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चुरे पालिकाको 
न्याययक सलियििे उजुरीको कारबाही ककनारा गर्ाा 
अपनाउनु पने कायाविधि सम्बन्ििा ब्यबस्था गना 

बनेको ऐन, २०७६ 
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न्याययक समियिले उजुरीको कारवाही ककनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायाववधिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना 

बनेको ऐन  २०७६ 

प्रस्िावनााः न्याययक सलियििे प्रचलिि कानून बिोजजि उजुरीको कारिाही र ककनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायाविधि 
िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्लशािा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रयिको जनविश्िास कायि 
राखीरहनको िाधग प्रचिनिा रहेको संघीय कानूनिा भए रे्खख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय 
भएकोि,े नेपािको संवििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि चुरे गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । पररच्छेर् -१ 

प्रारम्म्िक 

१. संक्षिप्ि नाि र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाि “चुरे गाउँपालिका न्याययक सलियि (कायाविधि सम्बन्िी) 
ऐन, २०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा यस ऐनिा; 
(क)   “उजुरी” भन्नािे सलियि सिक्ष परेको उजुरीबाट शुरु भएको प्रचलिि कानून बिोजजि 

 सलियििे कारिाही र ककनारा गने उजुरी सम्झनुपछा ।  

(ख) “खाम्ने”  भन्नािे िोककएको सम्पविको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई सम्झनु पर्ाछ ।  

  (ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे यनर्ाय पश्चाि हक अधिकार प्राप्ि भएको व्यजतििाई कुनै 
िस्िु    िा सम्पवि भोग गना दर्ने कायािाई सम्झनुपर्ाछ । 

(घ) “जिानि”  भन्नािे कुनै व्यजति िा सम्पवििाई न्याययक सलियििे चाहेको िखििा 
उपजस्थि िा हाजजर गराउन लिएको जजम्िा िा उिरर्ाययत्ििाई सम्झनुपर्ाछ ।   

  (ङ) “िािेिी”  भन्नािे न्याययक सलियिको क्षते्राधिकार लभत्रका वििार्हरुिा सम्िजन्िि पक्षिाई 
   िुझाईने म्यार्,  सुचना,  आरे्श,  पूजी िा जानकारी पत्र ररिपूिाक िुझाउने कायािाई 
    सम्झनुपछा ।  

(च) “िायर्ाि”  भन्नािे सम्पविको वििरर् िा गन्िी गरेको संख्या जयनने व्यहोरा िा 
सम्पविको फाँटिारी िा िगििाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(छ) “िोककएको” िा “िोककए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन्िगाि बनेको यनयििा िोककए 
बिोजजि सम्झनुपछा । 

(ज) “र्रपीठ”  भन्नािे न्याययक सलियि सिक्ष पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको 
 सम्बन्ििा ररि नपुगे िा कानूनिे र्िाा नहुने िा निाग्ने भएिा त्यसको पछाडि 
पट्दट सोको कारर् र अिस्था जनाइ अधिकारप्राप्ि अधिकारीिे िेखखदर्ने यनरे्शन िा 
व्यहोरािाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(झ) “नािेसी”  भन्नािे कुनै व्यजतिको नाि, थर र ििन सिेिको विस्ििृ वििरर् खुिाइएको 
व्यहोरािाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(ञ) “नालिश”  भन्नािे कुनै वििार्को विषयिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजुरी, यनिेर्न िा 
कफरार् सम्झनुपछा  
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(ट)   “यनर्ाय ककिाब”  भन्नािे सलियििे उजुरीिा गरेको यनर्ायको अलभिेख राख्नको िाधग 
खिा गरेको उजुरीिा यनर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संक्षक्षप्ि 
उलिेख भएको ककिाब सम्झनुपछा । 

  (ठ)  “पन्चकृयि िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्िीिे सम्पविको स्थिगि िथा स्थानीय अििोकन िू
   लयांकन गरी विक्री वििरर् हुनसतने उधचि ठहराएर यनजश्चि गरेको िुलयिाई  
   सम्झनुपर्ाछ ।    

  (ड) “पेशी”  भन्नािे न्याययक सलियि सिक्ष यनर्ायाथा पेश हुने वििार्हरुिा पक्षहरुिाई  
   उपजस्थि गराइ सुनुिाइ गने काििाई सम्झनुपर्ाछ ।  

(ढ) “प्रयिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे जसका उपर उजुरी र्िाा गर्ाछ सो व्यजति िा संस्था 
सम्झनुपछा । 

  (ण) “िकपत्र”  भन्नािे वििार् सम्बन्ििा जानकार भई साक्षीको रुपिा व्यति गरेका कुरा 
   िेखखने िा िेखखएको कागजिाई सम्झनुपछा ।  

(ि) “बन्र् ईजिास”  भन्नािे न्याययक सलियि अन्िगाि यनरुपर् हुने वििार्हरु िध्ये गोप्य 
प्रकुयिको वििार् भएको र सम्िद्ि पक्षहरुविच गोपयनयिा कायि गना  आिश्यक रे्खखएिा 
सम्िद्ि पक्षहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको सुनुिाई कक्षिाई सम्झनुपछा ।  

(थ) “बार्ी” भन्नािे कसै उपर सलियि सिक्ष उजुरी र्िाा गने व्यजति िा संस्था सम्झनुपछा । 

  (र्) “िूलििी”  भन्नाि ेन्याययक सलियि अन्िगाि विचारािीन िुद्िा अन्य अड्िा अर्ािििा सििे 
   विचाराधिन भईरहेको अिस्थािा न्याययक सलियििे यनर्ाय गर्ाा अन्य विचाराधिन िुद्िािा 
   प्रभाविि हुने रे्खखएिा प्रभाि पाने िुद्िाको फैसिा नभएसम्ि प्रभाविि हुने िुद्र्ा स्थधगि 
   गने कायािाई सम्झनुपछा ।  

(ि) “िगापाि”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्िर यनदहि टहरा,  बोट विरुिा,  खलुिा जलिन 
र त्यसिा रहेका सबैखािे संरचना िा चचकेो जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र 
 सम्पूर्ा अियििाई सम्झनुपर्ाछ ।  

  (न) “सर्रस्याहा”  भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िगि कट्टा गरी आम्र्ानीिा िाध्ने  
   कायािाई सम्झनुपछा ।     

  (प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्झनुपछा । 

  (फ) “सलियि” भन्नािे न्याययक सलियि सम्झनुपछा र सो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा ४८ 
    को उपर्फा (६) बिोजजिको सलियििाइा सिेि जनाउनेछ । 

(ब) “साि िसािी”  भन्नािे हरेक िषाको िाधग छुट्टा छुट्टै हुने गरी प्रयििषाको यनलिि स्थायी 
रुपिा िय गररएको शिा सम्झनुपछा । 

    (ि)   “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछा । 

  (ि)  "संवििान" भन्नािे नेपािको संवििान सम्झनुपछा । 
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पररच्छेर्-२ 

समियिको अधिकार  

३. उजुरीिा यनणाय सम्बन्िी कािाः सलियििा र्िाा भएका उजुरी िा उजुरीको यनर्ाय गने िा र्िाा भएको 
नालिश िा उजुरीको कुनै व्यहोरािे िगि कट्टा गने अधिकार सलियििाइा िात्र हुनेछ । 

४. यनणाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचलिि कानूनिे सलियि िा 
सलियिको सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यिस्था गरेको िा कायाको प्रकृयििे सलियि िा सलियिको सर्स्यिे नै 
गनुापने स्पष्ट भैरहेको रे्खख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोककएको किाचारी र त्यसरी 
निोककएकोिा सलियििे यनर्ाय गरी िोकेको िा अधिकार प्रर्ान गरेको किाचारीिे गनुापनेछ । 

  (२) िोककएको शाखा प्रिुख िा िोककएका अन्य किाचारीिे यस ऐन र प्रचलिि कानून बिोजजि 
िोककएको काि गर्ाा सलियिको संयोजक िा सलियिि ेिोकेको सर्स्यको प्रत्यक्ष यनरे्शन, रे्खरे्ख र 
यनयन्त्रर्िा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोम्जि कायाववधि अवलम्बन गनुापनेाः सलियििे उजुरी िा उजुरीको कारिाही र ककनारा गर्ाा 
प्रचलिि र सम्बजन्िि संघीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए रे्खख बाहेक यस ऐन बिोजजिको कायाविधि 
अििम्बन गनुापनेछ । ६. समियिले हेनेाः सलियििाइा रे्हाय बिोजजिको उजुरीहरूिा कारिाही र ककनारा गने अधिकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उजुरी, 

(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनुसार िेिलििापको िाधग गाउँपालिकािा पे्रवषि उजुरी, 

(ग) संवििानको अनुसूची-८ अन्िगािको एकि अधिकार अन्िगाि सभािे बनाएको कानून 
बिोजजि यनरूपर् हुने गरी लसजजाि उजुरी, िथा 

(घ) प्रचलिि कानूनिे गाउँपालिका/नगरपालिकािे हेने भयन िोकेका उजुरीहरू । 

७. समियिको िेत्राधिकाराः सलियििे र्फा ६ अन्िगािका िध्ये रे्हाय बिोजजिका उजुरीहरूिा िात्र 
क्षेत्राधिकार ग्रहर् गने िथा कारिाही ककनारा गनेछः 

(क) व्यजतिको हकिा उजुरीका सबै पक्ष गाउँपालिकाको भगैोलिक क्षेत्राधिकार लभत्र बसोबास 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचलिि कानून र संवििानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ािि िा न्यायािीकरर् िा 
यनकायको क्षेत्राधिकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार लभत्र परेका कुनै अर्ािि िा यनकायबाट िेिलििाप िा 
लििापत्रको िाधग पे्रवषि गरीएको, 

(घ) अचि सम्पवि सिािेश रहेको विषयिा सो अचि सम्पवि गाउँपालिकाको भगैोलिक 
क्षेत्राधिकार लभत्र रदहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि विषयिस्िु रहेकोिा सो घटना गाउँपालिकाको भैगोलिक क्षेत्र 
लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 
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उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा 

८. बबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर बबिार् र्िाा गर्ाा िा उजुरी चिाउँर्ा प्रचलिि कानून बिोजजि 
हकरै्या पुगेको व्यजतििे सलियिको िोककएको शाखा सिक्ष उजुरी र्िाा गनासतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि उजुरी दर्रं्ा यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजजि खुिाउनुपने 
कुरा सबै खुिाइा िथा पुयााउनुपने प्रकक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोजजिको ढाँचािा दर्नुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेखखए रे्खख बाहेक उजुरीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा सिेि 
खुिाउनुपनेछः 

(क) बार्ीको नाि, थर, ििन र यनजको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाज ेर बज्यै 
को नाि; 

(ख) प्रयिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि यनजको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान 
पिा िाग्नेगरी स्पष्ट खुिेको ििन; 

(ग) गाउँपालिकाको नाि सदहि सलियिको नाि; 

(घ) उजुरी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूर्ा वििरर्; 

(ङ) गाउँपालिकािे िोके अनुसारको र्स्िुर बुझाएको रलसर् िा यनस्सा; 
(च) सलियिको क्षेत्राधिकार लभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून; 

(छ) बार्ीिे र्ािी गरेको विषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पुगेको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पविसँग सम्बजन्िि विषय भएकोिा सो सम्पवि चि भए रहेको स्थान, अिस्था 

िथा अचि भए चारककलिा सदहिको सबै वििरर् । 

  (४)  प्रचलिि कानूनिा कुनै विशेष प्रकक्रया िा ढाँचा िा अन्य केदह उलिेख भएको रहेछ भने 
सो सन्र्भािा आिश्यक वििरर् सिेि खुिेको हुनुपनेछ । 

  (५) कुनै ककलसिको क्षयिपूयिा भराउनुपने अथिा बण्िा िगाउनुपने अिस्थाको उजुरीको हकिा 
त्यस्िो क्षयिपूयिा िा बण्िा िा चिनको िाधग सम्बजन्िि अचि सम्पविको वििरर् खुिेको हुनुपनेछ । 

९. बबवार् र्िाा गरी यनस्सा दर्ने : (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि प्राप्ि उजुरी र्िाा गरी बार्ीिाइा 
िारेख िोकक अनुसूची-२ बिोजजिको ढाँचािा बबिार् र्िााको यनस्सा दर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि िारेख दर्नु पने अिस्थािा िारेख िोतर्ा अनुसूची-३ बिोजजिको 
ढाँचािा िारेख भपााइा खिा गरी सम्बजन्िि पक्षको र्स्िखि गराइा लिलसि सािेि राख्नुपछा । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख भपााइािा िोककएको िारेख िथा उति लियििा हुने काया सिेि 
उलिेख गरी सम्बजन्िि पक्षिाइा अनुसूची-४ बिोजजिको ढाँचािा िारेख पचाा दर्नुपनेछ । 

१०. उजुरी र्रपीठ गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिा प्रकक्रया नपुगेको 
रे्खखए पुरा गनुापने रे्हायको प्रकक्रया पुरा गरी अथिा खुिाउनुपने रे्हायको व्यहोरा खुिाइ लयाउनु भन्ने 
व्यहोरा िेखख पाच दर्नको सिय िोकक िथा बबिार् र्िाा गना नलिलने भए सो को कारर् सदहिको 
व्यहोरा जनाइा र्रपीठ गरेिा बार्ीिाइा उजुरी कफिाा दर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रकक्रया नपुगेको भयन र्रपीठ गरी कफिाा गरेको उजुरीिा 
र्रपीठिा उलिखे भए बिोजजिको प्रकक्रया पुरा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएिा र्िाा गररदर्नुपछा । 
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  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर धचि नबुझ्ने पक्षिे सो आरे्श भएको 
लियििे यिन दर्न लभत्र उति आरे्शको विरूध्र्िा सलियि सिक्ष यनिेर्न दर्न सतनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको यनिेर्न व्यहोरा िनालसब रे्खखए सलियििे उपर्फा (१) 
बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी बबिार् र्िाा गना आरे्श दर्नसतनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजुरी प्रशासकिे त्यस्िो बबिार् र्िाा गरी अरू 
प्रकक्रया पुरा गनुापनेछ । 

११. र्िाा गना नहुनेाः उजुरी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिा रे्हाय बिोजजिको व्यहोरा 
दठक भएनभएको जाचँ गरी र्िाा गना नलिलने रे्खखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रकक्रया पुरा गरी र्रपीठ 
गनुापनेछः 

(क) प्रचलिि कानूनिा हर्म्यार् िोककएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उजुरी परे नपरेको; 
(ख) प्रचलिि कानून बिोजजि सलियिको क्षेत्राधिकार लभत्रको उजुरी रहे नरहेको; 
(ग) कानुन बिोजजि िाग्ने र्स्िुर र्ाखखि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पवि िा अधिकारसँग सम्बजन्िि विषयिा वििार् यनरूपर् गनुापने विषय उजुरीिा 

सिािेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पवि िा अधिकार विषयिा उजुरी गना बार्ीको हक स्थावपि 
भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उति विषयिा उजुरी गने हकरै्या बार्ीिाइा रहे नरहेको; 
(च) लिखििा पुरागनुापने अन्य ररि पुगे नपुगेको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेाः (१) यस ऐनिा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन प्रचलिि कानून बिोजजि 
सलियि िा अन्य कुनै अर्ािि िा यनकायिा कुनै पक्षिे उजुरी गरी सलियि िा उति अर्ािि िा 
यनकायबाट उजुरीिा उलिखे भएको विषयिा प्रिार् बुखझ िा नबुखझ वििार् यनरोपर् भैसकेको विषय 
रहेको छ भने सो उजुरीिा रहेका पक्ष विपक्षको बीचिा सोदह विषयिा सलियििे उजुरी र्िाा गना र 
कारिाही गना हँुरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि र्िाा गना नलिलने उजुरी भुििश र्िाा भएकोिा सो व्यहोरा 
जानकारी भएपयछ उजुरी जनुसुकै अिस्थािा रहेको भए पयन सलियििे उजुरी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. उजुरीसाथ मलखि प्रिाणको सक्कल पेश गनुापनेाः उजुरीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक लिखि प्रिार्को 
सतकि र कजम्ििा एक प्रयि नतकि उजुरीसाथ ैपेश गनुापनेछ र उजुरी प्रशासकिे त्यस्िो लिखििा कुनै 
कैकफयि जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि लिलसििा राख्नछे । १४. उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा र्स्िुराः (१) प्रचलिि कानूनिा बबिार् र्िाा र्स्िुर िोककएकोिा सोदह 
बिोजजि िथा र्स्िुर निोककएकोिा एक सय रूपैयाँ बुझाउनुपनेछ । 

