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स्थानीय राजपत्र 
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भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको ऐन नं.०६ 

न्यावयक सगमगतले कामगने कायवविगध व्यिजस्थत गनव बनेको ऐन २०७४  । 
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प्रस्तािनााः न्यावयक सगमगतले प्रचगलत कानून बमोजिम उिरुीको कारिाही र वकनारा गर्ाव अपनाउनपुने कायवविगध 
तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एिं पारर्जशवता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रगतको िनविश्वास कायम 
रािीरहनको लागग प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए रे्जि बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय 
भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोजिम सानीभेरी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ 
। 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी गाउँपागलका न्यावयक सगमगत (कायवविगध सम्बन्धी) 
ऐन, २०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा; 



(क) “उिरुी” भन्नाले सगमगत समि परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचगलत कानून बमोजिम सगमगतले कारिाही 
र वकनारा गने उिरुी सम्झनपुछव । 

(ि) “िाम्न”े  भन्नाले तोवकएको सम्पजिको मूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झन ुपर्वछ । 

(ग) “चलन चलाईदर्न”े  भन्नाले गनणवय पश्चात हक अगधकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै िस्त ुिा सम्पजि 
भोग गनव दर्ने कायवलाई सम्झनपुर्वछ । 

(घ) “िमानत”  भन्नाले कुनै व्यजि िा सम्पजिलाई न्यावयक सगमगतले चाहेको िितमा उपजस्थत िा हाजिर 
गराउन गलएको जिम्मा िा उिरर्ावयत्िलाई सम्झनपुर्वछ । 

(ङ) “तामेली”  भन्नाले न्यावयक सगमगतको िेत्रागधकार गभत्रका वििार्हरुमा सम्िजन्धत पिलाई िझुाईने म्यार्,  
सचुना,  आरे्श,  पूिी िा िानकारी पत्र ररतपूिवक िझुाउने कायवलाई  सम्झनपुछव । 

(च) “तायर्ात”  भन्नाले सम्पजिको वििरण िा गन्ती गरेको संख्या िगनने व्यहोरा िा सम्पजिको फाँटिारी िा 
लगतलाई सम्झनपुर्वछ । 

(छ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयममा तोवकए बमोजिम 
सम्झनपुछव । 

(ि) “र्रपीठ”  भन्नाले न्यावयक सगमगत समि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्धमा ररत नपगेु िा 
कानूनले र्ताव नहनुे िा नलाग्ने भएमा त्यसको पछागि पवि सोको कारण र अिस्था िनाइ 
अगधकारप्राप्त अगधकारीले लेजिदर्ने गनरे्शन िा व्यहोरालाई सम्झनपुर्वछ । 

(झ) “नामेसी”  भन्नाले कुनै व्यजिको नाम, थर र ितन समेतको विस्ततृ वििरण िलुाइएको व्यहोरालाई 
सम्झनपुर्वछ । 

(ञ) “नागलश”  भन्नाले कुनै वििार्को विषयमा र्फा ८ बमोजिम दर्एको उिरुी, गनिेर्न िा वफरार् 
सम्झनपुछव 

(ट)   “गनणवय वकताब”  भन्नाले सगमगतले उिरुीमा गरेको गनणवयको अगभलेि राख्नको लागग ििा गरेको 
उिरुीमा गनणवय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संजिप्त उललेि भएको वकताब 
सम्झनपुछव । 

(ठ)  “पन्चकृगत मोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगत तथा स्थानीय अिलोकन मूलयांकन गरी 
विक्री वितरण हनुसक्ने उजचत ठहराएर गनजश्चत गरेको मलुयलाई सम्झनपुर्वछ । 

(ि) “पेशी”  भन्नाले न्यावयक सगमगत समि गनणवयाथव पेश हनुे वििार्हरुमा पिहरुलाई उपजस्थत गराइ 
सनुिुाइ गने कामलाई सम्झनपुर्वछ । 

(ढ) “प्रगतबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिरुी र्ताव गर्वछ सो व्यजि िा संस्था सम्झनपुछव । 

(ण) “िकपत्र”  भन्नाले वििार् सम्बन्धमा िानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा लेजिने िा 
लेजिएको कागिलाई सम्झनपुछव । 



(त) “बन्र् ईिलास”  भन्नाले न्यावयक सगमगत अन्तगवत गनरुपण हनुे वििार्हरु मध्ये गोप्य प्रकुगतको वििार् 
भएको र सम्िद्ध पिहरुविच गोपगनयता कायम गनव  आिश्यक रे्जिएमा सम्िद्ध पिहरु मात्र सहभागी 
हनुेगरी प्रिन्ध गरीएको सनुिुाई किलाई सम्झनपुछव । 

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सगमगत समि उिरुी र्ताव गने व्यजि िा संस्था सम्झनपुछव । 

(र्) “मूलतिी”  भन्नाले न्यावयक सगमगत अन्तगवत विचाराधीन मदु्धा अन्य अड्डा अर्ालतमा समेत विचारागधन 
भईरहेको अिस्थामा न्यावयक सगमगतले गनणवय गर्ाव अन्य विचारागधन मदु्धामा प्रभावित हनुे रे्जिएमा प्रभाि 
पाने मदु्धाको फैसला नभएसम्म प्रभावित हनुे मदु्दा स्थगगत गने कायवलाई सम्झनपुछव । 

(ध) “लगापात”  भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अन्तर गनवहत टहरा,  बोट विरुिा,  िलुला िगमन र त्यसमा रहेका 
सबैिाले संरचना िा चचेको िग्गा,  छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पूणव अियिलाई सम्झनपुर्वछ । 

(न) “सर्रस्याहा”  भन्नाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत किा गरी आम्र्ानीमा िाध्ने कायवलाई सम्झनपुछव 
। 

(प) “सभा” भन्नाले गाउँसभा सम्झनपुछव । 

(फ) “सगमगत” भन्नाले न्यावयक सगमगत सम्झनपुछव र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा (६) 
बमोजिमको सगमगतलाइव समेत िनाउनेछ । 

(ब) “साल िसाली”  भन्नाले हरेक िषवको लागग छुिा छुिै हनुे गरी प्रगतिषवको गनगमि स्थायी रुपमा तय 
गररएको शतव सम्झनपुछव । 

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

(म)  "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनपुछव । 

पररच्छेर्-२ 

सगमगतको अगधकार 

३. उिरुीमा गनणवय सम्बन्धी कामाः सगमगतमा र्ताव भएका उिरुी िा उिरुीको गनणवय गने िा र्ताव भएको 
नागलश िा उिरुीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने अगधकार सगमगतलाइव मात्र हनुेछ । 

४. गनणवय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामाः (१) र्फा ३ मा उललेि भएको िा प्रचगलत कानूनले सगमगत िा 
सगमगतको सर्स्यले नै गने भने्न व्यिस्था गरेको िा कायवको प्रकृगतले सगमगत िा सगमगतको सर्स्यले नै 
गनुवपने स्पष्ट भैरहेको रे्जि बाहेकको अन्य कायवहरू यस ऐनमा तोवकएको कमवचारी र त्यसरी नतोवकएकोमा 
सगमगतले गनणवय गरी तोकेको िा अगधकार प्रर्ान गरेको कमवचारीले गनुवपनेछ ।(२) तोवकएको शािा 
प्रमिु िा तोवकएका अन्य कमवचारीले यस ऐन र प्रचगलत कानून बमोजिम तोवकएको काम गर्ाव सगमगतको 
संयोिक िा सगमगतले तोकेको सर्स्यको प्रत्यि गनरे्शन, रेिरे्ि र गनयन्त्रणमा रही गनुवपनेछ । 



५. यस ऐन बमोजिम कायवविगध अिलम्बन गनुवपनेाः सगमगतले उिरुी िा उिरुीको कारिाही र वकनारा गर्ाव 
प्रचगलत र सम्बजन्धत संघीय कानूनमा स्पष्ट उललेि भए रे्जि बाहेक यस ऐन बमोजिमको कायवविगध 
अिलम्बन गनुवपनेछ । 

६. सगमगतले हेनेाः सगमगतलाइव रे्हाय बमोजिमको उिरुीहरूमा कारिाही र वकनारा गने अगधकार रहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्तगवतको उिरुी, 
(ि) मेलगमलाप ऐन, २०६८ अनसुार मेलगमलापको लागग गाउँपागलकामा प्रवेषत उिरुी, 
(ग) संविधानको- अनसूुची-८ अन्तगवतको एकल अगधकार अन्तगवत सभाले बनाएको कानून 

बमोजिम गनरूपण हनुे गरी गसजिवत उिरुी, तथा 
(घ) प्रचगलत कानूनले गाउँपागलका ले हेने भगन तोकेका उिरुीहरू । 

७. सगमगतको िते्रागधकाराः सगमगतले र्फा ६ अन्तगवतका मध्ये रे्हाय बमोजिमका उिरुीहरूमा मात्र िेत्रागधकार 
ग्रहण गने तथा कारिाही वकनारा गनेछाः 

(क) व्यजिको हकमा उिरुीका सबै पि गाउँपागलकाको भैगोगलक िेत्रागधकार गभत्र बसोबास 
गरीरहेको, 

(ि) प्रचगलत कानून र संविधानको भाग ११ अन्तगवतको कुनै अर्ालत िा न्यायाधीकरण िा 
गनकायको िेत्रागधकार गभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपागलकाको िेत्रागधकार गभत्र परेका कुनै अर्ालत िा गनकायबाट मेलगमलाप िा 
गमलापत्रको लागग प्रवेषत गरीएको, 

(घ) अचल सम्पजि समािेश रहेको विषयमा सो अचल सम्पजि गाउँपागलका को भैगोगलक 
िेत्रागधकार गभत्र रवहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्धत विषयिस्त ुरहेकोमा सो घटना गाउँपागलकाको भैगोगलक िेत्र 
गभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उिरुी तथा प्रगतिार् र्ताव 

८. गबिार् र्ताव गनेाः (१) कसै उपर गबिार् र्ताव गर्ाव िा उिरुी चलाउँर्ा प्रचगलत कानून बमोजिम हकरै्या 
पगेुको व्यजिले सगमगतको तोवकएको शािा समि उिरुी र्ताव गनवसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम उिरुी दरं्र्ा यस ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोजिम िलुाउनपुने कुरा 
सबै िलुाइव तथा पयुावउनपुने प्रवक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बमोजिमको ढाँचामा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा लेजिए रे्जि बाहेक उिरुीमा रे्हाय बमोजिमको व्यहोरा समेत िलुाउनपुनेछाः 
(क) बार्ीको नाम, थर, ितन र गनिको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बािे र बज्यै को 

नाम; 



(ि) प्रगतबार्ीको नाम, थर र थाहा भएसम्म गनिको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान पिा 
लाग्नेगरी स्पष्ट िलेुको ितन; 

(ग) गाउँपागलकाको नाम सवहत सगमगतको नाम; 

(घ) उिरुी गनुवपरेको व्यहोरा र सम्पूणव वििरण; 
(ङ) गाउँपागलकाले तोके अनसुारको र्स्तरु बझुाएको रगसर् िा गनस्सा; 
(च) सगमगतको िेत्रागधकार गभत्रको उिरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्धत कानून; 

(छ) बार्ीले र्ािी गरेको विषय र सोसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू; 

(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएमा हर्म्यार् रहेको तथा हकरै्या पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्धत विषय भएकोमा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, अिस्था 

तथा अचल भए चारवकलला सवहतको सबै वििरण । 

  (४)  प्रचगलत कानूनमा कुनै विशेष प्रवक्रया िा ढाँचा िा अन्य केवह उललेि भएको रहेछ भने 
सो सन्र्भवमा आिश्यक वििरण समेत िलेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै वकगसमको िगतपूगतव भराउनपुने अथिा बण्िा लगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको हकमा 
त्यस्तो िगतपूगतव िा बण्िा िा चलनको लागग सम्बजन्धत अचल सम्पजिको वििरण िलेुको हनुपुनेछ । 

९. गबिार् र्ताव गरी गनस्सा दर्नाेः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम प्राप्त उिरुी र्ताव गरी बार्ीलाइव तारेि 
तोवक अनसूुची-२ बमोजिमको ढाँचामा गबिार् र्तावको गनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम तारेि दर्न ुपने अिस्थामा तारेि तोक्र्ा अनसूुची-३ बमोजिमको ढाँचामा 
तारेि भपावइव ििा गरी सम्बजन्धत पिको र्स्तित गराइव गमगसल सामेल राख्नपुछव । 

 (३) उपर्फा (२) बमोजिम तारेि भपावइवमा तोवकएको तारेि तथा उि गमगतमा हनुे कायव समेत 
उललेि गरी सम्बजन्धत पिलाइव अनसूुची-४ बमोजिमको ढाँचामा तारेि पचाव दर्नपुनेछ । 

१०. उिरुी र्रपीठ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम पेश भएको उिरुीमा प्रवक्रया नपगेुको 
रे्जिए परुा गनुवपने रे्हायको प्रवक्रया परुा गरी अथिा िलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा िलुाइ लयाउन ुभने्न 
व्यहोरा लेजि पाच दर्नको समय तोवक तथा गबिार् र्ताव गनव नगमलने भए सो को कारण सवहतको व्यहोरा 
िनाइव र्रपीठ गरेमा बार्ीलाइव उिरुी वफताव दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रवक्रया नपगेुको भगन र्रपीठ गरी वफताव गरेको उिरुीमा र्रपीठमा 
उललेि भए बमोजिमको प्रवक्रया परुा गरी पाच दर्नगभत्र लयाएमा र्ताव गररदर्नपुछव । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजिमको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको गमगतले 
गतन दर्न गभत्र उि आरे्शको विरूध्र्मा सगमगत समि गनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजिम दर्एको गनिेर्न व्यहोरा मनागसब रे्जिए सगमगतले उपर्फा (१) 
बमोजिमको र्रपीठ बर्र गरी गबिार् र्ताव गनव आरे्श दर्नसक्नेछ । 



  (५) उपर्फा (४) बमोजिम आरे्श भएमा उिरुी प्रशासकले त्यस्तो गबिार् र्ताव गरी अरू प्रवक्रया 
परुा गनुवपनेछ । 

११. र्ताव गनव नहनुाेः उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम पेश भएको उिरुीमा रे्हाय बमोजिमको व्यहोरा 
दठक भएनभएको िाँच गरी र्ताव गनव नगमलने रे्जिएमा र्फा १० बमोजिमको प्रवक्रया परुा गरी र्रपीठ 
गनुवपनेछाः 

(क) प्रचगलत कानूनमा हर्म्यार् तोवकएकोमा हर्म्यार् िा म्यार् गभत्र उिरुी परे नपरेको; 
(ि) प्रचगलत कानून बमोजिम सगमगतको िेत्रागधकार गभत्रको उिरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बमोजिम लाग्ने र्स्तरु र्ाजिल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि िा अगधकारसँग सम्बजन्धत विषयमा वििार् गनरूपण गनुवपने विषय उिरुीमा 

समािेश रहेकोमा त्यस्तो सम्पजि िा अगधकार विषयमा उिरुी गनव बार्ीको हक स्थावपत 
भएको प्रमाण आिश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको; 

(ङ) उि विषयमा उिरुी गने हकरै्या बार्ीलाइव रहे नरहेको; 
(च) गलितमा परुागनुवपने अन्य ररत पगेु नपगेुको; तथा 

१२. र्ोहोरो र्ताव गनव नहनुाेः (१) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन प्रचगलत कानून बमोजिम 
सगमगत िा अन्य कुनै अर्ालत िा गनकायमा कुनै पिले उिरुी गरी सगमगत िा उि अर्ालत िा गनकायबाट 
उिरुीमा उललेि भएको विषयमा प्रमाण बजुझ िा नबजुझ वििार् गनरोपण भैसकेको विषय रहेको छ भन े
सो उिरुीमा रहेका पि विपिको बीचमा सोवह विषयमा सगमगतले उिरुी र्ताव गनव र कारिाही गनव हुँरै्न 
। 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम र्ताव गनव नगमलने उिरुी भलुिश र्ताव भएकोमा सो व्यहोरा िानकारी 
भएपगछ उिरुी िनुसकैु अिस्थामा रहेको भए पगन सगमगतले उिरुी िारेि गनुवपनेछ ।  

