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न्याययक सयियिल ेउजरुीको कारवाही यकनारा गर्ाा 

अपनाउनुपने कायायवयिका सम्बन्ििा  

व्यवस्था गना बनेको ऐन 
 

 

प्रस्िावनााः न्याययक सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि उिरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाा  

अपनाउनपुने कायायवयि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारर्यशािा कायि गरी कानूनको शासन िथा 

न्याय प्रयिको िनयवश्वास कायि राखीरहनको लायग प्रचलनिा रहेको संघीय कानूनिा भए र्ेयख बाहेक 

थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको सयंविानको िारा २२१ को उपिारा (१) 

बिोयिि म़ण्डनर्ेउपरु नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेर् -१ 

प्रारयम्िक 

१. सयंिप्त नाि र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाि “म़ण्डनर्उेपरु नगरपायलका न्याययक सयियि 

(कायायवयि सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा; 

(क) “नायलश” भन्नाले कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोयिि यर्एको नायलश वा यनवेर्न 

सम्झनपुछा  । 

(ख) “िोयकएको” वा “िोयकए बिोयिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगाि बनेको यनयििा िोयकए 

बिोयिि सम्झनपुछा  । 

(ग) “यनर्ाय यकिाब” भन्नाले सयियिले उिरुीिा गरेको यनर्ायको अयभलेख राख्नको लायग 

खडा गरकेो उिरुीिा यनर्ाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को सयंिप्त 

उल्लेख भएको यकिाब सम्झनपुछा  । 

(घ) “प्रयिवार्ी” भन्नाले वार्ीले िसका उपर उिरुी र्िाा  गर्ाछ सो व्ययि वा ससं्था  

सम्झनपुछा  । 

(ङ) “उिरुी” भन्नाले सयियि सिि परेको नायलशबाट शरुु भएको प्रचयलि कानून बिोयिि 

सयियिले कारवाही र यकनारा गने उिरुी सम्झनपुछा  । 

(च) “वार्ी” भन्नाले कसै उपर सयियि सिि नायलश र्िाा  गने व्ययि वा संस्था सम्झनपुछा  । 

(छ) “सभा” भन्नाले म़ण्डनर्ेउपरु नगरसभा सम्झनपुछा  । 

(ज) “सयियि” भन्नाले न्याययक सयियि सम्झनपुछा  र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को 

उपर्फा (६) बिोयििको सयियिलार्ा  सिेि िनाउनेछ । 

(झ) "सयंविान" भन्नाले नेपालको सयंविान सम्झनपुछा  । 

(ञ) “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछा  । 

 

पररच्छेर्-२ 

सयियिको अयिकार  

३. उजुरीिा यनर्ाय सम्बन्िी कािाः सयियििा र्िाा भएका नायलश वा उिरुीको यनर्ाय गने वा र्िाा 

भएको नायलश वा उिरुीको कुनै व्यहोराले लगि कट्टा गने अयिकार सयियिलार्ा िात्र हुनेछ । 
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४. यनर्ाय सम्बन्िी बाहके अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उल्लेख भएको वा प्रचयलि कानूनले 

सयियि वा सयियिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरकेो वा कायाको प्रकृयिले सयियि वा 

सयियिको सर्स्यले नै गनुापने स्पष्ट भैरहेको र्ेयख बाहेकको अन्य कायाहरू यस ऐनिा िोयकएको 

किाचारी र त्यसरी निोयकएकोिा सयियिले यनर्ाय गरी िोकेको वा अयिकार प्रर्ान गरकेो 

किाचारीले गनुापनेछ । 

(२)  उिरुी शाखा प्रिखु वा अयभलेख शाखा प्रिखु वा सयियि अन्िगाि काया गना िोयकएका 

अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचयलि कानून बिोयिि िोयकएको काि गर्ाा  सयियिको 

सयंोिक वा सयियिले िोकेको भए िोयकएको सर्स्यको प्रत्यि यनर्ेशन, र्ेखरखे र 

यनयन्त्रर्िा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोयजि कायायवयि अवलम्बन गनुापनेाः सयियिले नायलश वा उिरुीको कारवाही र 

यकनारा गर्ाा  प्रचयलि र सम्बयन्िि संघीय कानूनिा स्पष्ट उल्लेख भए र्ेयख बाहेक यस ऐन 

बिोयििको कायायवयि अवलम्बन गनुापनेछ । 

६. सयियिले हनेेाः सयियिलार्ा र्ेहाय बिोयििको उिरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अयिकार 

रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगािको उिरुी, 

(ख) िेलयिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलयिलापको लायग नगरपायलकािा पे्रयषि उिरुी, 

(ग) सयंविानको अनसूुची-८ अन्िगािको एकल अयिकार अन्िगाि सभाले बनाएको कानून 

बिोयिि यनरूपर् हुने गरी यसयिाि उिरुी, िथा 

(घ) प्रचयलि कानूनले नगरपायलकाले हेने भयन िोकेका उिरुीहरू । 

७. सयियिको िेत्रायिकाराः सयियिले र्फा ६ अन्िगािका िध्ये र्ेहाय बिोयििका उिरुीहरूिा िात्र 

िेत्रायिकार ग्रहर् गने िथा कारवाही यकनारा गनेछः 

(क) व्ययिको हकिा उिरुीका सबै पि नगरपायलकाको भैगोयलक िेत्रायिकार यभत्र बसोबास 

गरीरहेको, 

(ख) प्रचयलि कानूनले सयंविानको भाग ११ अन्िगािको कुनै अर्ालि वा न्यायािीकरर् वा 

यनकायको िेत्रायिकार यभत्र नरहेको, 

(ग) नगरपायलकाले िेत्रायिकार ग्रहर् गनेगरी कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िेलयिलाप वा 

यिलापत्रको लायग पे्रयषि गरीएको, 
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(घ) अचल सम्पयि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पयि नगरपायलकाको भैगोयलक 

िेत्रायिकार यभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासगँ सम्बयन्िि यवषयवस्ि ु रहेकोिा सो घटना नगरपायलकाको भैगोयलक िेत्र 

यभत्र घटेको । 

 

पररच्छेर्-३ 

नायलश िथा प्रयिवार् र्िाा 

८. नायलश र्िाा गनेाः (१) कसै उपर नायलश र्िाा गर्ाा वा उिरुी चलाउरँ्ा प्रचयलि कानून बिोयिि 

हकर्ैया पगेुको व्ययिले सयियिको उिरुी शाखा प्रिखु सिि नायलश र्िाा  गनासक्नेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि नायलश यर्रं्ा यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि खलुाउनपुने 

कुरा सबै खलुार्ा  िथा पयुााउनपुने प्रयिया सबै परुागरी अनसूुची-१ बिोयििको ढाचँािा 

यर्नपुनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) िा लेयखए र्ेयख बाहेक नायलशिा र्ेहाय बिोयििको व्यहोरा सिेि 

खलुाउनपुनेछः 

(क) वार्ीको नाि, थर, विन र यनिको बाबू िथा थाहा भएसम्ि बािेको नाि; 

(ख) प्रयिवार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि यनिको बाबकुो नाि, थर र स्थान पिा 

लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको विन; 

(ग) नगरपायलकाको नाि सयहि सयियिको नाि; 

(घ) नायलश गनुापरकेो व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर्; 

(ङ) कोटा  यफ वा र्स्िुर लाग्नेिा यबगो खलुार्ा  कानून बिोयिि लाग्ने कोटा  यफ वा र्स्िरु 

बझुाएको रयसर् वा यनस्सा; 

(च) सयियिको िेत्रायिकार यभत्रको नायलश रहेको व्यहोरा र सम्बयन्िि कानून; 

(छ) वार्ीले र्ावी गरेको यवषय र सोसगँ सम्बन्िी प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् रहेको िथा हकर्ैया पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरा; 

(झ) यस ऐन बाहेक अरू कुनै कायायवयि वा प्रयिया अवलम्बन गनुापने भए सो व्यहोरा र 

कानूनी व्यवस्थाको उल्लेखन; िथा 

(ञ) कुनै सम्पयिसगँ सम्बयन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पयि चल भए रहेको स्थान, 

अवस्था िथा अचल भए चारयकल्ला सयहिको सबै यववरर् । 
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(४) प्रचयलि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयिया वा ढाचँा वा अन्य केयह उल्लेख भएको रहेछ भने सो 

सन्र्भािा आवश्यक यववरर् सिेि खलेुको हुनपुनेछ । 

(५)  कुनै यकयसिको ियिपूयिा  भराउनपुने अथवा बण्डा लगाउनपुने अवस्थाको उिरुीको हकिा 

त्यस्िो ियिपूयिा  वा बण्डा वा चलनको लायग सम्बयन्िि अचल सम्पयिको यववरर् खलेुको 

हुनपुनेछ । 

९. नायलश र्िाा गरी यनस्सा यर्नाेः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि प्राप्त नायलश र्िाा  गरी 

वार्ीलार्ा  िारेख िोयक अनसूुची-२ बिोयििको ढाचँािा नायलश र्िााको यनस्सा यर्नपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि िारखे िोक्र्ा अनसूुची-३ बिोयििको ढाचँािा िारखे भपाार्ा  खडा 

गरी सम्बयन्िि पिको र्स्िखि गरार्ा  यियसल सािेल राख्नपुछा  । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि िारखे भपाार्ा  बिोयििको ढाचँािा अको प्रयि ियार गरी िोयकएको 

िारखे िथा उि यियििा हुने काया सिेि उल्लेख गरी सम्बयन्िि वार्ी िथा प्रयिर्ावी र्िाा  

भएपश्चाि प्रयिवार्ीलार्ा  यर्नपुनेछ । 

१०. नायलश र्रपीठ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको नायलशिा प्रयिया 

नपगेुको र्ेयखए परुा गनुापने र्ेहायको प्रयिया परुा गरी अथवा खलुाउनपुने र्ेहायको व्यहोरा 

खलुार् ल्याउन ुभन्ने व्यहोरा लेयख साि यर्नको सिय िोयक िथा नायलश र्िाा गना नयिल्ने भए 

सो को कारर् सयहिको व्यहोरा िनार्ा  र्रपीठ गरी वार्ीलार्ा  नायलश यफिाा यर्नपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिया नपगेुको भयन र्रपीठ गरी यफिाा  गरकेो नायलशिा र्रपीठिा 

उल्लेख भए बिोयििको प्रयिया परुा गरी साि यर्नयभत्र ल्याएिा र्िाा  गररयर्नपुछा  । 

(३)  उपर्फा (१) बिोयििको र्रपीठ आर्ेश उपर यचि नबझु्ने पिले सो आर्ेश भएको 

यियिले यिन यर्न यभत्र उि आर्ेशको यवरूध्र्िा सयियि सिि यनवेर्न यर्नसक्नेछ । 

(४)  उपर्फा (३) बिोयिि यर्एको यनवेर्न व्यहोरा िनायसब र्ेयखए सयियिले उपर्फा (२) 

