) लिखिको अक्न्िि प्रकरर्िा यि लिखििा िेक्खएको व्यहोरा दठक िाँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून 
बिोक्जि िहुँिा बझुाउँिा भन्ने उलिेख गरी िो िलुन लिखि र्िाय गनय लयाएको िषय, ियहना र गिे 
िथा िार खिुाइय लिखि र्िाय गनय लयाउने व्यक्ििे र्स्िखि गरेको, । 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको लिखि लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारेको िालनने छैन ।  
 

  (२) लिखििा यिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय िंयलिि र ियायदर्ि भाषािा िेक्खएको 
हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखििा पेटबोलििा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यििरर् र व्यक्िको नाि, थर , ठेगाना िथा 
अन्य यििरर् स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखि र्िाय गनय लयाउने िा िलिलििा कुनै कागज गनय आउनेिे लनजको नाि, थर र ििन खिेुको 
नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेश गनुयपनेाः उजरुी िा प्रलििार् र्िाय गनय लयाउनेिे यिपिीको िालग उजरुी िथा प्रलििार्को नक्कि िथा िंिग्न 
लिखि प्रिार्हरूको नक्कि िाथै पेश गनुयपछय । 



१९. उजरुी िा प्रलििार् िंशोिनाः (१) लिखि र्िाय गनय लयाउन ेपििे िलिलििा र्िाय भइिकेको लिखििा िेखाइ िा टाइप 
िा िदु्रर्को िािान्य त्रटुी िच्याउन लनिेर्न दर्न िसनछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्निा िाग बिोक्जि िच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रलििार्िा गरीएको िाग िा 
र्ािीिा ििुभिु पििा फरक नपने र लनकै िािान्य प्रकारको िंशोिन िाग गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशािकिे िो 
बिोक्जि िच्याउन दर्न िसनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि िंशोिन भएिा  िो को जानकारी उजरुीको अको पििाइय दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेिी िथा िारेख  

२०. म्यार् िूचना िािेि गनेाः (१) उजरुी प्रशािकिे र्फा ९ बिोक्जि लबिार् र्िाय भएपलछ बयढिा र्इुय दर्न लभत्र 
प्रलिबार्ीका नाििा प्रचलिि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए िोयह बिोक्जि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय 
िम्बक्न्िि ििा कायायिय िाफय ि उि म्यार् िा िूचना िािेि गनय िसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि म्यार् िा िूचना िािेि गर्ाय र्फा ९ बिोक्जिको उजरुी िथा उि उजरुी िाथ 
पेश भएको प्रिार् कागजको प्रलिलिपी ििेि िंिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीिाइय म्यार् दर्नपुर्ाय प्रिार् 
कागजको नक्कि कुनै एकजना ििु प्रलिबार्ीिाइय पठाइय बाँयकको म्यार्िा प्रिार् कागजको नक्कि फिानाको म्यार् िाथ 
पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेक्ख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोक्जि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायियिे बयढिा लिन दर्न लभत्र िािेि गरी िािेिीको 
व्यहोरा खिुाइय िलिलििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोक्जि म्यार् िािेि हनु निकेिा रे्हाय बिोक्जिको यिद्यिुीय िाध्यि िा पलत्रकािा 
िूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेि गनुयपनेछाः  

(क) म्यार् िािेि गररनपुने व्यक्िको कुनै फ्यासि िा इयिेि िा अन्य कुनै अलभिेख हनु िसन ेयिद्यिुीय 
िाध्यिको ठेगाना भए िो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलिबार्ीिे म्यार् िािेिी भएको जानकारी पाउन िसने िनालिब आिार छ भन्ने रे्क्खएिा िलिलिको 
लनर्ययबाट कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकािा िूचना प्रकाशन गरेर िा स्थानीय एफ.एि. रेलियो िा 
स्थानीय टेलिलभजनबाट िूचना प्रिारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै िरकारी लनकायबाट म्यार् िािेि गराउँर्ा म्यार् िािेि हनु िसने िनालिब कारर् 
रे्क्खएिा िलिलिको आरे्शबाट त्यस्िो िरकारी लनकाय िाफय ि । 

  (६) यि ऐन बिोक्जि म्यार् जारी गनुयपर्ाय अनिूुची-६ बिोक्जिको ढाँचािा जारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरिा राख्नपुनेाः यि ऐन बिोक्जि ििा कायायिय िाफय ि िािेि गररएको म्यार्िा िम्बक्न्िि ििाको अध्यि िा 

िर्स्य िथा कक्म्ििा र्इुयजना स्थानीय भिार्लि रोहिरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि जाचँ गनेाः (१) उजरुी प्रशािकिे म्यार् िािेिीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ रीिपूियकको िािेि भएको छ िा 
छैन जाँच गरी आिश्यक भए िम्बक्न्िि ििा िक्चिको प्रलििेर्न ििेि लिइय रीिपूियकको रे्क्खए लिलिि िािेि राक्ख 
िथा बेरीिको रे्क्खए बर्र गरी पनुाः म्यार् िािेि गनय िगाइय िािेिी प्रलि लिलिि िािेि राख्नपुनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि जाँच गर्ाय िम्बक्न्िि कियचारीिे बर्लनयि राक्ख कायय गरेको रे्क्खए उजरुी 
प्रशािकिे िो व्यहोरा खिुाइय िलिलि ििि प्रलििेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जिको प्रलििेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्क्खए िलिलििे िम्बक्न्िि कियचारी उपर  
कारिाहीको िालग काययपालिका ििि िेक्ख पठाउनिसनेछ । 

२३. िारेखिा राखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रशािकिे र्फा ९ बिोक्जि लबिार् र्िाय गरेपलछ उजरुीकिायिाइय र र्फा १६ बिोक्जि 
प्रलििार् र्िाय गरेपलछ प्रलिबार्ीिाइय िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उजरुीका पिहरूिाइय िारेख िोसर्ा िारेख िोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारेख भपायइय िथा 
िारेख पचायिा खिुाइय उजरुीका िबै पििाइय एकै लििानको लिलि िथा ििय उलिेख गरी एकै लििानको िारेख 
िोसनपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि िारेख िोयकएको िियिा कुनै पि हाक्जर नभए पलन िोयकएको कायय िम्पन्न गरी 
अको िारेख िोसनपुने भएिा हाक्जर भएको पििाइय िारेख िोयक िियिा हाक्जर नभइय पलछ हाक्जर हनुे पििाइय अक्घ 
हाक्जर भइय िारेख िाने पििँग एकै लििान हनुेगरी िारेख िोसनपुछय । 

  (४) यि र्फा बिोक्जि िोयकएको िारेखिा उपक्स्थि भएका पिहरूिाइय िाथै राक्ख िलिलििे उजरुीको 
कारिायह गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन िोयकएको िारेखिा कुनै पि उपक्स्थि नभए पलन 
िलिलििे लबिार्को यिषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैन । 

२४. िलिलिको लनर्यय बिोक्जि हनुाेः िलिलििे म्यार् िािेिी िम्बन्ििा प्रचलिि कानून िथा यि ऐनिा िेक्खए रे्क्ख बाहेकको 
यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया लनिायरर् गनय िसनेछ । 

पररच्छेर्-५ 

िनुिाइय िथा प्रिार् बझु्न ेिम्बन्ििा 

२५. प्रारक्म्भक िनुिाइयाः (१) िेिलििापबाट लबिार् लनरुपर् हनु निकी िलिलििा आएका लबिार् प्रलििार् र्िाय िा बयान िा 
िो िरहको कुनै कायय भएपलछ िनुिाइयको िालग पेश भएको लबिार्िा उपिब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काि लनर्यय गनय 
ियकने भएिा िलिलििे लबिार् पेश भएको पयहिो िनुिाइयिा नै लनर्यय गनय िसनेछ । 

  (२) िलिलि ििि पेश भएको लबिार्िा उपर्फा (१) बिोक्जि ित्काि लनर्यय गनय ियकने नरे्क्खएिा 
िलिलििे रे्हाय बिोक्जिको आरे्श गनय िसनेछाः- 

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

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

(ग) िेिलििापका िम्बन्ििा लबिार्का पिहरूिँग छिफि गने; िथा 
(घ) लबिार्का पि उपक्स्थि भएिा िनुिुाइको िालग िारेख िथा पेक्शको ििय िालिका लनिायरर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन िलिलििे स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोक्जिको उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउने आरे्श गनुयपनेछ । 



२६. प्रिार् र्ाक्खि गनेाः बार्ी िा प्रलिबार्ीिे कुनै नयाँ प्रिार् पेश गनय अनिुलि िाग गरी लनिेर्न पेश गरेिा उजरुी 
प्रशािकिे िोयह दर्न लिन िसनेछ । 

२७. लिखि जाचँ गनेाः (१) िलिलििे उजरुीिा पेश भएको कुनै लिखिको ित्यिा परीिर् गनय रेखा िा हस्िािर यिशेषज्ञिाइय 
जाँच गराउन जरूरी रे्खेिा िो लिखििाइय अित्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्िरु र्ाक्खि गनय िगाइय रेखा िा हस्िािर 
यिशेषज्ञबाट लिखि जाँच गराउन िसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि जाँच गर्ाय िनालिब िायफकको ििय िोयक आरे्श गनुयपनेछ र ििय लभत्र जाँच 
िम्पन्न हनुको िालग यथािम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोक्जि जाँच गर्ाय लिखि अित्य ठहरीएिा लिखि ित्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको 
र्स्िरु अििु गरी उपर्फा (१) बिोक्जि र्स्िरु र्ाक्खि गने पििाइय भराइयदर्नपुछय । 

२८. िािी बझु्नाेः (१) िलिलिबाट िािी बझु्ने आरे्श गर्ाय िािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुयपनेछ । िाछी राख्र्ा बढीिा 
५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि आरे्श भएपलछ उजरुी प्रशािकिे उजरुीको पििाइय आरे्शिा उलिेख भएको 
लिलििा िािी बझु्ने िारेख िोसनपुनेछ । 

  (३) िािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्निा आफ्नो िािी िलिलि ििि उपक्स्थि गराउन ुिम्बक्न्िि पिको 
र्ाययत्ि हनुेछ । 

२९. िलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यि ऐनिा अन्यत्र जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन नाबािक िा अशि िा 
िधृ्र्िधृ्र्ा पि रहेको उजरुीिा िाक्ि बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको दर्न उपक्स्थि नभएको िा उपक्स्थि 
नगराइएको िािीिाइय िलिलििे म्यार् िोयक िलिलिको िफय बाट क्झकाइय बकपत्र गराउन िसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि िािी क्झकाउँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् जारी गनुयपनेछ र उजरुीका 
पिहरूिाइय ििेि िोयह लििानको िारेख िोसनपुनेछ । 

३०. िािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रशािकिे िािी बकपत्रको िालग िोयकएको दर्न पिहरूिँग लनजहरूिे उपक्स्थि 
गराउन लयाएका िाक्िको नािाििी लिइय िलिलि ििि पेश गनुयपनेछ । 

  (२) िािी बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको दर्न उजरुीका िबै पििे िािी उपक्स्थि गराउन लयाएको 
भए कायायिय खलुनािाथ िथा कुनै पििे िािी उपक्स्थि गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र बजेपलछ िलिलििे 
उपिब्ि भए िम्िका िािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गनय िसनाेः (१) िािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यिषयिस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको िथा िािी िा उजरुीको 
पििाइय अपिालनि गने िा क्झझ्याउने िा अनकु्चि प्रकारको प्रश्न िोलिएिा िलिलििे त्यस्िो प्रश्न िोध्नबाट पििाइय 
बन्रे्ज गनय िसनेछ । 

  (२) नाबािक िा िधृ्र् िा अिि िा लबरािीिे िािी बसनपुने भइय त्यस्िो उजरुीिा कुनै पिको उपक्स्थलि िा 
अन्य कुनै िनालिब कारर्िे िािीिाइय बकपत्र गनय अनकु्चि र्बाि परेको िा पने प्रबि िम्भािना रहेको छ भन्ने 



िलिलििाइय िागेिा िलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपक्स्थलििाइय बन्रे्ज गरी लनजिे िािीिे नरे्ख्न ेगरी िात्र उपक्स्थि 
हनु आरे्श गनय िसनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि आरे्श गरेिा िािीिे नरे्ख्न ेगरी पि उपक्स्थि हनुे व्यिस्था लििाउने र्ाययत्ि 
िलिलिको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोक्जि गर्ाय िलिलििे उजरुीिँग िम्बक्न्िि आिश्यक प्रश्न ियार गरी िलिलिको 
िफय बाट बकपत्र गराउन  िसनछे । 

३२. पेशी िूची प्रकाशन गनुयपनेाः (१) उजरुी प्रशािकिे प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगािी हप्ताको िालग पेशी िोयकएको 
लबिार्हरूको िाप्तायहक पेशी िूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको िालग पेशी िोयकएका लबिार्हरूको पेशी िूची 
प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको िूची िंयोजकिे र लनजको अनपुक्स्थलििा लनजिे क्जम्िेिारी िोकेको िलिलिको 
िर्स्यिे प्रिाक्र्ि गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी िूचीाः (१) उजरुी प्रशािकिे र्फा ३२ बिोक्जिको िाप्तायहक पेशी िूचीिा चढेका लबिार् हरूको  
िोयकएको दर्नको पेशी िूची ियार गरी एक प्रलि िूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछ िथा एक प्रलि िलिलिका 
िर्स्यहरूिाइय उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको िूचीिा लबिार्हरू उलिेख गर्ाय लबिार् र्िायको आिारिा रे्हायको क्रििा 
ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबािक पि भएको लबिार्; 