  (२) प्रचलिि कानूनिा प्रयििार् र्िाा र्स्िुर निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रयििार् 
र्िाा र्स्िुर िाग्नेछ । 

१५. प्रयिवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रयिबार्ीिे र्फा २० बिोजजि म्यार् िा सूचना प्राप्ि भएपयछ म्यार् िा 
सूचनािा िोककएको सियािधि लभत्र उजुरी प्रशासक सिक्ष आफै िा िारेस िाफा ि लिखखि प्रयििार् र्िाा 
गनुापनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयििार् पेश गर्ाा प्रयिबार्ीिे भएको प्रिार् िथा कागजािका 
प्रयिलिवप साथै संिग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

  (३) प्रयििार्ीिे लिखखि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनुसूची   ५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नुपनेछ । 

१६. प्रयिवार्  जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रयििार् जाँच गरी कानून 
बिोजजिको ररि पुगेको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्खखए र्िाा गरी सलियि सिक्ष पेश हुने गरी लिलसि 
सािेि गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयििार् र्िाा हुने भएिा उजुरी प्रशासकिे प्रयिबार्ीिाइा बार्ी 
लििानको िारेख िोतनुपनेछ । 

१७. मलखििा पुरागनुापने सािान्य ररिाः (१) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र िेखखए रे्खख बाहेक 
सलियि सिक्ष र्िाा गना लयाएका उजुरी िथा प्रयििार्िा रे्हाय बिोजजिको ररि सिेि पुरा गनुापनेछः 

(क) एफोर साइज को नेपािी कागजिा बायाँ िफा  पाँच सेजन्टलिटर, पदहिो पषृ्ठिा शीरिफा  
र्श सेजन्टलिटर र त्यसपयछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टलिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बविस 
हरफिा नबढाइा कागजको एकािफा  िात्र िेखखएको;  

 (ख) लिखि र्िाा गना लयाउने प्रत्येक व्यजतििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पुछारिा 
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक िथा लयाप्चे सदहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीिे लिखि ियार गरेको भए यनजिे पदहिो पषृ्ठको बायाँ िफा  
यनजको कानून व्यिसायी र्िाा प्रिार्पत्र नम्बर, नाि र कानून व्यिसायीको ककलसि 
खुिाइा र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) लिखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस लिखििा िखेखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुट्ठा 
ठहरे कानून बिोजजि सहँुिा बुझाउँिा भन्ने उलिेख गरी सो िुयन लिखि र्िाा गना 
लयाएको िषा, िदहना र गिे िथा िार खुिाइा लिखि र्िाा गना लयाउने व्यजतििे 
र्स्िखि गरेको, ।  िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको लिखि लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारेको िायनने छैन ।  

 

  (२) लिखििा विषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइा संयलिि र ियाादर्ि भाषािा 
िेखखएको हुनुपनेछ ।  

  (३) लिखििा पेटबोलििा परेको स्थानको पदहचान हुने स्पष्ट वििरर् र व्यजतिको नाि, थर , 
ठेगाना िथा अन्य वििरर् स्पष्ट खुिेको हुनुपनेछ । 

  (४) लिखि र्िाा गना लयाउने िा सलियििा कुनै कागज गना आउनेिे यनजको नाि, थर र 
ििन खुिेको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः उजुरी िा प्रयििार् र्िाा गना लयाउनेिे विपक्षीको िाधग उजुरी िथा प्रयििार्को 
नतकि िथा संिग्न लिखि प्रिार्हरूको नतकि साथै पेश गनुापछा । 

१९. उजुरी वा प्रयिवार् संशोिनाः (१) लिखि र्िाा गना लयाउने पक्षिे सलियििा र्िाा भइसकेको लिखििा 
िेखाइ िा टाइप िा िुद्रर्को सािान्य त्रुटी सच्याउन यनिेर्न दर्न सतनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्निा िाग बिोजजि सच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रयििार्िा 
गरीएको िाग िा र्ािीिा िुिभुि पक्षिा फरक नपने र यनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको 
रे्खेिा उजुरी प्रशासकिे सो बिोजजि सच्याउन दर्न सतनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोिन भएिा  सो को जानकारी उजुरीको अको पक्षिाइा 
दर्नुपनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख  

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उजुरी प्रशासकि ेर्फा ९ बिोजजि बबिार् र्िाा भएपयछ बदढिा र्इुा 
दर्न लभत्र प्रयिबार्ीका नाििा प्रचलिि कानूनिा म्यार् िोककएको भए सोदह बिोजजि र निोककएको भए 
पन्र दर्नको म्यार् दर्इा सम्बजन्िि ििा कायाािय िाफा ि उति म्यार् िा सूचना िािेि गना सतनछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िा सूचना िािेि गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको उजुरी िथा उति 
उजुरी साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रयिलिपी सिेि संिग्न गरी पठाउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन एक भन्र्ा बदढ प्रयिबार्ीिाइा म्यार् 
दर्नुपर्ाा प्रिार् कागजको नतकि कुनै एकजना िुि प्रयिबार्ीिाइा पठाइा बाँककको म्यार्िा प्रिार् 
कागजको नतकि फिानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेखख पठाउनुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्ि भएको म्यार् ििा कायााियिे बदढिा यिन दर्न लभत्र िािेि 
गरी िािेिीको व्यहोरा खुिाइा सलियििा पठाउनु पनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् िािेि हुन नसकेिा रे्हाय बिोजजिको विद्युिीय िाध्यि िा 
पबत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेि गनुापनेछः  

(क) म्यार् िािेि गररनुपने व्यजतिको कुनै फ्यातस िा इािेि िा अन्य कुनै अलभिेख हुन सतने 
विद्युिीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रयिबार्ीिे म्यार् िािेिी भएको जानकारी पाउन सतने िनालसब आिार छ भन्ने रे्खखएिा 
सलियिको यनर्ायबाट कुनै स्थानीय रै्यनक पबत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर िा स्थानीय 
एफ.एि. रेडियो िा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्यार् िािेि गराउँर्ा म्यार् िािेि हुन सतने िनालसब 
कारर् रे्खखएिा सलियिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी यनकाय िाफा ि । 

  (६) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुापर्ाा अनुसूची-६ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनुापनेछ । 
२१. रोहवरिा राख्नुपनेाः यस ऐन बिोजजि ििा कायाािय िाफा ि िािेि गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि ििाको 

अध्यक्ष िा सर्स्य िथा कजम्ििा र्इुाजना स्थानीय भिार्लि रोहिरिा राख्नुपनेछ । 

२२. रीि बेरीि जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे म्यार् िािेिीको प्रयििेर्न प्राप्ि भएपयछ रीिपूिाकको िािेि 
भएको छ िा छैन जाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सधचिको प्रयििेर्न सिेि लिइा रीिपूिाकको 
रे्खखए लिलसि सािेि राखख िथा बेरीिको रे्खखए बर्र गरी पुनः म्यार् िािेि गना िगाइा िािेिी प्रयि 
लिलसि सािेि राख्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा सम्बजन्िि किाचारीिे बर्यनयि राखख काया गरेको रे्खखए 
उजुरी प्रशासकिे सो व्यहोरा खुिाइा सलियि सिक्ष प्रयििेर्न पेश गनुापनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रयििेर्नको व्यहोरा उपयुति रे्खखए सलियििे सम्बजन्िि किाचारी 
उपर  कारिाहीको िाधग कायापालिका सिक्ष िेखख पठाउनसतनेछ । 

२३. िारेखिा राख्नूपनेाः (१) उजरुी प्रशासकि ेर्फा ९ बिोजजि बबिार् र्िाा गरेपयछ उजुरीकिाािाइा र र्फा 
१६ बिोजजि प्रयििार् र्िाा गरेपयछ प्रयिबार्ीिाइा िारेख िोकक िारेखिा राख्नुपछा । 

  (२) उजुरीका पक्षहरूिाइा िारेख िोतर्ा िारेख िोककएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारेख 
भपााइा िथा िारेख पचाािा खुिाइा उजुरीका सबै पक्षिाइा एकै लििानको लियि िथा सिय उलिखे गरी 
एकै लििानको िारेख िोतनुपछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि िारेख िोककएको सियिा कुनै पक्ष हाजजर नभए पयन िोककएको 
काया सम्पन्न गरी अको िारेख िोतनुपने भएिा हाजजर भएको पक्षिाइा िारेख िोकक सियिा हाजजर नभइा 
पयछ हाजजर हुने पक्षिाइा अयघ हाजजर भइा िारेख िाने पक्षसँग एकै लििान हुनेगरी िारेख िोतनुपछा । 

  (४) यस र्फा बिोजजि िोककएको िारेखिा उपजस्थि भएका पक्षहरूिाइा साथै राखख सलियिि े
उजुरीको कारिादह गनुापछा । 

  (५) उपर्फा (४) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन िोककएको िारेखिा कुनै पक्ष 
उपजस्थि नभए पयन सलियििे बबिार्को विषयिा कारिाही गना बािा पनेछैन । 

२४. समियिको यनणाय बिोम्जि हुनेाः सलियििे म्यार् िािेिी सम्बन्ििा प्रचलिि कानून िथा यस ऐनिा 
िेखखए रे्खख बाहेकको विषयिा आिश्यक प्रकक्रया यनिाारर् गना सतनेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सुनवार्ा िथा प्रिाण बुझ्ने सम्बन्ििा 

२५. प्रारम्म्िक सुनवार्ााः (१) िेिलििापबाट बबिार् यनरुपर् हुन नसकी सलियििा आएका बबिार् प्रयििार् 
र्िाा िा बयान िा सो सरहको कुनै काया भएपयछ सुनिाइाको िाधग पेश भएको बबिार्िा उपिब्ि 
प्रिार्का आिारिा ित्काि यनर्ाय गना सककने भएिा सलियििे बबिार् पेश भएको पदहिो सुनिाइािा नै 
यनर्ाय गना सतनेछ । 

  (२) सलियि सिक्ष पेश भएको बबिार्िा उपर्फा (१) बिोजजि ित्काि यनर्ाय गना सककने 
नरे्खखएिा सलियििे रे्हाय बिोजजिको आरे्श गना सतनेछः- 

(क) बबिार्िा िुख नलििेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बुझ्ने िा अन्य कुनै काया गने; 

(ख) बबिार्िा बुझ्नुपने प्रिार् यककन गरी पक्षबाट पेश गना िगाउने िा सम्बजन्िि यनकायबाट 
िाग गने आरे्श गने;  

(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा बबिार्का पक्षहरूसँग छिफि गने; िथा 
(घ) बबिार्का पक्ष उपजस्थि भएिा सुनुिाइको िाधग िारेख िथा पेलशको सिय िालिका 

यनिाारर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन सलियििे स्थानीय ऐनको 
र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजुरीिा िेिलििापको िाधग पठाउने आरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रिाण र्ाखखल गनेाः बार्ी िा प्रयिबार्ीिे कुनै नयाँ प्रिार् पेश गना अनुियि िाग गरी यनिेर्न पेश 
गरेिा उजुरी प्रशासकिे सोदह दर्न लिन सतनेछ । 
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२७. मलखि जााँच गनेाः (१) सलियििे उजुरीिा पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिा परीक्षर् गना रेखा िा 
हस्िाक्षर विशेषज्ञिाइा जाँच गराउन जरूरी रे्खेिा सो लिखििाइा असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षर् र्स्िुर 
र्ाखखि गना िगाइा रेखा िा हस्िाक्षर विशेषज्ञबाट लिखि जाँच गराउन सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा िनालसब िाकफकको सिय िोकक आरे्श गनुापनेछ र 
सिय लभत्र जाँच सम्पन्न हुनको िाधग यथासम्भि व्यिस्था गनुापनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाा लिखि असत्य ठहरीएिा लिखि सत्य रहेको भन्ने 
पक्षबाट िागेको र्स्िुर असुि गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्िुर र्ाखखि गने पक्षिाइा भराइादर्नुपछा । 

२८. सािी बुझ्नेाः (१) सलियिबाट साक्षी बुझ्ने आरे्श गर्ाा साक्षी बुझ्ने दर्न िोकक आरे्श गनुापनेछ । साछी 
राख्र्ा बढीिा ५ जना राख्नु पने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपयछ उजुरी प्रशासकिे उजुरीको पक्षिाइा आरे्शिा 
उलिेख भएको लियििा साक्षी बुझ्ने िारेख िोतनुपनेछ । 

  (३) साक्षी बुझ्ने िारेख िोककएको दर्निा आफ्नो साक्षी सलियि सिक्ष उपजस्थि गराउनु 
सम्बजन्िि पक्षको र्ाययत्ि हुनेछ । 

२९. समियिको िफा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन 
नाबािक िा अशति िा िधृ्र्िधृ्र्ा पक्ष रहेको उजुरीिा साक्षक्ष बकपत्रको िाधग िोककएको िारेखको दर्न 
उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगराइएको साक्षीिाइा सलियििे म्यार् िोकक सलियिको िफा बाट खझकाइा 
बकपत्र गराउन सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि साक्षी खझकाउँर्ा बकपत्र हुने िारेख िोकक म्यार् जारी गनुापनेछ र 
उजुरीका पक्षहरूिाइा सिेि सोदह लििानको िारेख िोतनुपनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे साक्षी बकपत्रको िाधग िोककएको दर्न पक्षहरूसँग 
यनजहरूिे उपजस्थि गराउन लयाएका साक्षक्षको नािाििी लिइा सलियि सिक्ष पेश गनुापनेछ । 

  (२) साक्षी बकपत्रको िाधग िोककएको िारेखको दर्न उजुरीका सबै पक्षिे साक्षी उपजस्थि 
गराउन लयाएको भए कायाािय खुलनासाथ िथा कुनै पक्षिे साक्षी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए दर्नको 
बाह्र बजेपयछ सलियििे उपिब्ि भए सम्िका साक्षीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३१. बन्रे्ज गना सक्नेाः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँर्ा उजुरीको विषयिस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा साक्षी 
िा उजुरीको पक्षिाइा अपिायनि गने िा खझझ्याउने िा अनुधचि प्रकारको प्रश्न सोधिएिा सलियििे त्यस्िो 
प्रश्न सोध्नबाट पक्षिाइा बन्रे्ज गना सतनेछ । 

  (२) नाबािक िा िधृ्र् िा असति िा बबरािीिे साक्षी बतनुपने भइा त्यस्िो उजुरीिा कुनै पक्षको 
उपजस्थयि िा अन्य कुनै िनालसब कारर्िे साक्षीिाइा बकपत्र गना अनुधचि र्बाि परेको िा पने प्रबि 
सम्भािना रहेको छ भन्ने सलियििाइा िागेिा सलियििे त्यस्िो पक्षको प्रत्यक्ष उपजस्थयििाइा बन्रे्ज गरी 
यनजिे साक्षीिे नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थि हुन आरे्श गना सतनेछ ।   (३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा साक्षीिे नरे्ख्ने गरी पक्ष उपजस्थि हुने व्यिस्था 
लििाउने र्ाययत्ि सलियिको हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजजि गर्ाा सलियििे उजुरीसँग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न ियार 
गरी सलियिको िफा बाट बकपत्र गराउन  सतनेछ । 
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३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे प्रत्येक हप्िा शुक्रिार अगािी हप्िाको िाधग पेशी 
िोककएको बबिार्हरूको साप्िादहक पेशी सूची िथा िोककएको दर्न उति दर्नको िाधग पेशी िोककएका 
बबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संयोजकिे र यनजको अनुपजस्थयििा यनजिे जजम्िेिारी 
िोकेको सलियिको सर्स्यिे प्रिाखर्ि गनुापनेछ । 