बिोयििको र्रपीठ बर्र गरी नायलश र्िाा गना आर्ेश यर्नसक्नेछ । 

(५)  उपर्फा (४) बिोयिि आर्ेश भएिा उिरुी प्रशासकले त्यस्िो नायलश र्िाा  गरी अरू 

प्रयिया परुा गनुापनेछ । 

११. र्िाा गना नहुनेाः उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोयिि पेश भएको नायलशिा र्ेहाय बिोयििको 

व्यहोरा यठक भएनभएको िाचँ गरी र्िाा गना नयिल्ने र्ेयखएिा र्फा १० बिोयििको प्रयिया परुा 

गरी र्रपीठ गनुापनेछः 

(क) प्रचयलि कानूनिा िोयकएको हर्म्यार् वा म्यार् यभत्र नायलश परे नपरेको; 
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(ख) प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिको िेत्रायिकार यभत्रको उिरुी रहे नरहेको; 

(ग) काननु बिोयिि लाग्ने र्स्िरु र्ायखल भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पयि वा अयिकारसगँ सम्बयन्िि यवषयिा यववार् यनरूपर् गनुापने यवषय नायलशिा 

सिावेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पयि वा अयिकार यवषयिा उिरुी गना वार्ीको हक स्थायपि 

भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यवषयिा नायलश गने हकर्ैया वार्ीलार्ा  रहे नरहेको; 

(च) यलखििा परुागनुापने अन्य ररि पगेु नपगेुको; िथा 

(छ) प्रत्येक प्रयिवार्ीलार्ा  पठाउन पगु्ने गरी नायलशको प्रयियलयप सलंग्न रहे नरहेको । 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनाेः (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि कानून 

बिोयिि सयियि वा अन्य कुनै अर्ालि वा यनकायिा कुनै पिले उिरुी गरी सयियि वा उि 

अर्ालि वा यनकायबाट नायलशिा उल्लेख भएको यवषयिा प्रिार् बयुझ वा नबयुझ यववार् यनरोपर् 

भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उिरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सयियिले 

उिरुी र्िाा  गना र कारवाही गना हुरँ्ैन । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि र्िाा  गना नयिल्ने उिरुी भलुवश र्िाा  भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी 

भएपयछ उिरुी िुनसकैु अवस्थािा रहेको भए पयन सयियिले उिरुी खारेि गनुापनेछ ।  

१३. नायलशसाथ यलखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुापनेाः नायलशसाथ पेश हुनपुने प्रत्येक यलखि 

प्रिार्को सक्कल र कयम्ििा एक प्रयि नक्कल नायलशसाथै पेश गनुापनेछ र उिरुी प्रशासकले 

त्यस्िो यलखििा कुनै कैयफयि िनाउनपुने भए सो िनार् सो प्रिार् सम्बयन्िि यियसलिा 

राख्नेछ । 

१४. नायलश िथा प्रयिवार् र्िाा र्स्िुराः (१) प्रचयलि कानूनिा नायलश र्िाा र्स्िरु वा कोटा  यफ 

िोयकएकोिा सोयह बिोयिि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा एक सय रूपैया ँउिरुी र्िाा र्स्िरु वापि 

बझुाउनपुनेछ । 

(२)  प्रचयलि कानूनिा प्रयिवार् र्िाा र्स्िरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैया ँप्रयिवार् 

र्िाा र्स्िरु लाग्नेछ । 

१५. प्रयिवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रयिवार्ीले र्फा २० बिोयिि म्यार् वा सूचना िािेल भएपयछ म्यार् 

वा सूचनािा िोयकएको सियावयि यभत्र उिरुी प्रशासक सिि आफै वा वारसे िाफा ि यलयखि 

प्रयिवार् र्िाा  गनुापनेछ । 
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(२)  उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् पेश गर्ाा प्रयिवार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका 

प्रयियलयप साथै सलंग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

(३)  प्रयिवार् यर्रँ्ा अनसूुची-४ बिोयििको ढाचँािा यर्नपुनेछ । 

१६. प्रयिवार्  जााँच गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोयिि पेश भएको प्रयिवार् िाचँ गरी 

कानून बिोयििको ररि पगेुको िथा म्यार् यभत्र पेश भएको र्ेयखए र्िाा गरी सयियि सिि पेश हुने 

गरी यियसल सािेल गनुापनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् र्िाा हुने भएिा उिरुी प्रशासकले प्रयिवार्ीलार्ा  वार्ी 

यिलानको िारखे िोक्नपुनेछ । 

(३)  उिरुी प्रशासकले उपर्फा (१) बिोयिि प्रयिवार् र्िाा  गरपेयछ प्रयिवार्ीलार्ा  अनसूुची-५ 

बिोयििको ढाचँािा र्िााको यनस्सा यर्नपुनेछ । 

१७. यलखििा पुरागनुापने सािान्य ररिाः (१) प्रचयलि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेयखए र्ेयख 

बाहेक सयियि सिि र्िाा गना ल्याएका नायलश िथा प्रयिवार्िा र्ेहाय बिोयििको ररि सिेि 

परुा गनुापनेछः 

(क) फुलस्केप आकारको नेपाली कागििा बाया ँ िफा  पाचँ सेयन्टयिटर, पयहलो पषृ्ठिा 

शीरिफा  र्श सेयन्टयिटर र त्यसपयछको पषृ्ठिा पाचँ सेयन्टयिटर छोडेको िथा प्रत्येक 

पषृ्ठिा बयिस हरफिा नबढार्ा  कागिको एकािफा  िात्र लेयखएको; 

(ख) यलखि र्िाा गना ल्याउने प्रत्येक व्ययिले यलखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा 

छोटकरी र्स्िखि गरी अयन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा ल्याप्चे सयहछाप 

गरकेो; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले यलखि ियार गरेको भए यनिले पयहलो पषृ्ठको बाया ँिफा  

यनिको कानून व्यवसायी र्िाा  प्रिार्पत्र नबंर, नाि र कानून व्यवसायीको यकयसि 

खलुार्ा  र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) यलखिको अयन्िि प्रकरर्िा यस यलखििा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झटु्ठा 

ठहर ेकानून बिोयिि सहुलँा बझुाउँला भन्ने उल्लेख गरी सो िुयन यलखि र्िाा गना 

ल्याएको वषा, ियहना र गिे िथा वार खलुार्ा  यलखि र्िाा गना ल्याउने व्ययिले 

र्स्िखि गरेको । 

(२) यलखििा यवषयहरू ििबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्यार्ा  सयंयिि र ियाायर्ि भाषािा 

लेयखएको हुनपुनेछ ।  
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(३)  यलखििा पेटबोयलिा परकेो स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्ययिको नाि, थर , 

ठेगाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट खलेुको हुनपुनेछ । 

(४)  यलखि र्िाा गना ल्याउने वा सयियििा कुनै कागि गना आउनेले यनिको नाि, थर र विन 

खलेुको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा  । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेाः नायलश वा प्रयिवार् र्िाा गना ल्याउनेले प्रत्येक यवपिीको लायग चायहने 

सखँ्यािा नायलश िथा प्रयिवार्को नक्कल िथा सलंग्न यलखि प्रिार्हरूको र्रु्ा  प्रयि नक्कल 

साथै र्ाखेल गनुापछा  । 

१९. नायलश वा प्रयिवार् संशोिनाः (१) यलखि र्िाा  गना ल्याउने पिले सयियििा र्िाा  भर्सकेको 

यलखििा लेखार् वा टार्प वा िदु्रर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्निा िाग बिोयिि सच्याउरँ्ा र्ावी िथा प्रयिवार्िा 

गरीएको िाग वा र्ावीिा िलुभिु पििा फरक नपने र यनकै सािान्य प्रकारको सशंोिन 

िाग गरेको र्ेखेिा सयियिले सो बिोयिि सच्याउन सशंोिन आर्ेश गना सक्नेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि गर्ाा  उिरुीको कारवाहीिा असर पने अथवा र्ावी वा प्रयिवार्को 

िूल अथािा नै फरक पनेरहेछ भने सयियिले सच्याउने आर्ेश गनेछैन । 

(४)  उपर्फा (२) बिोयिि आर्ेश भएिा सयियिले त्यस्िो आर्ेशको िानकारी उिरुीको अको 

पिलार्ा यर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारखे  

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि नायलश र्िाा भएपयछ बयढिा 

र्रु्ा  यर्न यभत्र प्रयिवार्ीका नाििा प्रचयलि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह बिोयिि र 

निोयकएको भए पन्र यर्नको म्यार् यर्र्ा सम्बयन्िि वडा कायाालय िाफा ि उि म्यार् वा सूचना 

िािेल गनुापनेछ । 

 (२)  उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् वा सूचना िािेल गर्ाा  र्फा ९ बिोयििको नायलश िथा उि 

नायलश साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रयियलपी सिेि सलंग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

 (३)  उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन एक भन्र्ा बयढ प्रयिवार्ीलार्ा  म्यार् 

यर्नपुर्ाा प्रिार्कागिको नक्कल कुनै एकिना िलु प्रयिवार्ीलार्ा  पठार्ा  बायँकको म्यार्िा 

प्रिार्कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठार्एको छ भन्ने व्यहोरा लेयख 

पठाउनपुनेछ । 
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 (४)  उपर्फा (१) बिोयिि प्राप्त भएको म्यार् वडा कायाालयले बयढिा साि यर्न यभत्र िािेल 

गरी िािेलीको व्यहोरा खलुार्ा  वडा कायाालय िाफा ि सयियििा प्रयिवेर्न पेश गनुापनेछ । 

 (५)  उपर्फा (१) बिोयिि म्यार् िािेल हुन नसकेिा र्ेहाय बिोयििको यवद्यिुीय िाध्यि वा 

पयत्रकािा सूचना प्रकाशन गररे म्यार् िािेल गनुापनेछः 

(क) म्यार् िािेल गररनपुने व्ययिको कुनै फ्याक्स वा र्ा िेल वा अन्य कुनै अयभलेख हुन 

सक्ने यवद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रयिवार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सक्ने िनायसब आिार छ भन्ने 

र्ेयखएिा सयियिको यनर्ायबाट कुनै रायरिय र्ैयनक पयत्रकािा सूचना प्रकाशन गररे 

वा रायरिय वा स्थानीय एफ.एि. रेयडयो वा रायरिय वा स्थानीय टेयलयभिनबाट 

सूचना प्रसारर् गररे; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी यनकायबाट म्यार् िािेल गराउरँ्ा म्यार् िािेल हुन सक्ने 

िनायसब कारर् र्ेयखएिा सयियिको आर्ेशबाट त्यस्िो सरकारी यनकाय िाफा ि । 

 (६)  उपर्फा (५) बिोयिि गर्ाा अयिररि खचा लाग्ने भएिा सयियिले त्यस्िो खचा  वार्ीबाट 

असलु गनुापनेछ र उिरुी यििेपयछ वार्ीलार्ा  प्रयिवार्ीबाट उि खचा भररभराउ  

गररयर्नपुछा  । 

 (७)  यस ऐन बिोयिि म्यार् िारी गनुापर्ाा अनसूुची-६ बिोयििको ढाचँािा िारी गनुापनेछ । 