  (ख) शारररीक अिििा िा अपाङ्गिा भएको व्यक्ि पि भएको लबिार्; 

  (ग) ििरी िषय उिेर परुा भएको िधृ्र् िा िधृ्र्ा पि भएको लबिार्; िथा 
  (घ) लबिार् र्िायको क्रिानिुार पयहिे र्िाय भएको लबिार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि पेशी िूची ियार गर्ाय िलुििीबाट जागेका िथा ििोच्च अर्ािि, उच्च अर्ािि 
िथा क्जलिा अर्ाििबाट पनुाः इन्िाफको िालग प्राप्त भइय र्िाय भएको लबिार्को हकिा शरुूिा िलिलििा र्िाय भएको 
लिलििाइय नै र्िाय लिलि िालन क्रि लनिायरर् गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानिुार नै िलिलििे लबिार्को िनुिाइय र कारिाही िथा यकनारा 
गनुयपनेछ । 

३४. उजरुी प्रशािकको क्जम्िेिारी हनुाेः पेशी िूचीिा चढेका लबिार्हरू कायायिय खिेुको एक घण्टा लभत्र िलिलि ििि 
िनुिाइयको िालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय ियकए पलछ िलिलिबाट यफिाय बकु्झलिइय िरुक्िि राख्न े
क्जम्िेिारी उजरुी प्रशािकको हनुेछ । 

३५. प्रिार् िनुाउन िसनाेः िलिलििे र्फा २५ बिोक्जि िोयकएको िारेखको दर्न उपक्स्थि िबै पििाइय अको पििे पेश 
गरेको प्रिार् एिि ्कागजाि रे्खाइय पयढ बाँची िनुाइय िो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको भए लिक्खि बयान 
गराइय लिलिि िािेि गराउन िसनेछ । 

३६. लबिार्को िनुिाइय गनेाः (१) िलिलििे र्िैु पिको कुरा िनुी लनजहरूको लबिार्को िनुिाइय िथा लनर्यय गनुयपनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको िनुिाइय िथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोक्जि लबिार्को िनुिाइय गर्ाय इजिाि कायि गरी िनुिाइय गनय िनालिि  रे्क्खएिा 
िोही अनिुार गनय िसनेछ । 

 िर र्बैु पिको भनाइ िथा क्जयकर िनु्निाइ उपर्फा ३ अनिुारको इजिाि कायि गनय बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इजिािको गठन गनयिसन े(१) िलिलििे ियहिा िथा बािबालिका ििािेश रहेको िथा आिश्यक रे्खेको अन्य 
लबिार्को िनुिाइयको िालग बन्र् इजिाि कायि गरी िनुिाइय गनय िसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको बन्र् इजिाििा लबिार्का पि िथा अन्य िरोकारिािा बाहेक अन्य 
व्यक्ििाइय इजिाििा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इजिािको गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् इजिािबाट हेररने लबिार्को काि कारिाही, यपिीिको नाि थर ठेगाना िगायिका यिषय गोप्य 
राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजिाि िम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इजिािबाट हेररएका लबिार्हरूको कागजािको प्रलिलियप बार्ी, 
प्रलििादर् र लनजको यहििा अिर परेको कुनै िरोकारिािा बाहेक अरू किैिाइय उपिब्ि गराउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको लबिार्को िथ्य खिुाइय कुनै ििाचार कुनै पत्रपलत्रकािा िंप्रषेर् हनु दर्न ुहुँरै्न 
। 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन िलिलििे पिको गोपलनयिा िथा यहििा प्रलिकुि 
प्रभाि नपने गरी ििाचार िंप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बझु्नाेः लबिार्को िनुिाइयको क्रििा लबिार्को कुनै पिको अनरुोििा िा लबिार् िनुिाइयको क्रििा िलिलि 
आफैिे थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूिाइय थप प्रिार् पेश गनय पेश गने िारेख िोयक आरे्श गनय िसनेछ 
। 

४०. स्िाथय बाक्झएको लबिार् हेनय नहनुाेः िलिलिको िर्स्यिे रे्हायका लबिार्को कारिाही र यकनारािा िंिग्न हनुहुुँरै्नाः- 

(क) आफ्नो िा नक्जकको नािेर्ारको हक यहि िा िरोकार रहेको लबिार्; 

 स्पष्टीकरर्ाः यि उपर्फाको प्रयोजनको िालग "नक्जकको नािेर्ार" भन्नािे अपिुािी पर्ाय कानून 
बिोक्जि अपिुािी प्राप्त गनय िसने प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यक्ि, िािा, िाइज,ु िानीआिा, 
ठूिीआिा, िानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलि िा पत्नी िफय का िािू, ििरुा, फूप,ु फूपाज,ु िािा, जेठान, िािी, 
दर्र्ी, बयहनी, लभनाज,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका 
व्यक्िको एकािगोििा रहेको पररिारको िर्स्य िम्झनपुछय । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलियििा गरेको कुनै कायय िा लनज िंिग्न रहेको कुनै यिषय ििािेश रहेको कुनै 
लबिार्; 

(ग) कुनै यिषयिा लनजिे लबिार् चलने िा नचलने यिषयको छिफििा िहभालग भइय कुनैराय दर्एको भए 
िो यिषय ििािेश रहेको लबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्िे आिारभिू रूपिा लनज र लनजको एकाघरिंगोिका पररिारका िर्स्यको कुनै 
स्िाथय बाक्झएको लबिार् । 



  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको कुनै अिस्था रे्क्खएिा जनु िर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय उि िर्स्यिे 
लबिार् हेनय नहनुे कारर् खिुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रलिकुि हनुे गरी कुनै िर्स्यिे कुनै लबिार्को कारिायह र यकनारािा िहभालग हनु 
िागेिा लबिार्को कुनै पििे आिश्यक प्रिार् ियहि लबिार्को कारिायह यकनारा नगनय लनिेर्न दर्न िसनेछ  र िो 
िम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनिुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनिुार लबिार् लनरुपर् हनु निसने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को 
ब्यबस्था अनिुारको िभािे िोकेको िलिलििे काि कारिायह र यकनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोक्जि गर्ाय िभािे लबिार्का पिहरूिाइय िोयह उपर्फा बिोक्जि गदठि िलिलिबाट 
लबिार्को कारिायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइय उि िलिलि ििि उपक्स्थि हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनर्यय र अन्य आरे्श 

४१. लनर्यय गनुयपनेाः (१) िलिलििे िनुिाइयको िालग पेश भएको लबिार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने बाँयक नरयह लबिार् यकनारा 
गने अिस्था रहेको रे्क्खएिा िोयह पेशीिा लबिार्िा लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय यकिाबिा िेक्ख िलिलििा उपक्स्थि 
िर्स्यहरू िबैिे र्स्िखि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोक्जि गरीएको लनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचलिि कानून बिोक्जि खिुाउनपुने 
यििरर् खिेुको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लिलििे बयढिा िाि दर्न लभत्र ियार गरी लिलिि िािेि राख्नपुछय । 
  

(४) उपर्फा (१) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन िियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालिब कारर्िे गर्ाय 
िोयह दर्न लबिार् लनर्यय गनय निसने भएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी िारेख िोसनपुनेछ । 

४२. लनर्ययिा खिुाउनपुनेाः (१) िलिलििे र्फा ४१ बिोक्जि गरेको लनर्ययको पूर्यपाठिा यि र्फा बिोक्जिका कुराहरू 
खिुाइय अनिूुची-७ बिोक्जिको ढाँचािा ियार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि पूर्यपाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको क्जयकर, लनर्यय गनुयपने रे्क्खएको यिषय, 
र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू ििेिको यिषय खिुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्क्ख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुराहरू ििेि खिुाउनपुनेछाः- 
(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबिार्को कुनै पििे कानून व्यििायी राखेको भएिा लनजिे पेश गरेको बहि नोट िथा बहििा 

उठाइएका ििु यिषयहरु; 

(ग) लनर्यय गनयको िालग आिार लिइएको प्रिार्का िाथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यिको 
यिश्लषेर्; 

(घ) लनर्यय कायायन्ियन गनयको िालग गनुयपने यिषयहरूको लििलििेिार उलिेखन ियहिको िपलिि खण्ि; 
िथा 



(ङ) लनर्यय उपर पनुरािेर्न िाग्ने भएिा पनुरािेर्न िाग्ने क्जलिा अर्ाििको नाि र के कलि दर्नलभत्र 
पनुरािेर्न गनुयपने हो िो ििेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उलिेख भएरे्क्ख बाहेक रे्हायका कुराहरु ििेि लनर्ययिा खिुाउन िसनेछाः- 
(क) िािी िा िजयलिनको बकपत्रको िारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए िो नजीरको यििरर् र लबिार्िा उि नजीरको 
लिध्र्ान्ि के कुन आिारिा िाग ुभएको हो अथिा िाग ुनभएको हो भन्ने कारर् ियहिको यिश्लषेर्; 

(ग) लनर्ययबाट किैिाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कििाइय के कलि भराइय दर्नपुने हो िोको 
यििरर्; िथा 

(घ) लबिार्को क्रििा कुनै िाििािान िा प्रिार्को रुपिा केयह िस्ि ुिलिलि ििि पेश भएको भए िो 
िाििािान िा िस्िकुो हकिा के गने हो भन्ने यिषय । 

४३. प्रारक्म्भक िनुिाइयिा लनर्यय हनुिसनाेः (१) िलिलििे पयहिो िनुिाइयको िालग पेश भएको अिस्थािा नै लबिार्िा थप 
प्रिार् बकु्झरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा िलिलिको िेत्रालिकार नरहेको कारर्िे 
लबिार् लनर्यय गनय नलिलने रे्खेिा पयहिो िनुिाइयिा नै लनर्यय गनय िसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको लनर्यय िेत्रालिकारको अभाि रहेको कारर्िे भएको अिस्थािा िेत्रालिकार 
ग्रहर् गने अर्ािि िा स्थानीय िह िा अन्य लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन िम्बक्न्िि पििाइय  जानकारी दर्न ुपनेछ 
। 

४४. लनर्यय िंशोिनाः (१) िलिलि ििि लबिार्को पि िा कुनै िरोकारिािािे लबिार्को लनर्ययिा भएको कुनै िेखाइयको 
त्रटुी िंशोिन गरी पाउन क्जयकर लिइय लनर्ययको जानकारी भएको पैंलिि दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न िसनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्न परी िलिलििे हेर्ाय िािान्य त्रटुी भएको र िंशोिनबाट लनर्ययको िूि 
आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खिा गरी लनिेर्न बिोक्जि लनर्यय िंशोिन गने आरे्श दर्निसनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जिको आरे्श िूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

४५. लनर्ययिा हेरफेर गनय नहनुाेः (१) िलिलिका िर्स्य अथिा अरु किैिे पलन िलिलिका िर्स्यहरुको र्स्िखि भैिकेपलछ 
लनर्ययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हुँरै्न । 

  (२) किैिे उपर्फा (१) बिोक्जि को किरु गने कियचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िालग िम्बक्न्िि 
लनकायिा िेक्ख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनर्यय भएपलछ गनुयपने कारिायहाः (१) उजरुी प्रशािकिे िलिलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय यकिाबिा िलिलिका 
िर्स्यहरु िबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिाब र लिलिि क्जम्िा लिनपुछय । 

  (२) यि ऐन बिोक्जि लनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपलछ िबै िर्स्यको र्स्िखि भैिकेपलछ उजरुी प्रशािकिे 
लनर्ययको कायायन्यिय गनयका िालग ित्काि गनुयपने केयह कायय भए िो िम्पन्न गरी लिलिि अलभिेखको िागी पठानपुछय 
। 



४७. लनर्यय गनयपने अिलिाः (१) िलिलििे प्रलििार् र्ाक्खि भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रलिबार्ीको बयान भएको लिलििे िथा 
प्रलििार् र्ाक्खि नभएको िा बयान नभएकोिा िो हनुपुने म्यार् भिुान भएको लिलििे नब्बे दर्नलभत्र लबिार्को अक्न्िि 
लनर्यय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको िियािलि गर्ना गर्ाय िेिलििापको िालग पठाइयएको लबिार्को हकिा 
िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको ििय कटाइय अिलि गर्ना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन लबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा गनुयपने प्रयक्रया 
बाँयक नरही लबिार् लनर्यय गनय अङ्ग पलुगिकेको भए िो पगुेको पन्र दर्नलभत्र अक्न्िि लनर्यय गनुयपनेछ । 

  