३३. रै्यनक पेशी सूचीाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोजजिको साप्िादहक पेशी सूचीिा चढेका बबिार् 
हरूको  िोककएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रयि सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनुपनेछ िथा एक 
प्रयि सलियिका सर्स्यहरूिाइा उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा बबिार्हरू उलिेख गर्ाा बबिार् र्िााको आिारिा 
रे्हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछः- 

  (क) नाबािक पक्ष भएको बबिार्; 

  (ख) शारररीक असतििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजति पक्ष भएको बबिार्; 

  (ग) सिरी िषा उिेर पुरा भएको िधृ्र् िा िधृ्र्ा पक्ष भएको बबिार्; िथा 
  (घ) बबिार् र्िााको क्रिानुसार पदहिे र्िाा भएको बबिार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची ियार गर्ाा िुलििीबाट जागेका िथा सिोच्च अर्ािि, 
उच्च अर्ािि िथा जजलिा अर्ाििबाट पुनः इन्साफको िाधग प्राप्ि भइा र्िाा भएको बबिार्को हकिा 
शुरूिा सलियििा र्िाा भएको लियििाइा नै र्िाा लियि िायन क्रि यनिाारर् गनुापनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानुसार नै सलियििे बबिार्को सुनिाइा र कारिाही 
िथा ककनारा गनुापनेछ । 

३४. उजुरी प्रशासकको म्जम्िेवारी हुनेाः पेशी सूचीिा चढेका बबिार्हरू कायाािय खिेुको एक घण्टा लभत्र 
सलियि सिक्ष सुनिाइाको िाधग पेश गने िथा उति दर्नको िोककएको काया सककए पयछ सलियिबाट 
कफिाा बुखझलिइा सुरक्षक्षि राख्ने जजम्िेिारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ । ३५. प्रिाण सुनाउन सक्नेाः सलियििे र्फा २५ बिोजजि िोककएको िारेखको दर्न उपजस्थि सबै पक्षिाइा 
अको पक्षिे पेश गरेको प्रिार् एिि ्कागजाि रे्खाइा पदढ बाँची सुनाइा सो बारेिा अको पक्षको कुनै 
कथन रहेको भए लिखखि बयान गराइा लिलसि सािेि गराउन सतनेछ । ३६. बबवार्को सुनवार्ा गनेाः (१) सलियििे र्िैु पक्षको कुरा सुनी यनजहरूको बबिार्को सुनिाइा िथा यनर्ाय 
गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सुनिाइा िथा यनर्ाय गर्ाा पक्षहरूको रोहिरिा गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि बबिार्को सुनिाइा गर्ाा इजिास कायि गरी सुनिाइा गना िनालसि 
रे्खखएिा सोही अनुसार गना सतनेछ । 

िर र्बैु पक्षको भनाइ िथा जजककर सुन्निाइ उपर्फा ३ अनुसारको इजिास कायि गना बािा हुने छैन । 

३७. बन्र् र्जलासको गठन गनासक्ने (१) सलियििे िदहिा िथा बािबालिका सिािेश रहेको िथा 
आिश्यक रे्खेको अन्य बबिार्को सुनिाइाको िाधग बन्र् इजिास कायि गरी सुनिाइा गना सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजिासिा बबिार्का पक्ष िथा अन्य सरोकारिािा बाहेक 
अन्य व्यजतििाइा इजिासिा प्रिेश गना नपाउने गरी बन्र् इजिासको गठन गनुापनेछ । 
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  (३) बन्र् इजिासबाट हेररने बबिार्को काि कारिाही, वपिीिको नाि थर ठेगाना िगायिका 
विषय गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्र् र्जलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इजिासबाट हेररएका बबिार्हरूको कागजािको 
प्रयिलिवप बार्ी, प्रयििादर् र यनजको दहििा असर परेको कुनै सरोकारिािा बाहेक अरू कसैिाइा 
उपिब्ि गराउनुहँुरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको बबिार्को िथ्य खुिाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपबत्रकािा संपे्रषर् 
हुन दर्नु हँुरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन सलियििे पक्षको गोपयनयिा िथा 
दहििा प्रयिकुि प्रभाि नपने गरी सिाचार संपे्रषर् गना भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिाण बुझ्नेाः बबिार्को सुनिाइाको क्रििा बबिार्को कुनै पक्षको अनुरोििा िा बबिार् सुनिाइाको 
क्रििा सलियि आफैिे थप प्रिार् बुझ्नुपने रे्खेिा उजुरीका पक्षहरूिाइा थप प्रिार् पेश गना पेश गने 
िारेख िोकक आरे्श गना सतनेछ । ४०. स्वाथा बाखझएको बबिार् हेना नहुनेाः सलियिको सर्स्यिे रे्हायका बबिार्को कारिाही र ककनारािा संिग्न 
हुनुहँुरै्नः- 

(क) आफ्नो िा नजजकको नािरे्ारको हक दहि िा सरोकार रहेको बबिार्; 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोजनको िाधग "नजजकको नािेर्ार" भन्नािे अपुिािी पर्ाा 
कानून बिोजजि अपुिािी प्राप्ि गना सतने प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यजति, िािा, 
िाइजु, सानीआिा, ठूिीआिा, सानोबाबु, ठूिोबाबू, पयि िा पत्नी िफा का सासू, 
ससुरा, फूपु, फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दर्र्ी, बदहनी, लभनाज,ु बदहनी 
ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बुहारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजतिको 
एकासगोििा रहेको पररिारको सर्स्य सम्झनुपछा । (ख) यनजिे अन्य कुनै हैलसयििा गरेको कुनै काया िा यनज संिग्न रहेको कुनै विषय सिािेश 
रहेको कुनै बबिार्; 

(ग) कुनै विषयिा यनजिे बबिार् चलने िा नचलने विषयको छिफििा सहभाधग भइा कुनैराय 
दर्एको भए सो विषय सिािेश रहेको बबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्िे आिारभूि रूपिा यनज र यनजको एकाघरसंगोिका पररिारका 
सर्स्यको कुनै स्िाथा बाखझएको बबिार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अिस्था रे्खखएिा जुन सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछा उति 
सर्स्यिे बबिार् हेना नहुने कारर् खुिाइा आरे्श गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रयिकुि हुने गरी कुनै सर्स्यिे कुनै बबिार्को कारिादह र ककनारािा 
सहभाधग हुन िागेिा बबिार्को कुनै पक्षिे आिश्यक प्रिार् सदहि बबिार्को कारिादह ककनारा नगना 
यनिेर्न दर्न सतनेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार हुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनुसार बबिार् यनरुपर् हुन नसतने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा 
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभािे िोकेको सलियिि ेकाि कारिादह र ककनारािा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभािे बबिार्का पक्षहरूिाइा सोदह उपर्फा बिोजजि गदठि 
सलियिबाट बबिार्को कारिादह ककनारा हुने कुराको जानकारी गराइा उति सलियि सिक्ष उपजस्थि हुन 
पठाउनुपनेछ । 
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पररच्छेर्-६ 

यनणाय र अन्य आरे्श 

४१. यनणाय गनुापनेाः (१) सलियििे सुनिाइाको िाधग पेश भएको बबिार् हेर्ाा कुनै प्रिार् बुझ्नुपने बाँकक 
नरदह बबिार् ककनारा गने अिस्था रहेको रे्खखएिा सोदह पेशीिा बबिार्िा यनर्ाय गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि यनर्ाय गरेपयछ यनर्ायको व्यहोरा यनर्ाय ककिाबिा िेखख सलियििा 
उपजस्थि सर्स्यहरू सबैिे र्स्िखि गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको यनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि 
खुिाउनुपने वििरर् खुिेको पूर्ा पाठ यनर्ाय भएको लियििे बदढिा साि दर्न लभत्र ियार गरी लिलसि 
सािेि राख्नुपछा ।   

(४) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन सियाभाि अथिा अन्य कुनै 
िनालसब कारर्ि ेगर्ाा सोदह दर्न बबिार् यनर्ाय गना नसतने भएिा आगालि हप्िाको कुनै दर्नको िाधग 
अको पेशी िारेख िोतनुपनेछ । ४२. यनणायिा खुलाउनुपनेाः (१) सलियििे र्फा ४१ बिोजजि गरेको यनर्ायको पूर्ापाठिा यस र्फा 
बिोजजिका कुराहरू खिुाइा अनुसूची-७ बिोजजिको ढाँचािा ियार गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्ापाठ ियार गर्ाा बार्ी िथा प्रयिबार्ीको जजककर, यनर्ाय गनुापने 
रे्खखएको विषय, र्िैु पक्षबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको विषय खुिाउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्खख बाहेक पूर्ापाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि 
खुिाउनुपनेछः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) बबिार्को कुनै पक्षिे कानून व्यिसायी राखेको भएिा यनजिे पेश गरेको बहस नोट िथा 

बहसिा उठाइएका िुि विषयहरु; 

(ग) यनर्ाय गनाको िाधग आिार लिइएको प्रिार्का साथै र्िैु पक्षबाट पेश भएको प्रिार् िथा 
त्यसको विश्िेषर्; 

(घ) यनर्ाय कायाान्ियन गनाको िाधग गनुापने विषयहरूको लसिलसिेिार उलिेखन सदहिको 
िपलसि खण्ि; िथा 

(ङ) यनर्ाय उपर पुनरािेर्न िाग्ने भएिा पुनरािेर्न िाग्ने जजलिा अर्ाििको नाि र के कयि 
दर्नलभत्र पुनरािेर्न गनुापने हो सो सिेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उलिेख भएरे्खख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेि यनर्ायिा खुिाउन 
सतनछेः- 
(क) साक्षी िा सजालिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए सो नजीरको वििरर् र बबिार्िा उति 
नजीरको लसध्र्ान्ि के कुन आिारिा िागु भएको हो अथिा िागु नभएको हो भन्ने 
कारर् सदहिको विश्िेषर्; 

(ग) यनर्ायबाट कसैिाइा कुनै कुरा दर्नु भराउनु पने भएको भए कसिाइा के कयि भराइा 
दर्नुपने हो सोको वििरर्; िथा 
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(घ) बबिार्को क्रििा कुनै िािसािान िा प्रिार्को रुपिा केदह िस्िु सलियि सिक्ष पेश 
भएको भए सो िािसािान िा िस्िुको हकिा के गने हो भन्ने विषय । 

४३. प्रारम्म्िक सुनवार्ािा यनणाय हुनसक्नेाः (१) सलियििे पदहिो सुनिाइाको िाधग पेश भएको अिस्थािा 
नै बबिार्िा थप प्रिार् बुखझरहनुपने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलियिको 
क्षेत्राधिकार नरहेको कारर्ि ेबबिार् यनर्ाय गना नलिलने रे्खेिा पदहिो सुनिाइािा नै यनर्ाय गना सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको यनर्ाय क्षेत्राधिकारको अभाि रहेको कारर्िे भएको अिस्थािा 
क्षेत्राधिकार ग्रहर् गने अर्ािि िा स्थानीय िह िा अन्य यनकायिा उजुरी गना जानु भयन सम्बजन्िि 
पक्षिाइा  जानकारी दर्नु पनेछ । ४४. यनणाय संशोिनाः (१) सलियि सिक्ष बबिार्को पक्ष िा कुनै सरोकारिािािे बबिार्को यनर्ायिा भएको कुनै 
िेखाइाको त्रटुी संशोिन गरी पाउन जजककर लिइा यनर्ायको जानकारी भएको पैंयिस दर्न लभत्र यनिेर्न 
दर्न सतनछे ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्न परी सलियििे हेर्ाा सािान्य त्रुटी भएको र संशोिनबाट 
यनर्ायको िूि आशयिा कुनै हेरफेर नहुने रे्खेिा छुट्टै पचाा खिा गरी यनिेर्न बिोजजि यनर्ाय संशोिन 
गने आरे्श दर्नसतनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूि यनर्ायको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

४५. यनणायिा हेरफेर गना नहुनेाः (१) सलियिका सर्स्य अथिा अरु कसैिे पयन सलियिका सर्स्यहरुको 
र्स्िखि भैसकेपयछ यनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गना हँुरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१) बिोजजि को कसुर गने किाचारीिाइा आिश्यक कारिाहीको िाधग 
सम्बजन्िि यनकायिा िेखख पठाउनुपनेछ ।  

४६. यनणाय िएपयछ गनुापने कारवादहाः (१) उजुरी प्रशासकिे सलियिबाट यनर्ाय भएपश्चाि यनर्ाय ककिाबिा 
सलियिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको यककन गरी यनर्ाय ककिाब र लिलसि जजम्िा लिनुपछा । 

  (२) यस ऐन बिोजजि यनर्ायको पूर्ापाठ ियार भएपयछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपयछ 
उजुरी प्रशासकिे यनर्ायको कायाान्यिय गनाका िाधग ित्काि गनुापने केदह काया भए सो सम्पन्न गरी 
लिलसि अलभिेखको िागी पठानुपछा । 

४७. यनणाय गनापने अवधिाः (१) सलियििे प्रयििार् र्ाखखि भएको िा बयान गनुापनेिा प्रयिबार्ीको बयान 
भएको लियििे िथा प्रयििार् र्ाखखि नभएको िा बयान नभएकोिा सो हुनुपने म्यार् भुतिान भएको 
लियििे नब्बे दर्नलभत्र बबिार्को अजन्िि यनर्ाय गनुापनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियािधि गर्ना गर्ाा िेिलििापको िाधग पठाइाएको बबिार्को 
हकिा िेिलििापको प्रकक्रयािा िागेको सिय कटाइा अिधि गर्ना गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन बबिार्िा बुझ्नुपने प्रिार् िथा पुरा 
गनुापने प्रकक्रया बाँकक नरही बबिार् यनर्ाय गना अङ्ग पुधगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र अजन्िि 
यनर्ाय गनुापनेछ । ४८. अन्िररि संरिणात्िक आरे्श जारी गना सककनेाः   
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स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क  (देखख  )ङ  ( उखिखखत सम्म

 गदाा जारी आदेश यस्तो । सककनेछ गना जारी आदेश संरक्षणात्मक अन्तररम तत्काल किषयमा

कागजात गरेको पेश कनिेदकले , कनजको अिस्था र िसु्तगत पररखस्थकतको प्रारखिक छानकिन 

गरी तत्काल आदेश नगरे कनिेदकलाई पना सके्न नकारात्मक प्रभािको मुल्ांकन गनुा पदाछ । 

न्याकयक सकमकतले जारी गने अन्तररम संरक्षणात्मक आदेश अनुसूची ८ मा उिेख गरे 

बमोकजम हुनेछ । 

पररच्छेर्-७ 

समियिको सधचवालय 

४९. समियिको सधचवालयाः  (१)सलियिको कायासम्पार्निाइा सहजजकरर्ा गना एक सधचिािय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) ििोजजिको सधचिाियिा कायापालिकािे आिश्यिा अनुसार उजुरी 
प्रशासक, अलभिेख प्रशासक िथा अन्य किाचारीहरुको व्यिस्था गना सतनेछ । सधचिाियको 
कायासम्पार्निाइा व्यिजस्थि गना सधचिािय अन्िगाि उजुरी शाखा/ फाँट िथा अलभिेख शाखा /फाँट 
रहन सतनेछ ।  

५०. उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिखे भए रे्खख बाहेक उजुरी 
प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकार रे्हाय बिोजजि हुनेछः 

(क) पेश भएका उजुरी, प्रयििार् र अन्य लिखिहरु जाँच गरी रीि पुगेको भए कानून 
बिोजजि िाग्ने र्स्िुर लिइा र्िाा गने र र्िाा गना नलिलने भए कारर् जनाइा र्रपीठ गने; 