१३. उिरुीसाथ गलित प्रमाणको सक्कल पेश गनुवपनेाः उिरुीसाथ पेश गनुव पने प्रत्येक गलित प्रमाणको 
सक्कल र कजम्तमा एक प्रगत नक्कल उिरुीसाथै पेश गनुवपनेछ र उिरुी प्रशासकले त्यस्तो गलितमा कुनै 
कैवफयत िनाउनपुने भए सो िनाइ सो प्रमाण सम्बजन्धत गमगसलमा राख्नछे । 

१४. उिरुी तथा प्रगतिार् र्ताव र्स्तरुाः (१) प्रचगलत कानूनमा गबिार् र्ताव र्स्तरु तोवकएकोमा सोवह 
बमोजिम तथा र्स्तरु नतोवकएकोमा एक सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचगलत कानूनमा प्रगतिार् र्ताव र्स्तरु नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रगतिार् र्ताव 
र्स्तरु लाग्नेछ । 



१५. प्रगतिार् पेश गनुवपनेाः (१) प्रगतबार्ीले र्फा २० बमोजिम म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपगछ म्यार् िा 
सूचनामा तोवकएको समयािगध गभत्र उिरुी प्रशासक समि आफै िा िारेस माफव त गलजित प्रगतिार् र्ताव 
गनुवपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रगतिार् पेश गर्ाव प्रगतबार्ीले भएको प्रमाण तथा कागिातका प्रगतगलवप 
साथै संलग्न गरी पेश गनुवपनेछ । 

  (३) प्रगतिार्ीले गलजित ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बमोजिमको ढाँचामा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रगतिार्  िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा १५ बमोजिम पेश भएको प्रगतिार् िाँच गरी 
कानून बमोजिमको ररत पगेुको तथा म्यार् गभत्र पेश भएको रे्जिए र्ताव गरी सगमगत समि पेश हनुे गरी 
गमगसल सामेल गनुवपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रगतिार् र्ताव हनुे भएमा उिरुी प्रशासकले प्रगतबार्ीलाइव बार्ी 
गमलानको तारेि तोक्नपुनेछ । 

१७. गलितमा परुागनुवपने सामान्य ररताः (१) प्रचगलत कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेजिए रे्जि बाहेक 
सगमगत समि र्ताव गनव लयाएका उिरुी तथा प्रगतिार्मा रे्हाय बमोजिमको ररत समेत परुा गनुवपनेछाः 

(क) एफोर साइि को नेपाली कागिमा बायाँ तफव  पाँच सेजन्टगमटर, पवहलो पषृ्ठमा शीरतफव  
र्श सेजन्टगमटर र त्यसपगछको पषृ्ठमा पाँच सेजन्टगमटर छोिेको तथा प्रत्येक पषृ्ठमा बजिस 
हरफमा नबढाइव कागिको एकातफव  मात्र लेजिएको;  

 (ि) गलित र्ताव गनव लयाउने प्रत्येक व्यजिले गलितको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी 
र्स्तित गरी अजन्तम पषृ्ठको अन्त्यमा लेिात्मक तथा लयाप्चे सवहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीले गलित तयार गरेको भए गनिले पवहलो पषृ्ठको बायाँ तफव  गनिको 
कानून व्यिसायी र्ताव प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यिसायीको वकगसम िलुाइव र्स्तित 
गरेको; तथा 

(घ) गलितको अजन्तम प्रकरणमा यस गलितमा लेजिएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे 
कानून बमोजिम सहुँला बझुाउँला भने्न उललेि गरी सो मगुन गलित र्ताव गनव लयाएको 
िषव, मवहना र गते तथा िार िलुाइव गलित र्ताव गनव लयाउने व्यजिले र्स्तित गरेको, 
। 

 तर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको गलित गलनलाइ यो उपर्फाले बाधा पारेको मागनने छैन ।  

 

  (२) गलितमा विषयहरू क्रमबध्र् रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइव संयगमत र मयावदर्त भाषामा 
लेजिएको हनुपुनेछ ।  



  (३) गलितमा पेटबोगलमा परेको स्थानको पवहचान हनुे स्पष्ट वििरण र व्यजिको नाम, थर , 
ठेगाना तथा अन्य वििरण स्पष्ट िलेुको हनुपुनेछ । 

  (४) गलित र्ताव गनव लयाउने िा सगमगतमा कुनै कागि गनव आउनेले गनिको नाम, थर र ितन 
िलेुको नागररकता िा अन्य कुनै प्रमाण पेश गनुवपछव । 

१८. नक्कल पेश गनुवपनेाः उिरुी िा प्रगतिार् र्ताव गनव लयाउनेले विपिीको लागग उिरुी तथा प्रगतिार्को 
नक्कल तथा संलग्न गलित प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेश गनुवपछव । 

१९. उिरुी िा प्रगतिार् संशोधनाः (१) गलित र्ताव गनव लयाउने पिले सगमगतमा र्ताव भइसकेको 
गलितमा लेिाइ िा टाइप िा मदु्रणको सामान्य त्रटुी सच्याउन गनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्नमा माग बमोजिम सच्याउँर्ा र्ािी तथा प्रगतिार्मा गरीएको 
माग िा र्ािीमा मलुभतु पिमा फरक नपने र गनकै सामान्य प्रकारको संशोधन माग गरेको रे्िेमा उिरुी 
प्रशासकले सो बमोजिम सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम संशोधन भएमा  सो को िानकारी उिरुीको अको पिलाइव दर्नपुनेछ 
। 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् तामेली तथा तारेि  

२०. म्यार् सूचना तामेल गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बमोजिम गबिार् र्ताव भएपगछ बवढमा 
र्इुव दर्न गभत्र प्रगतबार्ीका नाममा प्रचगलत कानूनमा म्यार् तोवकएको भए सोवह बमोजिम र नतोवकएको 
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इव सम्बजन्धत ििा कायावलय माफव त उि म्यार् िा सूचना तामेल गनव सक्नेछ 
। 

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

  (३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन एक भन्र्ा बवढ प्रगतबार्ीलाइव म्यार् 
दर्नपुर्ाव प्रमाण कागिको नक्कल कुनै एकिना मलु प्रगतबार्ीलाइव पठाइव बाँवकको म्यार्मा प्रमाण कागिको 
नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेजि पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बमोजिम प्राप्त भएको म्यार् ििा कायावलयले बवढमा गतन दर्न गभत्र तामेल गरी 
तामेलीको व्यहोरा िलुाइव सगमगतमा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बमोजिम म्यार् तामेल हनु नसकेमा रे्हाय बमोजिमको विद्यतुीय माध्यम िा 
पगत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् तामेल गनुवपनेछाः  

(क) म्यार् तामेल गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इवमेल िा अन्य कुनै अगभलेि हनु सक्ने 
विद्यतुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 



(ि) प्रगतबार्ीले म्यार् तामेली भएको िानकारी पाउन सक्ने मनागसब आधार छ भने्न रे्जिएमा 
सगमगतको गनणवयबाट कुनै स्थानीय रै्गनक पगत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर िा स्थानीय 
एफ.एम. रेगियो िा स्थानीय टेगलगभिनबाट सूचना प्रसारण गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी गनकायबाट म्यार् तामेल गराउँर्ा म्यार् तामेल हनु सक्ने मनागसब 
कारण रे्जिएमा सगमगतको आरे्शबाट त्यस्तो सरकारी गनकाय माफव त । 

  (६) यस ऐन बमोजिम म्यार् िारी गनुवपर्ाव अनसूुची-६ बमोजिमको ढाँचामा िारी गनुवपनेछ । 
२१. रोहिरमा राख्नपुनेाः यस ऐन बमोजिम ििा कायावलय माफव त तामेल गररएको म्यार्मा सम्बजन्धत 

ििाको अध्यि िा सर्स्य तथा कजम्तमा र्इुविना स्थानीय भलार्गम रोहिरमा राख्नपुनेछ । 

२२. रीत बेरीत िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले म्यार् तामेलीको प्रगतिेर्न प्राप्त भएपगछ रीतपूिवकको 
तामेल भएको छ िा छैन िाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्धत ििा सजचिको प्रगतिेर्न समेत गलइव 
रीतपूिवकको रे्जिए गमगसल सामेल राजि तथा बेरीतको रे्जिए बर्र गरी पनुाः म्यार् तामेल गनव लगाइव 
तामेली प्रगत गमगसल सामेल राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम िाँच गर्ाव सम्बजन्धत कमवचारीले बर्गनयत राजि कायव गरेको रे्जिए 
उिरुी प्रशासकले सो व्यहोरा िलुाइव सगमगत समि प्रगतिेर्न पेश गनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिमको प्रगतिेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जिए सगमगतले सम्बजन्धत कमवचारी 
उपर  कारिाहीको लागग कायवपागलका समि लेजि पठाउनसक्नेछ । 

२३. तारेिमा राखू्नपनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बमोजिम गबिार् र्ताव गरेपगछ उिरुीकतावलाइव र 
र्फा १६ बमोजिम प्रगतिार् र्ताव गरेपगछ प्रगतबार्ीलाइव तारेि तोवक तारेिमा राख्नपुछव । 

  (२) उिरुीका पिहरूलाइव तारेि तोक्र्ा तारेि तोवकएको दर्न गररने कामको व्यहोरा तारेि भपावइव 
तथा तारेि पचावमा िलुाइव उिरुीका सबै पिलाइव एकै गमलानको गमगत तथा समय उललेि गरी एकै 
गमलानको तारेि तोक्नपुछव । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम तारेि तोवकएको समयमा कुनै पि हाजिर नभए पगन तोवकएको कायव 
सम्पन्न गरी अको तारेि तोक्नपुने भएमा हाजिर भएको पिलाइव तारेि तोवक समयमा हाजिर नभइव पगछ 
हाजिर हनुे पिलाइव अजघ हाजिर भइव तारेि लाने पिसँग एकै गमलान हनुेगरी तारेि तोक्नपुछव । 

  (४) यस र्फा बमोजिम तोवकएको तारेिमा उपजस्थत भएका पिहरूलाइव साथै राजि सगमगतले 
उिरुीको कारिावह गनुवपछव । 

  (५) उपर्फा (४) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन तोवकएको तारेिमा कुनै पि उपजस्थत 
नभए पगन सगमगतले गबिार्को विषयमा कारिाही गनव बाधा पनेछैन । 

२४. सगमगतको गनणवय बमोजिम हनुाेः सगमगतले म्यार् तामेली सम्बन्धमा प्रचगलत कानून तथा यस ऐनमा 
लेजिए रे्जि बाहेकको विषयमा आिश्यक प्रवक्रया गनधावरण गनव सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 



सनुिाइव तथा प्रमाण बझु्न ेसम्बन्धमा 

२५. प्रारजम्भक सनुिाइवाः (१) मेलगमलापबाट गबिार् गनरुपण हनु नसकी सगमगतमा आएका गबिार् 
प्रगतिार् र्ताव िा बयान िा सो सरहको कुनै कायव भएपगछ सनुिाइवको लागग पेश भएको गबिार्मा उपलब्ध 
प्रमाणका आधारमा तत्काल गनणवय गनव सवकने भएमा सगमगतले गबिार् पेश भएको पवहलो सनुिाइवमा नै 
गनणवय गनव सक्नेछ । 

  (२) सगमगत समि पेश भएको गबिार्मा उपर्फा (१) बमोजिम तत्काल गनणवय गनव सवकने 
नरे्जिएमा सगमगतले रे्हाय बमोजिमको आरे्श गनव सक्नेछाः- 

(क) गबिार्मा मिु नगमलेको कुरामा यकीन गनव प्रमाण बझु्ने िा अन्य कुनै कायव गने; 

(ि) गबिार्मा बझु्नपुने प्रमाण यवकन गरी पिबाट पेश गनव लगाउने िा सम्बजन्धत गनकायबाट 
माग गने आरे्श गने;  

(ग) मेलगमलापका सम्बन्धमा गबिार्का पिहरूसँग छलफल गने; तथा 
(घ) गबिार्का पि उपजस्थत भएमा सनुिुाइको लागग तारेि तथा पेजशको समय तागलका गनधावरण 

गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन सगमगतले स्थानीय ऐनको र्फा 
४७ को उपर्फा (२) बमोजिमको उिरुीमा मेलगमलापको लागग पठाउने आरे्श गनुवपनेछ । 

२६. प्रमाण र्ाजिल गनेाः बार्ी िा प्रगतबार्ीले कुनै नयाँ प्रमाण पेश गनव अनमुगत माग गरी गनिेर्न पेश 
गरेमा उिरुी प्रशासकले सोवह दर्न गलन सक्नेछ । 

२७. गलित िाचँ गनेाः (१) सगमगतले उिरुीमा पेश भएको कुनै गलितको सत्यता परीिण गनव रेिा 
िा हस्तािर विशेषज्ञलाइव िाँच गराउन िरूरी रे्िेमा सो गलितलाइव असत्य भने्न पिबाट परीिण र्स्तरु 
र्ाजिल गनव लगाइव रेिा िा हस्तािर विशेषज्ञबाट गलित िाँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम िाँच गर्ाव मनागसब मावफकको समय तोवक आरे्श गनुवपनेछ र समय 
गभत्र िाँच सम्पन्न हनुको लागग यथासम्भि व्यिस्था गनुवपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बमोजिम िाँच गर्ाव गलित असत्य ठहरीएमा गलित सत्य रहेको भने्न पिबाट 
लागेको र्स्तरु असलु गरी उपर्फा (१) बमोजिम र्स्तरु र्ाजिल गने पिलाइव भराइवदर्नपुछव । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) सगमगतबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाव सािी बझु्ने दर्न तोवक आरे्श गनुवपनेछ । 
साछी राख्र्ा बढीमा ५ िना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम आरे्श भएपगछ उिरुी प्रशासकले उिरुीको पिलाइव आरे्शमा उललेि 
भएको गमगतमा सािी बझु्न ेतारेि तोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने तारेि तोवकएको दर्नमा आफ्नो सािी सगमगत समि उपजस्थत गराउन ुसम्बजन्धत 
पिको र्ावयत्ि हनुेछ । 



२९. सगमगतको तफव बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन 
नाबालक िा अशि िा िधृ्र्िधृ्र्ा पि रहेको उिरुीमा साजि बकपत्रको लागग तोवकएको तारेिको दर्न 
उपजस्थत नभएको िा उपजस्थत नगराइएको सािीलाइव सगमगतले म्यार् तोवक सगमगतको तफव बाट जझकाइव 
बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे तारेि तोवक म्यार् िारी गनुवपनेछ र 
उिरुीका पिहरूलाइव समेत सोवह गमलानको तारेि तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उिरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लागग तोवकएको दर्न पिहरूसँग 
गनिहरूले उपजस्थत गराउन लयाएका साजिको नामािली गलइव सगमगत समि पेश गनुवपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लागग तोवकएको तारेिको दर्न उिरुीका सबै पिले सािी उपजस्थत गराउन 
लयाएको भए कायावलय िलुनासाथ तथा कुनै पिले सािी उपजस्थत गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र 
बिेपगछ सगमगतले उपलब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ि गनव सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उिरुीको विषयिस्त ुभन्र्ा फरक प्रकारको तथा 
सािी िा उिरुीको पिलाइव अपमागनत गने िा जझझ्याउने िा अनजुचत प्रकारको प्रश्न सोगधएमा सगमगतले 
त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइव बन्रे्ि गनव सक्नेछ । 