४८. अन्िररि िंरिर्ात्िक आरे्श जारी गनय ियकनाेः  
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (रे्क्ख )ङ (िम्ि उक्लिक्खि यिषयिा 
ित्काि अन्िररि िंरिर्ात्िक आरे्श जारी गनय ियकनेछ । यस्िो आरे्श जारी गर्ाय लनिेर्किे 
पेश गरेको कागजाि, लनजको अिस्था र िस्िगुि पररक्स्थलिको प्रारक्म्भक छानयिन गरी ित्काि 
आरे्श नगरे लनिेर्किाई पनय िसने नकारात्िक प्रभािको िलुयांकन गनुय पर्यछ । न्याययक िलिलििे 
जारी गने अन्िररि िंरिर्ात्िक आरे्श अनिूुची ८ िा उलिेख गरे बिोक्जि हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेर्-७ 

िलिलिको िक्चिािय 

४९. िलिलिको िक्चिाियाः  (१)िलिलिको काययिम्पार्निाइय िहक्जकरर्ा गनय एक िक्चिािय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) ििोक्जिको िक्चिाियिा काययपालिकािे आिश्यिा अनिुार उजरुी प्रशािक, अलभिेख 
प्रशािक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय िसनेछ । िक्चिाियको काययिम्पार्निाइय व्यिक्स्थि गनय िक्चिािय 
अन्िगयि उजरुी शाखा/ फाँट िथा अलभिेख शाखा /फाँट रहन िसनेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशािकको काि, कियव्य र अलिकाराः यि ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए रे्क्ख बाहेक उजरुी प्रशािकको काि, 
कियव्य र अलिकार रे्हाय बिोक्जि हनुेछाः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रलििार् र अन्य लिखिहरु जाँच गरी रीि पगुेको भए कानून बिोक्जि िाग्ने 
र्स्िरु लिइय र्िाय गने र र्िाय गनय नलिलने भए कारर् जनाइय र्रपीठ गने; 

(ख) यििार्िा प्रिार्को िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय िक्कििँग लभिाइय दठक रे्क्खएिा प्रिाक्र्ि गने 
र लिलिि िािेि राख्न ेिथा िक्कििा केयह कैयफयि रे्क्खएिा िो जनाइय िम्बक्न्िि पिको ियहछाप 
गराइय राख्न;े 



(ग) पेश भएका लिखि िाथ िंिग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागजाि छ िा छैन भए ठीक छ िा छैन 
जाँच्ने; 

(घ) िलिलिको आरे्शिे क्झकाउनपुने प्रलिबार्ी, िािी िा अन्य व्यक्िको नाििा म्यार् जारी गने; 

(ङ) यििार्का पििाइय िारेख िा पेशी िारेख िोसने; 
(च) िलिलि ििि पेश हनुपुने लनिेर्न र्िाय गरी आरे्शको िालग िलिलि ििि पेश गने; 

(छ) कानून बिोक्जि िारेि लिने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने लनिेर्न लिइय आिश्यक कारिाही गने; 

(ज) िलिलिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउन;े 

(झ) िलिलििा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपायइय गने िगायिका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानिुार िलिलिको िफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) िलिलिको आरे्शिे िािेि गनुयपने म्यार् िािेि गनेगराउने, िािेि भएको म्यार्को िािेिी जाँची 
रीिपूियकको नभए पनुाः जारी गने िथा अन्य अर्ािि िा लनकायबाट प्राप्त भएको 
गाउँपालिका/नगरपालिकािे िािेि गररदर्नपुने म्यार् िािेि गने गराउन;े 

(ठ) लनर्यय यकिाब र उजरुीको लिलिि क्जम्िा लिने; 
(ि) िलिलििा र्िाय भएका यििार् िथा लनिेर्न िगायिका कागजािको अलभिेख ियार गने र िालिक िा 

िायषयक प्रलििेर्न पेश गनुयपने लनकाय ििि प्रलििेर्न ियार गरी िंयोजकबाट प्रिाक्र्ि गराइय 
िम्बक्न्िि लनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो क्जम्िा रहेका उजरुीका लिलिििा रहेका कागजािको रीिपूियक नक्कि दर्ने; 
(र्) क्जलिा अर्ािििा पनुरािेर्न िाग्ने गरी लनर्यय भएका यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् जारी गरी िािेि 

गनेगराउन;े 

(ि) अर्ािि िा अन्य कुनै लनकायिा यििार्को लिलिि िा कुनै कागजाि पठाउनपुने भएिा िलिलििाइय 
जानकारी गराइय लिलिि िा कागजाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपलछ कानून बिोक्जि िरुक्िि राख्न े
व्यिस्था लििाउने; 

(ि) लनर्यय यकिाब क्जम्िा लिने; िथा 
(थ) पेश भएका लनिेर्न िगायिका कागजाििा िलिलिबाट आरे्श हनुपुने िा लनकािा लिनपुनेिा िलिलि 

ििि पेश गने । 

 

५१. अलभिेख प्रशािकको काि, कियव्य र अलिकाराः यि ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रशािकको काि, 
कियव्य र अलिकार रे्हाय बिोक्जि हनुेछाः 
 (क) लनर्यय कायायन्ियन िम्बन्िीाः 

(२) लनर्यय बिोक्जि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा दर्िाइयभराइय दर्नपुने िगायिका लनर्यय 
कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनर्यय कायायन्ियनको अलभिेख राखी कानून 
बिोक्जि यििरर् पठाउनपुने लनकायहरुिा यििरर् पठाउने; 

(३) लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेि लिन,े िकार गराउन,े गजु्रकेो 
िारेख थिाउने िगायिका काययहरु गने; 



(४) िलिलिको आरे्शिे रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ािि िा लनकायबाट रोक्का भै आएको 
जायजेथा अन्य अड्डा अर्ािििा र्ाक्खि चिान गनुयपने भए िो गने; 

(५) लनर्यय बिोक्जि लििाि गने िगायिका अन्य कुनै काि गनुयपने भए िो ििेि गने; िथा 
(६) िेक्खए रे्क्ख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा िलिलि ििि 

पेश गरी आरे्श बिोक्जि गने । 

 (ख) अलभिेख िंरिर् िम्बन्िीाः 
(१) अलभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनर्यय भएका लिलिि िरुक्िि राख्न े र कानून बिोक्जि 

ििाउनेपने कागजहरु ििाउने; 
(२) लनर्यय भएका लिलििहरुिा कागजाि जाँच गरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र लिलिि कानून 

बिोक्जि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोक्जि ििाउने कागजको यििरर् ियार गरी िो यििरर् िरुक्िि रहने व्यिस्था 
गने; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलििहरुको िािबिािी अलभिेख राख्न ेर आिश्यकिानिुार 
यििरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलिि िा कुनै कागजाि िाग भै आएिा 
रीिपूियक पठाउने र यफिाय प्राप्त भएपलछ रीिपूियक गरी िरुक्िि राख्न े। 

५२. उजरुी प्रशािक िा अलभिेख प्रशािकको आरे्श उपरको लनिेर्नाः (१) यि ऐन बिोक्जि उजरुी प्रशािक िा अलभिेख 
प्रशािकिे गरेको आरे्श िा कारिाही उपर क्चि नबझु्ने पििे िो आरे्श िा कारिाही भएको पाँच दर्नलभत्र िलिलि 
ििि लनिेर्न दर्न िसनेछ । 

  (२) िलिलििे उपर्फा (१) बिोक्जि पेश भएको लनिेर्न उपर िनुिुाइय गरी लनिेर्न पेश भएको बयढिा िाि 
दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्न उपर आरे्श िा 
लनर्यय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए िो बझेुर िात्र लनर्यय िा आरे्श गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेिलििाप िम्बन्िी व्यिस्था 

५३. लििापत्र गराउनाेः (१) िलिलििे प्रचलिि कानून बिोक्जि लििापत्र हनु िसने जनुिकैु उजरुीिा लििापत्र गराउन 
िसनेछ । 

  (२) यििार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अनिूुची-९ बिोक्जिको ढाँचािा लनिेर्न दर्एिा िलिलििे उजरुीिा 
लििापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा लििापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा िलिलििे र्िैु पििाइय िनुाइय त्यिको 
पररर्ाि िम्झाइय पिहरूको लििापत्र गने िम्बन्ििा िहिलि रहेनरहेको िोध्नपुनेछ । 



  (४) उपर्फा (३) बिोक्जि िनुाउँर्ा पिहरूिे लििापत्र गनय िञ्जुर गरेिा िलिलििे पिहरूको लनिेर्निा 
उलिेख भएको व्यहोरा बिोक्जिको लििापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोक्जिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबाँची िनुाइय लििापत्र गनय िञ्जुर भएिा 
पिहरूको ियहछाप गराइय िलिलिका िर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अनिूुची-१० बिोक्जिको ढाँचािा प्रिाक्र्ि गरी एक 
प्रलि िलिलििे अलभिेखको िालग लिलिििा राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीिाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४. िेिलििाप गराउन िसनाेः (१) िलिलििे प्रचलिि कानून बिोक्जि लििापत्र गनय लिलने उजरुीिा पिहरूबीच िेिलििाप 
गराउन िसनेछ । 

  (२) पिहरूिे जनुिकैु िहिा यिचारािीन रहेको प्रचलिि कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट ििािान गनय 
ियकने यििार्िा यििार्का पििे िंयिु रूपिा िलिलि ििि लनिेर्न दर्न िसनेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि लनिेर्न दर्एकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लनरोपर् हनु उपयिु रे्क्खएिा 
िलिलििे त्यस्िो उजरुी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपर् गनय िेक्ख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोक्जिको आरे्शपलछ िेिलििाप िम्बन्िी कारिायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच िेिलििाप 
गराइयदर्नपुनेछ । 

  (५) िेिलििाप िम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोक्जि हनुेछ । 

५५. उजरुी लनर्यय गनेाः (१) िलिलििे यि ऐन बिोक्जि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपर् गनय प्रयक्रया बढाएकोिा 
िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लनरोपर् हनु निकेिा पिहरूिाइय उजरुीको पेशी िारेख िोयक कानून बिोक्जि 
कारिाही गरी िनुिाइय िथा लनर्यय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोक्जिको उजरुीिा िेिलििाप िा लििापत्र हनु निकेिा िलिलििे अलिकार िेत्र रहेको अर्ािििा जाने भलन 
िनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६. िेिलििाप िा लििापत्र हनु निसनाेः यि ऐनिा अन्यत्र जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन कुनै उजरुीिा लििापत्र 
गराउँर्ा उजरुीको प्रकृलि िा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि िरकार बार्ी भइय चिेको कुनै यििार् िा िाियजलनक िथा 
िरकारी िम्पक्ि िा यहििा अिर पने रे्क्खएिा िलिलििे त्यस्िो यििार्िा लििापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो अिर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भने लििापत्र गराइयदर्नपुनेछ 
। 

५७. िेिलििापको िालग प्रोत्िाहन गनेाः (१) िलिलििे िलिलि ििि िनुिाइयको िालग पेश भएको उजरुीिा िेिलििाप 
हनुिसने िम्भािना रहेको रे्खेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग िारेख िोसन िसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको िारेखको दर्न िलिलििे यििार्का पि िथा यिपि, उपक्स्थि भएिम्ि पििे 
पत्याइय िाथै लिइआएका अन्य व्यक्ि ििेि उपक्स्थि गराइय िेिलििापको िालग छिफि गराइय पिहरूको बीचिा 
िहिलि भएिा िहिलि भए बिोक्जि लििापत्र कागज ियार गनय िगाइय लििापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 



  (३) उजरुीिा िोयकएको म्यार्िा िलिलि ििि उपक्स्थि नभएको िा उपक्स्थि भएर पलन िारेख गजुारी 
यििार्िा िारेखिा नरहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको भए िापलन यििार्को पेटबोिीबाट उजरुीको पि 
कायि हनुे रे्क्खएको व्यक्ि ििेि िेिलििापको िालग उपक्स्थि भएिा िलिलििे िेिलििाप गराइय लििापत्रको कागज 
गराइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रारक्म्भक िनुिाइय पूिय िेिलििापाः (१) उजरुी प्रशािकिे प्रारक्म्भक िनुिाइयको िालग िलिलि ििि उजरुी पेश हनुपूुिय 
उजरुीिा िेिलििाप हनुिसने अिस्था रे्क्खएिा िा पिहरूिे िो व्यहोराको लनिेर्न लिइय आएिा लििापत्रको व्यहोरा 
खिेुको कागज ियार गरी िलिलि ििि पेश गनयिसनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि गर्ाय लििापत्रिा अक्न्िि िहिलि नजटेुको भए िापलन पिहरू िेिलििापको िालग 
प्रयक्रयािा जान िहिि भएिा उजरुी प्रशािकिे पिहरूको लनिेर्न लिइय उजरुीिा िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय 
ििि पठाउने आरे्शको िालग िलिलि ििि पेश गनयिसनेछ । 

५९. िेिलििापकिायको िूची ियार गनेाः (१) िलिलििे िेिलििापको कायय गराउनको िालग रे्हाय बिोक्जिको योग्यिा 
पगुेको व्यक्िहरूको यििरर् खिुाइय िम्भायिि िेिलििापकिायको िूची ियार गनेछाः 