(ख) वििार्िा प्रिार्को िाधग पेश भएका नतकि कागजिाइा सतकिसँग लभिाइा दठक 
रे्खखएिा प्रिाखर्ि गने र लिलसि सािेि राख्न ेिथा सतकििा केदह कैकफयि रे्खखएिा 
सो जनाइा सम्बजन्िि पक्षको सदहछाप गराइा राख्ने; 

(ग) पेश भएका लिखि साथ संिग्न हुनुपने प्रिार् िथा अन्य कागजाि छ िा छैन भए ठीक 
छ िा छैन जाँच्ने; 

(घ) सलियिको आरे्शिे खझकाउनुपने प्रयिबार्ी, साक्षी िा अन्य व्यजतिको नाििा म्यार् जारी 
गने; 

(ङ) वििार्का पक्षिाइा िारेख िा पेशी िारेख िोतने; 

(च) सलियि सिक्ष पेश हुनुपने यनिेर्न र्िाा गरी आरे्शको िाधग सलियि सिक्ष पेश गने; 

(छ) कानून बिोजजि िारेस लिने िथा गुज्रेको िारेख थाम्ने यनिेर्न लिइा आिश्यक कारिाही 
गने; 

(ज) सलियिबाट भएको आरे्श कायाान्ियन गने गराउने; 

(झ) सलियििा पेश िा प्राप्ि भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााइा गने िगायिका कायाहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानुसार सलियिको िफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलियिको आरे्शिे िािेि गनुापने म्यार् िािेि गनेगराउने, िािेि भएको म्यार्को 
िािेिी जाँची रीिपूिाकको नभए पुनः जारी गने िथा अन्य अर्ािि िा यनकायबाट प्राप्ि 
भएको गाउँपालिकािे िािेि गररदर्नुपने म्यार् िािेि गने गराउने; 
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(ठ) यनर्ाय ककिाब र उजुरीको लिलसि जजम्िा लिने; 

(ि) सलियििा र्िाा भएका वििार् िथा यनिेर्न िगायिका कागजािको अलभिेख ियार गने 
र िालसक िा िावषाक प्रयििेर्न पेश गनुापने यनकाय सिक्ष प्रयििेर्न ियार गरी 
संयोजकबाट प्रिाखर्ि गराइा सम्बजन्िि यनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजुरीका लिलसििा रहेका कागजािको रीिपूिाक नतकि दर्ने; 

(र्) जजलिा अर्ािििा पुनरािेर्न िाग्ने गरी यनर्ाय भएका वििार्िा पुनरािेर्न म्यार् जारी 
गरी िािेि गनेगराउने; 

(ि) अर्ािि िा अन्य कुनै यनकायिा वििार्को लिलसि िा कुनै कागजाि पठाउनुपने भएिा 
सलियििाइा जानकारी गराइा लिलसि िा कागजाि पठाउने िथा कफिाा प्राप्ि भएपयछ 
कानून बिोजजि सुरक्षक्षि राख्ने व्यिस्था लििाउने; 

(ि) यनर्ाय ककिाब जजम्िा लिने; िथा 
(थ) पेश भएका यनिेर्न िगायिका कागजाििा सलियिबाट आरे्श हुनुपने िा यनकासा 

लिनुपनेिा सलियि सिक्ष पेश गने । 

५१. अमिलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख 
प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकार रे्हाय बिोजजि हुनेछः 
 (क) यनर्ाय कायाान्ियन सम्बन्िीः 

(२) यनर्ाय बिोजजि चिन चिाउनुपने, कुनै कुरा दर्िाइाभराइा दर्नुपने िगायिका 
यनर्ाय कायाान्ियनका िाधग गनुापने कायाहरु गने िथा यनर्ाय कायाान्ियनको 
अलभिेख राखी कानून बिोजजि वििरर् पठाउनुपने यनकायहरुिा वििरर् 
पठाउने; 

(३) यनर्ाय कायाान्ियनको क्रििा यनिेर्न दर्एका पक्षहरुको िारेस लिने, सकार 
गराउने, गुज्रेको िारेख थिाउने िगायिका कायाहरु गने; 

(४) सलियिको आरे्शिे रोतका भएको िा अरु कुनै अर्ािि िा यनकायबाट रोतका 
भै आएको जायजेथा अन्य अड्िा अर्ािििा र्ाखखि चिान गनुापने भए सो गने; 

(५) यनर्ाय बिोजजि लििाि गने िगायिका अन्य कुनै काि गनुापने भए सो सिेि 
गने; िथा 

(६) िेखखए रे्खख बाहेकको कुनै काया यनर्ाय कायाान्ियनको क्रििा गनुापने भएिा 
सलियि सिक्ष पेश गरी आरे्श बिोजजि गने । 

 (ख) अलभिेख संरक्षर् सम्बन्िीः 
(१) अलभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी यनर्ाय भएका लिलसि सुरक्षक्षि राख्ने र कानून 

बिोजजि सिाउनेपने कागजहरु सिाउन;े 

(२) यनर्ाय भएका लिलसिहरुिा कागजाि जाँच गरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र लिलसि 
कानून बिोजजि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजजि सिाउने कागजको वििरर् ियार गरी सो वििरर् सुरक्षक्षि रहने 
व्यिस्था गने; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्ि भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिखे राख्ने र 
आिश्यकिानुसार वििरर् ियार गने; िथा 
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(५) कुनै अर्ािि िा यनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि िा कुनै कागजाि िाग 
भै आएिा रीिपूिाक पठाउने र कफिाा प्राप्ि भएपयछ रीिपूिाक गरी सुरक्षक्षि राख्न े
। 

५२. उजुरी प्रशासक वा अमिलेख प्रशासकको आरे्श उपरको यनवेर्नाः (१) यस ऐन बिोजजि उजुरी 
प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकिे गरेको आरे्श िा कारिाही उपर धचि नबुझ्ने पक्षिे सो आरे्श िा 
कारिाही भएको पाचँ दर्नलभत्र सलियि सिक्ष यनिेर्न दर्न सतनछे । 

  (२) सलियििे उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको यनिेर्न उपर सुनुिाइा गरी यनिेर्न पेश भएको 
बदढिा साि दर्न लभत्र यनिेर्न उपरको कारिादह टुङ्ग्याउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्न उपर 
आरे्श िा यनर्ाय गनुापूिा केदह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र यनर्ाय िा आरे्श गनुापनेछ । 

पररच्छेर्-८ 

िेलमिलाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३. मिलापत्र गराउनेाः (१) सलियििे प्रचलिि कानून बिोजजि लििापत्र हुन सतने जुनसुकै उजरुीिा 
लििापत्र गराउन सतनेछ । 

  (२) वििार्का पक्षहरूिे लििापत्रको िाधग अनुसूची-९ बिोजजिको ढाँचािा यनिेर्न दर्एिा 
सलियििे उजुरीिा लििापत्र गराउन उपयुति रे्खेिा लििापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पक्षहरूिे दर्एको यनिेर्नको व्यहोरा सलियििे र्िैु पक्षिाइा सुनाइा 
त्यसको पररर्ाि सम्झाइा पक्षहरूको लििापत्र गने सम्बन्ििा सहियि रहेनरहेको सोध्नुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि सुनाउँर्ा पक्षहरूिे लििापत्र गना िञ्जुर गरेिा सलियििे 
पक्षहरूको यनिेर्निा उलिेख भएको व्यहोरा बिोजजिको लििापत्र िीन प्रयि ियार गराउनुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजजिको लििापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाइा पढीबाँची सुनाइा लििापत्र गना 
िञ्जुर भएिा पक्षहरूको सदहछाप गराइा सलियिका सर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अनुसूची-१० 
बिोजजिको ढाँचािा प्रिाखर्ि गरी एक प्रयि सलियििे अलभिेखको िाधग लिलसििा राख्नुपनेछ िथा एक-

एक प्रयि बार्ी िथा प्रयिबार्ीिाइा दर्नुपनेछ ।    

५४. िेलमिलाप गराउन सक्नेाः (१) सलियििे प्रचलिि कानून बिोजजि लििापत्र गना लिलने उजुरीिा 
पक्षहरूबीच िेिलििाप गराउन सतनेछ । 

  (२) पक्षहरूिे जुनसुकै िहिा विचारािीन रहेको प्रचलिि कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट 
सिािान गना सककने वििार्िा वििार्का पक्षि ेसंयुति रूपिा सलियि सिक्ष यनिेर्न दर्न सतनेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि यनिेर्न दर्एकोिा िेिलििापबाट उजुरीको यनरोपर् हुन उपयुति 
रे्खखएिा सलियिि ेत्यस्िो उजुरी िेिलििापको िाध्यिबाट यनरोपर् गना िेखख पठाउनु पनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपयछ िेिलििाप सम्बन्िी कारिादह प्रारम्भ गरी 
पक्षहरूबीच िेिलििाप गराइादर्नुपनेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोककए बिोजजि हुनेछ । 
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५५. उजुरी यनणाय गनेाः (१) सलियििे यस ऐन बिोजजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजुरीको यनरोपर् गना 
प्रकक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजुरीको यनरोपर् हुन नसकेिा पक्षहरूिाइा उजुरीको पेशी 
िारेख िोकक कानून बिोजजि कारिाही गरी सुनिाइा िथा यनर्ाय गने प्रकक्रया बढाउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोजजिको उजुरीिा िेिलििाप िा लििापत्र हुन नसकेिा सलियििे अधिकार क्षेत्र रहेको 
अर्ािििा जाने भयन सुनाइादर्नुपनेछ । 

५६. िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन कुनै 
उजुरीिा लििापत्र गराउँर्ा उजुरीको प्रकृयि िा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बार्ी भइा चिेको 
कुनै वििार् िा सािाजयनक िथा सरकारी सम्पवि िा दहििा असर पने रे्खखएिा सलियिि े त्यस्िो 
वििार्िा लििापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गना चाहेिा भने लििापत्र 
गराइादर्नुपनेछ । 

५७. िेलमिलापको लाधग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलियििे सलियि सिक्ष सुनिाइाको िाधग पेश भएको उजुरीिा 
िेिलििाप हुनसतने सम्भािना रहेको रे्खेिा पक्षहरूिाइा िेिलििापको िाधग िारेख िोतन सतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको िारेखको दर्न सलियििे वििार्का पक्ष िथा विपक्ष, उपजस्थि 
भएसम्ि पक्षि ेपत्याइा साथ ैलिइआएका अन्य व्यजति सिेि उपजस्थि गराइा िेिलििापको िाधग छिफि 
गराइा पक्षहरूको बीचिा सहियि भएिा सहियि भए बिोजजि लििापत्र कागज ियार गना िगाइा 
लििापत्र गराइादर्नुपनेछ ।   (३) उजुरीिा िोककएको म्यार्िा सलियि सिक्ष उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पयन िारेख 
गुजारी वििार्िा िारेखिा नरहेको पक्ष अथिा वििार्िा पक्ष कायि नभएको भए िापयन वििार्को 
पेटबोिीबाट उजुरीको पक्ष कायि हुने रे्खखएको व्यजति सिेि िेिलििापको िाधग उपजस्थि भएिा 
सलियििे िेिलििाप गराइा लििापत्रको कागज गराइादर्नुपनेछ । 

५८. प्रारम्म्िक सुनवार्ा पूवा िेलमिलापाः (१) उजुरी प्रशासकिे प्रारजम्भक सुनिाइाको िाधग सलियि सिक्ष 
उजुरी पेश हुनुपूिा उजुरीिा िेिलििाप हुनसतने अिस्था रे्खखएिा िा पक्षहरूिे सो व्यहोराको यनिेर्न 
लिइा आएिा लििापत्रको व्यहोरा खुिेको कागज ियार गरी सलियि सिक्ष पेश गनासतनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा लििापत्रिा अजन्िि सहियि नजुटेको भए िापयन पक्षहरू 
िेिलििापको िाधग प्रकक्रयािा जान सहिि भएिा उजुरी प्रशासकिे पक्षहरूको यनिेर्न लिइा उजुरीिा 
िेिलििापको िाधग िेिलििापकिाा सिक्ष पठाउने आरे्शको िाधग सलियि सिक्ष पेश गनासतनेछ । 

५९. िेलमिलापकिााको सूची ियार गनेाः (१) सलियििे िेिलििापको काया गराउनको िाधग रे्हाय 
बिोजजिको योग्यिा पुगेको व्यजतिहरूको वििरर् खुिाइा सम्भाविि िेिलििापकिााको सूची ियार गनेछः 

 (क) कजम्ििा स्नािक उविर्ा गरेको;  
 (ख) कुनै राजनीयिक र्ि प्रयि आस्था राखी राजनीयििा सकक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरिा सिाजसेिीको रुपिा पदहचान बनाएको । 

 (घ)  िेिलििापकिााको ४८ घण्टा िालिि लिइ िेिलििापकिााको काया गरै् आएको  
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 (ङ)  २५ बषा उिेर पुरा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा जुन सुकै कुरा िेखखएको भएिा पयन िालिि लिइ हाि काि 
 गरररहेकाको हकिा यनजिाइ यनरन्िरिा दर्न सककने । 

  (२) िेिलििापकिााको सूची ियार गरेपयछ सलियििे सूची सभा सिक्ष पेश गरी अनुिोर्न 
गराउनुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनुिोर्न भएपयछ सलियिि ेसािाजयनक जानकारीको िाधग 
सूचना प्रकाशन गनुापनेछ िथा िेिलििापको िाधग पठाउँर्ा प्रत्येक पक्षिाइा सो सूची उपिब्ि 
गराउनुपनेछ । 

६०. िेलमिलापकिााको सूची अद्यावधिक गनेाः (१) सलियििे र्फा ५९ बिोजजि ियार भएको सूची प्रत्येक 
िषा अद्यािधिक गनुापनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषा अद्यािधिक गरेको िेिलििापकिााको सूची सलियििे सभाबाट अनुिोर्न 
गराउनुपनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजजि िेिलििापकिााको सूचीिा सूचीकृि हुन योग्यिा 
पुगेको व्यजतििे सलियि सिक्ष सूचीकृि गररपाउनको िाधग अनुसूची-११ बिोजजिको ढाँचािा यनिेर्न 
दर्नसतनेछ । 

६१. िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सलियििे र्फा ६० बिोजजि िेिलििापकिााको सूची 
अद्यािधिक गर्ाा रे्हायको अिस्थाका िेिलििापकिााको नाि सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) यनजको ितृ्यु भएिा; 
(ख) यनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउँ भन्ने यनिेर्न दर्एिा; 
(ग) यनजिे नैयिक पिन रे्खखन ेफौजर्ारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 
(घ) यनज कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज िा विघटन भएिा; र 

(ङ) सलियििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि यनजिाइा सूचीबाट हटाउने यनर्ाय 
गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकिााहरूको नािाििी सलियििे 
सािाजयनक सूचनाको िाधग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेलमिलापको लाधग सियावधि िोक्नेाः (१) सलियििे यस ऐन बिोजजि िेिलििाको िाधग 
िेिलििापकिाा पठाउँर्ा बदढिा यिन िदहना सम्िको सिय िोकक पठाउनेछ । 

  (२) िेिलििापको िाधग पठाउँर्ा सािान्यियाः िदढिा िीनजना बाट िेिलििाप गराउने गरी 
िोतनुपनेछ ।   

६३. िेलमिलापकिााको छनौटाः (१) सलियििे िेिलििाप गराउने कायाको िाधग वििार्का पक्षहरूिाइा एक 
जना िेिलििापकिााको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पक्षहरूबीचिा एकजना िेिलििापकिााको िाधग सहियि 
नभएिा सलियििे पक्षहरूको सहियििा यिन जना िेिलििापकिााको छनौट गनुापनेछ । 



२२ 
 

  (३) पक्षहरूको बीचिा िेिलििापकिााको नाििा सहियि हुन नसकेिा सलियििे 
िेिलििापकिााको सूचीिा रहेका िेिलििापकिााहरू िध्येबाट र्िैु पक्षबाट एक-एक जना िेिलििापकिाा 
छनौट गना िगाइा िेस्रो िेिलििापकिाा छनौट गररदर्नुपनेछ । 