  (२) नाबालक िा िधृ्र् िा असि िा गबरामीले सािी बक्नपुने भइव त्यस्तो उिरुीमा कुनै पिको 
उपजस्थगत िा अन्य कुनै मनागसब कारणले सािीलाइव बकपत्र गनव अनजुचत र्बाि परेको िा पने प्रबल 
सम्भािना रहेको छ भने्न सगमगतलाइव लागेमा सगमगतले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपजस्थगतलाइव बन्रे्ि गरी 
गनिले सािीले नरे्ख्न ेगरी मात्र उपजस्थत हनु आरे्श गनव सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम आरे्श गरेमा सािीले नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थत हनुे व्यिस्था गमलाउने 
र्ावयत्ि सगमगतको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बमोजिम गर्ाव सगमगतले उिरुीसँग सम्बजन्धत आिश्यक प्रश्न तयार 
गरी सगमगतको तफव बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुवपनेाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगामी हप्ताको लागग 
पेशी तोवकएको गबिार्हरूको साप्तावहक पेशी सूची तथा तोवकएको दर्न उि दर्नको लागग पेशी तोवकएका 
गबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको सूची संयोिकले र गनिको अनपुजस्थगतमा गनिले जिम्मेिारी तोकेको 
सगमगतको सर्स्यले प्रमाजणत गनुवपनेछ । 



३३. रै्गनक पेशी सूचीाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बमोजिमको साप्तावहक पेशी सूचीमा चढेका 
गबिार् हरूको  तोवकएको दर्नको पेशी सूची तयार गरी एक प्रगत सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनपुनेछ तथा 
एक प्रगत सगमगतका सर्स्यहरूलाइव उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको सूचीमा गबिार्हरू उललेि गर्ाव गबिार् र्तावको आधारमा रे्हायको 
क्रममा तयार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबालक पि भएको गबिार्; 

  (ि) शारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यजि पि भएको गबिार्; 

  (ग) सिरी िषव उमेर परुा भएको िधृ्र् िा िधृ्र्ा पि भएको गबिार्; तथा 
  (घ) गबिार् र्तावको क्रमानसुार पवहले र्ताव भएको गबिार् । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम पेशी सूची तयार गर्ाव मलुतिीबाट िागेका तथा सिोच्च अर्ालत, 
उच्च अर्ालत तथा जिलला अर्ालतबाट पनुाः इन्साफको लागग प्राप्त भइव र्ताव भएको गबिार्को हकमा 
शरुूमा सगमगतमा र्ताव भएको गमगतलाइव नै र्ताव गमगत मागन क्रम गनधावरण गनुवपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) मा रहेको क्रमानसुार नै सगमगतले गबिार्को सनुिाइव र कारिाही तथा 
वकनारा गनुवपनेछ । 

३४. उिरुी प्रशासकको जिम्मेिारी हनुाेः पेशी सूचीमा चढेका गबिार्हरू कायावलय िलेुको एक घण्टा 
गभत्र सगमगत समि सनुिाइवको लागग पेश गने तथा उि दर्नको तोवकएको कायव सवकए पगछ सगमगतबाट 
वफताव बजुझगलइव सरुजित राख्न ेजिम्मेिारी उिरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रमाण सनुाउन सक्नाेः सगमगतले र्फा २५ बमोजिम तोवकएको तारेिको दर्न उपजस्थत सबै पिलाइव 
अको पिले पेश गरेको प्रमाण एिम ्कागिात रे्िाइव पवढ बाँकी सनुाइव सो बारेमा अको पिको कुनै 
कथन रहेको भए गलजित बयान गराइव गमगसल सामेल गराउन सक्नेछ । 

३६. गबिार्को सनुिाइव गनेाः (१) सगमगतले र्िैु पिको कुरा सनुी गनिहरूको गबिार्को सनुिाइव तथा 
गनणवय गनुवपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको सनुिाइव तथा गनणवय गर्ाव पिहरूको रोहिरमा गनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजिम गबिार्को सनुिाइव गर्ाव इिलास कायम गरी सनुिाइव गनव मनागसि 
रे्जिएमा सोही अनसुार गनव सक्नेछ । 

तर र्बैु पिको भनाइ तथा जिवकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इिलास कायम गनव बाधा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इिलासको गठन गनवसक्न े(१) सगमगतले मवहला तथा बालबागलका समािेश रहेको तथा 
आिश्यक रे्िेको अन्य गबिार्को सनुिाइवको लागग बन्र् इिलास कायम गरी सनुिाइव गनव सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको बन्र् इिलासमा गबिार्का पि तथा अन्य सरोकारिाला बाहेक 
अन्य व्यजिलाइव इिलासमा प्रिेश गनव नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुवपनेछ । 



  (३) बन्र् इिलासबाट हेररने गबिार्को काम कारिाही, वपिीतको नाम थर ठेगाना लगायतका 
विषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इिलास सम्बन्धी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हेररएका गबिार्हरूको कागिातको 
प्रगतगलवप बार्ी, प्रगतिादर् र गनिको वहतमा असर परेको कुनै सरोकारिाला बाहेक अरू कसैलाइव उपलब्ध 
गराउनहुुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको गबिार्को तथ्य िलुाइव कुनै समाचार कुनै पत्रपगत्रकामा संप्रषेण 
हनु दर्न ुहुँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन सगमगतले पिको गोपगनयता तथा वहतमा 
प्रगतकुल प्रभाि नपने गरी समाचार संप्रषेण गनव भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रमाण बझु्नाेः गबिार्को सनुिाइवको क्रममा गबिार्को कुनै पिको अनरुोधमा िा गबिार् 
सनुिाइवको क्रममा सगमगत आफैले थप प्रमाण बझु्नपुने रे्िेमा उिरुीका पिहरूलाइव थप प्रमाण पेश गनव 
पेश गने तारेि तोवक आरे्श गनव सक्नेछ । 

४०. स्िाथव बाजझएको गबिार् हेनव नहनुाेः सगमगतको सर्स्यले रे्हायका गबिार्को कारिाही र वकनारामा 
संलग्न हनुहुुँरै्नाः- 

(क) आफ्नो िा नजिकको नातेर्ारको हक वहत िा सरोकार रहेको गबिार्; 

 स्पष्टीकरणाः यस उपर्फाको प्रयोिनको लागग "नजिकको नातेर्ार" भन्नाले अपतुाली पर्ाव 
कानून बमोजिम अपतुाली प्राप्त गनव सक्ने प्राथगमकता क्रममा रहेको व्यजि, मामा, माइि,ु 
सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पगत िा पत्नी तफव का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाि,ु 
साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बवहनी, गभनाि,ु बवहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी 
बहुारी तथा त्यस्तो नाताका व्यजिको एकासगोलमा रहेको पररिारको सर्स्य सम्झनपुछव 
। 

(ि) गनिले अन्य कुनै हैगसयतमा गरेको कुनै कायव िा गनि संलग्न रहेको कुनै विषय समािेश 
रहेको कुनै गबिार्; 

(ग) कुनै विषयमा गनिले गबिार् चलने िा नचलन ेविषयको छलफलमा सहभागग भइव कुनैराय 
दर्एको भए सो विषय समािेश रहेको गबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभतू रूपमा गनि र गनिको एकाघरसंगोलका पररिारका सर्स्यको 
कुनै स्िाथव बाजझएको गबिार् । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको कुनै अिस्था रे्जिएमा िनु सर्स्यको त्यस्तो अिस्था पछव उि 
सर्स्यले गबिार् हेनव नहनु ेकारण िलुाइव आरे्श गनुवपनेछ । 



  (३) उपर्फा (१) को प्रगतकुल हनुे गरी कुनै सर्स्यले कुनै गबिार्को कारिावह र वकनारामा 
सहभागग हनु लागेमा गबिार्को कुनै पिले आिश्यक प्रमाण सवहत गबिार्को कारिावह वकनारा नगनव 
गनिेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्धमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार गबिार् गनरुपण हनु नसक्ने अिस्थामा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) 
र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले तोकेको सगमगतले काम कारिावह र वकनारामा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोजिम गर्ाव सभाले गबिार्का पिहरूलाइव सोवह उपर्फा बमोजिम गदठत 
सगमगतबाट गबिार्को कारिावह वकनारा हनुे कुराको िानकारी गराइव उि सगमगत समि उपजस्थत हनु 
पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

गनणवय र अन्य आरे्श 

४१. गनणवय गनुवपनेाः (१) सगमगतले सनुिाइवको लागग पेश भएको गबिार् हेर्ाव कुनै प्रमाण बझु्नपुने बाँवक 
नरवह गबिार् वकनारा गने अिस्था रहेको रे्जिएमा सोवह पेशीमा गबिार्मा गनणवय गनुवपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम गनणवय गरेपगछ गनणवयको व्यहोरा गनणवय वकताबमा लेजि सगमगतमा 
उपजस्थत सर्स्यहरू सबैले र्स्तित गनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजिम गरीएको गनणवयको र्फा ४२ र अन्य प्रचगलत कानून बमोजिम 
िलुाउनपुने वििरण िलेुको पूणव पाठ गनणवय भएको गमगतले बवढमा सात दर्न गभत्र तयार गरी गमगसल 
सामेल राख्नपुछव ।   

(४) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन समयाभाि अथिा अन्य कुनै मनागसब 
कारणले गर्ाव सोवह दर्न गबिार् गनणवय गनव नसक्न ेभएमा आगागम हप्ताको कुनै दर्नको लागग अको पेशी 
तारेि तोक्नपुनेछ । 

४२. गनणवयमा िलुाउनपुनेाः (१) सगमगतले र्फा ४१ बमोजिम गरेको गनणवयको पूणवपाठमा यस र्फा 
बमोजिमका कुराहरू िलुाइव अनसूुची-७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गनुवपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम पूणवपाठ तयार गर्ाव बार्ी तथा प्रगतबार्ीको जिवकर, गनणवय गनुवपने 
रे्जिएको विषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको विषय िलुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा उललेि भए रे्जि बाहेक पूणवपाठमा रे्हायका कुराहरू समेत िलुाउनपुनेछाः- 
(क) तथ्यको ब्यहोरा; 
(ि) गबिार्को कुनै पिले कानून व्यिसायी रािेको भएमा गनिले पेश गरेको बहस नोट तथा 

बहसमा उठाइएका मलु विषयहरु; 

(ग) गनणवय गनवको लागग आधार गलइएको प्रमाणका साथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रमाण तथा 
त्यसको विश्लषेण; 



(घ) गनणवय कायावन्ियन गनवको लागग गनुवपने विषयहरूको गसलगसलेिार उललेिन सवहतको 
तपगसल िण्ि; तथा 

(ङ) गनणवय उपर पनुरािेर्न लाग्ने भएमा पनुरािेर्न लाग्ने जिलला अर्ालतको नाम र के कगत 
दर्नगभत्र पनुरािेर्न गनुवपने हो सो समेत ।  

 (४) उपर्फा २ तथा ३ मा उललेि भएरे्जि बाहेक रे्हायका कुराहरु समेत गनणवयमा िलुाउन 
सक्नेछाः- 
(क) सािी िा सिवगमनको बकपत्रको सारांश; 

(ि) कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरेको भए सो निीरको वििरण र गबिार्मा उि 
निीरको गसध्र्ान्त के कुन आधारमा लाग ुभएको हो अथिा लाग ुनभएको हो भने्न कारण 
सवहतको विश्लषेण; 

(ग) गनणवयबाट कसैलाइव कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइव के कगत भराइव दर्नपुने 
हो सोको वििरण; तथा 

(घ) गबिार्को क्रममा कुनै मालसामान िा प्रमाणको रुपमा केवह िस्त ुसगमगत समि पेश भएको 
भए सो मालसामान िा िस्तकुो हकमा के गने हो भने्न विषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुिाइवमा गनणवय हनुसक्नाेः (१) सगमगतले पवहलो सनुिाइवको लागग पेश भएको अिस्थामा 
नै गबिार्मा थप प्रमाण बजुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्िेमा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सगमगतको 
िेत्रागधकार नरहेको कारणले गबिार् गनणवय गनव नगमलने रे्िेमा पवहलो सनुिाइवमा नै गनणवय गनव सक्नछे 
। 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको गनणवय िेत्रागधकारको अभाि रहेको कारणले भएको अिस्थामा 
िेत्रागधकार ग्रहण गने अर्ालत िा स्थानीय तह िा अन्य गनकायमा उिरुी गनव िान ुभगन सम्बजन्धत 
पिलाइव  िानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. गनणवय संशोधनाः (१) सगमगत समि गबिार्को पि िा कुनै सरोकारिालाले गबिार्को गनणवयमा भएको 
कुनै लेिाइवको त्रटुी संशोधन गरी पाउन जिवकर गलइव गनणवयको िानकारी भएको पैंगतस दर्न गभत्र गनिेर्न 
दर्न सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्न परी सगमगतले हेर्ाव सामान्य त्रटुी भएको र संशोधनबाट 
गनणवयको मूल आशयमा कुनै हेरफेर नहनुे रे्िेमा छुिै पचाव ििा गरी गनिेर्न बमोजिम गनणवय संशोधन 
गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिमको आरे्श मूल गनणवयको अगभन्न अङ्गको रुपमा गलइनेछ । 

४५. गनणवयमा हेरफेर गनव नहनुाेः (१) सगमगतका सर्स्य अथिा अरु कसैले पगन सगमगतका सर्स्यहरुको 
र्स्तित भैसकेपगछ गनणवयमा कुनै प्रकारको थपघट िा केरमेट गनव हुँरै्न । 



  (२) कसैले उपर्फा (१) बमोजिम को कसरु गने कमवचारीलाइव आिश्यक कारिाहीको लागग 
सम्बजन्धत गनकायमा लेजि पठाउनपुनेछ ।  

४६. गनणवय भएपगछ गनुवपने कारिावहाः (१) उिरुी प्रशासकले सगमगतबाट गनणवय भएपश्चात गनणवय वकताबमा 
सगमगतका सर्स्यहरु सबैको र्स्तित भएको यवकन गरी गनणवय वकताब र गमगसल जिम्मा गलनपुछव । 

  (२) यस ऐन बमोजिम गनणवयको पूणवपाठ तयार भएपगछ सबै सर्स्यको र्स्तित भैसकेपगछ उिरुी 
प्रशासकले गनणवयको कायावन्यिय गनवका लागग तत्काल गनुवपने केवह कायव भए सो सम्पन्न गरी गमगसल 
अगभलेिको लागी पठानपुछव । 

४७. गनणवय गनवपने अिगधाः (१) सगमगतले प्रगतिार् र्ाजिल भएको िा बयान गनुवपनेमा प्रगतबार्ीको बयान 
भएको गमगतले तथा प्रगतिार् र्ाजिल नभएको िा बयान नभएकोमा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको गमगतले 
नब्बे दर्नगभत्र गबिार्को अजन्तम गनणवय गनुवपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको समयािगध गणना गर्ाव मेलगमलापको लागग पठाइवएको गबिार्को 
हकमा मेलगमलापको प्रवक्रयामा लागेको समय कटाइव अिगध गणना गनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन गबिार्मा बझु्नपुने प्रमाण तथा परुा गनुवपने 
प्रवक्रया बाँवक नरही गबिार् गनणवय गनव अङ्ग पगुगसकेको भए सो पगेुको पन्र दर्नगभत्र अजन्तम गनणवय 
गनुवपनेछ । 

 अन्तररम संरिणात्मक आरे्श िारी गनव सवकनाेः  

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को िण्ि )क (रे्जि )ङ (सम्म उजललजित विषयमा तत्काल 
गनव सवकनछे । यस्तो आरे्श िारी गर्ाव गनिेर्कले पेश गरेको अन्तररम संरिणात्मक आरे्श िारी 