 (क) कक्म्ििा िाध्यलिक िह उक्िर्य गरेको;  
 (ख) कुनै राजनीलिक र्ि प्रलि आस्था राखी राजनीलििा ियक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरिा ििाजिेिीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िेिलििापकिायको ४८ घण्टा िालिि लिइ िेिलििापकिायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा जनु िकैु कुरा िेक्खएको भएिा पलन िालिि लिइ हाि काि 
 गरररहेकाको हकिा लनजिाइ लनरन्िरिा दर्न ियकने । 

  (२) िेिलििापकिायको िूची ियार गरेपलछ िलिलििे िूची िभा ििि पेश गरी अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि िूची अनिुोर्न भएपलछ िलिलििे िाियजलनक जानकारीको िालग िूचना प्रकाशन 
गनुयपनेछ िथा िेिलििापको िालग पठाउँर्ा प्रत्येक पििाइय िो िूची उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

६०. िेिलििापकिायको िूची अद्यािलिक गनेाः (१) िलिलििे र्फा ५९ बिोक्जि ियार भएको िूची प्रत्येक िषय अद्यािलिक 
गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गरेको िेिलििापकिायको िूची िलिलििे िभाबाट अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) यि ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोक्जि िेिलििापकिायको िूचीिा िूचीकृि हनु योग्यिा पगुेको व्यक्ििे 
िलिलि ििि िूचीकृि गररपाउनको िालग अनिूुची-११ बिोक्जिको ढाँचािा लनिेर्न दर्निसनेछ । 

६१. िेिलििापकिायको िूचीबाट हटाउनाेः (१) िलिलििे र्फा ६० बिोक्जि िेिलििापकिायको िूची अद्यािलिक गर्ाय 
रे्हायको अिस्थाका िेिलििापकिायको नाि िूचीबाट हटाउनछेाः- 

(क) लनजको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनजिे आफ्नो नाि िूचीबाट हटाइयपाउँ भन्ने लनिेर्न दर्एिा; 



(ग) लनजिे नैलिक पिन रे्क्खने फौजर्ारी अलभयोगिा िजाय पाएिा; 
(घ) लनज कुनै िंस्थािँग िम्बध्र् रहेकोिा िो िंस्था खारेज िा यिघटन भएिा; र 
(ङ) िलिलििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोक्जि लनजिाइय िूचीबाट हटाउने लनर्यय गरेिा । 

(च)  बिइ िराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि िूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकिायहरूको नािाििी िलिलििे िाियजलनक 
िूचनाको िालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. िेिलििापको िालग िियािलि िोसनाेः (१) िलिलििे यि ऐन बिोक्जि िेिलििाको िालग िेिलििापकिाय पठाउँर्ा 
बयढिा लिन ियहना िम्िको ििय िोयक पठाउनेछ । 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँर्ा िािान्यियााः ियढिा िीनजना बाट िेिलििाप गराउन ेगरी िोसनपुनेछ ।
   

६३. िेिलििापकिायको छनौटाः (१) िलिलििे िेिलििाप गराउने काययको िालग यििार्का पिहरूिाइय एक जना 
िेिलििापकिायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि गर्ाय पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापकिायको िालग िहिलि नभएिा िलिलििे 
पिहरूको िहिलििा लिन जना िेिलििापकिायको छनौट गनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकिायको नाििा िहिलि हनु निकेिा िलिलििे िेिलििापकिायको िूचीिा 
रहेका िेिलििापकिायहरू िध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक जना िेिलििापकिाय छनौट गनय िगाइय िेस्रो िेिलििापकिाय 
छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीका िबै पिको िहिलििा िेिलििापकिायको िूचीिा नरहेको यि ऐन बिोक्जि िेिलििापकिाय हनु 
अयोग्य नभएको कुनै व्यक्ि िा िंस्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया अगािी बढाउन िहिि भै लिक्खि लनिेर्न दर्एिा 
िलिलििे त्यस्िो व्यक्ि िा िंस्थािाइय िेिलििापकिाय िोयकदर्नपुनेछ । 

६४. िेिलििापकिायको पररिियनाः (१) िलिलििे रे्हायको अिस्था परर पिहरूिे लनिेर्न दर्एको अिस्थािा िेिलििापकिाय 
पररिियन गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोक्जि िेिलििापकिायको िूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक िहिलििा िेिलििापकिाय हेरफेर गनय िञ्जुर भएिा;  
(ग) यििार्को कुनै पििे िेिलििापकिाय प्रलि अयिश्वाि रहेको लिक्खि जानकारी गराएिा; 
(घ) कुनै कारर्िे िेिलििापकिायिे िेिलििापिा िहभागी भैरहन निसने जनाएिा; 
(ङ) यििार्को यिषयिस्ििुा िेिलििापकिायको कुनै स्िाथय रहेको िेिलििापकिायिे जानकारी 

गराएिा िा कुनै स्रोिबाट िलिलि ििि जानकारी भएिा; िथा 
(च) िेिलििापकिायिे िेिलििापकिायको हैलियििे काययगर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य प्रचलिि 

कानून बिोक्जि पािन गनुयपने आचरर् पािन नगरेिा । 

  (२) िेिलििापकिाय पररिियनको कारर्िे िोयकएको िियिा िेिलििापको कायय िम्पन्न हनु निसने भएिा 
िलिलििे बयढिा एक ियहना िम्िको ििय थप गनय िसनेछ । 



६५. िेिलििापको िालग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) िलिलििे कुनै उजरुी िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय ििि पठाउँर्ा 
पिहरूिाइय िेिलििापकिायको िम्पकय  उपिब्ि गराइय िेिलििापकिाय ििि उपक्स्थि हनुे िारेख िोयक रे्हाय 
बिोक्जिको कागज िाथै राक्ख िेक्खपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको िारिंिेप िा िखु्य िखु्य कागजािको प्रलिलिपी; 
(ख) उजरुीको पि िा िारेि भए िारेिको नाि, थर, ििन र उपिब्ि भएिम्ि टेलिफोन 

नम्बर, इयिेि, फ्यासि िथा अन्य िम्पकय  यििरर्; िथा 
(ग) िेिलििाप िम्बन्िी प्रयक्रया िम्पन्न गनुयपने स्थान र ििय । 

  (२) िेिलििापकिायिे िलिलि ििि िाग गरेिा उजरुीका कागजािहरूको नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

  (३) िेिलििापको िालग िोयकएको ििय िम्पन्न भएको िाि दर्न लभत्र उजरुीको पिहरू िलिलि ििि 
उपक्स्थि हनुे गरी िारेख िोसनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन िेिलििापकिायिे िोयकएको ििय अगािै उजरुी 
िलिलि ििि यफिाय पठाउने लनर्यय गरेिा िो लनर्ययको जानकारी भएको िाि दर्न लभत्र पिहरूिाइय िलिलि ििि 
उपक्स्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेिलििापिा अििम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः (१) िलिलििे पिहरूको िहिलििा िेिलििापको िालग छिफि गने िथा 
अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेिलििापकिायिाइय िोको जानकारी उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको िहिलििा िेिलििापकिायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बिोक्जि िेिलििापकिायिे िोकेको स्थानिा िोयकएको िियिा उपक्स्थि हनुे 
र्ाययत्ि रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जिको र्ाययत्ि पिहरूिे परुा नगरेिा िेिलििापकिायिे िेिलििापको प्रयक्रया बन्र् 
गरी िलिलििाइय िोको लिक्खि जानकारी गराइय उजरुीको कागजाि यफिाय पठाउनिसनेछ । 

  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकिायिे पिहरूबीचिा िहजकिायको भलूिका गनेछ र उि भलूिका लनिायह 
गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यक्िहरूिँग ििेि एकि िा िािूयहक िािाय गनयिसनेछाः 

(क) यििार्को यिषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यक्ि; िथा 
(ख) यििार्को यिषयिस्िकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापकिायिे पिहरूको िहिलििा पिहरूिँग रे्हाय बिोक्जि िािाय गनयिसनेछाः 
(क) पिहरूिँग एकि एकान्ििािाय; िथा 
(ख) टेलिफोन िािाय, लभिीयो कन्रेन्ि िा िञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािायिाप । 

  (६) प्रचलिि कानून िथा यि ऐनको िान्यिा यिपरीि नहनुेगरी पिहरूको िहिलििा िेिलििापकिायिे 
िेिलििापको कायययिलि लनिायरर् गनयिसनेछ । 

६७. िेिलििापकिायको आचरर्ाः (१) िेिलििापकिायिे रे्हाय बिोक्जिको आचरर् पािन गनुयपनेछाः- 

(क) िेिलििाप िम्बन्िी कारिाही लनष्पि ढङ्गिे िम्पार्न गनुयपने; 



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

(ग) कुनै पििाइय िर, त्राि, झसुयान िा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहनु;े 

(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पििँग आलथयक कारोबारिा िँिग्न नहनुे; 
(ङ) िेिलििाप िम्बन्ििा बनेको प्रचलिि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यिपरीि आचरर् 

गनय नहनु;े 

(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुिँग िम्िानजनक, िर्भािपूर्य र िबै पिप्रलि ििान व्यिहार 
कायि गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको यिषयिस्िकुो गोपनीयिा कायि राख्न;े िथा 
(ज) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि िा िस्ि ुप्रयक्रया िम्पन्न भएपलछ 

िा लनज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ िम्बक्न्िि पििाइय िरुक्िि यफिाय गने । 

  (२) िलिलििे कुनै िेिलििापकिायिे उपर्फा (१) बिोक्जिको आचरर् पािना नगरेको उजरुी परी िा िो 
यिषयिा स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्क्खए त्यस्िो िेिलििापकिायिाइय िेिलििापकिायको 
िूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिखि ियारी र लििापत्राः (१) िेिलििापकिायिे पिहरुिँगको छिफि पश्चाि िेिलििापको िालग र्िैु पि िहिि 
भएकोिा लििापत्र गराइय िहिलि भएको यिषयिस्ि ु बिोक्जिको लििापत्रको लिखि ियार गरर िलिलि ििि 
पठाउनपुनेछ । 

   

६९. िेिलििाप नभएको उजरुीिा गनुयपने कारिाहीाः (१) िेिलििापकिायिे पिहरु बीचिा िेिलििाप हनु निकेिा िो व्यहोरा 
खिुाइय प्रलििेर्न ियार गरी यििार्का िबै कागजाि ियहि िलिलििा यफिाय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि गर्ाय िेिलििापकिायिे पिहरुिाइय िलिलि ििि हाजीर हनु जाने बयढिा िाि 
दर्नको म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०. िेिलििाप नभएको उजरुीिा लनर्यय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यिबार्िा िलिलििे िेिलििापको 
िालग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नियक िेिलििापकिायको प्रलििेर्न ियहि प्राप्त हनु आएिा कानून 
बिोक्जि कारिाही गरी लनर्यय गनुयपछय ।  

  (२) उपर्फा (१) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन रे्हाय बिोक्जिको उजरुीिा अलिकारिेत्र ग्रहर् गने 
िम्बक्न्िि अर्ािि िा लनकायिा उजरुी गनय जान ुभलन िनुाइय पठाइयदर्नपुछयाः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोक्जिको यििार्िा; िथा 
(ख) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रयेषि भएको यििार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोक्जिको यििार्िा िम्बक्न्िि अर्ािि िा लनकायिा पठाउँर्ा हाक्जर हनु 
जाने िारेख िोकी पठाउने िथा लिलिि ििेि नक्कि खिा गरी अलभिेख राक्ख िक्कि लिलिि िम्बक्न्िि अर्ािि िा 
लनकायिा पठाउनपुनेछ । 



७१.  िेिलििाप र्स्िरुाः िेिलििापिा जाने यििार्को हकिा िेिलििापकिायिे पिहरुिे िहिलििा दर्न िञ्जुर 
भएरे्क्ख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु िाग्नेछैन । िर पिहरूको िहिलििा िेिलििापकिायिे पिहरुबाट बढीिा रु 
५००।-/५००।- लिन पाउनछेन ।  

७२.  ििरु्ाय स्िरिा हनु े िािरु्ाययक िेिलििाप प्रिियन गनय कियचारी िोसन िसनाेः (१)िलिलििे स्थानीय स्िरिा 
िेिलििाप प्रिध्र्यन गनयको िालग काययपालिकािा अनरुोि गरेिा कियचारी खटाइय ििरु्ाय स्िरिा िेिलििापको 
प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनय ियकनेछ । 

(२) ििरु्ाय स्िरिा हनुे िािरु्ाययक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनिुारको योग्यिा िथा अनभुि नभएका 
िेिलििापकिायिाट िेिलििाप गराउन िािा पने छैन । 

(२) िलिलििे ििरु्ायस्िरिा हनुे िािरु्ाययक िेिलििापको कायययिलि िोके ििोक्जि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