२१ रोहवरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोयिि वडा कायाालय िाफा ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बयन्िि 

वडाको अध्यि वा सर्स्य िथा कयम्ििा र्रु्ािना स्थानीय भलार्यि रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

२२ रीि बेरीि जााँच गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रयिवेर्न प्राप्त भएपयछ 

रीिपूवाकको िािेल भएको छ वा छैन िाचँ गरी आवश्यक भए सम्बयन्िि वडा सयचवको 

प्रयिवेर्न सिेि यलर्ा  रीिपूवाकको र्ेयखए यियसल सािेल रायख िथा बेरीिको र्ेयखए बर्र गरी 

पनुः म्यार् िािेल गना लगार्ा  िािेली प्रयि यियसल सािेल राख्नपुनेछ । 

 (२)  उपर्फा (१) बिोयिि िाचँ गर्ाा  सम्बयन्िि किाचारीले बर्यनयि रायख काया  गरेको र्ेयखए 

उिरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुार्ा  सयियि सिि प्रयिवेर्न पेश गनुापनेछ । 

 (३)  उपर्फा (२) बिोयििको प्रयिवेर्नको व्यहोरा उपयिु र्ेयखए सयियिले सम्बयन्िि 

किाचारी उपर उपयिु कारवाहीको लायग कायापायलका सिि लेयख पठाउनसक्नेछ । 
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२३ िारखेिा राख्नूपनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोयिि नायलश र्िाा  गरपेयछ 

नायलशकिाालार्ा  र र्फा १६ बिोयिि प्रयिवार् र्िाा गरपेयछ प्रयिवार्ीलार्ा  िारखे िोयक िारेखिा 

राख्नपुछा  । 

 (२)  उिरुीका पिहरूलार्ा  िारेख िोक्र्ा िारखे िोयकएको यर्न गररने कािको व्यहोरा िारखे 

भपाार्ा  िथा िारखे पचाािा खलुार्ा  उिरुीका सबै पिलार्ा  एकै यिलानको यियि िथा सिय 

उल्लेख गरी एकै यिलानको िारेख िोक्नपुछा  । 

 (३)  उपर्फा (२) बिोयिि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हायिर नभए पयन िोयकएको 

काया सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा हायिर भएको पिलार्ा िारेख िोयक 

सियिा हायिर नभर्ा  पयछ हायिर हुने पिलार्ा  अयघ हायिर भर्ा  िारेख लाने पिसगँ एकै 

यिलान हुनेगरी िारेख िोक्नपुछा  । 

 (४)  यस र्फा बिोयिि िोयकएको िारेखिा उपयस्थि भएका पिहरूलार्ा  साथै रायख सयियिले 

उिरुीको कारवायह गनुापछा  । 

 (५)  उपर्फा (४) िा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन िोयकएको िारखेिा कुनै पि 

उपयस्थि नभए पयन सयियिले उिरुीको कारवाही गना बािा पनेछैन । 

२५. सयियिको यनर्ाय बिोयजि हुनाेः सयियिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचयलि कानून िथा यस 

ऐनिा लेयखए र्ेयख बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयिया यनिाारर् गना सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्-५ 

सुनवार्ा िथा प्रिार् बुझ्ने सम्बन्ििा 

२५. प्रारयम्िक सुनवार्ााः (१) उिरुीिा प्रयिवार् र्िाा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपयछ 

सनुवार्ाको लायग पेश भएको उिरुीिा उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल यनर्ाय गना सयकने 

भएिा सयियिले उिरुी पेश भएको पयहलो सनुवार्ािा नै यनर्ाय गना सक्नेछ । 

 (२)  सयियि सिि पेश भएको उिरुीिा उपर्फा (१) बिोयिि ित्काल यनर्ाय गना सयकने 

नर्ेयखएिा सयियिले र्ेहाय बिोयििको आर्ेश गना सक्नेछः- 

(क) उिरुीिा िुख नयिलेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बझु्ने वा अन्य कुनै काया गने; 

(ख) उिरुीिा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बयन्िि 

यनकायबाट िाग गने आर्ेश गने;  

(ग) िेलयिलापका सम्बन्ििा उिरुीका पिहरूसगँ छलफल गने; िथा 
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(घ) उिरुीका पि िथा उपयस्थि भए कानून व्यवसायीसगँ उिरुीको कारवाही र 

प्रकृयाका सम्बन्ििा छलफल गरी उिरुीको लायग िारेख िथा पेयशको सिय 

िायलका यनिाारर् गने । 

 (३)  उपर्फा (१) र (२) िा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले स्थानीय ऐनको र्फा 

४७ को उपर्फा (२) बिोयििको उिरुीिा िेलयिलापको लायग पठाउने आर्ेश गनुापनेछ । 

२६. प्रिार् र्ायखल गनेाः वार्ी वा प्रयिवार्ीले कुनै नया ँप्रिार् पेश गना अनिुयि िाग गरी यनवेर्न पेश 

गरिेा उिरुी प्रशासकले सोयह यर्न सयियि सिि यनवेर्न पेश गरी भएको आर्ेशानसुार गनुापछा  । 

२७. यलखि जााँच गनेाः (१) सयियिले उिरुीिा पेश भएको कुनै यलखिको सत्यिा परीिर् गना रखेा 

वा हस्िािर यवशेषज्ञलार्ा िाचँ गराउन िरूरी र्ेखेिा सो यलखिलार्ा  असत्य भन्ने पिबाट 

परीिर् र्स्िरु र्ायखल गना लगार्ा  रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट यलखि िाचँ गराउनपुछा  । 

 (२)  उपर्फा (१) बिोयिि िाचँ गर्ाा  िनायसब िायफकको सिय िोयक आर्ेश गनुापनेछ र सिय 

यभत्र िाचँ सम्पन्न हुनको लायग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  

 (३)  उपर्फा (१) बिोयिि िाचँ गर्ाा  यलखि असत्य ठहरीएिा यलखि सत्य रहेको भन्ने 

पिबाट लागेको र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोयिि र्स्िरु र्ायखल गने पिलार्ा 

भरार्ा यर्नपुछा  । 

२८. सािी बुझ्नाेः (१) सयियिबाट सािी बझु्ने आर्ेश गर्ाा सािी बझु्ने यर्न िोयक आर्ेश गनुापनेछ । 

 (२)  उपर्फा (१) बिोयिि आर्ेश भएपयछ उिरुी प्रशासकले उिरुीको पिलार्ा आर्ेशिा 

उल्लेख भएको यियििा सािी बझु्ने िारखे िोक्नपुनेछ । 

 (३)  सािी बझु्ने िारेख िोयकएको यर्निा आफ्नो सािी सयियि सिि उपयस्थि गराउन ु

सम्बयन्िि पिको र्ाययत्व हुनेछ । 

 (४)  उपर्फा (१) बिोयिि िोयकएको िारखेको यर्न सािी उपयस्थि नगराउने पिले पयछ 

सािी उपयस्थि गराउन पाउनेछैन । 

२९. सयियिको िर्ा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन 

नाबालक वा अशि वा वधृ्र्वधृ्र्ा पि रहेको उिरुीिा सायि बकपत्रको लायग िोयकएको िारेखको 

यर्न उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि नगरार्एको सािीलार्ा  सयियिले म्यार् िोयक सयियिको 

िफा बाट यझकार्ा  बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

 (२)  उपर्फा (१) बिोयिि सािी यझकाउरँ्ा बकपत्र हुने िारखे िोयक म्यार् िारी गनुापनेछ र 

उिरुीका पिहरूलार्ा सिेि सोयह यिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 
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३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लायग िोयकएको यर्न पिहरूसगँ 

यनिहरूले उपयस्थि गराउन ल्याएका सायिको नािावली यलर्ा सयियि सिि पेश गनुापनेछ । 

 (२)  सािी बकपत्रको लायग िोयकएको िारखेको यर्न उिरुीका सबै पिले सािी उपयस्थि 

गराउन ल्याएको भए कायाालय खलु्नासाथ िथा कुनै पिले सािी उपयस्थि गराउन 

नल्याएको भए यर्नको बाह्र बिेपयछ सयियिले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र 

गराउनपुनेछ । 

३१. बन्र्जे गना सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउरँ्ा उिरुीको यवषयवस्िु भन्र्ा फरक प्रकारको 

िथा सािी वा उिरुीको पिलार्ा  अपिायनि गने वा यझझ्याउने वा अनयुचि प्रकारको प्रश्न 

सोयिएिा सयियिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पिलार्ा बन्र्ेि गना सक्नेछ । 

 (२)  नाबालक वा वधृ्र् वा असि रोयगले सािी बक्नपुने भर्ा  त्यस्िो उिरुीिा कुनै पिको 

उपयस्थयि वा अन्य कुनै िनायसब कारर्ले सािीलार्ा  बकपत्र गना अनयुचि र्बाव परकेो वा 

पने प्रबल सम्भावना रहेको छ भन्ने सयियिलार्ा  लागेिा सयियिले त्यस्िो पिको प्रत्यि 

उपयस्थयिलार्ा बन्र्ेि गरी यनिले सािीले नर्ेख्ने गरी िात्र उपयस्थि हुन आर्ेश गना 

सक्नेछ । 

 (३)  उपर्फा (२) बिोयिि आर्ेश गरिेा सािीले नर्ेख्ने गरी पि उपयस्थि हुने व्यवस्था 

यिलाउने र्ाययत्व सयियिको हुनेछ । 

 (४)  उपर्फा (१) वा (२) बिोयिि गर्ाा सयियिले उिरुीसगँ सम्बयन्िि आवश्यक प्रश्न ियार 

गरी सयियिको िफा बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शिुवार अगािी हप्ताको लायग 

पेशी िोयकएको उिरुीहरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा प्रत्येक यर्न उि यर्नको लायग पेशी 

िोयकएका उिरुीहरूको र्ैयनक पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

 (२)  उपर्फा (१) बिोयििको सूची संयोिकले र यनिको अनपुयस्थयििा यनिले यिम्िेवारी 

िोकेको सयियिको सर्स्यले प्रिायर्ि गनुापनेछ । 

३३. रै्यनक पेशी सूचीाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोयििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 

उिरुीहरूको र्ैयनक पेशी सूची ियार गरी एक प्रयि सूचना पाटीिा टासँ्न लगाउनपुनेछ िथा एक 

प्रयि सयियिका सर्स्यहरूलार्ा उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

 (२)  उपर्फा (१) बिोयििको सूचीिा उिरुीहरू उल्लेख गर्ाा उिरुी र्िााको आिारिा र्ेहायको 

िििा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 
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  (क) नाबालक पि भएको उिरुी; 

  (ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्ययि पि भएको उिरुी; 