  (४) उजुरीका सबै पक्षको सहियििा िेिलििापकिााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि 
िेिलििापकिाा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजति िा संस्थाबाट िेिलििाप प्रकक्रया अगािी बढाउन 
सहिि भै लिखखि यनिेर्न दर्एिा सलियििे त्यस्िो व्यजति िा संस्थािाइा िेिलििापकिाा िोककदर्नुपनेछ । 

६४. िेलमिलापकिााको पररविानाः (१) सलियििे रे्हायको अिस्था परर पक्षहरूिे यनिेर्न दर्एको अिस्थािा 
िेिलििापकिाा पररििान गररदर्नुपनेछः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेिलििापकिााको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
(ख) पक्षहरूिे पारस्पररक सहियििा िेिलििापकिाा हेरफेर गना िञ्जुर भएिा;  

(ग) वििार्को कुनै पक्षिे िेिलििापकिाा प्रयि अविश्िास रहेको लिखखि जानकारी 
गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्िे िेिलििापकिाािे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसतने जनाएिा; 
(ङ) वििार्को विषयिस्िुिा िेिलििापकिााको कुनै स्िाथा रहेको िेिलििापकिाािे 

जानकारी गराएिा िा कुनै स्रोिबाट सलियि सिक्ष जानकारी भएिा; िथा 
(च) िेिलििापकिाािे िेिलििापकिााको हैलसयििे कायागर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य 

प्रचलिि कानून बिोजजि पािन गनुापने आचरर् पािन नगरेिा । 

  (२) िेिलििापकिाा पररििानको कारर्िे िोककएको सियिा िेिलििापको काया सम्पन्न हुन 
नसतने भएिा सलियििे बदढिा एक िदहना सम्िको सिय थप गना सतनेछ । 

६५. िेलमिलापको लाधग पठाउाँर्ा गने प्रकियााः (१) सलियििे कुनै उजुरी िेिलििापको िाधग 
िेिलििापकिाा सिक्ष पठाउँर्ा पक्षहरूिाइा िेिलििापकिााको सम्पका  उपिब्ि गराइा िेिलििापकिाा 
सिक्ष उपजस्थि हुने िारेख िोकक रे्हाय बिोजजिको कागज साथै राखख िेखखपठाउनुपनेछः 

(क) उजुरीको सारसंक्षेप िा िुख्य िुख्य कागजािको प्रयिलिपी; 
(ख) उजुरीको पक्ष िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ििन र उपिब्ि भएसम्ि 

टेलिफोन नम्बर, इािेि, फ्यातस िथा अन्य सम्पका  वििरर्; िथा 
(ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रकक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र सिय । 

  (२) िेिलििापकिाािे सलियि सिक्ष िाग गरेिा उजुरीका कागजािहरूको नतकि उपिब्ि 
गराउनुपनेछ । 

  (३) िेिलििापको िाधग िोककएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उजुरीको पक्षहरू 
सलियि सिक्ष उपजस्थि हुने गरी िारेख िोतनुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन िेिलििापकिाािे िोककएको सिय 
अगािै उजुरी सलियि सिक्ष कफिाा पठाउने यनर्ाय गरेिा सो यनर्ायको जानकारी भएको साि दर्न लभत्र 
पक्षहरूिाइा सलियि सिक्ष उपजस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. िेलमिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रकियााः (१) सलियििे पक्षहरूको सहियििा िेिलििापको िाधग 
छिफि गने िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पक्ष िथा िेिलििापकिाािाइा सोको जानकारी 
उपिब्ि गराउनुपनेछ । 
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  िर पक्षहरूको सहियििा िेिलििापकिाािे अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन । 

  (२) पक्षहरूिाइा उपर्फा (१) बिोजजि िेिलििापकिाािे िोकेको स्थानिा िोककएको सियिा 
उपजस्थि हुने र्ाययत्ि रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्ि पक्षहरूिे पुरा नगरेिा िेिलििापकिाािे िेिलििापको 
प्रकक्रया बन्र् गरी सलियििाइा सोको लिखखि जानकारी गराइा उजुरीको कागजाि कफिाा पठाउनसतनेछ । 

  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकिाािे पक्षहरूबीचिा सहजकिााको भूलिका गनेछ र उति 
भूलिका यनिााह गने क्रििा यनजिे पक्षहरू बाहेक रे्हायका व्यजतिहरूसँग सिेि एकि िा सािूदहक 
िािाा गनासतनेछः 

(क) वििार्को विषयिा जानकारी रहेको उजुरीका पक्षिे रोजकेो व्यजति; िथा 
(ख) वििार्को विषयिस्िुको बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापकिाािे पक्षहरूको सहियििा पक्षहरूसँग रे्हाय बिोजजि िािाा गनासतनेछः 
(क) पक्षहरूसँग एकि एकान्ििािाा; िथा 
(ख) टेलिफोन िािाा, लभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािाािाप । 

  (६) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा विपरीि नहुनेगरी पक्षहरूको सहियििा 
िेिलििापकिाािे िेिलििापको कायाविधि यनिाारर् गनासतनेछ । 

६७. िेलमिलापकिााको आचरणाः (१) िेिलििापकिाािे रे्हाय बिोजजिको आचरर् पािन गनुापनेछः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्िी कारिाही यनष्पक्ष ढङ्गिे सम्पार्न गनुापने; 

(ख) कुनै पक्षप्रयि झुकाि, आग्रह, पूिााग्रह नराख्ने िा राखेको रे्खखने कुनै आचरर् िा 
व्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाइा िर, त्रास, झतुयान िा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहुने; 

(घ) वििार् कायि रहेको अिस्थािा वििार्को कुनै पक्षसँग आधथाक कारोबारिा 
सँिग्न नहुने; 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बनेको प्रचलिि कानून िथा अन्य स्थावपि िान्यिा विपरीि 
आचरर् गना नहुने; 

(च) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुसँग सम्िानजनक, सर्भािपूर्ा र सबै पक्षप्रयि सिान 
व्यिहार कायि गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुिे व्यति गरेको विषयिस्िुको गोपनीयिा कायि 
राख्ने; िथा 

(ज) िेिलििापको क्रििा पक्षबाट प्राप्ि भएको कुनै कागजाि िा िस्िु प्रकक्रया 
सम्पन्न भएपयछ िा यनज प्रकक्रयाबाट अिग भएपयछ सम्बजन्िि पक्षिाइा सुरक्षक्षि 
कफिाा गने । 

  (२) सलियििे कुनै िेिलििापकिाािे उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पािना नगरेको उजुरी परी 
िा सो विषयिा स्ियं जानकारी प्राप्ि गरी छानविन गर्ाा व्यहोरा दठक रे्खखए त्यस्िो िेिलििापकिाािाइा 
िेिलििापकिााको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. मलखि ियारी र मिलापत्राः (१) िेिलििापकिाािे पक्षहरुसँगको छिफि पश्चाि िेिलििापको िाधग र्िैु 
पक्ष सहिि भएकोिा लििापत्र गराइा सहियि भएको विषयिस्िु बिोजजिको लििापत्रको लिखि ियार 
गरर सलियि सिक्ष पठाउनुपनेछ । 
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६९. िेलमिलाप निएको उजुरीिा गनुापने कारवाहीाः (१) िेिलििापकिाािे पक्षहरु बीचिा िेिलििाप हुन 
नसकेिा सो व्यहोरा खुिाइा प्रयििेर्न ियार गरी वििार्का सबै कागजाि सदहि सलियििा कफिाा 
पठाउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेिलििापकिाािे पक्षहरुिाइा सलियि सिक्ष हाजीर हुन जाने 
बदढिा साि दर्नको म्यार् िोकक पठाउनु पनेछ । 

७०. िेलमिलाप निएको उजुरीिा यनणाय गनुापनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को विबार्िा 
सलियििे िेिलििापको िाधग पठाएको उजुरीिा पक्षहरुबीच िेिलििाप हुन नसकक िेिलििापकिााको 
प्रयििेर्न सदहि प्राप्ि हुन आएिा कानून बिोजजि कारिाही गरी यनर्ाय गनुापछा ।  

  (२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन रे्हाय बिोजजिको उजुरीिा अधिकारक्षते्र 
ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ािि िा यनकायिा उजुरी गना जानु भयन सुनाइा पठाइादर्नुपछाः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको वििार्िा; िथा 
(ख) कुनै अर्ािि िा यनकायबाट िेिलििापको िाधग पे्रवषि भएको वििार्िा 

। 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजजिको वििार्िा सम्बजन्िि अर्ािि िा यनकायिा पठाउँर्ा 
हाजजर हुन जाने िारेख िोकी पठाउने िथा लिलसि सिेि नतकि खिा गरी अलभिेख राखख सतकि 
लिलसि सम्बजन्िि अर्ािि िा यनकायिा पठाउनुपनेछ । 

७१.  िेलमिलाप र्स्िुराः िेिलििापिा जाने वििार्को हकिा िेिलििापकिाािे पक्षहरुिे सहियििा 
दर्न िञ्जुर भएरे्खख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िुर िाग्नेछैन िर िेिलििाप किाािाई प्रयि िुद्र्ाको यनरुपर् 
बाफि रु ५०० क र्रिे गाउँपलिकाबाट भिा उपिब्ि गररनेछ ।  ७२.  सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलाप प्रविान गना किाचारी िोक्न सक्नेाः (१)सलियिि े
स्थानीय स्िरिा िेिलििाप प्रिध्र्ान गनाको िाधग कायापालिकािा अनुरोि गरेिा किाचारी खटाइा सिुर्ाय 
स्िरिा िेिलििापको प्रिध्र्ानात्िक कायाक्रि गना सककनेछ । 
(२) सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा िथा 
अनुभि नभएका िेिलििापकिाािाट िेिलििाप गराउन िािा पने छैन । 

(२) सकमकतले समुदायस्तरमा हुने सामुदाकयक मेलकमलापको कायाकिकि तोके िमोकजम हुनेछ । 

पररच्छेर्-९ 

यनणाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था  

७३. सधचवालयको म्जम्िेवारीाः कायापालिकाको प्रत्यक्ष यनयन्त्रर् र यनरे्शनिा रदह सलियिको यनर्ाय 
कायाान्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रेखरे्ख गने जजम्िेिारी िहन गनुापनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनेाः (१) गाउँपालिका कायाािय िथा सो अन्िगािका सबै ििा कायाािय िथा अन्य 
कायााियिे यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजजि सलियििे गरेको यनर्ाय बिोजजि व्यजति िा संस्था िा 
अन्य कसैसँग असुि गनुापने जरीिाना िा अन्य रकि असुिउपर गना सहयोग गनुापनेछ ।  

  (२)  यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजजि सलियििे असूि गनापने जरीिाना, बबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि असुिउपर नभइा उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोजजिका कायााियहरुिे कुनै 
लसफाररश िा कुनै काया गररदर्नेछैनन । 
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७५. असुल उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलियिको यनर्ाय बिोजजि कुनै पक्षसँग जरीिाना िा बबगो िा 
अन्य कुनै प्रकारको असुि उपर गनुापने भएिा सो पक्षिे जरीिाना यिना बुझाउन लयाएिा बुखझ 
सर्रस्याहा गरी जरीिानाको िगि कट्टा गनुापनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि असुिउपर नभएिा िगि राखी सम्बजन्िि पक्षको नाि नािेसी िथा 
जरीिाना रकि सिेिको वििरर् गाउँपालिकाको कायााियका साथै सबै ििा कायााियिा सिेि 
अलभिेखको िाधग पठाउनुपनेछ । 

  (३) सम्बजन्िि कायााियहरुिे उपर्फा (२) बिोजजि िेखख आएिा त्यस्िो पक्षसँग जरीिाना रकि 
असुिउपर गरी अलभिेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेछ । 

   

७६. िरीिराउ गनेाः (१) सलियििे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै यनर्ाय बिोजजि कुनै पक्षिे राखकेो र्स्िुर, 
िा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइा पाउने भएिा भराइा पाउने पक्षिे भरी दर्नुपने पक्षको 
त्यस्िो रकि भराइा दर्नुपने स्रोि खुिाइा अनुसूची-१२ बिोजजिको ढाँचािा यनिेर्न दर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि यनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै सहकारी िा 
बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लििाि बबक्री गरी असुि उपर गनुापने अिस्था भएिा कुनै 
अचि सम्पविको व्यहोरा खिुाइा यनिेर्न दर्नुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको यनिेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको वििरर् खुिाइा यनिेर्न दर्नुपनेछ  

७७. चलन चलार्ादर्नेाः (१) सलियििे यस ऐन बिोजजि गरेको कुनै यनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पवि िा अधिकार 
िा कुनै विषयिस्िु िा सेिा िा अन्य कुनै विषयको चिन पाउने ठहरेको पक्षिे त्यस्िो चिन पाउने 
विषयको वििरर् खुिाइा अलभिेख प्रशासक सिक्ष अनुसूची-१३ को ढाँचािा यनिेर्न दर्नुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि यनिेर्न परेिा अलभिखे प्रशासकिे यनर्ाय बिोजजिको विषयको चिन 
चिाइादर्नुपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्न दरँ्र्ा चिन चिाउनु पने सम्पविको र्फा ७८ बिोजजिको 
वििरर् खुिाउनुपनेछ । 

७८. सम्पविको वववरण खुलाउनुपनेाः भररभराउ गना िा चिन चिाइ पाउनको िाधग यनिेर्न दर्ने वििार्को 
पक्षिे यनिेर्निा सम्पविको वििरर् उलिेख गर्ाा रे्हाय बिोजजिको वििरर् खुिाउनु पनेछः- 

  (क) अचि सम्पविको वििरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार ककलिा; 
(२) घर जग्गाको ककिा नम्बर िथा क्षते्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको ििा िथा किि र सम्भि भएसम्ि िगाकफट; 

(४) घर जग्गाको अिजस्थिी आिास िा औद्योधगक िा व्यापाररक क्षेत्रिा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची िा पजतक सिकसँग जोडिएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यजतिको नाि थर साथ ैस्िालित्ि भन्र्ा फरक 

व्यजतिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य 
वििरर्; िथा 

(७) घरिा भएको िगापाि िथा खररर्बबकक्र हुन सतने न्यूनिि िूलय । 

  (ख) चि सम्पविको वििरर्ः 
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(१) चि सम्पवि रहेको ठाउँ िथा भोग िा यनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािािािको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चि सम्पविको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भाविि बबकक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चि सम्पवि भए अिस्था, प्रकृयि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको 

साइज र सँख्या । 

७९. सम्पवि रोक्का राख्नेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ िा ७६ बिोजजि यनर्ाय कायाान्ियनको िाधग 
यनिेर्न परेपयछ रे्खाइएको सम्पविको हकिा आिश्यक पने जयि जेथा रोतका राख्न ेसम्बन्ििा यनर्ायको 
िाधग कायाापालिका सिक्ष पशे गने र कायापालिकाबाट रोतका राख्ने यनर्ाय गरेपछी यनर्ाय बिोजजि जेथा 
रोतका राख्नको िाधग सो जथेा र्िाा रहेको कायाािय िा रजजष्रेशन गने कायााियिा िेखख पठाउनुपनेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायिको सम्पविको हकिा यनिेर्न परेको बदढिा र्इुा दर्न लभत्र 
सम्पवि िायर्ाि गना िगाइा िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आिश्यक पने जयि सम्पवि िा सोबाट प्राप्ि हुने 
बािी, बहाि, ब्याज, िुनाफा आदर् आय यनयन्त्रर् गनुा िा रोतका राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सम्बजन्िि 
पक्षिाइा दर्नुपछा । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजजिको सम्पविको हकिा भररभराउको िाधग आिश्यक पने 
जयि सम्पवि रोतका राखी रोतकाको सूचना आिश्यकिाअनुसार िेखा शाखा िा सम्बजन्िि बैँक िा 
सम्बजन्िि यनकायिा िुरुन्ि िेखख पठाउनुपनेछ । 