लनर्यय कायायन्ियन िम्बन्िी व्यिस्था  

७३. िक्चिाियको क्जम्िेिारीाः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनिा रयह िलिलिको लनर्यय कायायन्ियन गने गराउने 
िम्बन्िी िम्पूर्य काययको रेखरे्ख गने क्जम्िेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. िहयोग गनुयपनेाः (१)गाउँपालिका/नगरपालिका कायायिय िथा िो अन्िगयिका िबै ििा कायायिय िथा अन्य कायायियिे 
यि ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोक्जि िलिलििे गरेको लनर्यय बिोक्जि व्यक्ि िा िंस्था िा अन्य किैिँग अििु 
गनुयपने जरीिाना िा अन्य रकि अििुउपर गनय िहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यि ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोक्जि िलिलििे अिूि गनयपने जरीिाना, लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको 
रकि अििुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोक्जिका कायायियहरुिे कुनै लिफाररश िा कुनै कायय 
गररदर्नेछैनन । 

७५. अििु उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रशािकिे िलिलिको लनर्यय बिोक्जि कुनै पििँग जरीिाना िा लबगो िा अन्य कुनै 
प्रकारको अििु उपर गनुयपने भएिा िो पििे जरीिाना लिनय बझुाउन लयाएिा बकु्झ िर्रस्याहा गरी जरीिानाको िगि 
किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि अििुउपर नभएिा िगि राखी िम्बक्न्िि पिको नाि नािेिी िथा जरीिाना 
रकि ििेिको यििरर् गाउँपालिका/नगरपालिकाको कायायियका िाथै िबै ििा कायायियिा ििेि अलभिेखको िालग 
पठाउनपुनेछ । 

  (३) िम्बक्न्िि कायायियहरुिे उपर्फा (२) बिोक्जि िेक्ख आएिा त्यस्िो पििँग जरीिाना रकि अििुउपर 
गरी अलभिेख शाखािा िर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) िलिलििे यि ऐन बिोक्जि गरेको कुनै लनर्यय बिोक्जि कुनै पििे राखेको र्स्िरु, िा अन्य कुनै 
प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पििे भरी दर्नपुने पिको त्यस्िो रकि भराइय दर्नपुने 
स्रोि खिुाइय अनिूुची-१२ बिोक्जिको ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि लनिेर्न दरँ्र्ा यथािम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै िहकारी िा बचि 
िंस्थािा रहेको रकि र िो नभएिा लििाि लबक्री गरी अििु उपर गनुयपने अिस्था भएिा कुनै अचि िम्पक्िको 
व्यहोरा खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जिको लनिेर्निा र्फा ७८ बिोक्जिको यििरर् खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ  

७७. चिन चिाइयदर्नाेः (१) िलिलििे यि ऐन बिोक्जि गरेको कुनै लनर्यय बिोक्जि कुनै िम्पक्ि िा अलिकार िा कुनै 
यिषयिस्ि ुिा िेिा िा अन्य कुनै यिषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्यस्िो चिन पाउने यिषयको यििरर् खिुाइय 
अलभिेख प्रशािक ििि अनिूुची-१३ को ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि लनिेर्न परेिा अलभिेख प्रशािकिे लनर्यय बिोक्जिको यिषयको चिन 
चिाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्न दरँ्र्ा चिन चिाउन ु पने िम्पक्िको र्फा ७८ बिोक्जिको यििरर् 
खिुाउनपुनेछ । 

७८. िम्पक्िको यििरर् खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िालग लनिेर्न दर्न ेयििार्को पििे लनिेर्निा 
िम्पक्िको यििरर् उलिेख गर्ाय रे्हाय बिोक्जिको यििरर् खिुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचि िम्पक्िको यििरर् 

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

(३) घर रहेको भए घरको ििा िथा किि र िम्भि भएिम्ि िगययफट; 

(४) घर जग्गाको अिक्स्थिी आिाि िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पदक्क ििकिँग जोलिएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यक्िको नाि थर िाथै स्िालित्ि भन्र्ा फरक व्यक्िको 

भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका िाथै अन्य यििरर्; िथा 
(७) घरिा भएको िगापाि िथा खररर्लबयक्र हनु िसने न्यूनिि िूलय । 

  (ख) चि िम्पक्िको यििरर्ाः 
(१) चि िम्पक्ि रहेको ठाउँ िथा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 
(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािािािको िाथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चि िम्पक्िको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए िम्भायिि लबयक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चि िम्पक्ि भए अिस्था, प्रकृलि िथा बनोटका िाथै प्रत्येकको िाइज र 

िँख्या । 

७९. िम्पक्ि रोक्का राख्नाेः (१) अलभिेख प्रशािकिे र्फा ७५ िा ७६ बिोक्जि लनर्यय कायायन्ियनको िालग लनिेर्न परेपलछ 
रे्खाइएको िम्पक्िको हकिा आिश्यक पने जलि जेथा रोक्का राख्न ेिम्बन्ििा लनर्ययको िालग कायायपालिका ििि पेश 
गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न े लनर्यय गरेपछी लनर्यय बिोक्जि जेथा रोक्का राख्नको िालग िो जेथा र्िाय रहेको 
कायायिय िा रक्जषे्ट्रशन गने कायायियिा िेक्ख पठाउनपुनेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायिको िम्पक्िको हकिा लनिेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न लभत्र िम्पक्ि िायर्ाि 
गनय िगाइय िायर्ाि गर्ायको िियिा नै आिश्यक पने जलि िम्पक्ि िा िोबाट प्राप्त हनुे बािी, बहाि, ब्याज, िनुाफा 
आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यिको भपायइय िम्बक्न्िि पििाइय दर्नपुछय । 



  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोक्जिको िम्पक्िको हकिा भररभराउको िालग आिश्यक पने जलि िम्पक्ि 
रोक्का राखी रोक्काको िूचना आिश्यकिाअनिुार िेखा शाखा िा िम्बक्न्िि बैँक िा िम्बक्न्िि लनकायिा िरुुन्ि िेक्ख 
पठाउनपुनेछ । 

  (४) िम्पलि रोक्का िम्िक्न्ि  आरे्श अनिूुची १४ बिोक्जि हनुेछ । 

 
८०. िम्पक्ि लििाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिाः (१) काययपालिकािे यि ऐन बिोक्जि भरीभराउ गनुयपने लबगो िा कोटय फी 

िा त्यस्िै कुनै रकि अििुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोक्जि िम्पक्िको यििरर् खिुाइय र्खायस्ि परेिा 
त्यस्िो रकि भरी दर्नपुने व्यक्ििाइय बझुाउनपुने रकि बझुाउन िाि दर्नको म्यार् दर्इय िूचना जारी गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (२) बिोक्जिको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यक्िको भरीपाउने 
व्यक्ििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोक्जिको िम्पक्ि िायर्ाि गरीलयाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ि, जरीिाना, िरकारी लबगो िा कुनै अर्ािि िा लनकाय िा गाउँपालिका/नगरपालिका िा िलिलिको 
लनर्ययिे अििु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो अििुउपर हनुपुने व्यक्ििे बझुाउन नलयाएिा लनजको 
जनुिकैु अचि िम्पक्ि फेिा परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन जेथा जिानि िा कुनै प्रकारको नगर् िरौट र्ाक्खि 
गरेको हकिा िो िम्पक्िबाट खाम्ने जलि रकिको िालग उपर्फा (३) बिोक्जि गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोक्जि िोि कायि भएपलछ उि अचि िम्पक्िको लििािको िूचना िम्बक्न्िि पििाइय 
दर्इय िियिािारर्को जानकारीको िालग लििाि हनुे लिलि र िम्पक्िको यििरर् ियहिको िाियजलनक िूचना 
गाउँपालिका/नगरपालिका, क्जलिा प्रशािन कायायिय, क्जलिा अर्ािि, क्जलिा ििन्िय िलिलिको कायायिय िथा कोष 
िथा िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोक्जिको िूचनािा िोयकएको दर्निा उि िूचनािा िोयकएको िम्पक्ि पञ्चयकिे िोिबाट 
िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोक्जि लििाि गनुयपनेछ । 

  (७) लििाि प्रयक्रयािा िम्भि भएिम्ि क्जलिा अर्ािि, क्जलिा प्रशािन कायायिय िा स्थानीय प्रशािन 
कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय िथा गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य िरकारी कायायियका 
प्रलिलनलििाइय रोहिरिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोक्जि गर्ाय उि िम्पक्ि किैिे पलन लििाि िकार नगरेिा िोयह प्रयक्रयाबाट पनुाः 
र्ोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन किैिे लििाि िकार नगरेिा भराइयपाउने पि लनिेर्किाइय नै 
उि िम्पक्ि पञ्चयकिे िोििा िकार गनय िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोक्जि गर्ाय लनिेर्किे िम्पक्ि िकार गनय नचाहेिा पलछ अको जेथा खलुन आएका बखि 
कानून बिोक्जि गनेगरी लनजको लनिेर्न िािेिीिा राखी लििाििा चढाइयएको िम्पक्ि फुकुिा गरीदर्नपुछय ।      

  (१०) यि र्फािा अन्यत्र जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन गाउँपालिका/नगरपालिकाको कुनै रकि अििु 
उपर गने क्रििा लििाि गर्ाय किैिे िकार नगरेिा जलििा िकार हनु्छ त्यलििा नै िो िम्पक्ि लििाि गरी प्राप्त 
रकि िर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोक्जि अन्य िम्पक्ि िा प्रयक्रयाबाट अििुउपर गनुयपनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः (१) अलभिेख प्रशािकिे र्फा ७९ बिोक्जि िम्पक्ि िायर्ाि गनुयपर्ाय कक्म्ििा ििा िक्चि 
स्िरको कियचारी खटाइय त्यस्िो अचि िम्पक्िको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुने गरी िायर्ाि गनयिगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जि िायर्ाि गने कियचारीिे िायर्ाि गनुयपने िम्पक्िको चिनचलिीको िूलय कायि 
गने प्रयोजनिे पञ्चयकिे िोि कायि गरी िचुलुका खिा गरी अलभिेख प्रशािक ििि प्रलििेर्न ियहि पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि पञ्चयकिे िोि कायि गर्ाय रे्हाय बिोक्जिक कुरािाइय आिार लिइय कायि 
गनुयपनेछाः 



(क)  लनिेर्किे लनिेर्निा खिुाएको िूलय; 

(ख) लनर्ययिा उलिेख भएको भए िो िूलय;    
(ग) पििे जिानि िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका ििि लनिेर्न दरँ्र्ा खिुाएको 

िूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनिुारको िूलय; 

(ङ) िािपोि कायायियिे कायि गरेको न्यूनिि िूलय; 

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

(छ) पञ्चयकिे िोि कायि गनुयभन्र्ा ित्काि अगािै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए िो िूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोि” भन्नािे अचि िम्पक्ि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनु ेन्यनुिि िूलयिाइय 
िम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोक्जि गर्ाय रे्हाय बिोक्जिको कुरािाइय ििेि ध्यानिा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिाि िेत्र िगायि ििक िञ्जाििँग  जोलिएको छ िा छैन; 

िथा 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था िम्बन्ििा प्रायिलिक िलुयाँकन 

प्रलििेर्न । 

८२. खाम्नजेलि िात्र लििाि गनुयपनेाः (१) काययपालिकािे र्फा ८० बिोक्जि लििाि गर्ाय अििुगनुयपने बाँयक खाम्ने जलि 
िम्पक्ििात्र लििाि गनुयपनेछ ।       

  (२) िम्पक्ि लििाि गर्ाय िकार भएको रकि अििुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा िो बयढ भएको जलि रकि 
िम्पक्ििाि पििाइय यफिाय गरीदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोक्जि रकि यफिाय पाउने पि लििाि गर्ायको बखि उपक्स्थि नभएको भए रकि यफिाय 
लिन आउनभुनी लनजको नाििा िाि दर्नको िूचना जारी गरीक्झकाइय रकि यफिाय गनुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोक्जि गर्ाय िम्बक्न्िि पि रकि यफिायलिन नआएिा उि रकि िक्ञ्चिकोषिा र्ाक्खि 
गरी आम्र्ानीबाँलि िर्रस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रशािकिे र्फा ८० बिोक्जि लििाि गरेको िम्पक्ि िकार गने पिको नाििा िम्पक्ि र्िाय 
नाििारीको िालग िम्बक्न्िि कायायिय िा लनकायिा पत्राचार गरी लनजिाइय िम्पक्िको चिनपूजी उपिब्ि गराइय 
आिश्यक परे िो िम्पक्िको चिन चिाइयदर्नपुछय ।  

  (६) यि ऐनिा अन्यत्र जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन र्फा ८० बिोक्जिको लििाि प्रयक्रया अगािी 
बयढिकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पलन िो रकि नबकु्झ िम्पक्ि लििाि गनुयपनेछ । 

८३. लििाि उपरको उजरुीाः यि ऐन बिोक्जि भएको लििािको प्रयक्रयािा क्चि नबझु्न े पििे जनु प्रयक्रया उपर क्चि 
नबझेुको हो िो भएको पन्र दर्न लभत्र िलिलि ििि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श बिोक्जि गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा िागकेो खचयाः यि ऐन बिोक्जि लबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा िागेको खचय लबगो 
भरीदर्नपुने िा चिनदर्नपुने िम्बक्न्िि पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाक्स्थलििा राख्नाेः काययपालिकािे यि ऐन बिोक्जि चिनचिाइय िाग्न िा लबगो भराइयपाउन कुनै िम्पक्ि रे्खाइय लनिेर्न 
परेपलछ लबगो भराउने िा चिनचिाउने कायय िम्पन्न नभएिम्िको िालग उि िम्पक्ि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, 
लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनिायर् कायय गरी उि िम्पक्िको स्िरुप पररिियन गनय नपाउन ेगरी रोक्का राख्न िम्बक्न्िि 
पिको नाििा आरे्श जारी गरी उि िम्पक्ि यथाक्स्थलििा राख्नपुनेछ ।     