  (ग) सिरी वषा उिेर परुा भएको वधृ्र् वा वधृ्र्ा पि भएको उिरुी; िथा 

  (घ) उिरुी र्िााको ििानसुार पयहले र्िाा  भएको उिरुी । 

 (३)  उपर्फा (२) बिोयिि पेशी सूची ियार गर्ाा िलु्िवीबाट िागेका िथा सवोच्च अर्ालि, 

उच्च अर्ालि िथा यिल्ला अर्ालिबाट पनुः र्न्साफको लायग प्राप्त भर्ा र्िाा  भएको 

उिरुीको हकिा शुरूिा सयियििा र्िाा भएको यियिलार्ा  नै र्िाा यियि िायन िि यनिाारर् 

गनुापनेछ । 

 (४)  उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको ििानसुार नै सयियिले उिरुीको सनुवार्ा  र कारवाही िथा 

यकनारा गनुापनेछ । 

३४. उजुरी प्रशासकको यजम्िेवारी हुनाेः र्ैयनक पेशी सूचीिा चढेका उिरुीहरू कायाालय खलेुको एक 

घण्टा यभत्र सयियि सिि सनुवार्ाको लायग पेश गने िथा उि यर्नको िोयकएको काया सयकए पयछ 

सयियिबाट यफिाा बयुझयलर्ा  सरुयिि राख्ने यिम्िेवारी उिरुी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रिार् सनुाउनाेः सयियिले र्फा २५ बिोयिि िोयकएको िारेखको यर्न उपयस्थि सबै पिलार्ा 

अको पिले पेश गरकेो प्रिार् एवि् कागिाि र्ेखार्ा  पयढबाचँी सनुार्ा  सो बारिेा अको पिको कुनै 

कथन रहेको भए यलयखि बयान गरार्ा  यियसल सािेल राख्नपुनेछ । 

३६. उजुरीको सनुवार्ा गनेाः (१) सयियिले र्वुै पिको कुरा सनुी िथा कानून व्यवसायी िकुरार गरेको 

भए यनिहरूको बहस सिेि सनुी उिरुीको सनुवार्ा  िथा यनर्ाय गनुापनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको सनुवार्ा  िथा यनर्ाय गर्ाा  पिहरूको रोहवरिा गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) बिोयिि उिरुीको सनुवार्ा  गर्ाा र्िलास कायि गरी सनुवार्ा  गनुापनेछ । 

३७. बन्र् र्जलासको गठनाः(१) सयियिले ियहला िथा बालबायलका सिावेश रहेको िथा आवश्यक 

र्ेखेको अन्य उिरुीको सनुवार्ाको लायग र्िलास कायि गर्ाा  बन्र् र्िलास कायि गरी सनुवार्ा  

गना सक्नेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको बन्र् र्िलासिा उिरुीका पि, कानून व्यवसायी िथा अन्य 

सरोकारवाला बाहेक अन्य व्ययिलार्ा र्िलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् र्िलासको 

गठन गनुापनेछ । 

(३)  बन्र् र्िलासबाट हेररने उिरुीको काि कारवाही, यपडीिको नाि थर ठेगाना लगायिका 

यवषय गोप्य राख्नपुनेछ । 
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३८. बन्र् र्जलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् र्िलासबाट हेररएका उिरुीहरूको 

कागिािको प्रयियलयप वार्ी, प्रयिवायर् र यनिको यहििा असर परकेो कुनै सरोकारवाला बाहेक 

अरू कसैलार्ा उपलब्ि गराउनहुुरँ्ैन । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको उिरुीको िथ्य खलुार्ा  कुनै सिाचार कुनै पत्रपयत्रकािा सपें्रषर् 

हुनयर्नहुुरँ्ैन । 

(३)  उपर्फा (२) िा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले पिको गोपयनयिा िथा 

यहििा प्रयिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार सपें्रषर् गना भने कुनै बािा पनेछैन । 

३९. थप प्रिार् बुझ्नाेः उिरुीको सनुवार्ाको िििा उिरुीको कुनै पिको अनरुोििा वा उिरुी 

सनुवार्ाको िििा सयियि आफैले थप प्रिार् बझु्नपुने र्ेखेिा उिरुीका पिहरूलार्ा थप प्रिार् 

पेश गना पेश गने िारेख िोयक आर्ेश गनासक्नेछ । 

४०. स्वाथा बायझएको उजुरी हनेा नहुनाेः सयियिको सर्स्यले र्ेहायका उिरुीको कारवाही र 

यकनारािा सलंग्न हुनहुुरँ्ैनः- 

(क) आफ्नो वा नयिकको नािेर्ारको हक यहि वा सरोकार रहेको उिरुी; 

 स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोिनको लायग "नयिकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली 

पर्ाा कानून बिोयिि अपिुाली प्राप्त गना सक्ने प्राथयिकिा िििा रहेको व्ययि, िािा, 

िार्ि,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पयि वा पत्नी िफा का सासू, ससरुा, 

फूप,ु फूपाि,ु साला, िेठान, साली, यर्र्ी, बयहनी, यभनाि,ु बयहनी ज्वार्ा ँ, भाञ्िा, भाञ्िी, 

भाञ्िी ज्वार्ा ँ, भाञ्िी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्ययिको एकासगोलिा रहेको 

पररवारको सर्स्य सम्झनपुछा  । 

(ख) यनिले अन्य कुनै हैयसयििा गरेको कुनै काया वा यनि सलंग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश 

रहेको कुनै उिरुी; 

(ग) कुनै यवषयिा यनिले उिरुी चल्ने वा नचल्ने यवषयको छलफलिा सहभायग भर्ा कुनैराय 

यर्एको भए सो यवषय सिावेश रहेको उिरुी; वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपिा यनि र यनिको एकाघरसगंोलका पररवारका 

सर्स्यको कुनै स्वाथा बायझएको उिुरी । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको कुनै अवस्था र्ेयखएिा िनु सर्स्यको त्यस्िो अवस्था पछा  उि 

सर्स्यले उिरुी हेना नहुने कारर् खलुार्ा  आर्ेश गनुापनेछ । 
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(३)  उपर्फा (१) को प्रयिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै उिरुीको कारवायह र यकनारािा 

सहभायग हुन लागेिा उिरुीको कुनै पिले आवश्यक प्रिार् सयहि उिरुीको कारवायह 

यकनारा नगना यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

(४)  उपर्फा (२) वा (३) बिोयििको अवस्थािा सयियिले सभालार्ा  लेयख पठाउनपुनेछ र 

सभाले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ बिोयिि उपयिु प्रयिया अवलम्बन गरी सयियि िोयक 

सयियि सिि उिरुीको यियसल पेश गनुापनेछ । 

(५)  उपर्फा (४) बिोयिि गर्ाा  सभाले उिरुीका पिहरूलार्ा सोयह उपर्फा बिोयिि गयठि 

सयियिबाट उिरुीको कारवायह यकनारा हुने कुराको िानकारी गरार्ा  उि सयियि सिि 

उपयस्थि हुन पठाउनपुनेछ । 

 

पररच्छेर्-६ 

यनर्ाय र अन्य आर्ेश 

४१. यनर्ाय गनुापनेाः (१) सयियिले सनुवार्ाको लायग पेश भएको उिरुी हेर्ाा  कुनै प्रिार् बझु्नपुने बायँक 

नरयह उिरुी यकनारा गने अवस्था रहेको र्ेयखएिा सोयह पेशीिा उिरुीिा यनर्ाय गनुापनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि यनर्ाय गरपेयछ यनर्ायको व्यहोरा यनर्ाय यकिाबिा लेयख सयियििा 

उपयस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) बिोयिि गरीएको यनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचयलि कानून बिोयिि 

खलुाउनपुने यववरर् खलेुको पूर्ा पाठ यनर्ाय भएको यियिले बयढिा साि यर्न यभत्र ियार 

गरी यियसल सािेल राख्नपुछा  ।   

(४)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनायसब 

कारर्ले गर्ाा सोयह यर्न उिरुी यनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगायि हप्ताको कुनै यर्नको लायग 

अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ । 

४२. यनर्ायिा खुलाउनपुनेाः (१) सयियिले र्फा ४१ बिोयिि गरकेो यनर्ायको पूर्ापाठिा यस र्फा 

बिोयििका कुराहरू खलुार्ा  अनसूुची-७ बिोयििको ढाचँािा ियार गनुापनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि पूर्ापाठ ियार गर्ाा  वार्ी िथा प्रयिवार्ीको यियकर, यनर्ाय गनुापने 

र्ेयखएको यवषय, र्वुै पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू, सिावेश भएको कानूनी प्रश्न र 

त्यसको व्याख्या सिेिको यवषय खलुाउनपुनेछ । 
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(३)  उपर्फा (२) िा उल्लेख भए र्ेयख बाहेक पूर्ापाठिा र्ेहायका कुराहरू सिेि 

खलुाउनपुनेछः- 

(क) िथ्यको यवशे्लषर्; 

(ख) उिरुीको कुनै पिको कानून व्यवसायीले बहस नोट पेश गरकेो भए बहसनोट िथा 

बहस गरकेो भए बहसिा उठार्एका िलु यवषय; 

(ग) यनर्ाय गनाको लायग आिार यलर्एको प्रिार्का साथै र्वुै पिबाट पेश भएको प्रिार् 

िथा त्यसको यवशे्लषर्; 

(घ) यनर्ाय कायाान्वयन गनाको लायग गनुापने यवषयहरूको यसलयसलेवार उल्लेखन 

सयहिको िपयसल खण्ड; िथा 

(ङ) यनर्ाय उपर पनुरावेर्न लाग्ने भएिा पनुरावेर्न लाग्ने यिल्ला अर्ालिको नाि र के 

कयि यर्नयभत्र पनुरावेर्न गनुापने हो सो सिेि ।  

(४)  उपर्फा २ िथा ३ िा उल्लेख भएर्ेयख बाहेक र्ेहायका कुराहरु सिेि यनर्ायिा 

खलुाउनपुनेछः- 

(क) सािी वा सिायिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरकेो भए सो निीरको यववरर् र उिरुीिा 

उि निीरको यसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको हो 

भन्ने कारर् सयहिको यवशे्लषर्; 

(ग) यनर्ायबाट कसैलार्ा  कुनै कुरा यर्नभुराउनपुने भएको भए कसलार्ा  के कयि 

भरार्ा यर्नपुने हो सोको यववरर्; िथा 

(घ) उिरुीको िििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्ि ुसयियि सिि पेश 

भएको भए सो िालसािान वा वस्िुको हकिा के गने हो भन्ने यवषय । 

४३. प्रारयम्िक सनुवार्ािा यनर्ाय हुनसक्नेाः (१) सयियिले पयहलो सनुवार्ाको लायग पेश भएको 

अवस्थािा नै उिरुीिा थप प्रिार् बयुझरहनपुने अवस्था नरहेको र्ेखेिा अथवा हर्म्यार् वा 

हकर्ैया वा सयियिको िेत्रायिकार नरहेको कारर्ले उिरुी यनर्ाय गना नयिल्ने र्ेखेिा पयहलो 

सनुवार्ािा नै यनर्ाय गना सक्नेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको यनर्ाय िेत्रायिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको अवस्थािा 

िेत्रायिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा स्थानीय िह वा अन्य यनकायिा उिुरी गना िान ुभयन 