  (४) सम्पयि रोतका सम्िजन्ि  आरे्श अनुसूची १४ बिोजजि हुनेछ । 

 

८०. सम्पवि मललाि गर्ाा अपनाउनुपने कायाववधिाः (१) कायापालिकािे यस ऐन बिोजजि भरीभराउ गनुापने 
बबगो िा कोटा फी िा त्यस्िै कुनै रकि असुिउपर गना र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजि सम्पविको 
वििरर् खुिाइा र्खाास्ि परेिा त्यस्िो रकि भरी दर्नुपने व्यजतििाइा बुझाउनुपने रकि बुझाउन साि 
दर्नको म्यार् दर्इा सूचना जारी गनुापछा । 

  (२) उपर्फा (२) बिोजजिको म्यार्िा रकि बुझाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यजतिको 
भरीपाउने व्यजतििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजजिको सम्पवि िायर्ाि गरीलयाउनुपछा ।   

  (३) र्ण्ि, जरीिाना, सरकारी बबगो िा कुनै अर्ािि िा यनकाय िा गाउँपालिका िा सलियिको 
यनर्ायिे असुि उपर गनुापने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असुिउपर हुनुपने व्यजतििे बुझाउन नलयाएिा 
यनजको जुनसुकै अचि सम्पवि फेिा परेिा िायर्ाि गरी रोतका राख्नुपछा । 

  (४) उपर्फा (३) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन जेथा जिानि िा कुनै प्रकारको नगर् 
िरौट र्ाखखि गरेको हकिा सो सम्पविबाट खाम्ने जयि रकिको िाधग उपर्फा (३) बिोजजि 
गरररहनुपरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि िोि कायि भएपयछ उति अचि सम्पविको लििािको सूचना 
सम्बजन्िि पक्षिाइा दर्इा सिासािारर्को जानकारीको िाधग लििाि हुने लियि र सम्पविको वििरर् 
सदहिको सािाजयनक सूचना गाउँपालिका, जजलिा प्रशासन कायाािय, जजलिा अर्ािि, जजलिा सिन्िय 
सलियिको कायाािय िथा कोष िथा िेखा यनयन्त्रकको कायााियिा टाँस्न िगाउनुपनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा िोककएको दर्निा उति सूचनािा िोककएको सम्पवि 
पञ्चककिे िोिबाट िाधथ बढाबढ प्रकक्रया बिोजजि लििाि गनुापनेछ । 

  (७) लििाि प्रकक्रयािा सम्भि भएसम्ि जजलिा अर्ािि, जजलिा प्रशासन कायाािय िा स्थानीय 
प्रशासन कायाािय, स्थानीय प्रहरी कायाािय िथा गाउँपालिका क्षते्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायााियका 
प्रयियनधििाइा रोहिरिा राख्नपुनेछ ।   
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  (८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उति सम्पवि कसिैे पयन लििाि सकार नगरेिा सोदह 
प्रकक्रयाबाट पुनः र्ोस्रोपटक लििाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पयन कसैिे लििाि सकार नगरेिा 
भराइापाउने पक्ष यनिेर्किाइा नै उति सम्पवि पञ्चककिे िोििा सकार गना िगाउनुपनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा यनिेर्किे सम्पवि सकार गना नचाहेिा पयछ अको जेथा खुलन 
आएका बखि कानून बिोजजि गनेगरी यनजको यनिेर्न िािेिीिा राखी लििाििा चढाइाएको सम्पवि 
फुकुिा गरीदर्नुपछा ।      

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन गाउँपालिकाको कुनै रकि असुि 
उपर गने क्रििा लििाि गर्ाा कसैिे सकार नगरेिा जयििा सकार हुन्छ त्ययििा नै सो सम्पवि लििाि 
गरी प्राप्ि रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजजि अन्य सम्पवि िा प्रकक्रयाबाट 
असुिउपर गनुापनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रकियााः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोजजि सम्पवि िायर्ाि गनुापर्ाा कजम्ििा 
ििा सधचि स्िरको किाचारी खटाइा त्यस्िो अचि सम्पविको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट खुलने गरी 
िायर्ाि गनािगाउनुपनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि िायर्ाि गने किाचारीिे िायर्ाि गनुापने सम्पविको चिनचलिीको िूलय 
कायि गने प्रयोजनिे पञ्चककिे िोि कायि गरी िुचुलका खिा गरी अलभिेख प्रशासक सिक्ष प्रयििेर्न 
सदहि पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चककिे िोि कायि गर्ाा रे्हाय बिोजजिक कुरािाइा आिार लिइा 
कायि गनुापनेछः 

(क)  यनिेर्किे यनिेर्निा खुिाएको िूलय; 

(ख) यनर्ायिा उलिेख भएको भए सो िूलय;    

(ग) पक्षिे जिानि िा कुनै अन्य प्रयोजनको िाधग कायापालिका सिक्ष यनिेर्न दरँ्र्ा 
खुिाएको िूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनुसारको िूलय; 

(ङ) िािपोि कायााियिे कायि गरेको न्यूनिि िूलय; 

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

(छ) पञ्चककिे िोि कायि गनुाभन्र्ा ित्काि अगािै कुनै खररर्बबकक्र भएको भए सो 
िूलय । 

स्पम्टटकरणाः “पञ्चककि ेिोि” भन्नािे अचि सम्पवि बबकक्र गनुापर्ाा बबकक्रहुने न्युनिि 
िूलयिाइा सम्झनुपछा । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा रे्हाय बिोजजिको कुरािाइा सिेि ध्यानिा राख्नुपनेछः 
(क) औद्योधगक िा व्यापाररक िा आिास क्षेत्र िगायि सिक सञ्जािसँग  जोडिएको 

छ िा छैन; िथा 
(ख) नगरक्षेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको ििािान अिस्था सम्बन्ििा प्राविधिक 

िुलयाँकन प्रयििेर्न । 

८२. खाम्नेजयि िात्र मललाि गनुापनेाः (१) कायापालिकािे र्फा ८० बिोजजि लििाि गर्ाा असुिगनुापने बाँकक 
खाम्ने जयि सम्पवििात्र लििाि गनुापनेछ ।       

  (२) सम्पवि लििाि गर्ाा सकार भएको रकि असुिउपर गनुापने भन्र्ा बदढ भएिा सो बदढ 
भएको जयि रकि सम्पवििाि पक्षिाइा कफिाा गरीदर्नुपछा । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि कफिाा पाउने पक्ष लििाि गर्ााको बखि उपजस्थि नभएको भए 
रकि कफिाा लिन आउनुभनी यनजको नाििा साि दर्नको सूचना जारी गरीखझकाइा रकि कफिाा गनुापछा । 
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  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सम्बजन्िि पक्ष रकि कफिाालिन नआएिा उति रकि 
सजञ्चिकोषिा र्ाखखि गरी आम्र्ानीबाँधि सर्रस्याहा गनुापछा । 

  (५) अलभिखे प्रशासकिे र्फा ८० बिोजजि लििाि गरेको सम्पवि सकार गने पक्षको नाििा 
सम्पवि र्िाा नािसारीको िाधग सम्बजन्िि कायाािय िा यनकायिा पत्राचार गरी यनजिाइा सम्पविको 
चिनपूजी उपिब्ि गराइा आिश्यक परे सो सम्पविको चिन चिाइादर्नुपछा ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन र्फा ८० बिोजजिको लििाि प्रकक्रया 
अगािी बदढसकेपयछ भराउनुपने रकि बुझाउन लयाए पयन सो रकि नबुखझ सम्पवि लििाि गनुापनेछ । 

८३. मललाि उपरको उजुरीाः यस ऐन बिोजजि भएको लििािको प्रकक्रयािा धचि नबुझ्ने पक्षिे जुन प्रकक्रया 
उपर धचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलियि सिक्ष उजुरी पेश गरी भएको आरे्श बिोजजि 
गनुापनेछ । ८४. बबगो िराउाँर्ा वा चलनचलाउाँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोजजि बबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा 
िागेको खचा बबगो भरीदर्नुपने िा चिनदर्नुपने सम्बजन्िि पक्षिे व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथाम्स्थयििा राख्नेाः कायापालिकािे यस ऐन बिोजजि चिनचिाइा िाग्न िा बबगो भराइापाउन कुनै सम्पवि 
रे्खाइा यनिेर्न परेपयछ बबगो भराउने िा चिनचिाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको िाधग उति सम्पवि 
हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, बबगाना िथा कुनै प्रकारको यनिाार् काया गरी उति सम्पविको स्िरुप 
पररििान गना नपाउने गरी रोतका राख्न सम्बजन्िि पक्षको नाििा आरे्श जारी गरी उति सम्पवि 
यथाजस्थयििा राख्नुपनेछ ।     ८६. यनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पक्षिे र्फा ८५ बिोजजि भएको आरे्श 
विपररि कुनै सम्पविको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररििान आदर् गरेको यनिेर्न परेिा उति यनिेर्न 
र्िाा गरी त्यस्िो गने पक्षको नाििा यिन दर्नको म्यार्  जारी गरी यनजिाइा हाजजर गराइा सो यनिेर्न 
सलियि सिक्ष पेश गनुापनेछ ।     

  (२) सलियिि ेउपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्न पेश हुन आएिा पक्षिाइा नयाँ उजुरी र्िाा गना 
निगाइा उति यनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी यनर्ाय गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्नको 
व्यहोराबाट यनिेर्न सलियिको क्षते्राधिकार लभत्र नपने विषयिा परेको रे्खखएिा सलियििे उति विषयिा 
क्षेत्राधिकार ग्रहर् गने अर्ािि िा यनकाय सिक्ष जान सुनाइा दर्नुपनेछ । 

८७. चलनचलाउने सूचनााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलियिको यनर्ाय बिोजजि चिन चिाइा पाउन यनिेर्न 
परेिा चिन चिाउने लियि खुिाइा फिानो लियििा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन किाचारी खदटइा 
आउने हँुर्ा सो लियि अगािै घर जग्गा खालि गरीदर्नु भयन चिन दर्नुपने पक्षको नाििा सूचना जारी 
गनुापनेछ ।    

  (२) चिनदर्नुपने सम्पवि उजुरीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिखे 
प्रशासकिे सोदह पक्षको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि िोककएको लियििा खदटइाजाँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बजन्िि 
किाचारीिे चिन चिाइा दर्एको िुचलुका खिागरी िथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइा चिन 
चिाइा चिन चिाएको िुचलुका खिा गरी प्रयििेर्न साथ अलभिेख शाखािा पेश गनुापनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

ववववि 
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८८. नक्कल यनवेर्नाः (१) सलियि सिक्ष र्िाा रहेको उजुरीको कुनै सरोकारिािा पक्षिे वििार्को लिलसििा 
रहेको कुनै कागजपत्रको नतकि लिनको िाधग यनिेर्न दर्एिा सलियििे उति पक्षिाइा सो कागजको 
नतकि उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्िि पक्षिे उजुरी शाखािा रहेको लिलसिको 
नतकि लिनुपर्ाा उजुरी प्रशासक िथा अलभिेख शाखािा रहेको लिलसिको नतकि लिनुपने भएिा 
अलभिेख प्रशासक सिक्ष यनिेर्न पेश गनुापनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्न दर्नको एघार बज ेअगािै पेश भएिा सम्बजन्िि किाचारीिे 
सोदह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोदह दर्न नभए सोको भोलिपलट नतकि 
उपिब्ि गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजजि यनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजुरीको िाधग फरक फरक यनिेर्न 
दर्नुपनेछ । 

  (५) वििार्को कुनै पक्षिे उपर्फा (१) बिोजजिको यनिेर्न दरँ्र्ा नतकिको सट्टािा कागजपत्रको 
फोटो खखच्ने अनुियि िागेिा सो दर्नुपनेछ । 

  (६) नतकि यनिेर्न दरँ्र्ा अनुसूची-१५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नुपनेछ । 

८९. नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन्िि प्रशासकिे र्फा ८८ बिोजजि नतकि िा फोटो खखच्नको िाधग यनिेर्न 
दर्नेपक्षसँग रे्हाय बिोजजिको र्स्िुर लिइा नतकि उपिब्ि गराउनुपनेछः 

(क) नतकिको हकिा सतकि पानाको प्रयि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रि;े 

(ख) सलियिको यनर्ाय कागजको हकिा प्रयि सतकि पानाको प्रयि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको 
र्रि;े िथा 

(ग) लिखि कागजपत्रको नतकि नलिइा फोटो खखच्न चाहेिा प्रयि पानाको रू ५।–         
रुपैयाँको र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन प्रचलिि कानून बिोजजि नतकि र्स्िुर 
निाग्ने पक्षिाइा यस र्फा बिोजजिको र्स्िुर िाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोजजि नतकि उिार गरी िजैाने पक्षिे नतकि उिार गर्ाा िागेको खचाको 
व्यिस्था आफै गनुापनेछ । 

९०. र्स्िुर उल्लेख गनेाः (१) नतकि प्रिाखर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकिे नतकि प्रिाखर्ि गर्ाा नतकि 
िैजाने पक्षको नाि थर िथा उजुरीिा हैलसयिका साथै नतकि उिार गरेिापि र्ाखखि गरेको र्स्िुर र 
नतकि पाना सिेि उलिेख गरी नतकि दर्एको व्यहोरा जनाइा नतकि प्रिाखर्ि गनुापनेछ । 
   

९१. र्स्िुर चुक्िा निर्ा नक्कल नदर्र्नेाः सम्बजन्िि प्रशासकिे यस ऐन बिोजजि नतकि िाग्ने पक्षिे 
नतकि उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोजजि िाग्ने र्स्िुर र्ाखखि नगर्ाासम्ि नतकि दर्नेछैन र सो नतकिको 
आधिकाररकिा प्रिाखर्ि गना पाउनेछैन ।  ९२. प्रचमलि कानून बिोम्जि हुनेाः यस ऐनिा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए िापयन उजुरीसँग सम्बजन्िि 
प्रचलिि कानूनिा कुनै कुरा िेखखएको भए सोिा िेखखए जयिको हकिा सोदह बिोजजि हुनेछ । 

९३. यनयि बनाउने अधिकाराः सलियििे यस ऐनको प्रभािकारी कायाान्ियनको िाधग आिश्यक यनयि 
बनाउन सतनेछ ।  
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अनुसूची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) साँग सम्बम्न्िि) 

उजुरीको ढााँचा 

न्याययक सलियि सिक्ष पेश गरेको 

यनिेर्न-पत्र 

कैिािी जजलिा चुरे गाउँपालिका ििा नं  ............... ......... .िस्ने  

.................................................................................................छोरा को /छोरी/श्रीियि 

िषा  ..................को .................................. ........................... .............यनिेर्क (पक्ष प्रथि)  

विरुद्ि 

 

कैिािी जजलिा चुरे गाउँपालिका ििा नं  ............... ......... .िषा िस्ने   ..................को  

..................................................................................विपक्षी (पक्ष र्ोस्रो)  

ववषयाः सम्वन्ि ववच्छेर् 

ि यनम्न िुँर्ाहरुिा िेखखए ििोजजि यनिेर्न गर्ाछु  : 

१. ि यनिेर्क र यस वििार्को र्ोस्रो पक्षविच संिि २०६९ साििा सािाजजक परम्परा अनुसार वििाह 

गररएको हो । वििाह भएपश्चाि २ िषासम्ि अथााि २०७१ सािसम्ि हािीविच सिुिुर र्ाम्पत्य जीिन रहेको धथयो 
। हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको छ । एक आपसिा िोग्ने स्िास्नीविचको 
सहियि र सहकायािा छोरा जन्िेपछी क्रिशः सिस्या रे्खखँरै् जान थालयो । २०७१ सािको यिहारिा िाइि 

गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेँ  । २ पटकसम्ि लिन गएँ । िर यनजिे 

यििीसँग िेरो जीिन चलन सतरै्न, ि घर जान सजतिन, यििी जे गनुापछा  गर भयन ठािो जिाफ दर्न थालिन । के 