८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशािकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोक्जि भएको आरे्श यिपररि कुनै 
िम्पक्िको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन आदर् गरेको लनिेर्न परेिा उि लनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको 
नाििा लिन दर्नको म्यार्  जारी गरी लनजिाइय हाक्जर गराइय िो लनिेर्न िलिलि ििि पेश गनुयपनेछ ।     

  (२) िलिलििे उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्न पेश हनु आएिा पििाइय नयाँ उजरुी र्िाय गनय निगाइय उि 
लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्नको व्यहोराबाट 
लनिेर्न िलिलिको िेत्रालिकार लभत्र नपने यिषयिा परेको रे्क्खएिा िलिलििे उि यिषयिा िेत्रालिकार ग्रहर् गने 
अर्ािि िा लनकाय ििि जान िनुाइय दर्नपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन े िूचनााः (१) अलभिेख प्रशािकिे िलिलिको लनर्यय बिोक्जि चिन चिाइय पाउन लनिेर्न परेिा चिन 
चिाउने लिलि खिुाइय फिानो लिलििा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कियचारी खयटइय आउने हुँर्ा िो लिलि 
अगािै घर जग्गा खालि गरीदर्न ुभलन चिन दर्नपुने पिको नाििा िूचना जारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनदर्नपुने िम्पक्ि उजरुीको पिबाहेक अन्य किैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख प्रशािकिे 
िोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोक्जिको िूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोक्जि िोयकएको लिलििा खयटइयजाँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए िम्बक्न्िि कियचारीिे 
चिन चिाइय दर्एको िचुलुका खिागरी िथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन चिाएको 
िचुलुका खिा गरी प्रलििेर्न िाथ अलभिेख शाखािा पेश गनुयपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

यियिि 

८८. नक्कि लनिेर्नाः (१) िलिलि ििि र्िाय रहेको उजरुीको कुनै िरोकारिािा पििे यििार्को लिलिििा रहेको कुनै 
कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेर्न दर्एिा िलिलििे उि पििाइय िो कागजको नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्न दरँ्र्ा िम्बक्न्िि पििे उजरुी शाखािा रहेको लिलििको नक्कि लिनपुर्ाय 
उजरुी प्रशािक िथा अलभिेख शाखािा रहेको लिलििको नक्कि लिनपुने भएिा अलभिेख प्रशािक ििि लनिेर्न पेश 
गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्न दर्नको एघार बजे अगािै पेश भएिा िम्बक्न्िि कियचारीिे िोयह दर्न 
र िो भन्र्ा पछी पेश भएिा िम्भि भएिम्ि िोयह दर्न नभए िोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोक्जि लनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (५) यििार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बिोक्जिको लनिेर्न दरँ्र्ा नक्किको ििािा कागजपत्रको फोटो क्खच्ने 
अनिुलि िागेिा िो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनिेर्न दरँ्र्ा अनिूुची-१५ बिोक्जिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कि र्स्िरुाः (१) िम्बक्न्िि प्रशािकिे र्फा ८८ बिोक्जि नक्कि िा फोटो क्खच्नको िालग लनिेर्न दर्नेपििँग रे्हाय 
बिोक्जिको र्स्िरु लिइय नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछाः 

(क) नक्किको हकिा िक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे; 



(ख) िलिलिको लनर्यय कागजको हकिा प्रलि िक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे; िथा 
(ग) लिखि कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो क्खच्न चाहेिा प्रलि पानाको रू ५।–         रुपैयाँको 

र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन प्रचलिि कानून बिोक्जि नक्कि र्स्िरु निाग्ने 
पििाइय यि र्फा बिोक्जिको र्स्िरु िाग्नेछैन । 

  (३) यि र्फा बिोक्जि नक्कि उिार गरी िैजाने पििे नक्कि उिार गर्ाय िागेको खचयको व्यिस्था आफै 
गनुयपनेछ । 

९०. र्स्िरु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रिाक्र्ि गने िम्बक्न्िि प्रशािकिे नक्कि प्रिाक्र्ि गर्ाय नक्कि िैजाने पिको नाि थर 
िथा उजरुीिा हैलियिका िाथै नक्कि उिार गरेिापि र्ाक्खि गरेको र्स्िरु र नक्कि पाना ििेि उलिेख गरी नक्कि 
दर्एको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रिाक्र्ि गनुयपनेछ । 

   
९१. र्स्िरु चिुा नभइय नक्कि नदर्इनाेः िम्बक्न्िि प्रशािकिे यि ऐन बिोक्जि नक्कि िाग्ने पििे नक्कि उिार गर्ाय र्फा 

८९ बिोक्जि िाग्ने र्स्िरु र्ाक्खि नगर्ायिम्ि नक्कि दर्नेछैन र िो नक्किको आलिकाररकिा प्रिाक्र्ि गनय पाउनेछैन ।  
९२. प्रचलिि कानून बिोक्जि हनुाेः यि ऐनिा जनुिकैु कुरा िेक्खएको भए िापलन उजरुीिँग िम्बक्न्िि प्रचलिि कानूनिा कुनै 

कुरा िेक्खएको भए िोिा िेक्खए जलिको हकिा िोयह बिोक्जि हनुेछ । 

९३. लनयि बनाउन ेअलिकाराः िलिलििे यि ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयि बनाउन िसनेछ । 

  



 

अनिुचूी-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) िगँ िम्बक्धित) 

उिरुीको ढाचँा 

धयाक्यक िक्मक्त िमक्ष पेश गरेको 

क्नवेदन-पत्र 

 

.............. क्िल्िा.......... .राक्सिराङ्ग 

गाउँपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िका, वडा नं ............... ......... .

वसे्न 

.................................................................................................को 

ाोरा/ाोरी/श्रीमक्त 

वर्ष  ..................को 

............................................................. .............क्नवेदक (प्रपम पक्ष)  

क्वरुद्ध 

.............. क्िल्िा.......... .राक्सिराङ्ग 

गाउँपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िका, वडा नं ............... ......... .

वसे्न वर्ष  ..................को 

..................................................................................क्वपक्षी (दोस्रो 

पक्ष)  

क्वर्यः िम्वधि क्व्ाेद 

म क्नम्न वुँदाहरुमा िेक्िए वमोक्िम क्नवेदन गदषाु : 



१. म क्नवेदक र यि क्ववादको दोस्रो पक्षक्वच िंवत २०६९ िािमा िामाक्िक 

परम्परा अनुिार क्ववाह गररएको हो । क्ववाह भएपश्चात २ वर्षिम्म अपाषत 

२०७१ िाििम्म हामीक्वच िुमिरु दाम्पत्य िीवन रहकेो क्पयो । हामीबाट 

२०७१ िाि िठेमा १ ाोराको िमेत िायिधम भएको ा । एक आपिमा िोग्न े

स्वास्नीक्वचको िहमक्त र िहकायषमा ाोरा िधमेपाी क्रमशः िमस्या दखेिँद ैिान 

पाल्यो । २०७१ िािको क्तहारमा माइत गएपाी उनी घर आइनन् । पटक पटक 

घर आउन फोनबाट अनुरोि गरँे  । २ पटकिम्म क्िन गएँ । तर क्नििे क्तमीिँग 

मेरो िीवन चल्न िसदनै, म घर िान िक्िन, क्तमी िे गनुषपाष गर भक्न ठाडो 

िवाफ ददन पाक्िन । के कारणिे यस्तो हुन गयो भक्न िोध्दा अव क्तम्रो र मरेो 

िम्वधि ाैन आफुििुी गर र  मिाई िम्पकष  नगर,गरेमा राम्रो हुदँनै भक्न िाक 

िम्की र त्राि मिेत ददइन । िामो िमयिम्म मन फकेिा र घर आउक्िन भक्न पिी 

विेँ तर आईनन । कररव ३ वर्षपाी अपाषत २०७४ िाि भाद्र मक्हनामा पुनः क्िन 

गएँ तर क्वपक्षी मिँग वोल्द ैनवोिी घरक्भत्र क्ाररन र िािा िेठान पठाईशारीररक 

आक्रमण गने िम्मको कायष गरी मिाई तपानाम गाक्ि गिचच गरे । मुक्किकििे ्यान 

िोगाई क्नराश भएर घर फर्कष एँ र अव दोस्रो पक्षश्रीमती मिँग पुनः फर्कष  आउने र 

दाम्पत्य िीवन िुमिुर हुने िम्भावना नभएकोिे पाररवाररक क्ववाद क्नरुपणका 

िाक्ग यो क्नवेदन ददन आएको ाु ।  

२. यि िक्मक्तबाट दोस्रो पक्ष क्िकाई ि े िो वुझ्नुपाष वुिी क्ववाद क्नरुपण 

गराईपाउँ ।  

३. यि गाउँपाक्िका/नगरपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िकाबाट 

िारी भएको स्पानीय धयाक्यक कायषक्वक्िको दफा ....वमोक्िम क्नवेदन दस्तुर रु 

......, दोस्रो पक्ष १ िनािाई म्याद िूचना दस्तुर रु ........., पाना २ को क्नवेदनको 

प्रक्तक्िपी दस्तुर रु  .............िमेत गरी िम्मा रु ......यिै क्नवेदनिाप दाक्िि 

गरेको ाु ।  



४. यो क्नवेदन स्पानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )अनुिार 

यिै िक्मक्तको अक्िकारक्षेत्रक्भत्र पदषा ।  

५. यो क्नवेदन हदम्यादक्भत्रै ा र म क्नवेदकिाई यि क्वर्यमा क्नवेदन ददने 

हकदयैा प्राप्त ा ।  

६. यि क्वर्यमा अधयत्र कही ँकतै कुनै क्नकायमा कुनै प्रकारको क्नवेदन ददएको 

ाैन ।  

७. यिमा दोस्रो पक्षको माइती तफष का र मेरो घर तफष का पररवारका िदस्यहरु 

क्िकाई पप व्यहोरा वुझ्न िदकनेा ।  

८. यिमा िेक्िएका व्यहोरा रठक िाँचो ित्य हुन्, िुठा ठहरे कानून वमोक्िम 

िंिाय भोग्न तयार ाु ।  

 

क्नवेदक 

नामः  ............................. 

इलि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोज शभुि ्।  



अनिुचूी-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) िगँ िम्बक्धित) 

उजरुी र्िाय गरेको लनस्िाको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषय:  उजरुी र्िायको लनस्िापत्र िम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................यिरुद्धिा 
......... ..............................भनी उजरुी र्िाय गनय लयाएकोिा आजको लिलििा र्िाय गरी र्िाय नं .

 ................कायि भएकोिे यो लनस्िा जारी गररदर्एको छ ।  

 

अलिकृि कियचारी 

र्स्िखि:   ........  

लिलि:   ...........  

  



अनिुचूी-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) िगँ िम्बक्धित) 

ताररि भपाषइष 

न्याययक िलिलि  

.......राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िकािा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

िार्ी           प्रलििार्ी 

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

िदु्दा  .................... 

लिलि ........... िा ......................................... काि भएकोिे िोही दर्न ........... बजे यि न्याययक 
िलिलि/कायायियिा उपक्स्थि हनुेछु भनी िही गने ...... 

 

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

 

इलि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोज शभुि ्।  

 

  



अनिुचूी-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) िगँ िम्बक्धित) 

ताररि पचाष 

न्याययक िलिलि 

.......राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका 

बाट जारी भएको िारेखको पचाय 

 

िार्ी        प्रलििार्ी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

लिलि ............... िा .................... काि गनय ........ बजे हाक्जर हनु आउनहुोिा ।  

 

फाँटिािाको र्स्िखि  

लिलि ................. 