सम्बयन्िि पिलार्ा सनुाउनपुनेछ । 
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४४. यनर्ाय सशंोिनाः (१) सयियि सिि उिरुीको पि वा कुनै सरोकारवालाले उिरुीको यनर्ायिा 

भएको कुनै लेखार्ाको त्रटुी सशंोिन गरीपाउन यियकर यलर्ा यनर्ायको िानकारी भएको पैंयिस 

यर्न यभत्र यनवेर्न यर्न सक्नेछ ।  

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न परी सयियिले हेर्ाा सािान्य त्रटुी भएको र सशंोिनबाट 

यनर्ायको िूल आशयिा कुनै हेरफेर नहुने र्ेखेिा छुटै्ट पचाा खडा गरी यनवेर्न बिोयिि 

यनर्ाय सशंोिन गने आर्ेश यर्नसक्नेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयििको आर्ेश िूल यनर्ायको अयभन्न अङ्गको रुपिा यलर्नेछ । 

४५. यनर्ायिा हरेरे्र गना नहुनाेः (१) सयियिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पयन सयियिका 

सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपयछ यनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुरँ्ैन । 

(२)  कसैले उपर्फा (१) यवपररि गरकेो थाहा हुन आएिा कायापायलकाले कानून बिोयिि 

कारवाहीको लायग सम्बयन्िि यनकायिा लेयख पठाउनपुनेछ ।  

४६. यनर्ाय िएपयछ गनुापने कारवायहाः (१) उिरुी प्रशासकले सयियिबाट यनर्ाय भएपश्चाि यनर्ाय 

यकिाबिा सयियिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी यनर्ाय यकिाब र यियसल 

यिम्िा यलनपुछा  । 

(२)  यस ऐन बिोयिि यनर्ायको पूर्ापाठ ियार भएपयछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपयछ 

उिरुी प्रशासकले यनर्ायको कायाान्यवय गनाका लायग ित्काल गनुापने केयह काया भए सो 

सम्पन्न गरी यियसल अयभलेख प्रशासकलार्ा बझुाउनपुछा  । 

४७. यनर्ाय गनापने अवयिाः (१) सयियिले प्रयिवार् र्ायखल भएको वा बयान गनुापनेिा प्रयिवार्ीको 

बयान भएको यियिले िथा प्रयिवार् र्ायखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपुने म्यार् 

भिुान भएको यियिले नब्बे यर्नयभत्र उिरुीको अयन्िि यनर्ाय गनुापनेछ ।  

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको सियावयि गर्ना गर्ाा  िेलयिलापको लायग पठार्ाएको उिरुीको 

हकिा िेलयिलापको प्रयियािा लागेको सिय कटार्ा  अवयि गर्ना गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उिरुीिा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा 

गनुापने प्रयिया बायँक नरही उिरुी यनर्ाय गना अङ्ग पयुगसकेको भए सो पगेुको पन्र 

यर्नयभत्र अयन्िि यनर्ाय गनुापनेछ । 
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पररच्छेर्-७ 

किाचारी िथा प्रशासयनक व्यवस्था 

४८. सयियििा रहने किाचारीहराः सयियि िािहििा र्ेहाय बिोयििका किाचारीहरु रहनेछनः 

  (क) उिरुी प्रशासक; 

  (ख) अयभलेख प्रशासक; िथा 

  (ग) अन्य किाचारीहरु । 

४९. सयियि अन्िगाि रहने शाखाहराः सयियि अन्िगाि सािारर्ियाः र्ेहाय बिोयििका शाखाहरु 

रहनेछनः 

  (क) उिरुी शाखा; 

  (ख) अयभलेख शाखा । 

५०. उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भए र्ेयख बाहेक 

उिरुी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार र्ेहाय बिोयिि हुनेछः 

(क) पेश भएका नायलश, प्रयिवार् र अन्य यलखिहरु िाचँ गरी रीि पगेुको भए कानून बिोयिि 

लाग्ने र्स्िरु यलर्ा र्िाा  गने र र्िाा गना नयिल्ने भए कारर् िनार्ा  र्रपीठ गने; 

(ख) उिरुीिा प्रिार्को लायग पेश भएका नक्कल कागिलार्ा  सक्कलसगँ यभडार्ा  यठक र्ेयखएिा 

प्रिायर्ि गने र यियसल सािेल राख्ने िथा सक्कलिा केयह कैयफयि र्ेयखएिा सो िनार्ा  

सम्बयन्िि पिको सयहछाप गरार्ा  राख्ने; 

(ग) पेश भएका यलखि साथ सलंग्न हुनपुने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ वा छैन भए ठीक छ 

वा छैन िाचँ्ने; 

(घ) सयियिको आर्ेशले यझकाउनपुने प्रयिवार्ी, सािी वा अन्य व्ययिको नाििा म्यार् िारी 

गने; 

(ङ) उिरुीका पिलार्ा िारखे वा पेशी िारेख िोक्ने; 

(च) सयियि सिि पेश हुनपुने यनवेर्न र्िाा गरी आर्ेशको लायग सयियि सिि पेश गने; 

(छ) कानून बिोयिि वारेस यलने िथा गजेु्रको िारेख थाम्ने यनवेर्न यलर्ा आवश्यक कारवाही 

गने; 

(ि) सयियिबाट भएको आर्ेश कायाान्वयन गने गराउने; 

(झ) सयियििा पेश वा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्ने, भपाार्ा  गने लगायिका कायाहरु गने; 

(ञ) आवश्यकिानसुार सयियिको िफा बाट पत्राचार गने; 
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(ट) सयियिको आर्ेशले िािेल गनुापने म्यार् िािेल गनेगराउने, िािेल भएको म्यार्को िािेली 

िाचँी रीिपूवाकको नभए पनुः िारी गने िथा अन्य अर्ालि वा यनकायबाट प्राप्त भएको 

गाउपँायलका/नगरपायलकाले िािेल गररयर्नपुने म्यार् िािेल गने गराउने; 

(ठ) यनर्ाय यकिाब र उिरुीको यियसल यिम्िा यलने; 

(ड) सयियििा र्िाा भएका उिरुी िथा यनवेर्न लगायिका कागिािको अयभलेख ियार गने र 

िायसक वा वायषाक प्रयिवेर्न पेश गनुापने यनकाय सिि प्रयिवेर्न ियार गरी सयंोिकबाट 

प्रिायर्ि गरार्ा  सम्बयन्िि यनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो यिम्िा रहेका उिरुीका यियसलिा रहेका कागिािको रीिपूवाक नक्कल यर्ने; 

(र्) यिल्ला अर्ालििा पनुरावेर्न लाग्ने गरी यनर्ाय भएका उिरुीिा पुनरावेर्न म्यार् िारी 

गरी िािेल गनेगराउने; 

(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै यनकायिा उिरुीको यियसल वा कुनै कागिाि पठाउनपुने भएिा 

सयियिलार्ा  िानकारी गरार्ा  यियसल वा कागिाि पठाउने िथा यफिाा प्राप्त भएपयछ कानून 

बिोयिि सरुयिि राख्ने व्यवस्था यिलाउने; 

(थ) यनर्ाय यकिाब यिम्िा यलने; िथा 

(र्) पेश भएका यनवेर्न लगायिका कागिाििा सयियिबाट आर्ेश हुनपुने वा यनकासा 

यलनपुनेिा सयियि सिि पेश गने । 

५१. अयिलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भए बाहेक 

अयभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकार र्ेहाय बिोयिि हुनेछः 

(क) यनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीाः 

(१) यनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्ििा परेका यनवेर्नहरु हेरी िाचँी रीिपूवाकको भए 

आवश्यक र्स्िुर यलर्ा  र्िाा गने र बेरीिको भए र्रपीठ गने; 

(२) यनर्ाय बिोयिि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा यर्लार्ाभरार्ा  यर्नपुने लगायिका 

यनर्ाय कायाान्वयनका लायग गनुापने कायाहरु गने िथा यनर्ाय कायाान्वयनको 

अयभलेख राखी कानून बिोयिि यववरर् पठाउनपुने यनकायहरुिा यववरर् पठाउने; 

(३) यनर्ाय कायाान्वयनको िििा यनवेर्न यर्एका पिहरुको वारसे यलने, सकार गराउने, 

गजेु्रको िारखे थिाउने लगायिका कायाहरु गने; 

(४) सयियिको आर्ेशले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा यनकायबाट रोक्का भै 

आएको िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ायखल चलान गनुापने भए सो गने; 
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(५) यनर्ाय बिोयिि यललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुापने भए सो सिेि गने; 

िथा 

(६) लेयखए र्ेयख बाहेकको कुनै काया यनर्ाय कायाान्वयनको िििा गनुापने भएिा सयियि 

सिि पेश गरी आर्ेश बिोयिि गने । 

(ख) अयिलेख संरिर् सम्बन्िीाः 

(१) अयभलेख शाखाको रखेर्ेख गरी यनर्ाय भएका यियसल सरुयिि राख्ने र कानून 

बिोयिि सडाउनेपने कािगहरु सडाउने; 

(२) यनर्ाय भएका यियसलहरुिा कागिाि िाचँ गरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र यियसल 

कानून बिोयिि गरी र्रुुस्ि अवस्थािा राख्ने; 

(३) कानून बिोयिि सडाउने कागिको यववरर् ियार गरी सो यववरर् सरुयिि रहने 

व्यवस्था गने; 

(४) अयभलेख शाखािा प्राप्त भएको यियसलहरुको सालबसाली अयभलेख राख्ने र 

आवश्यकिानसुार यववरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा यनकायबाट अयभलेखिा रहेको यियसल वा कुनै कागिाि िाग भै 

आएिा रीिपूवाक पठाउने र यफिाा प्राप्त भएपयछ रीिपूवाक गरी सरुयिि राख्ने । 

५२. उजुरी प्रशासक वा अयिलेख प्रशासकको आर्शे उपरको यनवेर्नाः (१) यस ऐन बिोयिि 

उिरुी प्रशासक वा अयभलेख प्रशासकले गरकेो आर्ेश वा कारवाही उपर यचि नबझु्ने पिले सो 

आर्ेश वा कारवाही भएको पन्र यर्नयभत्र सयियि सिि यनवेर्न यर्न सक्नेछ । 

(२)  सयियिले उपर्फा (१) बिोयिि पेश भएको यनवेर्न उपर सनुवुार्ा  गरी यनवेर्न पेश भएको 

बयढिा साि यर्न यभत्र यनवेर्न उपरको कारवायह टुङ्ग्याउनपुनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) िा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न 

उपर आर्ेश वा यनर्ाय गनुा पूवा केयह बुझ्नपुने भए सो बझेुर िात्र यनर्ाय वा आर्ेश गनुापनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलयिलाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३. यिलापत्र गराउनाेः (१) सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि यिलापत्र हुन सक्ने िुनसकैु उिरुीिा 

यिलापत्र गराउनसक्नेछ । 
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(२)  उिरुीका पिहरूले यिलापत्रको लायग अनसूुची-८ बिोयििको ढाचँािा यनवेर्न यर्एिा 