कागिात, गनिको अिस्था र िस्तगुत पररजस्थगतको प्रारजम्भक छानविन गरी तत्काल आरे्श नगरे 
गनिेर्कलाई पनव सक्ने नकारात्मक प्रभािको मलुयांकन गनुव पर्वछ । न्यावयक सगमगतले िारी गने अन्तररम 
संरिणात्मक आरे्श अनसूुची ८ मा उललेि गरे बमोजिम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

सगमगतको सजचिालय 

४८. सगमगतको सजचिालयाः  (१)सगमगतको कायवसम्पार्नलाइव सहजिकरणा गनव एक सजचिालय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) िमोजिमको सजचिालयमा कायवपागलकाले आिश्यता अनसुार उिरुी प्रशासक, 
अगभलेि प्रशासक तथा अन्य कमवचारीहरुको व्यिस्था गनव सक्नेछ । सजचिालयको कायवसम्पार्नलाइव 
व्यिजस्थत गनव सजचिालय अन्तगवत उिरुी शािा/ फाँट तथा अगभलेि शािा /फाँट रहन सक्नेछ । 

 



४९. उिरुी प्रशासकको काम, कतवव्य र अगधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेि भए रे्जि बाहेक उिरुी 
प्रशासकको काम, कतवव्य र अगधकार रे्हाय बमोजिम हनुेछाः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रगतिार् र अन्य गलितहरु िाँच गरी रीत पगेुको भए कानून बमोजिम 
लाग्ने र्स्तरु गलइव र्ताव गने र र्ताव गनव नगमलने भए कारण िनाइव र्रपीठ गने; 

(ि) वििार्मा प्रमाणको लागग पेश भएका नक्कल कागिलाइव सक्कलसँग गभिाइव दठक रे्जिएमा 
प्रमाजणत गने र गमगसल सामेल राख्न ेतथा सक्कलमा केवह कैवफयत रे्जिएमा सो िनाइव 
सम्बजन्धत पिको सवहछाप गराइव राख्न;े 

(ग) पेश भएका गलित साथ संलग्न हनुपुने प्रमाण तथा अन्य कागिात छ िा छैन भए ठीक 
छ िा छैन िाँच्ने; 

(घ) सगमगतको आरे्शले जझकाउनपुने प्रगतबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाममा म्यार् िारी 
गने; 

(ङ) वििार्का पिलाइव तारेि िा पेशी तारेि तोक्ने; 
(च) सगमगत समि पेश हनुपुने गनिेर्न र्ताव गरी आरे्शको लागग सगमगत समि पेश गने; 

(छ) कानून बमोजिम िारेस गलने तथा गजु्रकेो तारेि थाम्ने गनिेर्न गलइव आिश्यक कारिाही 
गने; 

(ि) सगमगतबाट भएको आरे्श कायावन्ियन गने गराउने; 
(झ) सगमगतमा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्ने, भपावइव गने लगायतका कायवहरु गने; 

(ञ) आिश्यकतानसुार सगमगतको तफव बाट पत्राचार गने; 

(ट) सगमगतको आरे्शले तामेल गनुवपने म्यार् तामेल गनेगराउने, तामेल भएको म्यार्को तामेली 
िाँची रीतपूिवकको नभए पनुाः िारी गने तथा अन्य अर्ालत िा गनकायबाट प्राप्त भएको 
गाउँपागलकाले तामेल गररदर्नपुने म्यार् तामेल गने गराउने; 

(ठ) गनणवय वकताब र उिरुीको गमगसल जिम्मा गलने; 
(ि) सगमगतमा र्ताव भएका वििार् तथा गनिेर्न लगायतका कागिातको अगभलेि तयार गने र 

मागसक िा िावषवक प्रगतिेर्न पेश गनुवपने गनकाय समि प्रगतिेर्न तयार गरी संयोिकबाट 
प्रमाजणत गराइव सम्बजन्धत गनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जिम्मा रहेका उिरुीका गमगसलमा रहेका कागिातको रीतपूिवक नक्कल दर्ने; 
(ण) जिलला अर्ालतमा पनुरािेर्न लाग्न ेगरी गनणवय भएका वििार्मा पनुरािेर्न म्यार् िारी 

गरी तामेल गनेगराउने; 
(त) अर्ालत िा अन्य कुनै गनकायमा वििार्को गमगसल िा कुनै कागिात पठाउनपुने भएमा 

सगमगतलाइव िानकारी गराइव गमगसल िा कागिात पठाउने तथा वफताव प्राप्त भएपगछ कानून 
बमोजिम सरुजित राख्न ेव्यिस्था गमलाउने; 

(त) गनणवय वकताब जिम्मा गलन;े तथा 



(थ) पेश भएका गनिेर्न लगायतका कागिातमा सगमगतबाट आरे्श हनुपुने िा गनकासा गलनपुनेमा 
सगमगत समि पेश गने । 

 

५०. अगभलेि प्रशासकको काम, कतवव्य र अगधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेि भए बाहेक अगभलेि 
प्रशासकको काम, कतवव्य र अगधकार रे्हाय बमोजिम हनुेछाः 
 (क) गनणवय कायावन्ियन सम्बन्धीाः 

(२) गनणवय बमोजिम चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइवभराइव दर्नपुने लगायतका गनणवय 
कायावन्ियनका लागग गनुवपने कायवहरु गने तथा गनणवय कायावन्ियनको अगभलेि 
रािी कानून बमोजिम वििरण पठाउनपुने गनकायहरुमा वििरण पठाउने; 

(३) गनणवय कायावन्ियनको क्रममा गनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस गलने, सकार गराउने, 
गजु्रकेो तारेि थमाउने लगायतका कायवहरु गने; 

(४) सगमगतको आरे्शले रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ालत िा गनकायबाट रोक्का भै 
आएको िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालतमा र्ाजिल चलान गनुवपने भए सो गने; 

(५) गनणवय बमोजिम गललाम गने लगायतका अन्य कुनै काम गनुवपने भए सो समेत 
गने; तथा 

(६) लेजिए रे्जि बाहेकको कुनै कायव गनणवय कायावन्ियनको क्रममा गनुवपने भएमा 
सगमगत समि पेश गरी आरे्श बमोजिम गने । 

 (ि) अगभलेि संरिण सम्बन्धीाः 
(१) अगभलेि शािाको रेिरे्ि गरी गनणवय भएका गमगसल सरुजित राख्न े र कानून 

बमोजिम सिाउनेपने कागिहरु सिाउने; 
(२) गनणवय भएका गमगसलहरुमा कागिात िाँच गरी र्रुुस्त रहेनरहेको हेने र गमगसल 

कानून बमोजिम गरी र्रुुस्त अिस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोजिम सिाउने कागिको वििरण तयार गरी सो वििरण सरुजित रहन े
व्यिस्था गने; 

(४) अगभलेि शािामा प्राप्त भएको गमगसलहरुको सालबसाली अगभलेि राख्न े र 
आिश्यकतानसुार वििरण तयार गने; तथा 

(५) कुनै अर्ालत िा गनकायबाट अगभलेिमा रहेको गमगसल िा कुनै कागिात माग भै 
आएमा रीतपूिवक पठाउने र वफताव प्राप्त भएपगछ रीतपूिवक गरी सरुजित राख्न े। 

५१. उिरुी प्रशासक िा अगभलेि प्रशासकको आरे्श उपरको गनिेर्नाः (१) यस ऐन बमोजिम उिरुी 
प्रशासक िा अगभलेि प्रशासकले गरेको आरे्श िा कारिाही उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श िा 
कारिाही भएको पाँच दर्नगभत्र सगमगत समि गनिेर्न दर्न सक्नेछ । 



  (२) सगमगतले उपर्फा (१) बमोजिम पेश भएको गनिेर्न उपर सनुिुाइव गरी गनिेर्न पेश भएको 
बवढमा सात दर्न गभत्र गनिेर्न उपरको कारिावह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्न उपर 
आरे्श िा गनणवय गनुवपूिव केवह बझु्नपुने भए सो बझेुर मात्र गनणवय िा आरे्श गनुवपनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

मेलगमलाप सम्बन्धी व्यिस्था 

५२. गमलापत्र गराउनाेः (१) सगमगतले प्रचगलत कानून बमोजिम गमलापत्र हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीमा 
गमलापत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) वििार्का पिहरूले गमलापत्रको लागग अनसूुची-९ बमोजिमको ढाँचामा गनिेर्न दर्एमा सगमगतले 
उिरुीमा गमलापत्र गराउन उपयिु रे्िेमा गमलापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम पिहरूले दर्एको गनिेर्नको व्यहोरा सगमगतले र्िैु पिलाइव सनुाइव 
त्यसको पररणाम सम्झाइव पिहरूको गमलापत्र गने सम्बन्धमा सहमगत रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजिम सनुाउँर्ा पिहरूले गमलापत्र गनव मञ्जुर गरेमा सगमगतले पिहरूको 
गनिेर्नमा उललेि भएको व्यहोरा बमोजिमको गमलापत्र तीन प्रगत तयार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोजिमको गमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइव पढीबाँची सनुाइव गमलापत्र गनव 
मञ्जुर भएमा पिहरूको सवहछाप गराइव सगमगतका सर्स्यहरूले गमलापत्र कागि अनसूुची-१० बमोजिमको 
ढाँचामा प्रमाजणत गरी एक प्रगत सगमगतले अगभलेिको लागग गमगसलमा राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रगत बार्ी 
तथा प्रगतबार्ीलाइव दर्नपुनेछ । 

   

५३. मेलगमलाप गराउन सक्नाेः (१) सगमगतले प्रचगलत कानून बमोजिम गमलापत्र गनव गमलने उिरुीमा 
पिहरूबीच मेलगमलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूले िनुसकैु तहमा विचाराधीन रहेको प्रचगलत कानूनले मेलगमलापको माध्यमबाट 
समाधान गनव सवकने वििार्मा वििार्का पिले संयिु रूपमा सगमगत समि गनिेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम गनिेर्न दर्एकोमा मेलगमलापबाट उिरुीको गनरोपण हनु उपयिु 
रे्जिएमा सगमगतले त्यस्तो उिरुी मेलगमलापको माध्यमबाट गनरोपण गनव लेजि पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजिमको आरे्शपगछ मेलगमलाप सम्बन्धी कारिावह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 
मेलगमलाप गराइवदर्नपुनेछ । 

  (५) मेलगमलाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 



५४. उिरुी गनणवय गनेाः (१) सगमगतले यस ऐन बमोजिम मेलगमलापको माध्यमबाट उिरुीको गनरोपण 
गनव प्रवक्रया बढाएकोमा मेलगमलापको माध्यमबाट उिरुीको गनरोपण हनु नसकेमा पिहरूलाइव उिरुीको 
पेशी तारेि तोवक कानून बमोजिम कारिाही गरी सनुिाइव तथा गनणवय गने प्रवक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा 
(२) बमोजिमको उिरुीमा मेलगमलाप िा गमलापत्र हनु नसकेमा सगमगतले अगधकार िेत्र रहेको अर्ालतमा 
िाने भगन सनुाइवदर्नपुनेछ । 

५५. मेलगमलाप िा गमलापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन कुनै 
उिरुीमा गमलापत्र गराउँर्ा उिरुीको प्रकृगत िा गमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइव चलेको 
कुनै वििार् िा सािविगनक तथा सरकारी सम्पजि िा वहतमा असर पने रे्जिएमा सगमगतले त्यस्तो वििार्मा 
गमलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइव अन्य व्यहोराबाट मात्र गमलापत्र गनव चाहेमा भने गमलापत्र 
गराइवदर्नपुनेछ । 

५६. मेलगमलापको लागग प्रोत्साहन गनेाः (१) सगमगतले सगमगत समि सनुिाइवको लागग पेश भएको 
उिरुीमा मेलगमलाप हनुसक्ने सम्भािना रहेको रे्िेमा पिहरूलाइव मेलगमलापको लागग तारेि तोक्न 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको तारेिको दर्न सगमगतले वििार्का पि तथा विपि, उपजस्थत 
भएसम्म पिले पत्याइव साथै गलइआएका अन्य व्यजि समेत उपजस्थत गराइव मेलगमलापको लागग छलफल 
गराइव पिहरूको बीचमा सहमगत भएमा सहमगत भए बमोजिम गमलापत्र कागि तयार गनव लगाइव गमलापत्र 
गराइवदर्नपुनेछ । 

  (३) उिरुीमा तोवकएको म्यार्मा सगमगत समि उपजस्थत नभएको िा उपजस्थत भएर पगन तारेि 
गिुारी वििार्मा तारेिमा नरहेको पि अथिा वििार्मा पि कायम नभएको भए तापगन वििार्को 
पेटबोलीबाट उिरुीको पि कायम हनुे रे्जिएको व्यजि समेत मेलगमलापको लागग उपजस्थत भएमा 
सगमगतले मेलगमलाप गराइव गमलापत्रको कागि गराइवदर्नपुनेछ । 

५७. प्रारजम्भक सनुिाइव पूिव मेलगमलापाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुिाइवको लागग सगमगत समि 
उिरुी पेश हनुपूुिव उिरुीमा मेलगमलाप हनुसक्ने अिस्था रे्जिएमा िा पिहरूले सो व्यहोराको गनिेर्न 
गलइव आएमा गमलापत्रको व्यहोरा िलेुको कागि तयार गरी सगमगत समि पेश गनवसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाव गमलापत्रमा अजन्तम सहमगत निटेुको भए तापगन पिहरू 
मेलगमलापको लागग प्रवक्रयामा िान सहमत भएमा उिरुी प्रशासकले पिहरूको गनिेर्न गलइव उिरुीमा 
मेलगमलापको लागग मेलगमलापकताव समि पठाउने आरे्शको लागग सगमगत समि पेश गनवसक्नेछ । 



५८. मेलगमलापकतावको सूची तयार गनेाः (१) सगमगतले मेलगमलापको कायव गराउनको लागग रे्हाय 
बमोजिमको योग्यता पगेुको व्यजिहरूको वििरण िलुाइव सम्भावित मेलगमलापकतावको सूची तयार गनेछाः 

 (क) कजम्तमा माध्यगमक तह उजिणव गरेको;  
 (ि) कुनै रािनीगतक र्ल प्रगत आस्था रािी रािनीगतमा सवक्रय नरहेको; तथा 
 (ग) स्थानीय स्तरमा समािसेिीको रुपमा पवहचान बनाएको । 

 (घ)  मेलगमलापकतावको ४८ घण्टा तागलम गलइ मेलगमलापकतावको कायव गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषव उमेर परुा भएको । 

 (च)  माथी योग्यतामा िनु सकैु कुरा लेजिएको भएता पगन तागलम गलइ हाल काम 
 गरररहेकाको हकमा गनिलाइ गनरन्तरता दर्न सवकन े। 

  (२) मेलगमलापकतावको सूची तयार गरेपगछ सगमगतले सूची सभा समि पेश गरी अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम सूची अनमुोर्न भएपगछ सगमगतले सािविगनक िानकारीको लागग सूचना 
प्रकाशन गनुवपनेछ तथा मेलगमलापको लागग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइव सो सूची उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

५९. मेलगमलापकतावको सूची अद्यािगधक गनेाः (१) सगमगतले र्फा ५९ बमोजिम तयार भएको सूची 
प्रत्येक िषव अद्यािगधक गनुवपनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषव अद्यािगधक गरेको मेलगमलापकतावको सूची सगमगतले सभाबाट अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोजिम मेलगमलापकतावको सूचीमा सूचीकृत हनु योग्यता 
पगेुको व्यजिले सगमगत समि सूचीकृत गररपाउनको लागग अनसूुची-११ बमोजिमको ढाँचामा गनिेर्न 
दर्नसक्नेछ । 

६०. मेलगमलापकतावको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सगमगतले र्फा ६० बमोजिम मेलगमलापकतावको सूची 
अद्यािगधक गर्ाव रे्हायको अिस्थाका मेलगमलापकतावको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) गनिको मतृ्य ुभएमा; 
(ि) गनिले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइवपाउँ भने्न गनिेर्न दर्एमा; 
(ग) गनिले नैगतक पतन रे्जिन ेफौिर्ारी अगभयोगमा सिाय पाएमा; 
(घ) गनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोमा सो संस्था िारेि िा विघटन भएमा; र 