 

  



अनिुचूी-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) िगँ िम्बक्धित) 

प्रक्तवादको ढाचँा 

लिक्खि जिाफको निूना 

न्याययक िलिलि ििि पेश गरेको 

लिक्खि जिाफ 

प्रथि पि 

................................क्जलिा...................राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका 
ििा नं  ...........................िस्ने   ..................को ....................... (नािा िम्बन्ि उलिेख गने ( िषय 

 .............को.....................................................................लिक्खि जिाफ प्रस्ििुकिाय  

र्ोस्रो पि 

.............. क्जलिा.......... .राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, ििा नं .
 ...............िस्ने ...................................................................को छोरा िषय  .........को 

....................................................................................................यिपिी )लनिेर्क(  

यिषय िम्िन्ि यिच्छेर् । 

ि लनम्न िुरँ्ाहरुिा िेक्खए ििोक्जि लनिेर्न गर्यछु : 

१. ि लिक्खि जिाफ प्रस्ििुकिाय र यिपिी लनिेर्कयिच िंिि २०६९ िाििा िािाक्जक परम्परा 
अनिुार यििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ िाि जेठिा १ छोराको ििेि जायजन्ि 
भएको दठक हो । २०७१ िािको लिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकिम्ि लिन आएको िर ि घर नगएको,िैिे यिपिी लनिेर्किाई र्ाम्पत्य 
जीिन चलन निसने भनेको र िेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रिर् गने िम्िको कायय गरेकोभलन 
कपोिकक्लपि झठुा र हुँरै् नभएका लनरािार व्यहोरा उलिेख गरी यििार् गरेको कुरा उलिेख गनय चाहान्छु 
।  



२. ििाई यिपिी लनिेर्क ििेि लििी गालि गिौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी ि िाइिीिा आई ििेकी हुँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कारर् ििाथी यिलभन्न 
यकलििका आरोप िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगायिका कािहरु हुँरै्गए । पररिारका अन्य 
िर्स्यहरुिे ि िाथी घृर्ा गने, िोिचाि नगने जस्िा कायय गरेपलन यिपिीबाट केही ििय ििाई नै ििथयन 
र िहयोग गरै् आएका लथए िर पछी यिपिी लनिेर्क ििेि उलनहरुिँगै लििे र ििाई जिरजस्ि गरबाट 
लनकालने काययिा िहभागी भए  । के कुन कारर्िे िा िेरो के गलिीिे यिो गरेका हनु भलन िझु्र्ा 
िेिािेिा र्ाइजो नलयाएको भलन िाइिी पिििेिको  आिोचना गने गरेका लथए । िायर् उलनहरुिाई 
र्ाइजोकै िोभका कारर् ििाई घरबाट लनकािीदर्एका हनुपुर्यछ । िैिे कुनै गलिी नगरेको र यिपिी 
िोग्नेिँग पूियिि िाया, िद्भाि र िम्िान यथािि रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको िम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउँ 
।  

३. घरबाट जिरजस्ि लनकािेपछी ४ ियहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्िै ३ 
िषयिम्ि िेखिर, िम्पकय यियहन ििी अयहिे एक्कािी िम्िन्ि यिच्छेर्को िाग गरी लनिेर्न दर्न ु आफैँ िा 
आश्चययजनक िागेको छ, ित्य िथ्य िकु्झ कानून ििोक्जि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा ....ििोक्जि लिक्खि 
जिाफ िापि र्स्िरु रु ......यिै लनिेर्निाथ र्ाक्खि गरेको छु ।  

५. यो लिक्खि जिाफ म्यार्लभतै्र लिई ि आफैं  उपक्स्थि भएको छु ।  

६. यि यिषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यििा िेक्खएका व्यहोरा दठक िाँचो ित्य हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोक्जि िंजाय भोग्न ियार छु 
।  

लनिेर्क 

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

इलि िंिि  .................िाि  .....................ियहना  .............. गिे ....................रोज शभुि ्।  

 

 

  



अनिुचूी-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) िगँ िम्बक्धित) 

  न्याययक िलिलिबाट जारी भएको 

म्यार् िूचना 

.............................................................िस्ने .....................................................को नाउँिा 

.....................................राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका कायाांियबाट जारी भएको १५ 
)पन्र (दर्ने िूचना  

 

...............................................िस्ने ....................................................................िे िपाकको यिरुद्ध 
...................................यििार् परेको भलन लनिेर्न र्िाय गरेको हुँर्ा िो को प्रलिलिपी यिै िाथ पठाईएको छ । अिाः 

िपाईिे यो म्यार् िझेुको िा ररि पूियक िािेि भएको लिलििे १५) पन्र  (दर्न लभत्रिा आफ्नो भनाइ ियहि आफैं  िा कानून 
ििोक्जिको िारेश िाफय ि यि कायायियिा हाक्जर हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून ििोक्जि हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।  

 

इलि िम्बि ...................िाि.......................ियहना......................गिे रोज.............शभुि् .........।  

  



अनिुचूी-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) िगँ िम्बक्धित) 

क्नणषयको ढाचँा  

....................................... न्याययक िलिलि 

िंयोजक श्री......................................................................................... 

िर्स्य श्री........................................................................................... 

िर्स्य श्री........................................................................................... 

लनर्यय 

िंिि ............... िािको लनिेर्न नं........ 

यिषयाः ििेिीबाट पानी झारेको । 

 

................. क्जलिा .............राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

................. क्जलिा .............राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोक्जि लनिेर्न र्िाय भई िोही ऐनको र्फा 
४६ ििोक्जि गठन भएको न्याययक िलिलि ििि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको िंक्िप्त िथ्य र लनर्यय यि 
प्रकार छाः  

(१) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगरपालिका ििा नं. ....................... नसिा लिट 
नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गािा पक्श्चि िफय का यक.नं..........का िंलियार यिपिी 
...................िे घर िनाउँर्ा आफ्नो घरजग्गािा लििानािम्ि आई जोलि िनाएको िर छि िथा 



ििेिीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र झानेगरी िनाएको हुँर्ा िो ििेिी िन्र् गराइपाउँ भने्न 
लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/नगर/िहानगर पालिकाबाट प्रचलिि भिन लनिायर् िम्िन्िी िापर्ण्ि ििोक्जि 
इजाजि प्राप्त गरी भिनको नसिा ििेि स्िीकृि गराई िो नसिा ििोक्जि भिन लनिायर् गरेको हुँ । 
यिपिी लनिेर्किे भने ििोक्जि आफ्नो घरको छि िथा ििेिीको पानी लनजको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने 
नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हुँर्ा झठुा लनिेर्न खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिक्खि जिाफ ।  

(३) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगर पालिकाबाट स्थिगि लनररिर् िथा ििेंिर् गनय 
गएका प्रायिलिक टोलििे स्थिगि लनररिर् गरी लिलि.........िा पेश गरेको स्केच ियहिको प्रलििेर्नबाट 
प्रत्यथीको घरिफय बाट छि िथा ििेिीको पानी खस्र्ा लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्क्खन्छ 
भन्ने व्यहोरा उलिेक्खि भएको  ।  

(४) यििार्का र्िैु पििाई िेिलििाप गराउने प्रयोजनका िालग.......................राक्सिराङ्ग 
गाउँपाक्िका/उपिहानगर/िहानगरपालिक ििा नं........,................. िा रहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउँर्ा 
िेिलििाप हनु निकी फयकय  आएको ।  

लनर्यय 

र्िैु पििाई िनुिुाईको िालग आज पेशी िोयकएकोिा यििार्का िम्िक्न्िि पिहरु स्ियिं िथा लनजहरुबाट 
लनयिु गरेका कानून व्यििायीहरु ििेिको भनाई िनुी पनुाः लििापत्र गनुयहोि भलन िम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा 
पलन लििापत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइििा िंिग्न प्रिार् कागजहरुको ििेि िूलयाङ्कन गरी स्थानीय 
िरकार िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) ििोक्जिलनर्यय दर्नपुने हनु आई लनर्ययिफय  यिचार गर्ाय 
लनिेर्कको यक. नं....को पक्श्चििफय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलिएर रहेकोिा यििार् रे्क्खएन । 
लनिेर्कको भनाई अनिुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा ििेिीको पानी झारेको हो होइन 
भलन स्थिगि रुपिै जाँचिझु गरी प्रायिलिक प्रलििेर्न पेश गनय कायायियबाट खयट गएका प्रायिलिक 
कियचारीिे लिलि.............िा पेश गरेको स्केच ियहिको प्रायिलिक प्रलििेर्न ििेिबाट लनिेर्कको िाग 
र्ािी ििोक्जि आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा ििेिीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे 
रे्क्खन्छ । प्रत्यथीिे यि कायायियबाट पाररि गरेको नसिािा ििेि छि िथा ििेिीको पानी आफ्नै 
घरजग्गािा झाने भलन रे्खाईएको र लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे 
र्ािी यिरोि गनय ििेि निकेको र प्रचलिि कानून र प्रचिनबाट ििेि अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो 
छि िथा ििेिीको पानी झानय पाउने नरे्क्खएको हुँर्ा लनिेर्कको िाग ििोक्जि प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथा 



ििेिीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रिन्ि गनुयपने रे्क्खन्छ । लनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी 
झानय नपाउने ठहछय  । िो ठहनायिे िपक्शि बिोक्जि गनुय ।  

िपक्शि 

१. िरोकारिािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानिुार र्स्िरु लिई नक्कि दर्न ु।  

२. यो लनर्ययिा क्चि निझेु ३५ दर्नलभत्र ..............क्जलिा अर्ािििा पनुरािेर्न गनय जान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई िनुाईदर्न ु।  

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

इलि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोज शभुि ्।  

 

  



अनिुचूी-८ 

(दफा ४८ को िगँ िम्बक्धित) 

अधतररम िरंक्षणात्मक आदशेको नमनूा 
 

........................................................... धयाक्यक िक्मक्त 

िंयोिक श्री......................................................................................... 

िदस्य श्री........................................................................................... 

िदस्य श्री........................................................................................... 

आदशे 

िंवत ............................ िािको क्नवेदन नं........ 

क्वर्यः  क्पक्डतिाई उपचार गराउन ेिम्वधिमा । 

................. क्िल्िा .............राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िका वडा नं............ ...............................वसे्न 

..................................................................................प्रपम पक्ष 

क्वरुद्ध 

................. क्िल्िा .............राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िका वडा नं............ ...............................वसे्न 

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

यिमा क्नवेदकको माग वमोक्िम ..........................क्िल्िा वडा नं................................ वसे्न ...............को नाक्त ..........................को ाोरा/ाोरी वर्ष 

................ को ................िे आफुिाई अिाध्य रोग िाक्ग क्नयक्मत रुपमा हप्ताको २ पटक मृगचिा डायिोक्िि गनष क्चदकत्िकिे क्शफाररि 

गरेकोमा एकाघरका ाोरा वर्ष .................. को ...........................िे क्नयक्मत रुपमा डायिोक्िि गनष अटेर गरेको, घरर घरर रुपैयँा नभएको वहाना 

गने गरेको, कक्हिे कक्हिे कायाषियको कामको व्यस्ततािे फुिषद नक्मिेको आदद कारण िनाई आफुिे क्नयक्मत प्राप्त गनुषपने स्वाथ्य िेवा प्राप्त 

गनष निकेको हुदँा आफ्नो िीवन िनिन ितरायुि वधद ैगएको भक्न अस्पतािको क्चदकत्िकको पुिाष र क्शफाररि िक्हत पेश हुन आएको 

क्नवेदन उपर प्रारक्म्भक रुपमा िाँचवुि गदाष व्यहोरा मनाक्िव दके्िएको हुदँा हाििाई क्नवेदकको िाक्ग क्चदकत्िकिे क्शफाररि गरे वमोक्िम 

हरेक हप्ता २ पटक डायिोक्िि गनुष गराउनु तपा क्निको स्वाथ्य िाभका िाक्ग आवकियक अधय प्रवधि िमेत क्मिाउनु भक्न स्पानीय िरकार 

िंचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोक्िम क्वपक्षी ........................को नाममा यो अधतररम िंरक्षणात्मक आदशे िारी गररददएका ाौं । यो 

आदशे क्मक्िि िामेि रािी क्वपक्षीिाई िेिी  पठाईददनु । यो आदशे अनुिार उपचार भएको िानकारी प्राप्त गरी क्मक्िि िामेि राख्नु र 

क्नयमानिुार पेश गनुष ।  

 

ईक्त िंवत ................... िाि ..........मक्हना....गते रोि..शुभम् । 

 



अनिुचूी-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) िगँ िम्बक्धित) 

क्मिापत्रको िाक्ग क्नवदेनको ढाचँा 

....................गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका न्याययक िलिलिििि पेश गरेको लििापत्रको 
िंयिु लनिेर्नपत्र 

.............. क्जलिा.......... .राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिलि  

िषय  ..................को ...............................................................................लनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

.............. क्जलिा.......... .राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
िषय  ..................को ............................................लिक्खि जिाफकिािृ )र्ोस्रो पि(  

यिषयाः िम्िन्ि यिच्छेर् । 

हािी लनिेर्क  लनम्न लिक्खि लनिेर्न गर्यछौाः  

१. हािीयिच िंिि २०६९ िाििा िािाक्जक परम्परा अनिुार यििाह गररएकोिा कररि  २ िषयिम्ि  ििुिरु र्ाम्पत्य 
जीिन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ िाि जेठिा १ छोराको ििेि जायजन्ि भएको,   िोयह िषय २०७१ िािको लिहारिा 
िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, लिन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन 
लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइजो नलयाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जिरजस्ि घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु 
खशुीिे िाइि गई ििेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि िाया, िद्भाि र िम्िान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको िम्िन्ि 
यथािि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिक्खि जिाफ रहेको  ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषय िोग्ने स्िास्नी छुयटएर िस्यौं, हािीबाट एक िन्िानको जायजन्ि ििेिभैिकेको छ । 
घरिा िािान्य घरायिी यिषयिे िनिटुाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग ििेकोिा  .....................
गाउँपालिकानगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिकाको न्याययक िलिलि िाफय ि ििा नं  ................. .अन्िगयिको 

.............. ..............िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापकिाय .................को पहििा ए क आपििा छिफि गरी लििी आएको 
व्यहोरा यो छ की यिगििा जे जस्िा यिषयिा अििझर्ारी िथा िेिेि भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रलि यिश्वाि, िर्भाि 
र प्रिे कायिै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको िम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउँ भन्ने लनिेर्न र्ािी छोलि पनुाः ििुिरु िम्िन्िका िाथ 
र्ाम्पत्य जीिनिाई व्यिक्स्थि ढंगिे अगालि िढाउने छौं । लनिेर्कको घरिा ित्काि िोग्ने स्िास्नी लिलि िस्ने िािािरर् नहनुे 



भएकोिे छुिै ठाउिा िेरा लिई िस्न हािी र्िैु पि िहिि भएकािे स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (
ििोक्जि यो लििापत्रको िंयिु लनिेर्न पेश गरेका छौं , िेक्खए ििोक्जि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका स्थानीय न्याययक कायययििी ििोक्जि यो 
लििापत्रको िंयिु लनिेर्न र्स्िरु बापि रु ...........यिैिाथ िंिग्न छ ।  

५. यििा िेक्खएका व्यहोरा दठक िाँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोक्जि िहुँिा िझुाउँिा ।  

लनिेर्कहरु 

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

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

 

इलि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोज शभुि ्।  

 

  



अनिुचूी-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) िगँ िम्बक्धित) 

क्मिापत्रको ढाचँा 

  

....................गाउँपाक्िका/नगरपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िका 

धयाक्यक िक्मक्तिमक्ष पेश गरेको क्मिापत्रको िंयुि क्नवेदनपत्र 

.............. क्िल्िा.......... .राक्सिराङ्ग 

गाउँपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िका, वडा नं ............... ......... .