सयियिले उिरुीिा यिलापत्र गराउन उपयिु र्ेखेिा यिलापत्र गरार्यर्नेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि पिहरूले यर्एको यनवेर्नको व्यहोरा सयियिले र्वुै पिलार्ा सनुार्ा  

त्यसको पररर्ाि सम्झार्ा पिहरूको यिलापत्र गने सम्बन्ििा सहियि रहेनरहेको 

सोध्नपुनेछ । 

(४)  उपर्फा (३) बिोयिि सनुाउरँ्ा पिहरूले यिलापत्र गना िञ्िरु गरिेा सयियिले पिहरूको 

यनवेर्निा उल्लेख भएको व्यहोरा बिोयििको यिलापत्र िीन प्रयि ियार गराउनपुनेछ । 

(५)  उपर्फा (४) बिोयििको यिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलार्ा पढीबाचँी सनुार्ा  यिलापत्र गना 

िञ्िरु भएिा पिहरूको सयहछाप गरार्ा  सयियिका सर्स्यहरूले यिलापत्र कागि अनसूुची-

९ बिोयििको ढाचँािा प्रिायर्ि गरी एक प्रयि सयियिले अयभलेखको लायग यियसलिा 

राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रयि वार्ी िथा प्रयिवार्ीलार्ा  यर्नपुनेछ । 

(६)  यिलापत्रको ढाचँा अनसूुची-१० िा उल्लेख भए बिोयिि हुनेछ । 

५४. िेलयिलाप गराउन सक्नाेः (१) सयियिले प्रचयलि कानून बिोयिि यिलापत्र गना यिल्ने उिरुीिा 

पिहरूबीच िेलयिलाप गराउन सक्नेछ । 

(२)  पिहरूले िनुसकैु िहिा यवचारािीन रहेको उिरुी िेलयिलापको िाध्यिबाट सिािान गना 

सयंिु रूपिा सयियि सिि यनवेर्न यर्न सक्नेछन् । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि यनवेर्न यर्एकोिा िेलयिलापबाट उिरुीको यनरोपर् हुन उपयिु 

र्ेयखएिा सयियिले त्यस्िो उिरुी िेलयिलापको िाध्यिबाट यनरोपर् गना आर्ेश यर्न 

सकनेछ । 

(४)  उपर्फा (३) बिोयििको आर्ेशपयछ िेलयिलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी 

पिहरूबीच िेलयिलाप गरार्ा यर्नपुनेछ । 

(५)  िेलयिलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोयिि हुनेछ । 

५५. उजुरी यनर्ाय गनेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि िेलयिलापको िाध्यिबाट उिरुीको यनरोपर् 

गना प्रयिया बढाएकोिा िेलयिलापको िाध्यिबाट उिरुीको यनरोपर् हुन नसकेिा पिहरूलार्ा 

उिरुीको पेशी िारखे िोयक कानून बिोयिि कारवाही गरी सनुवार्ा  िथा यनर्ाय गने प्रयिया 

बढाउनपुनेछ । 
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(२)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा 

(२) बिोयििको उिरुीिा िेलयिलाप वा यिलापत्र हुन नसकेिा सयियिले िारखे िोयक 

अयिकार िेत्र रहेको अर्ालििा िाने भयन सनुार्ा यर्नपुनेछ । 

५६. िेलयिलाप वा यिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन कुनै 

उिरुीिा यिलापत्र गराउरँ्ा उिरुीको प्रकृयि वा यिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार वार्ी भर्ा  

चलेको कुनै उिरुी वा सावाियनक िथा सरकारी सम्पयि वा यहििा असर पने र्ेयखएिा सयियिले 

त्यस्िो उिरुीिा यिलापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटार्ा  अन्य व्यहोराबाट िात्र यिलापत्र गना चाहेिा भने यिलापत्र 

गरार्ा यर्नपुनेछ । 

५७. िेलयिलापको लायग प्रोत्साहन गनेाः (१) सयियिले सयियि सिि सनुवार्ाको लायग पेश भएको 

उिरुीिा िेलयिलाप हुनसक्ने सम्भावना रहेको र्ेखेिा पिहरूलार्ा  िेलयिलापको लायग िारेख 

िोक्न सक्नेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयििको िारेखको यर्न सयियिले उिरुीका पि िथा यवपि िथा र्वुै 

पिको कानून व्यवसायी साथै उपयस्थि भएसम्ि पिले पत्यार्ा  साथै यलर्आएका अन्य 

व्ययि सिेि उपयस्थि गरार्ा  िेलयिलापको लायग छलफल गरार्ा  पिहरूको बीचिा 

सहियि भएिा सहियि भए बिोयिि यिलापत्र कागि ियार गना लगार्ा  यिलापत्र 

गरार्ा यर्नपुनेछ । 

(३)  उिरुीिा िोयकएको म्यार्िा सयियि सिि उपयस्थि नभएको वा उपयस्थि भएर पयन 

िारखे गिुारी उिरुीिा िारेखिा नरहेको पि अथवा उिरुीिा पि कायि नभएको भए 

िापयन उिरुीको पेटबोलीबाट उिरुीको पि कायि हुने र्ेयखएको व्ययि सिेि 

िेलयिलापको लायग उपयस्थि भएिा सयियिले िेलयिलाप गरार्ा  यिलापत्रको कागि 

गरार्ा यर्नपुनेछ । 

५८. प्रारयम्िक सनुवार्ा पूवा िेलयिलापाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रारयम्भक सनुवार्ाको लायग सयियि 

सिि उिरुी पेश हुनपूुवा उिरुीिा िेलयिलाप हुनसक्ने अवस्था र्ेयखएिा वा पिहरूले सो 

व्यहोराको यनवेर्न यलर्ा आएिा यिलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागि ियार गरी सयियि सिि पेश 

गनासक्नेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा  यिलापत्रिा अयन्िि सहियि निटेुको भए िापयन पिहरू 

िेलयिलापको लायग प्रयियािा िान सहिि भएिा उिरुी प्रशासकले पिहरूको यनवेर्न 
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यलर्ा उिरुीिा िेलयिलापको लायग िेलयिलापकिाा सिि पठाउने आर्ेशको लायग सयियि 

सिि पेश गनासक्नेछ । 

५९. िेलयिलापकिााको सूची ियार गनेाः (१) सयियिले िेलयिलापको काया गराउनको लायग र्ेहाय 

बिोयििको योग्यिा पगेुको व्ययिहरूको यववरर् खलुार्ा  सम्भायवि िेलयिलापकिााको सूची 

ियार गनेछः 

(क) कयम्ििा स्नािक उयिर्ा गरकेो; 

(ख) कुनै रािनीयिक र्ल प्रयि आस्था राखी रािनीयििा सयिय नरहेको; िथा 

(ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

(२)  िेलयिलापकिााको सूची ियार गरपेयछ सयियिले सूची सभा सिि पेश गरी अनिुोर्न 

गराउनपुनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि सूची अनिुोर्न भएपयछ सयियिले सावाियनक िानकारीको लायग 

सूचना प्रकाशन गनुापनेछ िथा िेलयिलापको लायग पठाउरँ्ा प्रत्येक पिलार्ा सो सूची 

उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

६०. िेलयिलापकिााको सूची अद्यावयिक गनेाः (१) सयियिले र्फा ५९ बिोयिि ियार भएको सूची 

प्रत्येक वषा अद्यावयिक गनुापनेछ । 

(२)  प्रत्येक वषा अद्यावयिक गरेको िेलयिलापकिााको सूची सयियिले सभाबाट अनिुोर्न 

गराउनपुनेछ । 

(३)  यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि िेलयिलापकिााको सूचीिा सूचीकृि हुन योग्यिा 

पगेुको व्ययिले सयियि सिि सूचीकृि गररपाउनको लायग सयियिको यनर्ायले 

िोकेबिोयििको ढाचँािा यनवेर्न यर्नसक्नेछ । 

६१. िेलयिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सयियिले र्फा ६० बिोयिि िेलयिलापकिााको 

सूची अद्यावयिक गर्ाा र्ेहायको अवस्थाका िेलयिलापकिााको नाि सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) यनिको ितृ्य ुभएिा; 

(ख) यनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटार्ापाउ ँभन्ने यनवेर्न यर्एिा; 

(ग) यनिले नैयिक पिन र्ेयखने फौिर्ारी अयभयोगिा सिाय पाएिा; 

(घ) यनि कुनै संस्थासगँ सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारिे वा यवघटन भएिा; र 

(ङ) सयियिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोयिि यनिलार्ा सूचीबाट हटाउने यनर्ाय 

गरिेा । 
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(२)  उपर्फा (१) बिोयिि सूचीबाट नाि हटार्एका िेलयिलापकिााहरूको नािावली सयियिले 

सावाियनक सूचनाको लायग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेलयिलापको लायग सियावयि िोक्नेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि िेलयिलाको लायग 

िेलयिलापकिाा पठाउरँ्ा बयढिा यिन ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउनेछ । 

(२)  िेलयिलापको लायग पठाउरँ्ा सािान्यियाः एकिना बाट िेलयिलाप गराउने गरी 

िोक्नपुनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि गर्ाा  पिहरूबीच सहियि हुन नसकेिा सयियिले यिन िनासम्ि 

िेलयिलापकिाा रहने गरी िेलयिलापको लायग उिरुी पठाउनपुनेछ । 

६३. िेलयिलापकिााको छनौटाः (१) सयियिले िेलयिलाप गराउने कायाको लायग उिरुीका पिहरूको 

सहियििा एक िना िेलयिलापकिााको छनौट गनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा  पिहरूबीचिा एकिना िेलयिलापकिााको लायग सहियि 

नभएिा सयियिले पिहरूको सहियििा यिन िना िेलयिलापकिााको छनौट गनुापनेछ । 

(३)  पिहरूको बीचिा िेलयिलापकिााको नाििा सहियि हुन नसकेिा सयियिले 

िेलयिलापकिााको सूचीिा रहेका िेलयिलापकिााहरू िध्येबाट र्वुै पिबाट एक-एक िना 

िेलयिलापकिाा छनौट गना लगार्ा  िेस्रो िेलयिलापकिाा छनौट गररयर्नपुनेछ । 

(४)  उिरुीका सबै पिको सहियििा िेलयिलापकिााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोयिि 

िेलयिलापकिाा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्ययि वा ससं्थाबाट िेलयिलाप प्रयिया अगाडी 

बढाउन सहिि भै यलयखि यनवेर्न यर्एिा सयियिले त्यस्िो व्ययि वा संस्थालार्ा  

िेलयिलापकिाा िोयकयर्नपुनेछ । 

६४. िेलयिलापकिााको पररविानाः (१) सयियिले र्ेहायको अवस्था परर पिहरूले यनवेर्न यर्एको 

अवस्थािा िेलयिलापकिाा पररविान गररयर्नपुनेछः- 

(क) र्फा ६१ बिोयिि िेलयिलापकिााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 

(ख) पिहरूले पारस्पररक सहियििा िेलयिलापकिाा हेरफेर गना िञ्िरु भएिा;  