(ङ) सगमगतले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बमोजिम गनिलाइव सूचीबाट हटाउने गनणवय 
गरेमा । 

(च)  बसइ सराइ गरेमा । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम सूचीबाट नाम हटाइएका मेलगमलाप कतावहरूको नामािली सगमगतले 
सािविगनक सूचनाको लागग प्रकाशन गनुवपनेछ । 



६१. मेलगमलापको लागग समयािगध तोक्नाेः (१) सगमगतले यस ऐन बमोजिम मेलगमलाको लागग 
मेलगमलापकताव पठाउँर्ा बवढमा गतन मवहना सम्मको समय तोवक पठाउनेछ । 

  (२) मेलगमलापको लागग पठाउँर्ा सामान्यतयााः िवढमा तीनिना बाट मेलगमलाप गराउने गरी 
तोक्नपुनेछ ।   

६२. मेलगमलापकतावको छनौटाः (१) सगमगतले मेलगमलाप गराउने कायवको लागग वििार्का पिहरूलाइव 
एक िना मेलगमलापकतावको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाव पिहरूबीचमा एकिना मेलगमलापकतावको लागग सहमगत नभएमा 
सगमगतले पिहरूको सहमगतमा गतन िना मेलगमलापकतावको छनौट गनुवपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेलगमलापकतावको नाममा सहमगत हनु नसकेमा सगमगतले मेलगमलापकतावको 
सूचीमा रहेका मेलगमलापकतावहरू मध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक िना मेलगमलापकताव छनौट गनव लगाइव 
तेस्रो मेलगमलापकताव छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उिरुीका सबै पिको सहमगतमा मेलगमलापकतावको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजिम 
मेलगमलापकताव हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा संस्थाबाट मेलगमलाप प्रवक्रया अगािी बढाउन सहमत 
भै गलजित गनिेर्न दर्एमा सगमगतले त्यस्तो व्यजि िा संस्थालाइव मेलगमलापकताव तोवकदर्नपुनेछ । 

६३. मेलगमलापकतावको पररितवनाः (१) सगमगतले रे्हायको अिस्था परर पिहरूले गनिेर्न दर्एको 
अिस्थामा मेलगमलापकताव पररितवन गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बमोजिम मेलगमलापकतावको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएमा; 
(ि) पिहरूले पारस्पररक सहमगतमा मेलगमलापकताव हेरफेर गनव मञ्जुर भएमा;  

(ग) वििार्को कुनै पिले मेलगमलापकताव प्रगत अविश्वास रहेको गलजित िानकारी 
गराएमा; 

(घ) कुनै कारणले मेलगमलापकतावले मेलगमलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएमा; 
(ङ) वििार्को विषयिस्तमुा मेलगमलापकतावको कुनै स्िाथव रहेको मेलगमलापकतावले 

िानकारी गराएमा िा कुनै स्रोतबाट सगमगत समि िानकारी भएमा; तथा 
(च) मेलगमलापकतावले मेलगमलापकतावको हैगसयतले कायवगर्ाव र्फा ६६ तथा अन्य 

प्रचगलत कानून बमोजिम पालन गनुवपने आचरण पालन नगरेमा । 

  (२) मेलगमलापकताव पररितवनको कारणले तोवकएको समयमा मेलगमलापको कायव सम्पन्न हनु 
नसक्न ेभएमा सगमगतले बवढमा एक मवहना सम्मको समय थप गनव सक्नेछ । 

६४. मेलगमलापको लागग पठाउँर्ा गने प्रवक्रयााः (१) सगमगतले कुनै उिरुी मेलगमलापको लागग 
मेलगमलापकताव समि पठाउँर्ा पिहरूलाइव मेलगमलापकतावको सम्पकव  उपलब्ध गराइव मेलगमलापकताव 
समि उपजस्थत हनुे तारेि तोवक रे्हाय बमोजिमको कागि साथै राजि लेजिपठाउनपुनेछाः 



(क) उिरुीको सारसंिेप िा मखु्य मखु्य कागिातको प्रगतगलपी; 
(ि) उिरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाम, थर, ितन र उपलब्ध भएसम्म 

टेगलफोन नम्बर, इवमेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकव  वििरण; तथा 
(ग) मेलगमलाप सम्बन्धी प्रवक्रया सम्पन्न गनुवपने स्थान र समय । 

  (२) मेलगमलापकतावले सगमगत समि माग गरेमा उिरुीका कागिातहरूको नक्कल उपलब्ध 
गराउनपुनेछ । 

  (३) मेलगमलापको लागग तोवकएको समय सम्पन्न भएको सात दर्न गभत्र उिरुीको पिहरू सगमगत 
समि उपजस्थत हनुे गरी तारेि तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन मेलगमलापकतावले तोवकएको समय 
अगािै उिरुी सगमगत समि वफताव पठाउने गनणवय गरेमा सो गनणवयको िानकारी भएको सात दर्न गभत्र 
पिहरूलाइव सगमगत समि उपजस्थत हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६५. मेलगमलापमा अिलम्बन गनुवपने प्रवक्रयााः (१) सगमगतले पिहरूको सहमगतमा मेलगमलापको लागग 
छलफल गने तथा अन्य कायव गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेलगमलापकतावलाइव सोको िानकारी 
उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  तर पिहरूको सहमगतमा मेलगमलापकतावले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनव बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाइव उपर्फा (१) बमोजिम मेलगमलापकतावले तोकेको स्थानमा तोवकएको समयमा 
उपजस्थत हनुे र्ावयत्ि रहनछे । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिमको र्ावयत्ि पिहरूले परुा नगरेमा मेलगमलापकतावले मेलगमलापको 
प्रवक्रया बन्र् गरी सगमगतलाइव सोको गलजित िानकारी गराइव उिरुीको कागिात वफताव पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेलगमलापको क्रममा मेलगमलापकतावले पिहरूबीचमा सहिकतावको भगूमका गनेछ र उि 
भगूमका गनिावह गने क्रममा गनिले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग समेत एकल िा सामूवहक िाताव 
गनवसक्नेछाः 

(क) वििार्को विषयमा िानकारी रहेको उिरुीका पिले रोिेको व्यजि; तथा 
(ि) वििार्को विषयिस्तकुो बारेमा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्मी । 

  (५) मेलगमलापकतावले पिहरूको सहमगतमा पिहरूसँग रे्हाय बमोजिम िाताव गनवसक्नेछाः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्तिाताव; तथा 
(ि) टेगलफोन िाताव, गभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िातावलाप । 

  (६) प्रचगलत कानून तथा यस ऐनको मान्यता विपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहमगतमा 
मेलगमलापकतावले मेलगमलापको कायवविगध गनधावरण गनवसक्नेछ । 

६६. मेलगमलापकतावको आचरणाः (१) मेलगमलापकतावले रे्हाय बमोजिमको आचरण पालन गनुवपनेछाः- 

(क) मेलगमलाप सम्बन्धी कारिाही गनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुवपने; 



(ि) कुनै पिप्रगत झकुाि, आग्रह, पूिावग्रह नराख्न ेिा रािेको रे्जिने कुनै आचरण िा 
व्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइव िर, त्रास, झकु्यान िा प्रलोभनमा पारी मेलगमलाप गराउन नहनुे; 
(घ) वििार् कायम रहेको अिस्थामा वििार्को कुनै पिसँग आगथवक कारोबारमा सँलग्न 

नहनुे; 
(ङ) मेलगमलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचगलत कानून तथा अन्य स्थावपत मान्यता विपरीत 

आचरण गनव नहनुे; 
(च) मेलगमलापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानिनक, सर्भािपूणव र सबै पिप्रगत समान 

व्यिहार कायम गने; 

(छ) मेलगमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरेको विषयिस्तकुो गोपनीयता कायम राख्न;े 
तथा 

(ि) मेलगमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिात िा िस्त ुप्रवक्रया सम्पन्न 
भएपगछ िा गनि प्रवक्रयाबाट अलग भएपगछ सम्बजन्धत पिलाइव सरुजित वफताव गने 
। 

  (२) सगमगतले कुनै मेलगमलापकतावले उपर्फा (१) बमोजिमको आचरण पालना नगरेको उिरुी परी 
िा सो विषयमा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी छानविन गर्ाव व्यहोरा दठक रे्जिए त्यस्तो मेलगमलापकतावलाइव 
मेलगमलापकतावको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६७. गलित तयारी र गमलापत्राः (१) मेलगमलापकतावले पिहरुसँगको छलफल पश्चात मेलगमलापको लागग 
र्िैु पि सहमत भएकोमा गमलापत्र गराइव सहमगत भएको विषयिस्त ुबमोजिमको गमलापत्रको गलित तयार 
गरर सगमगत समि पठाउनपुनेछ । 

   

६८. मेलगमलाप नभएको उिरुीमा गनुवपने कारिाहीाः (१) मेलगमलापकतावले पिहरु बीचमा मेलगमलाप 
हनु नसकेमा सो व्यहोरा िलुाइव प्रगतिेर्न तयार गरी वििार्का सबै कागिात सवहत सगमगतमा वफताव 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाव मेलगमलापकतावले पिहरुलाइव सगमगत समि हािीर हनु िाने 
बवढमा सात दर्नको म्यार् तोवक पठाउन ुपनेछ । 

६९. मेलगमलाप नभएको उिरुीमा गनणवय गनुवपनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को विबार्मा 
सगमगतले मेलगमलापको लागग पठाएको उिरुीमा पिहरुबीच मेलगमलाप हनु नसवक मेलगमलापकतावको 
प्रगतिेर्न सवहत प्राप्त हनु आएमा कानून बमोजिम कारिाही गरी गनणवय गनुवपछव ।  

  (२) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन रे्हाय बमोजिमको उिरुीमा अगधकारिेत्र 
ग्रहण गने सम्बजन्धत अर्ालत िा गनकायमा उिरुी गनव िान ुभगन सनुाइव पठाइवदर्नपुछवाः- 



(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजिमको वििार्मा; तथा 
(ि) कुनै अर्ालत िा गनकायबाट मेलगमलापको लागग प्रवेषत भएको वििार्मा 

। 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ि) बमोजिमको वििार्मा सम्बजन्धत अर्ालत िा गनकायमा पठाउँर्ा 
हाजिर हनु िाने तारेि तोकी पठाउने तथा गमगसल समेत नक्कल ििा गरी अगभलेि राजि सक्कल गमगसल 
सम्बजन्धत अर्ालत िा गनकायमा पठाउनपुनेछ । 

७०. मेलगमलाप र्स्तरुाः मेलगमलापमा िाने वििार्को हकमा मेलगमलापकतावले पिहरुले सहमगतमा दर्न 
मञ्जुर भएरे्जि बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तरु लाग्नछैेन । तर पिहरूको सहमगतमा मेलगमलापकतावले 
पिहरुबाट बढीमा रु ५००।-/५००।- गलन पाउनेछन ।  

७१. समरु्ाय स्तरमा हनु ेसामरु्ावयक मेलगमलाप प्रिधवन गनव कमवचारी तोक्न सक्नाेः (१)सगमगतले स्थानीय 
स्तरमा मेलगमलाप प्रिध्र्वन गनवको लागग कायवपागलकामा अनरुोध गरेमा कमवचारी िटाइव समरु्ाय स्तरमा 
मेलगमलापको प्रिध्र्वनात्मक कायवक्रम गनव सवकनेछ । 

(२) समरु्ाय स्तरमा हनुे सामरु्ावयक मेलगमलापको हकमा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा 
अनभुि नभएका मेलगमलापकताविाट मेलगमलाप गराउन िाधा पने छैन । 

(२) सगमगतले समरु्ायस्तरमा हनुे सामरु्ावयक मेलगमलापको कायवविगध तोके िमोजिम हनुेछ । 

पररच्छेर्-९ 

गनणवय कायावन्ियन सम्बन्धी व्यिस्था 

७२. सजचिालयको जिम्मेिारीाः कायवपागलकाको प्रत्यि गनयन्त्रण र गनरे्शनमा रवह सगमगतको गनणवय 
कायावन्ियन गने गराउने सम्बन्धी सम्पूणव कायवको रेिरे्ि गने जिम्मेिारी िहन गनुवपनेछ । 

७३. सहयोग गनुवपनेाः (१)गाउँपागलका कायावलय तथा सो अन्तगवतका सबै ििा कायावलय तथा अन्य 
कायावलयले यस ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोजिम सगमगतले गरेको गनणवय बमोजिम व्यजि िा संस्था िा 
अन्य कसैसँग असलु गनुवपने िरीिाना िा अन्य रकम असलुउपर गनव सहयोग गनुवपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोजिम सगमगतले असूल गनवपने िरीिाना, गबगो िा अन्य कुनै 
प्रकारको रकम असलुउपर नभइव उपर्फा (१) मा उललेि भए बमोजिमका कायावलयहरुले कुनै गसफाररश 
िा कुनै कायव गररदर्नेछैनन । 

७४. असलु उपर गनेाः (१) अगभलेि प्रशासकले सगमगतको गनणवय बमोजिम कुनै पिसँग िरीिाना िा 
गबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असलु उपर गनुवपने भएमा सो पिले िरीिाना गतनव बझुाउन लयाएमा बजुझ 
सर्रस्याहा गरी िरीिानाको लगत किा गनुवपनेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बमोजिम असलुउपर नभएमा लगत रािी सम्बजन्धत पिको नाम नामेसी तथा 
िरीिाना रकम समेतको वििरण गाउँपागलका/नगरपागलकाको कायावलयका साथै सबै ििा कायावलयमा 
समेत अगभलेिको लागग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्धत कायावलयहरुले उपर्फा (२) बमोजिम लेजि आएमा त्यस्तो पिसँग िरीिाना रकम 
असलुउपर गरी अगभलेि शािामा सर्रस्याहा गनव पठाउनपुनेछ । 

   

७५. भरीभराउ गनेाः (१) सगमगतले यस ऐन बमोजिम गरेको कुनै गनणवय बमोजिम कुनै पिले रािेको 
र्स्तरु, िा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइव पाउने भएमा भराइव पाउने पिले भरी दर्नपुने 
पिको त्यस्तो रकम भराइव दर्नपुने स्रोत िलुाइव अनसूुची-१२ बमोजिमको ढाँचामा गनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम गनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक िाता िा कुनै सहकारी िा 
बचत संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा गललाम गबक्री गरी असलु उपर गनुवपने अिस्था भएमा कुनै 
अचल सम्पजिको व्यहोरा िलुाइव गनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिमको गनिेर्नमा र्फा ७८ बमोजिमको वििरण िलुाइव गनिेर्न दर्नपुनेछ  

७६. चलन चलाइवदर्नाेः (१) सगमगतले यस ऐन बमोजिम गरेको कुनै गनणवय बमोजिम कुनै सम्पजि िा 
अगधकार िा कुनै विषयिस्त ुिा सेिा िा अन्य कुनै विषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्तो चलन 
पाउने विषयको वििरण िलुाइव अगभलेि प्रशासक समि अनसूुची-१३ को ढाँचामा गनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम गनिेर्न परेमा अगभलेि प्रशासकले गनणवय बमोजिमको विषयको चलन 
चलाइवदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ुपने सम्पजिको र्फा ७८ बमोजिमको 
वििरण िलुाउनपुनेछ । 

७७. सम्पजिको वििरण िलुाउनपुनेाः भररभराउ गनव िा चलन चलाइ पाउनको लागग गनिेर्न दर्न े
वििार्को पिले गनिेर्नमा सम्पजिको वििरण उललेि गर्ाव रे्हाय बमोजिमको वििरण िलुाउन ुपनेछाः- 

  (क) अचल सम्पजिको वििरण 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार वकलला; 
(२) घर िग्गाको वकिा नम्बर तथा िेत्रफल;;    