वसे्न 

.................................................................................................को 

ाोरा /ाोरी/श्रीमक्त  

वर्ष  ..................को 

...............................................................................क्नवेदक (प्रपम पक्ष)  

क्वरुद्ध 

.............. क्िल्िा.......... .राक्सिराङ्ग 

गाउँपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िका, वडा नं 

क्िक्ित िवाफकताष........................को .......................वसे्न 

वर्ष........................ )दोस्रो पक्ष( 

क्वर्यः िम्वधि क्व्ाेद । 

हामी क्नवेदक  क्नम्न क्िक्ित क्नवेदन गदषाौं : 

१. हामीक्वच िंवत २०६९ िािमा िामाक्िक परम्परा अनुिार क्ववाह 

गररएकोमा कररव  २ वर्षिम्म  िुमिरु दाम्पत्य िीवन रहकेो क्पयो । हामीबाट 



२०७१ िाि िठेमा १ ाोराको िमेत िायिधम भएको,   िोक्ह वर्ष २०७१ िािको 

क्तहारमा माइत गएपाी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि 

गरेको, क्िन गएको तर उल्टै कुटक्पट गरी पठाएको भक्न क्नवेदकको क्नवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइिो नल्याएको क्नउँबाट घरमा हिेा गरेको, अपमान गरी 

िवरिस्त घरबाट क्नकािा गरेको हो । आफु िुशीिे माइत गई विेको होइन 

अिपक्न िोग्नेप्रक्त आफ्नो यपावत माया, िद्भाव र िम्मान रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको 

िम्वधि यपावत कायम गराईपाउँ भन्ने प्रत्यपीको क्िक्ित िवाफ रहकेो  ।  

३. हामी िगडा गरर आयौं, केहीवर्ष िोग्न ेस्वास्नी ाुरटएर वस्यौं, हामीबाट एक 

िधतानको िायिधम िमेतभैिकेको ा । घरमा िामाधय घरायिी क्वर्यिे मनमुटाव 

भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग विेकोमा ..................राक्सिराङ्ग 

गाउँपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्िकाको धयाक्यक िक्मक्त माफष त वडा 

नं  ................. .अधतगषतको  ............................मेिक्मिाप केधद्रमा 

मेिक्मिापकताष .................को पहिमा एक आपिमा ािफि गरी क्मिी आएको 

व्यहोरा यो ा की क्वगतमा िे िस्ता क्वर्यमा अिमिदारी तपा वेमिे भएको 

भएतापनी हामीक्वच एक अकाषप्रक्त क्वश्वाि, िदभाव र प्रेम कायमै रहकेोिे िोग्न े

स्वास्नीको िम्वधि क्व्ाेद गरी पाउँ भन्ने क्नवेदन दावी ाोक्ड पुनः िमुिुर 

िम्वधिका िाप दाम्पत्य िीवनिाई व्यवक्स्पत ढंगि े अगाक्ड वढाउने ाौं । 

क्नवेदकको घरमा तत्काि िोग्ने स्वास्नी क्मक्ि वसे्न वातावरण नहुने भएकोिे ाुटै्ट 

ठाउमा डेरा क्िई वस्न हामी दवुै पक्ष िहमत भएकािे स्पानीय िरकार िंचािन ऐन 

२०७४ को दफा ४७ (२ )वमोक्िम यो क्मिापत्रको िंयुि क्नवेदन पेश गरेका ाौं , 

िेक्िए वमोक्िम क्मिापत्र गरी पाउँ ।  

४.

 ..................गाउँपाक्िका /नगरपाक्िका/उपमहानगरपाक्िका/महानगरपाक्ि

क स्पानीय धयाक्यक कायषक्विी वमोक्िम यो क्मिापत्रको िंयुि क्नवेदन दस्तुर 

बापत रु ...........यिैिाप ििंग्न ा ।  



५. यिमा िेक्िएका व्यहोरा रठक िाचँो  हुन्, िुठा ठहरे कानून वमोक्िम िहुिँा 

वुिाउँिा ।  

क्नवेदकहरु 

...................................... प्रपम पक्ष 

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

 

इलि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोज शभुि ्। 

 

  



अनिुचूी-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) िगँ िम्बक्धित) 

मिेक्मिापकताषमा िचूीकृत हुन ेक्नवदेन ढाचँा 

न्याययक िलिलि 

.........राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका ििि पेश गरेको लनिेर्न 

 

यिषयाः िेिलििापकिायिा िूचीकृि हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ििु यिषयिा िपलिििा उलिेक्खि कागजािहरुको प्रलिलिपी िाथै राखी ............  
गाउँपालिका/नगरपालिकाको न्याययक िलिलि अन्िगयिका ............ िेिलििाप केन्द्रिा िूचीकृि भई 
िेिलििाप गराउन अनिुिी पाउँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।  

िपलिि  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नािक िहिम्ि उलिर्य गरेको शैक्िक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

३) िेिलििापकिायको िालिि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 

४) िेिलििाप िम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यक्िगि यििरर् (Bio- data) 

                                                         लनिेर्क 

नाि थराः .......... 

र्स्िखिाः ........... 

लिलिाः ............. 

 

फोटो 

    



 

अनिुचूी-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) िगँ िम्बक्धित) 

............गा उँपालिका÷नगरपालिकाको न्याययक िलिलि ििि पेश गरेको  

भररभराउको लनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

......िस्ने................................लनिेर्क ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 

यिरुद्ध 

.......िस्ने.............यिपिी ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 

िदु्धा 

ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु िाथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपरोि यिप िी िंगको उलिेक्खि िदु्धा यि गाउँपालिका÷नगरपालिकाको न्याययक िलिलिको 
लिलि ..............को लनर्यय बिोक्जि िैिे यि कायायियिा राखेको र्स्िरु ÷रकि लिलि ..............को 

श्री...................क्जलिा अर्ाििको फैििा बिोक्जि िैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँर्ा उि 
रकि भरी भराई पाउन यो लनिेर्न पेश गरेको छु । 

२  .िैिे यि कायायियिा जम्िा गरेको र्स्िरु ÷रकिको भरपाई÷रलिर्÷भौचरको िक्किै प्रलि र िम्िानीि 
श्री .......................क्जलिा अर्ाििको अक्न्िि फैििाको छायाकपी यिै िाथ िंिग्न छ ।  

३  .यििा िेक्खएको व्यहोरा दठक हो , झठुा ठहरे िहुँिा बझुाउिा । 

लनिेर्क 

लनज.............. 

ईलि िंिि ..................िाि...................ियहना.............गिे........रोज शभुि ्।  



अनिुचूी-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) िगँ िम्बक्धित) 

चिन चिाउने लनिेर्न 

.........गाउँपालिका ÷नगरपालिकािा पेश गरेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषयाः चिन चिाई पाउँ भने्न िारे । 

.......िस्ने.....................लनिेर्क ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 
यिरुद्ध 

.......िस्ने..................यिपिी ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 
िदु्धा 

ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु िाथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपरोि यिपिीिंगको उलिेख क्िि िदु्धा यि गाउँपालिका÷नगरपालिकाको न्याययक िलिलिबाट 
लिलि ........िा लनर्यय भई उि घर जग्गा )िा जनु िम्पक्ि भोग गनय पाउने गरी लनर्यय भएको छ िो 

िम्पक्ि िा िस्ि ु उलिेख गने (िेरो हक भोग र स्िालित्िको हनुे ठहर भएकोिा श्री ......क्जलिा 
अर्ािििा यिपिीिे पिुनराििोकन गरेकोिा िम्िानीि अर्ाििबाट ििेि लिलि  ..............िा लनर्यय 

हुँर्ा न्याययक िलिलिकै लनर्ययिाई िर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँर्ा िो िेरो हक भोगको 
कायि भएको िम्पक्ि रहेको हुँर्ा क्शलालिक्शल ििाई उि िम्पक्ि चिन चिाई पाउन यो लनिेर्न 
पेश गरेको छु । 

२  .यिै लनिेर्न िाथ रे्हायका कागजािहरु िंिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक िलिलििे लिलि............िा गरेको लनर्ययको छाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........क्जलिा अर्ािििे गरेको लिलि.............को िर्र फैििाको छाँयाँकपी  

 ग  .यि यििार् िम्िद्ध लिलिि यिै कायायियिा रहेको छ ।  

 घ  .िेक्खएको व्यहोरा दठक िाँचो छ , झठुा ठहरे कानून बिोक्जि िहुँिा बझुाउँिा । 

लनिेर्क 

लनज............... 
ईलि िंिि ..................िाि...................ियहना.............गिे........रोज शभुि ्।  

 

 



अनिूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) िँग िम्बक्न्िि) 

िम्पक्त रोक्काको अदशे 

.............................................. धयाक्यक िक्मक्त 

िंयोिक श्री......................................................................................... 

िदस्य श्री........................................................................................... 

िदस्य श्री ...........................................................................................  

आदशे 

िंवत  .................िािको क्नवेदन नं........  

क्वर्यः िम्पक्त हस्ताधतरण रोक्का 

.............. क्जलिा  ............. .गाउँपालिक /नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिलििषय  ..................

को .........................................................लनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

......क्जलिा...........गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, ििा नं....यिपिी (र्ोश्रो 
पि)..........िस्ने....िषय.....को यििा लनिेर्कको िाग बिोक्जि......क्जलिा........ 
......गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका, ििा नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गािा बनेको.........को 
नाििा रहेको अिण्िाको..................िगययफटको चार िलिे घर र लिग िगापाि ििेि यिपिी....िम्पक्ि लनज यिपिीबाट अन्य 
अंक्शयारहरुको िन्जरुी यिना हक हस्िान्िरर् हनु िसने आशंका गरी लनिेर्किे दर्एको लनिेर्न उपर प्रारक्म्भक रुपिा जाँचिझु 
गर्ाय व्यहोरा िनालिि रे्क्खएको हुँर्ा हाििाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उक्लिक्खि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय लिफाररि 
नदर्न ििािाई र अको आरे्श नभएिम्िका िालग उि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय/गनय नदर्न ु भनी िािपोि 
कायायियको नाििा ििेि स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोक्जि यो रोक्काको आरे्श जारी 
गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलिि िािेि राखी िम्िक्न्िि कायायियहरुिा पठाईदर्न ु । यो आरे्श अनिुार रोक्का भएको 
जानकारी प्राप्त गरी लिलिि िािेि राख्न ुर लनयिानिुार पेश गनुय । 

ईलि िंिि................िाि.............िायहना...........गिे‘..........रोज शभुि ्। 

  



अनिुचूी-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) िगँ िम्बक्धित) 

नक्किको िाक्ग क्नवदेन 

न्याययक िलिलि  

.......राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िकािा पेश गरेको 

लनिेर्न पत्र 

यिषयाः नक्कि पाउँ भन्ने बारे । 

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

यिरुद्ध 

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

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

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

ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्िरु िापि रु. १०।– िाथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछुाः 

(१) उपरोि यिपिीिँगको उलिेक्खि िदु्दािा अध्ययनको िालग रे्हायका कागजािहरु आिश्यक परेको हुँर्ा प्रिाक्र्ि 
प्रलिलिपी पाउँ भनी यो लनिेर्न िाथ उपक्स्थि भएको छु । अिाः नक्किको प्रिाक्र्ि प्रलिलिपी पाउँ ।  

रे्हाय  

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

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

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

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

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

२) िेक्खएको व्यहोरा दठक िाँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोक्जि िहुँिा बझुाउँिा ।  

लनिेर्क 

लनज .......................... 

 इलि िम्िि ्......... िाि .... ियहना .... गिे रोज ्... शभुि ्................ 