(ग) उिरुीको कुनै पिले िेलयिलापकिाा  प्रयि अयवश्वास रहेको यलयखि िानकारी गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्ले िेलयिलापकिााले िेलयिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा; 

(ङ) उिरुीको यवषयवस्ििुा िेलयिलापकिााको कुनै स्वाथा रहेको िेलयिलापकिााले 

िानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट सयियि सिि िानकारी भएिा; िथा 
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(च) िेलयिलापकिााले िेलयिलापकिााको हैयसयिले कायागर्ाा  र्फा ६७ िथा अन्य 

प्रचयलि कानून बिोयिि पालन गनुापने आचरर् पालन नगरिेा । 

(२)  िेलयिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोयकएको सियिा िेलयिलापको काया सम्पन्न हुन 

नसक्ने भएिा सयियिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछ । 

६५. िेलयिलापको लायग पठाउाँर्ा गने प्रयियााः (१) सयियिले कुनै उिुरी िेलयिलापको लायग 

िेलयिलापकिाा सिि पठाउरँ्ा पिहरूलार्ा िेलयिलापकिााको सम्पका  उपलब्ि गरार्ा  

िेलयिलापकिाा  सिि उपयस्थि हुने िारेख िोयक र्ेहाय बिोयििको कागि साथै रायख 

लेयखपठाउनपुनेछः 

(क) उिरुीको सारसिेंप वा िखु्य िखु्य कागिािको प्रयियलपी; 

(ख) उिरुीको पि वा वारसे भए वारसेको नाि, थर, विन र उपलब्ि भएसम्ि टेयलफोन 

नम्बर, र्ा िेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  यववरर्; िथा 

(ग) िेलयिलाप सम्बन्िी प्रयिया सम्पन्न गनुापने स्थान । 

(२)  िेलयिलापकिााले सयियि सिि िाग गरिेा उिरुीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ि 

गराउनपुनेछ । 

(३)  िेलयिलापको लायग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि यर्न यभत्र उिरुीको पिहरू 

सयियि सिि उपयस्थि हुने गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

(४)  उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन िेलयिलापकिााले िोयकएको सिय 

अगावै उिरुी सयियि सिि यफिाा पठाउने यनर्ाय गरिेा सो यनर्ायको िानकारी भएको 

साि यर्न यभत्र पिहरूलार्ा सयियि सिि उपयस्थि हुनेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. िेलयिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रयियााः (१) सयियिले पिहरूको सहियििा िेलयिलापको 

लायग छलफल गने िथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेलयिलापकिाालार्ा  सोको 

िानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहियििा िेलयिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन । 

(२)  पिहरूलार्ा उपर्फा (१) बिोयिि िेलयिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा 

उपयस्थि हुने र्ाययत्व रहनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयििको र्ाययत्व पिहरूले परुा नगरिेा िेलयिलापकिााले िेलयिलापको 

प्रयिया बन्र् गरी सयियिलार्ा  सोको यलयखि िानकारी गरार्ा  उिरुीको कागिाि यफिाा  

पठाउनसक्नेछ । 
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(४)  िेलयिलापको िििा िेलयिलापकिााले पिहरूबीचिा सहिकिााको भूयिका गनेछ र उि 

भूयिका यनवााह गने िििा यनिले पिहरू बाहेक र्ेहायका व्ययिहरूसगँ सिेि एकल वा 

सािूयहक वािाा गनासक्नेछः 

(क) पिहरूको कानून व्यवसायी; 

(ख) उिरुीको यवषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पिले रोिेको व्ययि; िथा 

(ग) उिरुीको यवषयवस्िकुो बारिेा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी । 

(५)  िेलयिलापकिााले पिहरूको सहियििा पिहरूसगँ र्ेहाय बिोयिि वािाा  गनासक्नेछः 

(क) पिहरूसगँ एकल एकान्िवािाा; िथा 

(ख) टेयलफोन वािाा, यभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप । 

(६)  प्रचयलि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहुनेगरी पिहरूको सहियििा 

िेलयिलापकिााले िेलयिलापको कायायवयि यनिाारर् गनासक्नेछ । 

६७. िेलयिलापकिााको आचरर्ाः (१) िेलयिलापकिााले र्ेहाय बिोयििको आचरर् पालन 

गनुापनेछः- 

(क) िेलयिलाप सम्बन्िी कारवाही यनरपि ढङ्गले सम्पार्न गनुापने; 

(ख) कुनै पिप्रयि झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको र्ेयखने कुनै आचरर् वा 

व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पिलार्ा डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलयिलाप गराउन नहुने; 

(घ) यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसगँ आयथाक कारोबारिा सलँग्न 

नहुने; 

(ङ) िेलयिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचयलि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यवपरीि 

आचरर् गना नहुने; 

(च) िेलयिलापको िििा पिहरुसगँ सम्िानिनक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रयि सिान 

व्यवहार कायि गने; 

(छ) िेलयिलापको िििा पिहरुले व्यि गरेको यवषयवस्िकुो गोपनीयिा कायि राख्ने; 

िथा 

(ि) िेलयिलापको िििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा वस्िु प्रयिया सम्पन्न 

भएपयछ वा यनि प्रयियाबाट अलग भएपयछ सम्बयन्िि पिलार्ा  सरुयिि यफिाा  गने । 
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(२)  सयियिले कुनै िेलयिलापकिााले उपर्फा (१) बिोयििको आचरर् पालना नगरकेो उिरुी 

परी वा सो यवषयिा स्वय ंिानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा यठक र्ेयखए त्यस्िो 

िेलयिलापकिाालार्ा  िेलयिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. यलखि ियारी र यिलापत्राः (१) िेलयिलापकिााले पिहरुसगँको छलफल पश्चाि िेलयिलापको 

लायग र्वुै पि सहिि भएकोिा सहियि भएको यवषयवस्िु बिोयििको यिलापत्रको व्यहोरा 

खलुार्ा  सयियि सिि पठाउनपुनेछ । 

(२)  सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको प्रयिवेर्न प्राप्त भएिा कानून व्यवसायीबाट सहियि 

बिोयििको यिलापत्रको यलखि लेखार्ा र्वुै पिको यिलापत्र गरार्ा  पठार्ा यर्नपुछा  । 

६९. िेलयिलाप निएको उजुरीिा गनुापने कारवाहीाः (१) िेलयिलापकिााले पिहरु बीचिा 

िेलयिलाप हुन नसकेिा सो व्यहोरा खलुार्ा  प्रयिवेर्न ियार गरी उिरुीका सबै कागिाि सयहि 

उिरुी सयियििा यफिाा पठाउनपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि गर्ाा िेलयिलापकिााले पिहरुलार्ा सयियि सिि हािीर हुन िाने 

बयढिा साि यर्नको म्यार् िोयक पठाउनपुनेछ । 

७०. िेलयिलाप निएको उजुरीिा यनर्ाय गनुापनेाः (१) सयियिले िेलयिलापको लायग पठाएको 

उिरुीिा पिहरुबीच िेलयिलाप हुन नसयक िेलयिलापकिााको प्रयिवेर्न सयहि प्राप्त हुन आएिा 

कानून बिोयिि कारवाही गरी यनर्ाय गनुापछा  । 

(२)  उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन र्ेहाय बिोयििको उिरुीिा 

अयिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा उिरुी गना िान ु भयन सनुार्ा  

पठार्ा यर्नपुछा ः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा (२) बिोयििको उिरुीिा; िथा 

(ख) कुनै अर्ालि वा यनकायबाट िेलयिलापको लायग पे्रयषि भएको उिरुीिा । 

(३)  उपर्फा (२) को र्ेहाय (ख) बिोयििको उिरुीिा सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा 

पठाउरँ्ा हायिर हुने िाने िारेख िोकी पठाउने िथा यियसल सिेि नक्कल खडा गरी 

अयभलेख रायख सक्कल यियसल सम्बयन्िि अर्ालि वा यनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७१. िेलयिलाप र्स्िुराः िेलयिलापकिााले पिहरुले सहियििा यर्न िञ्िुर भएर्ेयख बाहेक कुनै 

प्रकारको र्स्िरु लाग्नेछैन ।  
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७२. किाचारी िोक्न सक्नेाः सयियिले स्थानीय स्िरिा िेलयिलाप प्रवध्र्ान गनाको लायग 

कायापायलकाका किाचारी खटार्ा  प्रवध्र्ानात्िक कायािि गना अनरुोि गरिेा कायापायलकाले 

किाचारी खटार्ा  िेलयिलापलार्ा  प्रोत्साहन िथा प्रवध्र्ान गनासक्नेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

यनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था 

७३. अयिलेख शाखाको यजम्िेवारीाः (१) कायापायलकाले सयियिको यनर्ाय कायाान्वयन गने गराउने 

सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रेखर्ेख गने यिम्िेवारी वहन गनुापनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन यनर्ाय कायाान्वयनको सम्पूर्ा 

प्रशासयनक व्यवस्थापन र कायाान्वयनको काया अयभलेख शाखाले गनेछ । 

(३)  अयभलेख प्रशासकले अयभलेख शाखाको प्रिुखको रुपिा अध्यि/प्रिुखको रेखर्ेख र 

यनयन्त्रर्िा रयह यनर्ाय कायाान्वयनको सम्पूर्ा काया सम्पार्न गनेछ । 

७४. सहयोग गनुापनेाः (१) गाउपँायलका/नगरपायलका कायाालय िथा सो अन्िगािका सबै वडा 

कायाालय िथा अन्य कायाालयले यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि बिोयिि सयियिले 

गरकेो यनर्ाय बिोयिि व्ययि वा संस्था वा अन्य कसैसगँ असलु गनुापने िरीवाना वा अन्य रकि 

असलुउपर गना सहयोग गनुापनेछ । 

(२)   यस ऐन िथा प्रचयलि कानून बिोयिि सयियिले असूल गनापने िरीवाना, यबगो वा अन्य 

कुनै प्रकारको रकि असलुउपर नभर्ा उपर्फा (१) िा उल्लेख भए बिोयििका 

कायाालयहरुले कुनै यसफाररश वा कुनै काया गररयर्नेछैनन् । 

७५. असलुउपर गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाय बिोयिि कुनै पिसगँ िरीवाना वा 

यबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असलु उपर गनुापने भएिा सो पिले िरीवाना यिना बझुाउन ल्याएिा 

बयुझ सर्रस्याहा गरी लगि िरीवानाको लगि कट्टा गनुापनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि असलुउपर नभएिा लगि राखी सम्बयन्िि पिको नाि नािेसी 

िथा िरीवाना रकि सिेिको यववरर् गाउपँायलका/नगरपायलकाको कायाालयका साथै सबै 

वडा कायाालयिा सिेि अयभलेखको लायग पठाउनपुनेछ । 

(३)  सम्बयन्िि कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोयिि लेयख आएिा त्यस्िो पिसगँ िरीवाना 

रकि असलुउपर गरी अयभलेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनपुनेछ । 
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(४)  उपर्फा (२) बिोयििको िानकारी प्राप्त भएपयछ त्यस्िो िरीवाना लगि बायँक रहेको 