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

(४) घर िग्गाको अिजस्थती आिास िा औद्योगगक िा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पदक्क सिकसँग िोगिएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्िागमत्ि रहेको व्यजिको नाम थर साथै स्िागमत्ि भन्र्ा फरक 

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

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



  (ि) चल सम्पजिको वििरणाः 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउँ तथा भोग िा गनयन्त्रण राख्नकेो नाम थर; 

(२) बैँक िातामा रहेको नगर् भए िातािालको साथै बैँक तथा शािाको नाम; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भावित गबवक्र मूलय; तथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृगत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको 

साइि र सँख्या । 

७८. सम्पजि रोक्का राख्नाेः (१) अगभलेि प्रशासकले र्फा ७५ िा ७६ बमोजिम गनणवय कायावन्ियनको 
लागग गनिेर्न परेपगछ रे्िाइएको सम्पजिको हकमा आिश्यक पने िगत िेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धमा गनणवयको 
लागग कायावपागलका समि पेश गने र कायवपागलकाबाट रोक्का राख्न ेगनणवय गरेपछी गनणवय बमोजिम िेथा 
रोक्का राख्नको लागग सो िेथा र्ताव रहेको कायावलय िा रजिषे्ट्रशन गने कायावलयमा लेजि पठाउनपुनेछ । 

  (२) बाली, ब्याि, बहाल लगायतको सम्पजिको हकमा गनिेर्न परेको बवढमा र्इुव दर्न गभत्र सम्पजि 
तायर्ात गनव लगाइव तायर्ात गर्ावको समयमा नै आिश्यक पने िगत सम्पजि िा सोबाट प्राप्त हनुे बाली, 
बहाल, ब्याि, मनुाफा आदर् आय गनयन्त्रण गनुव िा रोक्का राख्नपुछव र त्यसको भपावइव सम्बजन्धत पिलाइव 
दर्नपुछव । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ि) बमोजिमको सम्पजिको हकमा भररभराउको लागग आिश्यक पने 
िगत सम्पजि रोक्का रािी रोक्काको सूचना आिश्यकताअनसुार लेिा शािा िा सम्बजन्धत बैँक िा सम्बजन्धत 
गनकायमा तरुुन्त लेजि पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पगत रोक्का सम्िजन्ध  आरे्श अनसूुची १४ बमोजिम हनुेछ । 

 
७९. सम्पजि गललाम गर्ाव अपनाउनपुने कायवविगधाः (१) कायवपागलकाले यस ऐन बमोजिम भरीभराउ गनुवपने 

गबगो िा कोटव फी िा त्यस्तै कुनै रकम असलुउपर गनव र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोजिम सम्पजिको 
वििरण िलुाइव र्िावस्त परेमा त्यस्तो रकम भरी दर्नपुने व्यजिलाइव बझुाउनपुने रकम बझुाउन सात 
दर्नको म्यार् दर्इव सूचना िारी गनुवपछव । 

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

  (३) र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी गबगो िा कुनै अर्ालत िा गनकाय िा गाउँपागलका/नगरपागलका िा 
सगमगतको गनणवयले असलु उपर गनुवपने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असलुउपर हनुपुने व्यजिले बझुाउन 
नलयाएमा गनिको िनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेमा तायर्ात गरी रोक्का राख्नपुछव । 

  (४) उपर्फा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन िेथा िमानत िा कुनै प्रकारको नगर् 
धरौट र्ाजिल गरेको हकमा सो सम्पजिबाट िाम्ने िगत रकमको लागग उपर्फा (३) बमोजिम गरररहनपुरै्न 
।   

  (५) उपर्फा (४) बमोजिम मोल कायम भएपगछ उि अचल सम्पजिको गललामको सूचना सम्बजन्धत 
पिलाइव दर्इव सिवसाधारणको िानकारीको लागग गललाम हनुे गमगत र सम्पजिको वििरण सवहतको सािविगनक 



सूचना गाउँपागलका, जिलला प्रशासन कायावलय, जिलला अर्ालत, जिलला समन्िय सगमगतको कायावलय तथा 
कोष तथा लेिा गनयन्त्रकको कायावलयमा टाँस्न लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बमोजिमको सूचनामा तोवकएको दर्नमा उि सूचनामा तोवकएको सम्पजि पञ्चवकते 
मोलबाट मागथ बढाबढ प्रवक्रया बमोजिम गललाम गनुवपनेछ । 

  (७) गललाम प्रवक्रयामा सम्भि भएसम्म जिलला अर्ालत, जिलला प्रशासन कायावलय िा स्थानीय 
प्रशासन कायावलय, स्थानीय प्रहरी कायावलय तथा गाउँपागलका िेत्र गभत्र रहेका अन्य सरकारी कायावलयका 
प्रगतगनगधलाइव रोहिरमा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बमोजिम गर्ाव उि सम्पजि कसैले पगन गललाम सकार नगरेमा सोवह प्रवक्रयाबाट 
पनुाः र्ोस्रोपटक गललाम गनुवपनेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाव पगन कसैले गललाम सकार नगरेमा भराइवपाउन े
पि गनिेर्कलाइव नै उि सम्पजि पञ्चवकते मोलमा सकार गनव लगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बमोजिम गर्ाव गनिेर्कले सम्पजि सकार गनव नचाहेमा पगछ अको िेथा िलुन 
आएका बित कानून बमोजिम गनेगरी गनिको गनिेर्न तामेलीमा रािी गललाममा चढाइवएको सम्पजि 
फुकुिा गरीदर्नपुछव ।      

  (१०) यस र्फामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन गाउँपागलकाको कुनै रकम असलु 
उपर गने क्रममा गललाम गर्ाव कसैले सकार नगरेमा िगतमा सकार हनु्छ त्यगतमा नै सो सम्पजि गललाम 
गरी प्राप्त रकम सर्रस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोजिम अन्य सम्पजि िा प्रवक्रयाबाट 
असलुउपर गनुवपनेछ ।  

८०. तायर्ात गने प्रवक्रयााः (१) अगभलेि प्रशासकले र्फा ७९ बमोजिम सम्पजि तायर्ात गनुवपर्ाव 
कजम्तमा ििा सजचि स्तरको कमवचारी िटाइव त्यस्तो अचल सम्पजिको चलनचलतीको मूलय स्पष्ट िलुन े
गरी तायर्ात गनवलगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बमोजिम तायर्ात गने कमवचारीले तायर्ात गनुवपने सम्पजिको चलनचलतीको 
मूलय कायम गने प्रयोिनले पञ्चवकते मोल कायम गरी मचुलुका ििा गरी अगभलेि प्रशासक समि 
प्रगतिेर्न सवहत पेश गनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम पञ्चवकते मोल कायम गर्ाव रे्हाय बमोजिमक कुरालाइव आधार गलइव 
कायम गनुवपनेछाः 

(क)  गनिेर्कले गनिेर्नमा िलुाएको मूलय; 

(ि) गनणवयमा उललेि भएको भए सो मूलय;    

(ग) पिले िमानत िा कुनै अन्य प्रयोिनको लागग कायवपागलका समि गनिेर्न दरँ्र्ा 
िलुाएको मूलय; 

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

(ङ) मालपोत कायावलयले कायम गरेको न्यूनतम मूलय; 

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



(छ) पञ्चवकते मोल कायम गनुवभन्र्ा तत्काल अगािै कुनै िररर्गबवक्र भएको भए सो 
मूलय । 

स्पवष्टकरणाः “पञ्चवकते मोल” भन्नाले अचल सम्पजि गबवक्र गनुवपर्ाव गबवक्रहनुे न्यनुतम 
मूलयलाइव सम्झनपुछव । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजिम गर्ाव रे्हाय बमोजिमको कुरालाइव समेत ध्यानमा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योगगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायत सिक सञ्जालसँग  िोगिएको छ 

िा छैन; तथा 
(ि) नगरिेत्रगभत्र पने घरको हकमा घरको ितवमान अिस्था सम्बन्धमा प्राविगधक 

मलुयाँकन प्रगतिेर्न । 

८१. िाम्निेगत मात्र गललाम गनुवपनेाः (१) कायवपागलकाले र्फा ८० बमोजिम गललाम गर्ाव असलुगनुवपने 
बाँवक िाम्ने िगत सम्पजिमात्र गललाम गनुवपनेछ ।       

  (२) सम्पजि गललाम गर्ाव सकार भएको रकम असलुउपर गनुवपने भन्र्ा बवढ भएमा सो बवढ भएको 
िगत रकम सम्पजििाल पिलाइव वफताव गरीदर्नपुछव । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजिम रकम वफताव पाउने पि गललाम गर्ावको बित उपजस्थत नभएको भए 
रकम वफताव गलन आउनभुनी गनिको नाममा सात दर्नको सूचना िारी गरीजझकाइव रकम वफताव गनुवपछव । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजिम गर्ाव सम्बजन्धत पि रकम वफतावगलन नआएमा उि रकम सजञ्चतकोषमा 
र्ाजिल गरी आम्र्ानीबाँगध सर्रस्याहा गनुवपछव । 

  (५) अगभलेि प्रशासकले र्फा ८० बमोजिम गललाम गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाममा 
सम्पजि र्ताव नामसारीको लागग सम्बजन्धत कायावलय िा गनकायमा पत्राचार गरी गनिलाइव सम्पजिको 
चलनपूिी उपलब्ध गराइव आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइवदर्नपुछव ।  

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन र्फा ८० बमोजिमको गललाम प्रवक्रया 
अगािी बवढसकेपगछ भराउनपुने रकम बझुाउन लयाए पगन सो रकम नबजुझ सम्पजि गललाम गनुवपनेछ । 

८२. गललाम उपरको उिरुीाः यस ऐन बमोजिम भएको गललामको प्रवक्रयामा जचि नबझु्ने पिले िनु 
प्रवक्रया उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न गभत्र सगमगत समि उिरुी पेश गरी भएको आरे्श 
बमोजिम गनुवपनेछ । 

८३. गबगो भराउँर्ा िा चलनचलाउँर्ा लागेको िचवाः यस ऐन बमोजिम गबगो भराउँर्ा िा चलनचलाउँर्ा 
लागेको िचव गबगो भरीदर्नपुने िा चलनदर्नपुने सम्बजन्धत पिले व्यहोनुवपनेछ ।    

८४. यथाजस्थगतमा राख्नाेः कायवपागलकाले यस ऐन बमोजिम चलनचलाइव माग्न िा गबगो भराइवपाउन कुनै 
सम्पजि रे्िाइव गनिेर्न परेपगछ गबगो भराउने िा चलनचलाउने कायव सम्पन्न नभएसम्मको लागग उि 
सम्पजि हकहस्तान्तरण गनव, भत्काउन, गबगानव तथा कुनै प्रकारको गनमावण कायव गरी उि सम्पजिको 
स्िरुप पररितवन गनव नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धत पिको नाममा आरे्श िारी गरी उि सम्पजि 
यथाजस्थगतमा राख्नपुनेछ ।     



८५. गनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अगभलेि प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बमोजिम भएको आरे्श 
विपररत कुनै सम्पजिको हक हस्तान्तरण िा स्िरुप पररितवन आदर् गरेको गनिेर्न परेमा उि गनिेर्न 
र्ताव गरी त्यस्तो गने पिको नाममा गतन दर्नको म्यार्  िारी गरी गनिलाइव हाजिर गराइव सो गनिेर्न 
सगमगत समि पेश गनुवपनेछ ।     

  (२) सगमगतले उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्न पेश हनु आएमा पिलाइव नयाँ उिरुी र्ताव गनव 
नलगाइव उि गनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी गनणवय गनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्नको 
व्यहोराबाट गनिेर्न सगमगतको िेत्रागधकार गभत्र नपने विषयमा परेको रे्जिएमा सगमगतले उि विषयमा 
िेत्रागधकार ग्रहण गने अर्ालत िा गनकाय समि िान सनुाइव दर्नपुनेछ । 

८६. चलनचलाउन े सूचनााः (१) अगभलेि प्रशासकले सगमगतको गनणवय बमोजिम चलन चलाइव पाउन 
गनिेर्न परेमा चलन चलाउने गमगत िलुाइव फलानो गमगतमा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन कमवचारी 
िवटइव आउने हुँर्ा सो गमगत अगािै घर िग्गा िागल गरीदर्न ुभगन चलन दर्नपुने पिको नाममा सूचना 
िारी गनुवपनेछ ।    

  (२) चलनदर्नपुने सम्पजि उिरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अगभलेि 
प्रशासकले सोवह पिको नाममा उपर्फा (१) बमोजिमको सूचना िारीगनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजिम तोवकएको गमगतमा िवटइविाँर्ा घरिग्गा िाली गरेको भए सम्बजन्धत 
कमवचारीले चलन चलाइव दर्एको मचुलुका ििागरी तथा घरिग्गा िाली नगरेको भए िाली गराइव चलन 
चलाइव चलन चलाएको मचुलुका ििा गरी प्रगतिेर्न साथ अगभलेि शािामा पेश गनुवपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

विविध 

८७. नक्कल गनिेर्नाः (१) सगमगत समि र्ताव रहेको उिरुीको कुनै सरोकारिाला पिले वििार्को 
गमगसलमा रहेको कुनै कागिपत्रको नक्कल गलनको लागग गनिेर्न दर्एमा सगमगतले उि पिलाइव सो 
कागिको नक्कल उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्धत पिले उिरुी शािामा रहेको गमगसलको 
नक्कल गलनपुर्ाव उिरुी प्रशासक तथा अगभलेि शािामा रहेको गमगसलको नक्कल गलनपुने भएमा अगभलेि 
प्रशासक समि गनिेर्न पेश गनुवपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएमा सम्बजन्धत कमवचारीले 
सोवह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोवह दर्न नभए सोको भोगलपलट नक्कल उपलब्ध 
गराउनेछ । 



  (४) उपर्फा (१) बमोजिम गनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उिरुीको लागग फरक फरक गनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (५) वििार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बमोजिमको गनिेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिामा कागिपत्रको 
फोटो जिच्ने अनमुगत मागेमा सो दर्नपुनेछ । 

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

८८. नक्कल र्स्तरुाः (१) सम्बजन्धत प्रशासकले र्फा ८८ बमोजिम नक्कल िा फोटो जिच्नको लागग 
गनिेर्न दर्नेपिसँग रे्हाय बमोजिमको र्स्तरु गलइव नक्कल उपलब्ध गराउनपुनेछाः 

(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रगत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; 
(ि) सगमगतको गनणवय कागिको हकमा प्रगत सक्कल पानाको प्रगत पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको 

र्रले; तथा 
(ग) गलित कागिपत्रको नक्कल नगलइव फोटो जिच्न चाहेमा प्रगत पानाको रू ५।–         

रुपैयाँको र्रले । 

  (२) उपर्फा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन प्रचगलत कानून बमोजिम नक्कल र्स्तरु 
नलाग्ने पिलाइव यस र्फा बमोजिमको र्स्तरु लाग्नछैेन । 

  (३) यस र्फा बमोजिम नक्कल उतार गरी लैिाने पिले नक्कल उतार गर्ाव लागेको िचवको व्यिस्था 
आफै गनुवपनेछ । 

८९. र्स्तरु उललेि गनेाः (१) नक्कल प्रमाजणत गने सम्बजन्धत प्रशासकले नक्कल प्रमाजणत गर्ाव नक्कल लैिान े
पिको नाम थर तथा उिरुीमा हैगसयतका साथै नक्कल उतार गरेिापत र्ाजिल गरेको र्स्तरु र नक्कल 
पाना समेत उललेि गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा िनाइव नक्कल प्रमाजणत गनुवपनेछ । 

   
९०. र्स्तरु चिुा नभइव नक्कल नदर्इनाेः सम्बजन्धत प्रशासकले यस ऐन बमोजिम नक्कल माग्ने पिले 