कारर्िे यस्िो हुन गयो भयन सोध्र्ा अि यिम्रो र िेरो सम्िन्ि छैन आफुखुसी गर र  ििाई सम्पका  नगर,गरेिा 
राम्रो हँुरै्न भयन िाक िम्की र त्रास िसेि दर्इन । िािो सियसम्ि िन फकेिा र घर आउलिन भयन पखी िसेँ 
िर आईनन । कररि ३ िषापछी अथााि २०७४ साि भाद्र िदहनािा पुनः लिन गएँ िर विपक्षी िसँग िोलरै् निोिी 
घरलभत्र यछररन र सािा जेठान पठाईशारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया गरी ििाई िथानाि गालि गिौच गरे 

। िुजश्कििे ज्यान जोगाई यनराश भएर घर फकका एँ र अि र्ोस्रो पक्षश्रीििी िसँग पुनः फकका  आउने र र्ाम्पत्य 

जीिन सुििुर हुने सम्भािना नभएकोिे पाररिाररक वििार् यनरुपर्का िाधग यो यनिेर्न दर्न आएको छु ।  
२. यस सलियिबाट र्ोस्रो पक्ष खझकाई जे जो िुझ्नुपछा  िुझी वििार् यनरुपर् गराईपाउँ ।  
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३. यस गाउँपालिका बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायाविधिको र्फा ....रु र्स्िुर यनिेर्न ििोजजि  

......, र्ोस्रो पक्ष १ जनािाई म्यार् सूचना र्स्िुर रु ........., पाना २ को यनिेर्नको प्रयिलिपी र्स्िुर रु  ............. सिेि
रु जम्िा गरी ......। छु गरेको र्ाखखि यनिेर्नसाथ यसै   

४. यो यनिेर्न स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ (२ ) सलियिको यसै अनुसार
। पर्ाछ अधिकारक्षेत्रलभत्र   

५. यो यनिेर्न हर्म्यार्लभतै्र छ र ि यनिेर्किाई यस विषयिा यनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्ि छ ।  

६. यस विषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै यनकायिा कुनै प्रकारको यनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा र्ोस्रो पक्षको िाइिी िफा का र िेरो घर िफा का पररिारका सर्स्यहरु खझकाई थप व्यहोरा िुझ्न 

सककनेछ ।  
८. यसिा िेखखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून ििोजजि संजाय भोग्न ियार छु ।  
 

 

यनिेर्क 

नािः  ............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

इयि संिि ्..... साि........िदहना..... गिे......रोज शुभि ्। 
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अनुसूची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) साँग सम्बम्न्िि) 

उजुरी र्िाा गरेको यनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........... । 

 

विषय:  उजुरी र्िााको यनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ  ........................िे   ....................बस्ने  
 .......................विरुद्ििा  

 .......................................भनी उजुरी र्िाा गना लयाएकोिा आजको 
लियििा र्िाा गरी र्िाा नं ................ .कायि भएकोिे यो यनस्सा जारी गररदर्एको छ ।   

 

                                             अधिकृि किाचारी 

र्स्िखि:   ........  

लियि:   ...........  
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अनुसूची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) साँग सम्बम्न्िि) 

िाररख िपाार्ा 

न्याययक सलियि  

चुरे गाउँपालिका खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

िार्ी           प्रयििार्ी 
.................             ...................  

िुद्र्ा  .................... 

लियि ........... िा ......................................... काि 
भएकोिे सोही दर्न ........... बजे यस न्याययक सलियि/कायााियिा उपजस्थि हुनेछु भनी सही 
गने ...... 

 

िार्ी ................         प्रयििार्ी 
................ 

 

 

 

 

इयि संिि ्.......साि.........िदहना.....गिे..........रोज शुभि ्। 
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अनुसूची-४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) साँग सम्बम्न्िि) 

िाररख पचाा 

न्याययक सलियि 

चुरे गाउँपालिकाबाट जारी भएको िारेखको पचाा 
 

िार्ी        प्रयििार्ी 
...............       ................. 

िुद्र्ाः ...................... 

 

लियि ............... िा .................... काि गना ........ बजे हाजजर 
हुन आउनुहोिा ।  

 

फाँटिािाको र्स्िखि  

लियि ................. 
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अनुसूची-५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) साँग सम्बम्न्िि) 

प्रयिवार्को ढााँचा 

लिखखि जिाफको निूना 

न्याययक सलियि सिक्ष पेश गरेको 

लिखखि जिाफ 

प्रथि पक्ष 

कैिािी  जजलिा चुरे  गाउँपालिका ििा नं  ...........................िस्ने  

..................को ....................... (नािा सम्बन्ि उलिेख गने )िषा  
को.....................................................................लिखखि जिाफ 

प्रस्िुिकिाा 
र्ोस्रो पक्ष 

कैिािी जजलिा चुरे , ििा नं    ................िस्ने  

...................................................................को छोरा िषा  
 .........को  

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

...................विपक्षी )यनिेर्क( ...... 

विषय सम्िन्ि विच्छेर् । 

ि यनम्न िुँर्ाहरुिा िेखखए ििोजजि यनिेर्न गर्ाछु : 

१.ि लिखखि जिाफ प्रस्िुिकिाा र विपक्षी यनिेर्कविच संिि २०६९ साििा सािाजजक परम्परा अनुसार वििाह भएको 
व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको दठक हो । २०७१ सािको यिहारिा 
िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, २ पटकसम्ि लिन आएको िर ि घर 
नगएको,िैिे विपक्षी यनिेर्किाई र्ाम्पत्य जीिन चलन नसतने भनेको र िेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया 
गरेकोभयन कपोिकजलपि झुठा र हँुरै् नभएका यनरािार व्यहोरा उलिेख गरी वििार् गरेको कुरा उलिेख गना चाहान्छु 

२. ििाई विपक्षी यनिेर्क सिेि लििी गालि गिौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी घरबाट यनकािा गरेपछी ि 
िाइिीिा आई िसेकी हँु । वििाह भएको केही िषापछी विना कारर् ििाथी विलभन्न ककलसिका आरोप िगाई अपिान गने, 

गािी गिौच गने िगायिका कािहरु हँुरै्गए । पररिारका अन्य सर्स्यहरुिे ि िाथी घरृ्ा गने, िोिचाि नगने जस्िा काया 
गरेपयन विपक्षीबाट केही सिय ििाई नै सिथान र सहयोग गरै् आएका धथए िर पछी विपक्षी यनिेर्क सिेि उयनहरुसँगै 
लििे र ििाई जिरजस्ि गरबाट यनकालने कायािा सहभागी भए  । के कुन कारर्िे िा िरेो के गलिीिे यसो गरेका हुन 
भयन िुझ्र्ा िेिािेिा र्ाइजो नलयाएको भयन िाइिी पक्षसििेको  आिोचना गने गरेका धथए । सायर् उयनहरुिाई र्ाइजोकै 
िोभका कारर् ििाई घरबाट यनकािीदर्एका हुनुपर्ाछ । िैि ेकुनै गलिी नगरेको र विपक्षी िोग्नेसँग पूिािि िाया, सद्भाि र 
सम्िान यथािि रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउँ ।  



२२ 
 

३.घरबाट जिरजस्ि यनकािेपछी ४ िदहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्िै ३ िषासम्ि िेखिर, 

सम्पका विदहन िसी अदहिे एतकासी सम्िन्ि विच्छेर्को िाग गरी यनिेर्न दर्नु आफैँ िा आश्चयाजनक िागेको छ, सत्य िथ्य 
िुखझ कानून ििोजजि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायावििीको र्फा  ....ििोजजि लिखखि 
जिाफ िापि र्स्िुर रु ......यसै यनिेर्नसाथ र्ाखखि गरेको छु ।   

५. यो लिखखि जिाफ म्यार्लभत्रै लिई ि आफैं  उपजस्थि भएको छु ।  

६. यस विषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै यनकायिा कुनै प्रकारको यनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसिा िेखखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून ििोजजि संजाय भोग्न ियार छु ।  

यनिेर्क 

नािः ................................... 

 

इयि संिि........साि.........गिे ........रोज ......शुभि | 

 

 

अनुसूची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) साँग सम्बम्न्िि) 

  न्याययक सलियिबाट जारी भएको 

म्यार् सूचना 

.............................................................िस्ने 

.....................................................  को नाउँिा  
 ........................................गाउँपालिका  कायाांियबाट जारी भएको  

 

...............................................िस्ने 

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

िे िपाईंको विरुद्ि  ...................................वििार् परेको भयन यनिेर्न 
र्िाा गरेको हँुर्ा सो को प्रयिलिपी यसै साथ पठाईएको छ । अिः िपाईिे यो म्यार् िुझेको िा ररि 

१५ पूिाक िािेि भएको लियििे( पन्र   (दर्न लभत्रिा आफ्नो भनाइ सदहि आफैं  िा कानून ििोजजिको 
िारेश िाफा ि यस कायााियिा हाजजर हुन आउनुहोिा । अन्यथा कानून ििोजजि हुने व्यहोरा जानकारी 
गराईन्छ ।  
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इयि संिि........साि.........गिे ........रोज ......शुभि । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) साँग सम्बम्न्िि) 

यनणायको ढााँचा  

....................................... न्याययक सलियि 

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

सर्स्य श्री........................................................... 

सर्स्य श्री........................................................... 

यनणाय 

संिि ............... सािको यनिेर्न नं........ 

ववषयःाः वलेसीबाट पानी झारेको । 

कैिािी जजलिा चुरे गाउँपालिका ििा नं...िस्ने..............................प्रथि पक्ष 

ववरुद्ि 
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कैिािी  जजलिा चुरे गाउँपालिका ििा 
न.ं..िस्ने...............................................र्ोस्रो पक्ष 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोजजि यनिेर्न र्िाा भई सोही ऐनको र्फा 
४६ ििोजजि गठन भएको न्याययक सलियि सिक्ष प्रस्िुि हुन आएको िुद्र्ाको संक्षक्षप्ि िथ्य र यनर्ाय 
यस प्रकार छः  

(१) चुरे गाउँपालिका ििा नं. ....................... नतसा लसट नं.... 
कक.न.ं.......क्षे.फ...........को घरजग्गािा पजश्चि िफा का कक.न.ं.........का सधंियार 
विपक्षी ...................िे घर िनाउँर्ा आफ्नो घरजग्गािा लसिानासम्ि आई जोडि 
िनाएको िर छि िथा ििेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र झानेगरी िनाएको हँुर्ा सो ििेसी 
िन्र् गराइपाउँ भन्ने यनिेर्कको यनिेर्न व्यहोरा ।  
(२) बैजनाथ गाउँपालिकाबाट प्रचलिि भिन यनिाार् सम्िन्िी िापर्ण्ि ििोजजि इजाजि प्राप्ि गरी 
भिनको नतसा सििे स्िीकृि गराई सो नतसा ििोजजि भिन यनिाार् गरेको हँु । विपक्षी यनिेर्किे भने 
ििोजजि आफ्नो घरको छि िथा ििेसीको पानी यनजको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने नगरेको आफ्न ै
घरजग्गािा झाने गरेको हँुर्ा झुठा यनिेर्न खारेज गररपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिखखि जिाफ ।  
(३)चुरे गाउँपालिकाबाट स्थिगि यनररक्षर् िथा सिेंक्षर् गना गएका प्राविधिक टोलििे स्थिगि यनररक्षर् 
गरी लियि ....................... िा पेश गरेको स्केच सदहिको प्रयििेर्नबाट प्रत्यथीको 
घरिफा बाट छि िथा ििेसीको पानी खस्र्ा यनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्खखन्छ भन्ने 
व्यहोरा उलिेखखि भएको  ।  
(४) वििार्का र्िुै पक्षिाई िेिलििाप गराउने प्रयोजनका 
िाधग.......................... गाउँपालिका ििा नं........,................. िा रहेको 
िेिलििाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेिलििाप हुन नसकी फकका  आएको ।  

यनणाय 

र्िुै पक्षिाई सुनुिाईको िाधग आज पेशी िोककएकोिा वििार्का सम्िजन्िि पक्षहरु स्ियिं िथा 
यनजहरुबाट यनयुति गरेका कानून व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सुनी पुनः लििापत्र गनुाहोस भयन 
सम्झाउँर्ा िुझाउँर्ा पयन लििापत्र गना िञ्जुर नगनुा भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिार् कागजहरुको सिेि 
िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) ििोजजियनर्ाय दर्नुपने हुन आई 
यनर्ायिफा  विचार गर्ाा यनिेर्कको कक. न.ं...को पजश्चििफा  प्रत्यथीको कक.नं....को घरजग्गा 
जोडिएर रहेकोिा वििार् रे्खखएन । यनिेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको 
छि िथा ििेसीको पानी झारेको हो होइन भयन स्थिगि रुपिै जाँचिुझ गरी प्राविधिक प्रयििेर्न पेश 
गना कायााियबाट खदट गएका प्राविधिक किाचारीिे लियि.............िा पेश गरेको स्केच 
सदहिको प्राविधिक प्रयििेर्न सिेिबाट यनिेर्कको िाग र्ािी ििोजजि आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र 
प्रत्यथीको छि िथा ििेसीबाट पानी झने गरेको भन्ने पुजष्ट हुने रे्खखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायााियबाट 
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पाररि गरेको नतसािा सिेि छि िथा ििेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भयन रे्खाईएको र 
यनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पानी झाना पाउनुपछा भयन प्रत्यथीिे र्ािी विरोि गना सिेि नसकेको र 
प्रचलिि कानून र प्रचिनबाट सिेि अकााको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा ििेसीको पानी झाना 
पाउने नरे्खखएको हँुर्ा यनिेर्कको िाग ििोजजि प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथा ििेसीबाट आफ्नै घर 
जग्गािा पानी झाने प्रिन्ि गनुापने रे्खखन्छ । यनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झाना नपाउने ठहछा  । 
सो ठहनाािे िपलशि बिोजजि गनुा ।  िपमशल 

१. सरोकारिािािे नतकि िाग गना आएिा यनयिानसुार र्स्िुर लिई नतकि दर्नु ।  

२. यो यनर्ायिा धचि निुझे ३५ दर्नलभत्र ..............जजलिा अर्ािििा पुनरािेर्न गना 
जानु भयन  प्रत्यथीिाई सुनाईदर्नु ।  

३. म्यार्लभत्र पुनरािेर्न नपरेिा कानून ििोजजि यनर्ाय कायाान्ियन गनुा/गराउनु ।  

इयि संिि ्.........साि........िदहना........गिे.............रोज शुभि ्।  

 

अनुसूची-८ 

(र्फा ४८ को साँग सम्बम्न्िि) 

अन्िररि संरिणात्िक आरे्शको निूना 
 

........................................................... न्याययक सलियि 

संयोजक श्री...................................................... 
सर्स्य श्री............................................................. 
सर्स्य श्री.............................................................. 