नक्कल उतार गर्ाव र्फा ८९ बमोजिम लाग्ने र्स्तरु र्ाजिल नगर्ावसम्म नक्कल दर्नेछैन र सो नक्कलको 
आगधकाररकता प्रमाजणत गनव पाउनेछैन ।  

९१. प्रचगलत कानून बमोजिम हनुाेः यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन उिरुीसँग सम्बजन्धत 
प्रचगलत कानूनमा कुनै कुरा लेजिएको भए सोमा लेजिए िगतको हकमा सोवह बमोजिम हनुेछ । 

९२. गनयम बनाउन ेअगधकाराः सगमगतले यस ऐनको प्रभािकारी कायावन्ियनको लागग आिश्यक गनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

अनसुूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 



                                                         उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरकेो 

यिवेदि-पत्र 

 

.............. जिलला  ............ गाउँपागलक  ाा/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं ......... .
 ...............िस्ने .................................................................................................को 

छोरा/छोरी/श्रीमगत 

िषव  ..................को .................................. ........................... .............गनिेर्क )प्रथम पि(  

विरुद्ध 

.............. जिलला  ............. .गाउँपागलका /नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं ......... .
 ...............िस्ने िषव  ..................को 

..................................................................................विपिी )र्ोस्रो पि(  

विषयाः सम्िन्ध विच्छेर् 

म गनम्न िुरँ्ाहरुमा लेजिए िमोजिम गनिेर्न गर्वछु : 

१. म गनिेर्क र यस वििार्को र्ोस्रो पिविच संित २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनसुार वििाह 
गररएको हो । वििाह भएपश्चात २ िषवसम्म अथावत २०७१ सालसम्म हामीविच समुधरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको 
गथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेत िायिन्म भएको छ । एक आपसमा लोग्न े
स्िास्नीविचको सहमगत र सहकायवमा छोरा िन्मेपछी क्रमशाः समस्या रे्जिँरै् िान थालयो । २०७१ सालको 
गतहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेँ  । २ पटकसम्म 
गलन गए ँ। तर गनिले गतमीसँग मेरो िीिन चलन सक्रै्न, म घर िान सजिन, गतमी िे गनुवपछव गर भगन ठािो 
ििाफ दर्न थागलन । के कारणले यस्तो हनु गयो भगन सोध्र्ा अि गतम्रो र मेरो सम्िन्ध छैन आफुिसुी गर र  
मलाई सम्पकव  नगर,गरेमा राम्रो हुँरै्न भगन धाक धम्की र त्रास मसेत दर्इन । लामो समयसम्म मन फकेला र 
घर आउगलन भगन पिी िसेँ तर आईनन । कररि ३ िषवपछी अथावत २०७४ साल भाद्र मवहनामा पनुाः गलन 
गए ँतर विपिी मसँग िोलरै् निोली घरगभत्र गछररन र साला िेठान पठाईशारीररक आक्रमण गने सम्मको कायव 
गरी मलाई तथानाम गागल गलौच गरे । मजुश्कलले ज्यान िोगाई गनराश भएर घर फवकव ए ँर अि र्ोस्रो पिश्रीमती 
मसँग पनुाः फवकव  आउने र र्ाम्पत्य िीिन समुधरु हनुे सम्भािना नभएकोले पाररिाररक वििार् गनरुपणका लागग 
यो गनिेर्न दर्न आएको छु ।  

२. यस सगमगतबाट र्ोस्रो पि जझकाई िे िो िझु्नपुछव िझुी वििार् गनरुपण गराईपाउँ ।  



३. यस गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलकाबाट िारी भएको स्थानीय न्यावयक 
कायवविगधको र्फा ....िमोजिम गनिेर्न र्स्तरु रु ...... , र्ोस्रो पि १ िनालाई म्यार् सूचना र्स्तरु रु ........., 
पाना २ को गनिेर्नको प्रगतगलपी र्स्तरु रु  .............समेत गरी िम्मा रु ......यसै गनिेर्नसाथ र्ाजिल गरेको 
छु ।  

४. यो गनिेर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ )२ (अनसुार यसै सगमगतको 
पर्वछ । अगधकारिेत्रगभत्र  

५. यो गनिेर्न हर्म्यार्गभतै्र छ र म गनिेर्कलाई यस विषयमा गनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ ।  

६. यस विषयमा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै गनकायमा कुनै प्रकारको गनिेर्न दर्एको छैन ।  

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

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

गनिेर्क 

नामाः  ............................. 

इगत संित ्............. साल...................मवहना......................गते.....................रोि शभुम ्।  



अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उिरुी र्ताव गरेको गनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

विषय:  उिरुी र्तावको गनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... बस्ने तपाइ  ........................ले  ....................बस्ने  .......................विरुद्धमा 
 ....................................... नंभनी उिरुी र्ताव गनव लयाएकोमा आिको गमगतमा र्ताव गरी र्ताव .

 ................कायम भएकोले यो गनस्सा िारी गररदर्एको छ ।  

 

अगधकृत कमवचारी 

र्स्तित:   ........  

गमगत:   ...........  

  



अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्यावयक सगमगत  

.......... गाउँपागलका/नगरपागलकामा ििा गररएको तारेि भरपाई 

 

िार्ी           प्रगतिार्ी 

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

मदु्दा  .................... 

गमगत ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही दर्न ........... बिे यस न्यावयक 
सगमगत/कायावलयमा उपजस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

िार्ी ................         प्रगतिार्ी ................ 

 

इगत संित ्............. साल...................मवहना......................गते.....................रोि शभुम ्।  

 

  



अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्यावयक सगमगत 

.......... गाउँपागलका/नगरपागलका 

बाट िारी भएको तारेिको पचाव 

 

िार्ी        प्रगतिार्ी 

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

मदु्दााः ...................... 

 

गमगत ............... मा .................... काम गनव ........ बिे हाजिर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटिालाको र्स्तित  

गमगत ................. 

 

  



अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

गलजित ििाफको नमूना 

न्यावयक सगमगत समि पेश गरेको 

गलजित ििाफ 

प्रथम पि 

................................जिलला  ......................गाउँपागलका /नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका ििा 
नं  ...........................िस्ने   ..................को ....................... (नाता सम्बन्ध उललेि गने ( िषव  .............

को.....................................................................स्ततुकतावगलजित ििाफ प्र  

र्ोस्रो पि 

.............. जिलला  ............. .गाउँपागलका /नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं ............... .
िस्ने ...................................................................को छोरा िषव  .........को 

....................................................................................................विपिी )गनिेर्क(  

विषय सम्िन्ध विच्छेर् । 

म गनम्न िुरँ्ाहरुमा लेजिए िमोजिम गनिेर्न गर्वछु : 

१. म गलजित ििाफ प्रस्ततुकताव र विपिी गनिेर्कविच संित २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनसुार 
वििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेत िायिन्म भएको दठक हो । 
२०७१ सालको गतहारमा माइत गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ 
पटकसम्म गलन आएको तर म घर नगएको,मैले विपिी गनिेर्कलाई र्ाम्पत्य िीिन चलन नसक्ने भनेको र मेरा 
र्ाईभाईले शारीररक आक्रमण गने सम्मको कायव गरेकोभगन कपोलकजलपत झठुा र हुँरै् नभएका गनराधार व्यहोरा 
उललेि गरी वििार् गरेको कुरा उललेि गनव चाहान्छु ।  

२. मलाई विपिी गनिेर्क समेत गमली गागल गलौच, िर, धाक, धम्की रे्िाई हातपात गरी घरबाट गनकाला 
गरेपछी म माइतीमा आई िसेकी हुँ । वििाह भएको केही िषवपछी विना कारण ममाथी विगभन्न वकगसमका आरोप 
लगाई अपमान गने, गाली गलौच गने लगायतका कामहरु हुँरै्गए । पररिारका अन्य सर्स्यहरुले म माथी घृणा 
गने, िोलचाल नगने िस्ता कायव गरेपगन विपिीबाट केही समय मलाई नै समथवन र सहयोग गरै् आएका गथए तर 
पछी विपिी गनिेर्क समेत उगनहरुसँगै गमले र मलाई ििरिस्त गरबाट गनकालने कायवमा सहभागी भए  । के 
कुन कारणले िा मेरो के गलतीले यसो गरेका हनु भगन िझु्र्ा िेलािेला र्ाइिो नलयाएको भगन माइती पिसमेतको  



आलोचना गने गरेका गथए । सायर् उगनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका कारण मलाई घरबाट गनकालीदर्एका हनुपुर्वछ 
। मैले कुनै गलती नगरेको र विपिी लोग्नेसँग पूिवित माया, सद्भाि र सम्मान यथाित रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको 
सम्िन्ध यथाित कायम गरीपाउँ ।  

३. घरबाट ििरिस्त गनकालेपछी ४ मवहनाको नािालक छोरा कािी च्यापेर माइती आएको झण्िै ३ िषवसम्म 
िेििर, सम्पकव विवहन िसी अवहले एक्कासी सम्िन्ध विच्छेर्को माग गरी गनिेर्न दर्न ुआफैँ मा आश्चयविनक लागेको 
छ, सत्य तथ्य िजुझ कानून िमोजिम गररपाउँ ।  

४. .........................बाट िारी भएको स्थानीय न्यावयक कायवविधीको र्फा ....जित ििाफ िमोजिम गल
िापत र्स्तरु रु ......यसै गनिेर्नसाथ र्ाजिल गरेको छु ।  

५. यो गलजित ििाफ म्यार्गभतै्र गलई म आफैं  उपजस्थत भएको छु ।  

६. यस विषयमा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै गनकायमा कुनै प्रकारको गनिेर्न दर्एको छैन ।  

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

गनिेर्क 

नामाः ................................... 

इगत संित  .................साल  .....................मवहना  .............. गते ....................रोि शभुम ्।  

 

 

  



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

  न्यावयक सगमगतबाट िारी भएको 

म्यार् सूचना 

.............................................................िस्ने .....................................................को नाउँमा  ........................................
गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका कायाांलयबाट िारी भएको १५ )पन्र (दर्ने सूचना  

 

...............................................िस्ने ....................................................................ले तपाईंको विरुद्ध 
...................................न र्ताव गरेको हुँर्ा सो को प्रगतगलपी यसै साथ पठाईएको छ । अताः तपाईले यो वििार् परेको भगन गनिेर्

१५म्यार् िझेुको िा ररत पूिवक तामेल भएको गमगतले ) पन्र  (दर्न गभत्रमा आफ्नो भनाइ सवहत आफैं  िा कानून िमोजिमको िा रेश 
माफव त यस कायावलयमा हाजिर हनु आउनहुोला । अन्यथा कानून िमोजिम हनुे व्यहोरा िानकारी गराईन्छ ।  

 

इगत सम्बत ...................साल.......................मवहना......................गते रोि.............शभुम् .........।  

  



अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

....................................... न्यावयक सगमगत 

संयोिक श्री......................................................................................... 

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

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

गनणवय 

संित ............... सालको गनिेर्न नं........ 

विषयााः िलेसीबाट पानी झारेको । 
 

................. जिलला ................ गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................प्रथम पि 

विरुद्ध 

................. जिलला ................ गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ िमोजिम गनिेर्न र्ताव भई सोही ऐनको र्फा ४६ 
िमोजिम गठन भएको न्यावयक सगमगत समि प्रस्ततु हनु आएको मदु्दाको संजिप्त तथ्य र गनणवय यस प्रकार छाः  

(१) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपागलका ििा नं. ....................... नक्सा गसट नं.... 
वक.नं........िे.फ...........को घरिग्गामा पजश्चम तफव का वक.नं..........का संगधयार विपिी ...................ले घर 
िनाउँर्ा आफ्नो घरिग्गामा गसमानासम्म आई िोगि िनाएको तर छत तथा िलेसीको पानी आफ्नो घर 
कम्पाउण्िगभत्र झानेगरी िनाएको हुँर्ा सो िलेसी िन्र् गराइपाउँ भने्न गनिेर्कको गनिेर्न व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/नगर/महानगर पागलकाबाट प्रचगलत भिन गनमावण सम्िन्धी मापर्ण्ि िमोजिम इिाित 
प्राप्त गरी भिनको नक्सा समेत स्िीकृत गराई सो नक्सा िमोजिम भिन गनमावण गरेको हुँ । विपिी गनिेर्कले 
भने िमोजिम आफ्नो घरको छत तथा िलेसीको पानी गनिको घर कम्पाउण्िगभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरिग्गामा 
झाने गरेको हुँर्ा झठुा गनिेर्न िारेि गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको गलजित ििाफ ।  



(३) .............. गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर पागलकाबाट स्थलगत गनररिण तथा सिेंिण गनव गएका 
प्राविगधक टोगलले स्थलगत गनररिण गरी गमगत.........मा पेश गरेको स्केच सवहतको प्रगतिेर्नबाट प्रत्यथीको 
घरतफव बाट छत तथा िलेसीको पानी िस्र्ा गनिेर्कको घर कम्पाउण्िगभत्र पने गरेको रे्जिन्छ भने्न व्यहोरा 
उललेजित भएको  ।  

(४) वििार्का र्िैु पिलाई मेलगमलाप गराउने प्रयोिनका लागग.......................... 
गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगर/महानगरपागलक ििा नं........,................. मा रहेको मेलगमलाप केन्द्रमा 
पठाउँर्ा मेलगमलाप हनु नसकी फवकव  आएको ।  

गनणवय 

र्िैु पिलाई सनुिुाईको लागग आि पेशी तोवकएकोमा वििार्का सम्िजन्धत पिहरु स्ियमं तथा गनिहरुबाट 
गनयिु गरेका कानून व्यिसायीहरु समेतको भनाई सनुी पनुाः गमलापत्र गनुवहोस भगन सम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा पगन 
गमलापत्र गनव मञ्जुर नगनुव भएकोले फाइलमा संलग्न प्रमाण कागिहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) िमोजिमगनणवय दर्नपुने हनु आई गनणवयतफव  विचार गर्ाव गनिेर्कको वक. 
नं....को पजश्चमतफव  प्रत्यथीको वक.नं....को घरिग्गा िोगिएर रहेकोमा वििार् रे्जिएन । गनिेर्कको भनाई अनसुार 
आफ्नो घर कम्पाउण्िगभत्र प्रत्यथीको छत तथा िलेसीको पानी झारेको हो होइन भगन स्थलगत रुपमै िाँचिझु 
गरी प्राविगधक प्रगतिेर्न पेश गनव कायावलयबाट िवट गएका प्राविगधक कमवचारीले गमगत.............मा पेश गरेको 
स्केच सवहतको प्राविगधक प्रगतिेर्न समेतबाट गनिेर्कको माग र्ािी िमोजिम आफ्नो घर कम्पाउण्िगभत्र प्रत्यथीको 
छत तथा िलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पवुष्ट हनुे रे्जिन्छ । प्रत्यथीले यस कायावलयबाट पाररत गरेको नक्सामा 
समेत छत तथा िलेसीको पानी आफ्नै घरिग्गामा झाने भगन रे्िाईएको र गनिेर्कको घर कम्पाउण्िगभत्र पानी 
झानव पाउनपुछव भगन प्रत्यथीले र्ािी विरोध गनव समेत नसकेको र प्रचगलत कानून र प्रचलनबाट समेत अकावको 
घर कम्पाउण्िगभत्र आफ्नो छत तथा िलेसीको पानी झानव पाउने नरे्जिएको हुँर्ा गनिेर्कको माग िमोजिम 
प्रत्यथीले आफ्नो छत तथा िलेसीबाट आफ्नै घर िग्गामा पानी झाने प्रिन्ध गनुवपने रे्जिन्छ । गनिेर्कको घर 
कम्पाउण्िमा पानी झानव नपाउने ठहछव  । सो ठहनावले तपजशल बमोजिम गनुव ।  

तपजशल 

१. सरोकारिालाले नक्कल माग गनव आएमा गनयमानसुार र्स्तरु गलई नक्कल दर्न ु।  

२. यो गनणवयमा जचि निझेु ३५ दर्नगभत्र ..............जिलला अर्ालतमा पनुरािेर्न गनव िान ुभगन 
 प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्गभत्र पनुरािेर्न नपरेमा कानून िमोजिम गनणवय कायावन्ियन गनुव/गराउन ु।  

इगत संित ्............. साल...................मवहना......................गते.....................रोि शभुम ्।   



अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

 

........................................................... न्याययक समियि 

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

आदेश 

संवि ............................ सालको यिवेदि िं........ 
विषयः  विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा । 

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............ 

...............................वस्िे ..................................................................................प्रथि पक्ष 

विरुद्ध 

................. जजल्ला ................ गाउँपामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............ 

...............................वस्िे ..................................................................................दोस्रो पक्ष 

यसिा यिवेदकको िाग विोजजि ..........................जजल्ला वडा िं................................ वस्िे ...............को िायि 
..........................को छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लागग यियमिि रुपिा हप्िाको २ पटक 
िगृौला डायलोमसस गिष गिककत्सकले मिफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को ...........................ले यियमिि 
रुपिा डायलोमसस गिष अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया िभएको वहािा गिे गरेको, कहहले कहहले कायाषलयको कािको व्यस्ििाले फुसषद 
िमिलेको आहद कारण जिाई आफुले यियमिि प्राप्ि गिुषपिे स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गिष िसकेको हँुदा आफ्िो जीवि झिझि खिरायुक्ि 
वन्दै गएको भयि अस्पिालको गिककत्सकको पुजाष र मिफाररस सहहि पेि हुि आएको यिवदेि उपर प्रारजभभक रुपिा जािँवुझ गदाष 
व्यहोरा ििामसव देखखएको हँुदा हाललाई यिवेदकको लागग गिककत्सकले मिफाररस गरे विोजजि हरेक हप्िा २ पटक डायलोमसस 
गिुष गराउिु िथा यिजको स्वाथ्य लाभका लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउिु भयि स्थािीय सरकार संिालि ऐि २०७४ 
को दफा ४९(८) विोजजि ववपक्षी ........................को िाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदेि जारी गररहदएका छौं । यो आदेि 
मिमसल सािेल राखी ववपक्षीलाई लेखी  पठाईहदिु । यो आदेि अिुसार उपिार भएको जािकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राखु्न र 
यियिािुसार पेि गिुष ।  

 

ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गि ेरोज..िुभि ्। 

 



अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

....................गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका न्यावयक सगमगतसमि पेश गरेको गमलापत्रको संयिु 
गनिेर्नपत्र 

.............. जिलला  ............. .गाउँपागलका /नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं .. . ............... .......िस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमगत  

िषव  ..................को ...............................................................................िेर्कगन )प्रथम पि(  

विरुद्ध 

.............. जिलला  ............. .गाउँपागलका /नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
िषव  ..................को ............................................गलजित ििाफकतााृ )र्ोस्रो पि(  

विषयााः सम्िन्ध विच्छेर् । 

हामी गनिेर्क  गनम्न गलजित गनिेर्न गर्वछौााः  

१. हामीविच संित २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनसुार वििाह गररएकोमा कररि  २ िषवसम्म  समुधरु र्ाम्पत्य िीिन 
रहेको गथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेत िायिन्म भएको,   सोवह िषव २०७१ सालको गतहारमा माइत 
गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, गलन गएको तर उलटै कुटवपट गरी पठाएको भगन गनिेर्कको 
गनिेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइिो नलयाएको गनउँबाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी ििरिस्त घरबाट गनकाला गरेको हो । आफु िशुीले 
माइत गई िसेको होइन अझपगन लोग्नेप्रगत आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यथाित कायम 
गराईपाउँ भन्ने प्रत्यथीको गलजित ििाफ रहेको  ।  

३. हामी झगिा गरर आयौं, केहीिषव लोग्ने स्िास्नी छुवटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको िायिन्म समेतभैसकेको छ । घरमा 
सामान्य घरायसी विषयले मनमटुाि भई लोग्ने स्िास्नी अलग अलग िसेकोमा  .....................
गाउँपागलकानगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलकाको न्यावयक सगमगत माफव त ििा नं  ................. .अन्तगवतको 

 ............................मेलगमलाप केन्द्रमा मेलगमलापकताव .................को पहलमा ए क आपसमा छलफल गरी गमली आएको 
व्यहोरा यो छ की विगतमा िे िस्ता विषयमा असमझर्ारी तथा िेमेल भएको भएतापनी हामीविच एक अकावप्रगत विश्वास, सर्भाि र 
प्रमे कायमै रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध विच्छेर् गरी पाउँ भन्ने गनिेर्न र्ािी छोगि पनुाः समुधरु सम्िन्धका साथ र्ाम्पत्य 
िीिनलाई व्यिजस्थत ढंगले अगागि िढाउने छौं । गनिेर्कको घरमा तत्काल लोग्ने स्िास्नी गमगल िस्ने िातािरण नहनुे भएकोले छुिै 
ठाउमा िेरा गलई िस्न हामी र्िैु पि सहमत भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (िमोजिम यो 
गमलापत्रको संयिु गनिेर्न पेश गरेका छौं , लेजिए िमोजिम गमलापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपागलका /नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलकाा स्थानीय न्यावयक कायवविधी िमोजिम यो 
गमलापत्रको संयिु गनिेर्न र्स्तरु बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न छ ।  

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



गनिेर्कहरु 

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

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

 

इगत संित ्............. साल...................मवहना......................गते.....................रोि शभुम ्।  

 

  



अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

....................गाउपँायिका/िगरपायिका/उपिहािगरपायिका/िहािगरपायिका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरकेो 

यििापत्रको संयकु्त यिवेदिपत्र 

.............. यिल्िा  ............. .गाउपँायिका /िगरपायिका/उपिहािगरपायिका/िहािगरपायिका, वडा िं ......... .

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

वर्ष  ..................को ...............................................................................यिवेदक (प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यिल्िा  ............. .गाउपँायिका /िगरपायिका/उपिहािगरपायिका/िहािगरपायिका, वडाा िं 

यियिि िवाफकिाष........................को .......................वस्िे वर्ष........................ )दोस्रो पक्ष( 

यवर्या  सम्वन्ध यवच्छेद । 

हािी यिवेदक  यिम्ि यियिि यिवेदि गदषछौं : 

१. हािीयवच संवि २०६९ साििा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ वर्षसम्ि  सिुधरु दाम्पत्य 

िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वर्ष २०७१ सािको 

यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरकेो, यिि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी 

पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परकेो ।  

२. आफुिाई दाइिो िल्याएको यिउबँाट घरिा हेिा गरकेो, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकािा गरकेो हो । 

आफु िशुीिे िाइि गई वसेको होइि अझपयि िोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहकेोिे िोग्िे स्वास्िीको 

सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउ ँभन्िे प्रत्यथीको यियिि िवाफ रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीवर्ष िोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि सिेिभैसकेको 

छ । घरिा सािान्य घरायसी यवर्यिे िििटुाव भई िोग्िे स्वास्िी अिग अिग वसेकोिा  .....................

गाउपँायिका/िगरपायिका/उपिहािगरपायिका/िहािगरपायिकाको न्याययक सयियि िाफष ि वडा िं ................ . .

अन्िगषिको  ............................िेियििाप केन्रिा िेियििापकिाष .................को पहििा एक आपसिा छिफि 

गरी यििी आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा असिझदारी िथा वेिेि भएको भएिापिी हािीयवच एक 

अकाषप्रयि यवश्वास, सदभाव र पे्रि कायिै रहेकोिे िोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउ ँभन्िे यिवेदि दावी छोयड 

पिु  सिुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीवििाई व्यवयस्थि ढंगिे अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काि िोग्िे 

स्वास्िी यियि वस्िे वािावरण िहुिे भएकोिे छुटै्ट ठाउिा डेरा यिई वस्ि हािी दवैु पक्ष सहिि भएकािे स्थािीय सरकार 



संचािि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२ )विोयिि यो यििापत्रको संयकु्त यिवेदि पेश गरकेा छौं , िेयिए विोयिि यििापत्र 

गरी पाउ ँ।  

४. ..................गाउपँायिका /िगरपायिका/उपिहािगरपायिका/िहािगरपायिक स्थािीय न्याययक कायषयवधी 

विोयिि यो यििापत्रको सयंकु्त यिवेदि दस्िरु बापि रु ...........यसैसाथ संिग्ि छ ।  

५. यसिा िेयिएका व्यहोरा यठक साचँो  हुि्, झठुा ठहर ेकािूि विोयिि सहुिँा वझुाउिँा ।  

यिवेदकहरु 

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

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

 

इगत संित ्............. साल...................मवहना......................गते.....................रोि शभुम ्। 

 
  



अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्यावयक सगमगत 

............ गाउँपागलका/नगरपागलका समि पेश गरेको गनिेर्न 

 

विषयााः मेलगमलापकतावमा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ततु विषयमा तपगसलमा उललेजित कागिातहरुको प्रगतगलपी साथै रािी ............  गाउँपागलका/नगरपागलकाको 
न्यावयक सगमगत अन्तगवतका ............ मेलगमलाप केन्द्रमा सूचीकृत भई मेलगमलाप गराउन अनमुती पाउँ भनी 
गनिेर्न गर्वछु ।  

तपगसल  

१) नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्म उगतणव गरेको शैजिक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी, 

३) मेलगमलापकतावको तागलम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायाँकपी, 

४) मेलगमलाप सम्बन्धी अनभुि र 

५) व्यजिगत वििरण (Bio- data) 

                                                         गनिेर्क 

नाम थरााः .......... 

र्स्तिताः ........... 

गमगतााः ............. 

 

 

 

 

 

फोटो 

    



अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

............गा उँपागलका÷नगरपागलकाको न्यावयक सगमगत समि पेश गरेको  

भररभराउको गनिेर्न पत्र 

 

विषयाः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

......िस्ने................................गनिेर्क ÷िार्ी÷प्रगतिार्ी 

विरुद्ध 

.......िस्ने.............विपिी ÷िार्ी÷प्रगतिार्ी 

मदु्धा 

म गनिेर्क गनिेर्न िापत रु १०।– र्स्तरु साथै रािी गनम्न व्यहोरा गनिेर्न गर्वछु । 

१  .उपरोि विप िी संगको उललेजित मदु्धा यस गाउँपागलका÷नगरपागलकाको न्यावयक सगमगतको 
गमगत ..............को गनणवय बमोजिम मैले यस कायावलयमा रािेको र्स्तरु ÷रकम गमगत ..............को 

श्री...................र्ा उि रकमजिलला अर्ालतको फैसला बमोजिम मैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँ  
भरी भराई पाउन यो गनिेर्न पेश गरेको छु । 

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

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

गनिेर्क 

गनि.............. 

ईगत संित ..................साल...................मवहना.............गते........रोि शभुम ्।  



अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चलन चलाउने गनिेर्न 

.........गाउँपागलका ÷नगरपागलकामा पेश गरेको 
गनिेर्न पत्र 

विषयाः चलन चलाई पाउँ भने्न िारे । 

.......िस्ने.....................गनिेर्क ÷िार्ी÷प्रगतिार्ी 
विरुद्ध 

.......िस्ने..................विपिी ÷िार्ी÷प्रगतिार्ी 
मदु्धा 

म गनिेर्क गनिेर्न िापत रु १०।– र्स्तरु साथै रािी गनम्न व्यहोरा गनिेर्न गर्वछु । 

१  .विपिीसंगको उललेिउपरोि जात मदु्धा यस गाउँपागलका÷नगरपागलकाको न्यावयक सगमगतबाट गमगत ........मा 
गनणवय भई उि घर िग्गा )िा िनु सम्पजि भोग गनव पाउने गरी गनणवय भएको छ सो सम्पजि िा िस्त ु

उललेि गने (मेरो हक भोग र स्िागमत्िको हनुे ठहर भएकोमा श्री ......अर्ालतमा विपिीले जिलला 
पाुनरािलोकन गरेकोमा सम्मानीत अर्ालतबाट समेत गमगत ............ .. मा गनणवय हुँर्ा न्यावयक सगमगतकै
गनणवयलाई सर्र गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुँर्ा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पजि 

गनिेर्न पेश गरेको छुरहेको हुँर्ा जशघ्रागतजशघ्र मलाई उि सम्पजि चलन चलाई पाउन यो  । 

२  .यसै गनिेर्न साथ रे्हायका कागिातहरु संलग्न गरेको छु ।  

 क  .न्यावयक सगमगतले गमगत............मा गरेको गनणवयको छाँयाँकपी  

 ि  .श्री...........जिलला अर्ालतले गरेको गमगत.............को सर्र फैसलाको छाँयाँकपी  

 ग  .लयमा रहेको छ ।यस वििार् सम्िद्ध गमगसल यसै कायाव  

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

गनिेर्क 

गनि............... 
ईगत संित ..................साल...................मवहना.............गते........रोि शभुम ्।  

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्धत) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

.............................................. न्याययक सयियि 

संयोिक श्री......................................................................................... 

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

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

आदेश 

संवि  .................सािको यिवेदि िं........  

यवर्य  सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का 

.............. जिलला  ............. .गाउँपागलक /नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमगतिषव  ..................

को .........................................................गनिेर्क )प्रथम पि(  

विरुद्ध 

......जिलला...........गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं....विपिी (र्ोश्रो पि)..........िस्ने....िषव.....को 
यसमा गनिेर्कको माग बमोजिम......जिलला........ ......गाउँपागलका/नगरपागलका/उपमहानगरपागलका/महानगरपागलका, ििा नं.... 
िे.फ.........वक.नं........ िग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको अिण्िाको..................िगववफटको चार तलले घर र गलग लगापात 
समेत विपिी....सम्पजि गनि विपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको मन्िरुी विना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आशंका गरी गनिेर्कले दर्एको 
गनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपमा िाँचिझु गर्ाव व्यहोरा मनागसि रे्जिएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यिी को नाममा रहेको उजललजित घरिग्गाको 
हक हस्तान्तरण गनव गसफाररस नदर्न ििालाई र अको आरे्श नभएसम्मका लागग उि घरिग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुव/गनव नदर्न ु
भनी मालपोत कायावलयको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बमोजिम यो रोक्काको आरे्श िारी 
गररदर्एका छौं । यो आरे्श गमगसल सामेल रािी सम्िजन्धत कायावलयहरुमा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का भएको िानकारी 
प्राप्त गरी गमगसल सामेल राख्न ुर गनयमानसुार पेश गनुव । 

ईगत संित................साल.............मावहना...........गते‘..........रोि शभुम ्। 

  



अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्यावयक सगमगत  

.......... गाउँपागलका/नगरपागलकामा पेश गरेको 

गनिेर्न पत्र 

विषयााः नक्कल पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... गनिेर्क/िार्ी/प्रगतिार्ी 

विरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ विपिी/िार्ी/प्रगतिार्ी 

मदु्दाााः .................................. 

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

म गनिेर्क गनिेर्न र्स्तरु िापत रु. १०।– साथै राािी गनम्न व्यहोरा गनिेर्न गर्वछुााः 

(१) उपरोि विपिीसँगको उललेजित मदु्दामा अध्ययनको लागग रे्हायका कागिातहरु आिश्यक परेको हुँर्ा प्रमाजणत प्रगतगलपी 
पाउँ भनी यो गनिेर्न साथ उपजस्थत भएको छु । अताः नक्कलको प्रमाजणत प्रगतगलपी पाउँ ।  

रे्हाय  

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

ि)................................................................................. 

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

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

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

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

गनिेर्क 

गनि .......................... 

 इगत सम्ित ्......... साल .... मवहना .... गते रोि ्... शभुम ्................ 
 

 

 

 

 



 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