आरे्श 

संिि ............................ सािको यनिेर्न नं........ 
ववषयाः  वपडडिलाई उपचार गराउने सम्वन्ििा । 

कैिािी जजलिा चुरे गाउँपालिका ििा न.ं..िस्ने ......................................................प्रथि पक्ष 

ववरुद्ि 

कैिािी  जजलिा चुरे गाउँपालिका ििा नं..िस्ने ........................................र्ोस्रो पक्ष यसिा यनिेर्कको िाग 

ििोजजि ..... जजलिा ििा नं.... िस्ने .............................को नाि.....................को छोरा/छोरी िषा .. को 
................िे आफुिाई असाध्य रोग िाधग यनयलिि रुपिा हप्िाको २ पटक िगृौिा िायिोलसस गना 
धचककत्सकिे लशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा िषा .. को ...........................िे यनयलिि रुपिा 
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िायिोलसस गना अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको िहाना गने गरेको, कदहिे कदहिे कायााियको कािको 
व्यस्ििािे फुसार् नलििेको आदर् कारर् जनाई आफुिे यनयलिि प्राप्ि गनुापन ेस्िाथ्य सेिा प्राप्ि गना नसकेको 
हँुर्ा आफ्नो जीिन झनझन खिरायुति िन्रै् गएको भयन अस्पिािको धचककत्सकको पुजाा र लशफाररस सदहि 

पेश हुन आएको यनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचिुझ गर्ाा व्यहोरा िनालसि रे्खखएको हँुर्ा हाििाई 

यनिेर्कको िाधग धचककत्सकिे लशफाररस गरे ििोजजि हरेक हप्िा २ पटक िायिोलसस गनुा गराउनु िथा 
यनजको स्िाथ्य िाभका िाधग आिश्यक अन्य प्रिन्ि सिेि लििाउन ुभयन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 

को र्फा ४९(८) ििोजजि विपक्षी ........................को नाििा यो अन्िररि संरक्षर्ात्िक आरे्श जारी 
गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसि सािेि राखी विपक्षीिाई िेखी  पठाईदर्नु । यो आरे्श अनुसार उपचार 

भएको जानकारी प्राप्ि गरी लिलसि सािेि राखु्न र यनयिानुसार पेश गनुा ।  
 

 

 

 

ईयि संिि ................... साि ..........िदहना....गिे रोज..शुभि ्। 
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अनुसूची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) साँग सम्बम्न्िि) 

मिलापत्रको लाधग यनवेर्नको ढााँचा 

चुरे गाउँपालिका न्याययक सलियि सिक्ष पेश गरेको लििापत्रको संयुति यनिेर्नपत्र कैिािी  जजलिा चुरे  
गाउँपालिका िािा न....बस्ने...............को छोरा\छोरी\श्रीििी \श्रीिान........................िषा 
....को (पक्ष प्रथि)   यनिेर्क 

ववरुद्ि 

कैिािी जजलिा चुरे गाउँपालिका िािा न. .....बस्ने......................(र्ोस्रो पक्ष) जिाफकिाा 

ववषयःाः सम्वन्ि ववच्छेर् । 

हािी यनिेर्क  यनम्न लिखखि यनिेर्न गर्ाछौःः  

१.हािीविच संिि २०६९ साििा सािाजजक परम्परा अनुसार वििाह गररएकोिा कररि  २ िषासम्ि  सुििुर 
र्ाम्पत्य जीिन रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साि जठेिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको,   सोदह िषा २०७१ 
सािको यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, लिन गएको िर 
उलटै कुटवपट गरी पठाएको भयन यनिेर्कको यनिेर्न परेको ।  

२.आफुिाई र्ाइजो नलयाएको यनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जिरजस्ि घरबाट यनकािा गरेको हो । 
आफु खुशीिे िाइि गई िसेको होइन अझपयन िोग्नेप्रयि आफ्नो यथािि िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोिे िोग्ने 
स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिखखि जिाफ रहेको   

३.हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषा िोग्ने स्िास्नी छुदटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको जायजन्ि सिेिभैसकेको 
छ । घरिा सािान्य घरायसी विषयिे िनिुटाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग िसेकोिा बैजनाथको न्याययक 
सलियि िाफा ि ििा नं  .................अन्िगाि  ............................िेिलििाप 

केन्द्रिा िेिलििापकिाा  .................पहििा एको क आपसिा छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा 
यो छ की विगििा जे जस्िा विषयिा असिझर्ारी िथा िेिेि भएको भएिापनी हािीविच एक अकााप्रयि विश्िास, 

सर्भाि र पे्रि कायिै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि विच्छेर् गरी पाउँ भन्ने यनिेर्न र्ािी छोडि पुनः सुििुर 
सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य जीिनिाई व्यिजस्थि ढंगिे अगाडि िढाउने छौं । यनिरे्कको घरिा ित्काि िोग्ने स्िास्नी 
लिलि िस्ने िािािरर् नहुने भएकोिे छुट्टै ठाउिा िेरा लिई िस्न हािी र्िैु पक्ष सहिि भएकािे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२  (श गरेकाििोजजि यो लििापत्रको संयुति यनिेर्न पे  छौं , िखेखए 
ििोजजि लििापत्र गरी पाउँ ।  
४.चुरे गाउँपालिका स्थानीय न्याययक कायावििी ििोजजि यो लििापत्रको संयुति यनिेर्न र्स्िुर बापि रु यसै साथ ्
संग्िग्न छ । 

५.यसिा िेखखएका व्यहोरा दठक साँचो  हुन,् झठुा ठहरे कानून ििोजजि सहँुिा िुझाउँिा ।  

यनिेर्कहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... र्ोस्रो पक्ष 

इयि संिि ्..........साि..........िदहना........गिे...............रोज शुभि ्।  



२२ 
 

अनुसूची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) साँग सम्बम्न्िि) 

मिलापत्रको ढााँचा 

चुरे  गाउँपालिका न्याययक सलियिसिक्ष पेश गरेको लििापत्रको संयुति यनिेर्नपत्र  जजलिा कैिािी  ििा नं ........बस्ने  

........................................छोरा/छोरी/श्रीियि....................................िषा.......को.............................(प्रथि पक्ष) ...... यनिेर्क  

ववरुद्ि 

कैिािी  जजलिा चुरे गाउँपालिका ििःा नं .. ..िस्ने िषा.....को ................................... )र्ोस्रो पक्ष( लिखखि जिाफकिाा 

ववषयःाः सम्वन्ि ववच्छेर् । 

हािी यनिेर्क  यनम्न लिखखि यनिेर्न गर्ाछौं  : 

१.हािीविच संिि २०६९ साििा सािाजजक परम्परा अनुसार वििाह गररएकोिा कररि  २ िषासम्ि  सुििुर र्ाम्पत्य जीिन 

रहेको धथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको,   सोदह िषा २०७१ सािको यिहारिा िाइि 

गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, लिन गएको िर उलटै कुटवपट गरी पठाएको भयन 

यनिेर्कको यनिेर्न परेको ।  
२.आफुिाई र्ाइजो नलयाएको यनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जिरजस्ि घरबाट यनकािा गरेको हो । आफु 

खशुीिे िाइि गई िसकेो होइन अझपयन िोग्नेप्रयि आफ्नो यथािि िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोि ेिोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि 

यथािि कायि गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको लिखखि जिाफ रहेको  ।  
३.हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषा िोग्ने स्िास्नी छुदटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । 
घरिा सािान्य घरायसी विषयिे िनिुटाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग िसेकोिा बजैनाथ गाउँपालिकाको न्याययक 

सलियि िाफा ि ििा नं  ................. .अन्िगािको   ............................िेिलििापकिाा केन्द्रिा िेिलििाप  ................. एक पहििा को
असिझर्ा विषयिा जस्िा जे विगििा की छ यो व्यहोरा आएको लििी गरी छिफि आपसिा री िथा िेिेि भएको 

भएिापनी हािीविच एक अकााप्रयि विश्िास, सर्भाि र प्रिे कायि ैरहेकोि ेिोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि विच्छेर् गरी पाउँ भन्ने 

यनिेर्न र्ािी छोडि पुनः सुििुर सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य जीिनिाई व्यिजस्थि ढंगिे अगाडि िढाउने छौं । यनिेर्कको 
घरिा ित्काि िोग्ने स्िास्नी लिलि िस्ने िािािरर् नहुने भएकोि ेछुट्टै ठाउिा िेरा लिई िस्न हािी र्िैु पक्ष सहिि भएकाि े

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (२ )छौं गरेका पेश यनिेर्न संयुति लििापत्रको यो ििोजजि  , िेखखए 

ििोजजि लििापत्र गरी पाउँ ।  ४.चुरे गाउँपालिकाको स्थानीय न्याययक कायावििी ििोजजि यो लििापत्रको संयुति यनिेर्न र्स्िुर बापि रु...........यसै साथ 

संग्िग्न छ   

५.यसिा िेखखएका व्यहोरा दठक साँचो  हुन,् झुठा ठहरे कानून ििोजजि सहँुिा िुझाउँिा ।  

यनिेर्कहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... र्ोस्रो पक्ष 

इयि संिि ्.......साि.......िदहना.........गिे..................रोज शुभि ्। 
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अनुसूची-११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) साँग सम्बम्न्िि) 

िेलमिलापकिाािा सूचीकृि हुने यनवेर्न ढााँचा 

न्याययक सलियि 

चुरे  गाउँपालिका सिक्ष पेश गरेको यनिेर्न 

 

विषयःः िेिलििापकिाािा सूचीकृि हुन पाउँ ।  

 

प्रस्िुि विषयिा िपलसििा उलिेखखि कागजािहरुको प्रयिलिपी साथै राखी ............  

गाउँपालिकको न्याययक सलियि अन्िगािका ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृि भई 
िेिलििाप गराउन अनुििी पाउँ भनी यनिेर्न गर्ाछु ।  

िपलसि  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नािक िहसम्ि उयिर्ा गरेको शैक्षक्षक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

३) िेिलििापकिााको िालिि प्राप्ि गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 

४) िेिलििाप सम्बन्िी अनुभि र 

५) व्यविगि वििरर् (Bio- data) 

                         यनिेर्क 

नाि थरःः ............ 

र्स्िखिः ............. 

लियिःः .............. 

 

 

 

 

फोटो 
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अनुसूची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) साँग सम्बम्न्िि) 

चुरे गाउँपालिकाको न्याययक सलियि सिक्ष पेश गरेको  

भररभराउको यनिेर्न पत्र 

 

ववषयाः िररिराई पाउाँ  िन्ने वारे । 

......िस्ने................................यनिेर्क ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 

ववरुद्ि 

.......िस्ने.............विपक्षी ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 

िुद्िा 

ि यनिेर्क यनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनिेर्न गर्ाछु । 

१  उपरोति  विपक्षी संगको उलिेखखि िुद्िा यस गाउँपालिकको न्याययक सलियिको 
लियि ..............को यनर्ाय बिोजजि िैिे यस कायााियिा राखेको र्स्िुर ÷रकि 
लियि ..............को श्री.................जजलिा अर्ाििको फैसिा बिोजजि िैिे 
भरी भराई पाउने ठहर भएको हँुर्ा उति रकि भरी भराई पाउन यो यनिेर्न पेश गरेको छु । 

२ . यस कायााियिा िैिे जम्िा गरेको को रकिको भरपाई÷रलसर्÷भौचरको सतकिै प्रयि र सम्िानीि 
श्री .......................जजलिा अर्ाििको अ र्स्िुर जन्िि फैसिाको छायाकपी यसै साथ 
संिग्न छ । 
३  .यसिा िेखखएको व्यहोरा दठक हो , झुठा ठहरे सहँुिा बुझाउिा । 

यनिेर्क 

कनज.............  

 

 

इयि संिि ्.......साि.......िदहना.........गिे..................रोज शुभि ्। 
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                                                             अनुसूची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) साँग सम्बम्न्िि) 

चिन चिाउने यनिेर्न 

चुरे गाउँपालिका पेश गरेको 
यनिेर्न पत्र 

विषयः चिन चिाई पाउँ भन्ने िारे । 
.......िस्ने.....................यनिेर्क ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 

विरुद्ि 

.......िस्ने..................विपक्षी ÷िार्ी÷प्रयििार्ी 
िुद्िा 

ि यनिेर्क यनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनिेर्न गर्ाछु । 
 १ . उले्लखित बिपक्षी संगको  मुद्धा यस गाउँपाबिका÷नगरपाबिकाको न्याबयक सबमबतिाट बमबत........मा बनर्णय 

भई   उक्ता   गने उले्लि वसु्त वा सम्पबि सो छ भएको बनर्णय गरी पाउने गनण भोग सम्पबि जुन ( हक मेरो

श्री भएकोमा ठहर हुने स्वाबमत्वको र भोग ......प बवपक्षीिे अदाितमा बजल्ला ुुनराविोकन गरेकोमा 

सम्मानीत अदाितिाट समेत बमबत  .............. गरी सदर बनर्णयिाई सबमबतकै न्याबयक हँुदा बनर्णय मा

 मिाई बिघ्राबतबिघ्र हँुदा रहेको सम्पबि भएको कायम भोगको हक मेरो सो हँुदा गरेको कायम भोग हक मेरै

छु गरेको पेि बनवेदन यो पाउन चिाई चिन सम्पबि उक्त  । 

२ . न्याबयक सबमबतिे बमबत ......मा गरेको बनर्णय तथा आदित िे बमबत ...........मा गरेको फैसिा को बमबसिहरु यसैसाथ 

संग्लग्न गरेकोकुरा बठक साचो हो झुट्टा ठहरे कानुन िमोबजम साहुिा िुझाउिा  । 

 

 

 

 

यनिेर्क 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

इयि संिि ्.......साि.......िदहना.........गिे..................रोज शुभि ्। 
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अनुसूची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बम्न्िि) 

सम्पयि रोक्काको अरे्श 

.............................................. न्याययक सलियि 

संयोजक श्री ......................................................................................... 
सर्स्य श्री ........................................................................................... 
सर्स्य श्री ........................................................................................... 

आरे्श 

संिि  .................नं यनिेर्न सािको ........  

ववषयाः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का 
कैिालि  जजलिा चुरे गाउँपालिकाको ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
....................................................................

.............................को छोरा /छोरी/श्रीियि िषा  ..................
को ............................................यनिेर्क )प्रथि पक्ष(  

ववरुद्ि 

कैिािी  जजलिा चुरे  गाउँपालिका  ििा नं....विपक्षी (र्ोश्रो 
पक्ष)..........िस्ने....िषा.....को यसिा यनिेर्कको िाग बिोजजि बाँके जजलिा बैजनाथ 
गाउँपालिका ििा नं.... क्षे.फ.........कक.नं........ जग्गािा बनेको.........को 
नाििा रहेको अिण्िाको..................िगाकफटको चार िलिे घर र लिग िगापाि सिेि 
विपक्षी....सम्पवि यनज विपक्षीबाट अन्य अंलशयारहरुको िन्जुरी विना हक हस्िान्िरर् हुन सतन े
आशंका गरी यनिेर्किे दर्एको यनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचिुझ गर्ाा व्यहोरा िनालसि रे्खखएको 
हँुर्ा हाििाई प्रत्यक्षी को नाििा रहेको उजलिखखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् गना लसफाररस नदर्न 
ििािाई र अको आरे्श नभएसम्िका िाधग उति घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुा/गना नदर्नु भनी 
िािपोि कायााियको नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजजि 
यो रोतकाको आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसि सािेि राखी सम्िजन्िि कायााियहरुिा 
पठाईदर्नु । यो आरे्श अनुसार रोतका भएको जानकारी प्राप्ि गरी लिलसि सािेि राखु्न र यनयिानुसार 
पेश गनुा । 

 

 

 

 

ईयि संिि...............साि.............िादहना...........गिे‘..........रोज शुभि ्। 
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अनुसूची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) साँग सम्बम्न्िि) 

नक्कलको लाधग यनवेर्न 

न्याययक सलियि  

चुरे गाउँपालिकािा पेश गरेको 
यनिेर्न पत्र 

विषयःः नतकि पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने 

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

....... यनिेर्क/िार्ी/प्रयििार्ी 
विरुद्ि ............... बस्ने 
....................................................................

............ विपक्षी/िार्ी/प्रयििार्ी 
िुद्र्ाःः .................................. 

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

ि यनिेर्क यनिेर्न र्स्िुर िापि रु. १०।– साथै रःाखी यनम्न व्यहोरा यनिेर्न गर्ाछुःः 
(१) उपरोति विपक्षीसँगको उलिेखखि िुद्र्ािा अध्ययनको िाधग रे्हायका कागजािहरु आिश्यक 
परेको हँुर्ा प्रिाखर्ि प्रयिलिपी पाउँ भनी यो यनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिः नतकिको 
प्रिाखर्ि प्रयिलिपी पाउँ ।  

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

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

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

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

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

२) िेखखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बिोजजि सहँुिा बुझाउँिा ।  

यनिेर्क 

यनज ............. 

 र्यि सम्वि ्........ साल .... िदहना .... गिे रोज ्....... शुिि ्.......... 