पिबाट िरीवाना रकि असलु नगरी सम्बयन्िि कायाालयहरुले कुनै प्रकारको यसफाररश 

वा अन्य काया गनेछैनन् । 

७६. िरीिराउ गनेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरकेो कुनै यनर्ाय बिोयिि कुनै पिले राखेको 

र्स्िरु, कोटा  यफ वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भरार्ापाउने भएिा भरार्ापाउने पिले 

भरीयर्नपुने पिको त्यस्िो रकि भरार्ा यर्नपुने स्रोि खलुार्ा  अनसूुची-११ बिोयििको ढाचँािा 

यनवेर्न यर्नपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्रँ्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैकँ खािा वा कुनै सहकारी 

वा बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा यललाि यबिी गरी असलुउपर गनुापने 

अवस्था भएिा कुनै अचलन सम्पयिको व्यहोरा खलुार्ा  यनवेर्न यर्नपुनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयििको यनवेर्निा र्फा ७८ बिोयििको यववरर् खलुार्ा  यनवेर्न 

यर्नपुनेछ । 

७७. चलनचलार्ायर्नेाः (१) सयियिले यस ऐन बिोयिि गरेको कुनै यनर्ाय बिोयिि कुनै सम्पयि वा 

अयिकार वा कुनै यवषयवस्िु वा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरकेो पिले त्यस्िो 

चलन पाउने यवषयको यववरर् खलुार्ा  अयभलेख प्रशासक सिि अनसूुची-१२ को ढाचँािा 

यनवेर्न यर्नपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न परिेा अयभलेख प्रशासकले यनर्ाय बिोयििको यवषयको 

चलन चलार्ा यर्नपुनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्रँ्ा चलन चलाउनपुने सम्पयिको र्फा ७८ 

बिोयििको यववरर् खलुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पयिको यववरर् खुलाउनपुनेाः भररभराउ गना वा चलनचलार् पाउनको लायग यनवेर्न यर्ने 

उिरुीको पिले यनवेर्निा सम्पयिको यववरर् उल्लेख गर्ाा र्ेहाय बिोयििको यववरर् 

खलुाउनपुनेछः- 

(क) अचल सम्पयिको यववरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकल्ला; 

(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगायफट; 

(४) घर िग्गाको अवयस्थिी आवास वा औद्योयगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
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(५) कच्ची वा पयक्क सडकसगँ िोयडएको व्यहोरा; 

(६) घरिग्गाको स्वायित्व रहेको व्ययिको नाि थर साथै स्वायित्व भन्र्ा फरक व्ययिको 

भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यववरर्; िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्यबयि हुन सक्ने न्यूनिि िूल्य । 

(ख) चल सम्पयिको यववरर्ाः 

(१) चलसम्पयि रहेको ठाउ ँिथा भोग वा यनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर; 

(२) बैकँ खािािा रहेको नगर् भए खािावालको साथै बैकँ िथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पयिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवि यबयि िूल्य; िथा 

(४) नगर् बाहेकको चल सम्पयि भए अवस्था, प्रकृयि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको 

सार्ि र सखँ्या । 

७९. सम्पयि रोक्का राख्नाेः (१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ७६ वा ७७ बिोयिि यनर्ाय 

कायाान्वयनको लायग यनवेर्न परपेयछ र्ेखार्एको सम्पयिको हकिा आवश्यक पने ियि िेथा 

रोक्का राख्ने सम्बन्ििा यनर्ायको लायग कायाापायलका सिि पेश गने र कायापायलकाबाट रोक्का 

राख्ने यनर्ाय गरपेछी यनर्ाय बिोयिि िेथा रोक्का राख्नको लायग सो िेथा र्िाा  रहेको कायाालय 

वा रयिरिेशन गने कायाालयिा लेयख पठाउनपुनेछ । 

(२)  बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पयिको हकिा यनवेर्न परेको बयढिा र्रु्ा  यर्न यभत्र 

सम्पयि िायर्ाि गना लगार्ा  िायर्ाि गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने ियि सम्पयि वा 

सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, िनुाफा आयर् आय यनयन्त्रर् गनुा  वा रोक्का 

राख्नपुछा  र त्यसको भपाार्ा  सम्बयन्िि पिलार्ा यर्नपुछा  । 

(३)  र्फा ७८ को र्ेहाय (ख) बिोयििको सम्पयिको हकिा भररभराउको लायग आवश्यक पने 

ियि सम्पयि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकिाअनसुार लेखा शाखा वा 

सम्बयन्िि बैकँ वा सम्बयन्िि यनकायिा िरुुन्ि लेयख पठाउनपुनेछ । 

८०. सम्पयि यललाि गर्ाा अपनाउनुपने कायायवयिाः (१) कायापायलकाले यस ऐन बिोयिि भरीभराउ 

गनुापने यबगो वा कोटा  फी वा त्यस्िै कुनै रकि असलुउपर गना र्फा ७८ को र्ेहाय (क) बिोयिि 

सम्पयिको यववरर् खलुार्ा  र्खाास्ि परिेा त्यस्िो रकि भरीयर्नपुने व्ययिलार्ा बझुाउनपुने रकि 

बझुाउन साि यर्नको म्यार् यर्र्ा सूचना िारी गनुापछा  । 
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(२)  उपर्फा (२) बिोयििको म्यार्िा रकि बझुाउन नल्याएिा त्यस्िो भरीयर्नपुने व्ययिको 

भरीपाउने व्ययिले र्ेखाएको र्फा ७८ को र्ेहाय (क) बिोयििको सम्पयि िायर्ाि 

गरील्याउनपुछा  ।   

(३)  र्ण्ड, िरीवाना, सरकारी यबगो वा कुनै अर्ालि वा यनकाय वा गाउपँायलका/नगरपायलका 

वा सयियिको यनर्ायले असलु उपर गनुापने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असलुउपर हुनपुने 

व्ययिले बझुाउन नल्याएिा यनिको िनुसकैु अचल सम्पयि फेला परेिा िायर्ाि गरी 

रोक्का राख्नपुछा  । 

(४)  उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन िेथा ििानि वा कुनै प्रकारको नगर् 

िरौट र्ायखल गरेको हकिा सो सम्पयिबाट खाम्ने ियि रकिको लायग उपर्फा (३) 

बिोयिि गरररहनपुरै्न ।   

(५)  उपर्फा (४) बिोयिि िोल कायि भएपयछ उि अचल सम्पयिको यललािको सूचना 

सम्बयन्िि पिलार्ा  यर्र्ा  सवासािारर्को िानकारीको लायग यललाि हुने यियि र सम्पयिको 

यववरर् सयहिको सावाियनक सूचना गाउपँायलका/नगरपायलका, यिल्ला प्रशासन 

कायाालय, यिल्ला अर्ालि, यिल्ला सिन्वय सयियिको कायाालय िथा कोष िथा लेखा 

यनयन्त्रकको कायाालयिा टासँ्न लगाउनपुनेछ । 

(६)  उपर्फा (५) बिोयििको सूचनािा िोयकएको यर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पयि 

पञ्चयकिे िोलबाट िायथ बढाबढ प्रयिया बिोयिि यललाि गनुापनेछ । 

(७)  यललाि प्रयियािा सम्भव भएसम्ि यिल्ला अर्ालि, यिल्ला प्रशासन कायाालय वा 

स्थानीय प्रशासन कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय िथा गाउपँायलका/नगरपायलका िेत्र 

यभत्र रहेका अन्य सरकारी कायाालयका प्रयियनयिलार्ा रोहवरिा राख्नपुनेछ ।   

(८)  उपर्फा (६) बिोयिि गर्ाा उि सम्पयि कसैले पयन यललाि सकार नगरिेा सोयह 

प्रयियाबाट पनुः र्ोस्रोपटक यललाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पयन कसैले यललाि 

सकार नगरिेा भरार्ापाउने पि यनवेर्कलार्ा नै उि सम्पयि पञ्चयकिे िोलिा सकार गना 

लगाउनपुनेछ । 

(९)  उपर्फा (८) बिोयिि गर्ाा यनवेर्कले सम्पयि सकार गना नचाहेिा पयछ अको िेथा खलु्न 

आएका बखि कानून बिोयिि गनेगरी यनिको यनवेर्न िािेलीिा राखी यललाििा 

चढार्ाएको सम्पयि फुकुवा गरीयर्नपुछा  ।      
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(१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन सरकारी गाउपँायलका/ 

नगरपायलकाको कुनै रकि असलु उपर गने िििा यललाि गर्ाा  कसैले सकार नगरिेा 

ियििा सकार हुन्छ त्ययििा नै सो सम्पयि यललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु 

रकिको हकिा कानून बिोयिि अन्य सम्पयि वा प्रयियाबाट असलुउपर गनुापनेछ ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयियााः (१) अयभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोयिि सम्पयि िायर्ाि गनुापर्ाा 

कयम्ििा वडा सयचव स्िरको किाचारी खटार्ा  त्यस्िो अचल सम्पयिको चलनचल्िीको िूल्य 

स्पष्ट खलु्ने गरी िायर्ाि गनालगाउनपुनेछ ।   

(२)  उपर्फा (२) बिोयिि िायर्ाि गने किाचारीले िायर्ाि गनुापने सम्पयिको चलनचल्िीको 

िूल्य कायि गने प्रयोिनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िचुलु्का खडा गरी अयभलेख 

प्रशासक सिि प्रयिवेर्न सयहि पेश गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाा र्ेहाय बिोयििक कुरालार्ा  आिार यलर्ा 

कायि गनुापनेछः 

(क)  यनवेर्कले यनवेर्निा खलुाएको िूल्य; 

(ख) यनर्ायिा उल्लेख भएको भए सो िूल्य;    

(ग) पिले ििानि वा कुनै अन्य प्रयोिनको लायग कायापायलका सिि यनवेर्न यर्रँ्ा 

खलुाएको िूल्य; 

(घ) िायर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीय िूल्याकँन अनसुारको िूल्य; 

(ङ) िालपोि कायाालयले कायि गरेको न्यूनिि िूल्य; 

(च) अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी यनकायले कुनै िूल्य कायि गरकेो भए सो िूल्य; 

(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गनुाभन्र्ा ित्काल अगावै कुनै खररर्यबयि भएको भए सो 

िूल्य । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पयि यबयि गनुापर्ाा  यबयिहुने 

न्यनुिि िूल्यलार्ा सम्झनपुछा  । 

(४)  उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा  र्ेहाय बिोयििको कुरालार्ा  सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछः 

(क) औद्योयगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायि सडक सञ्िालसगँ  िोयडएको छ 

वा छैन; िथा 

(ख) नगरिेत्रयभत्र पने घरको हकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवयिक 

िलु्याकँन प्रयिवेर्न । 
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८२. खाम्नजेयि िात्र यललाि गनुापनेाः (१) कायापायलकाले र्फा ८० बिोयिि यललाि गर्ाा असलु 

गनुापने बायँक खाम्ने ियि सम्पयििात्र यललाि गनुापनेछ ।       

(२)  सम्पयि यललाि गर्ाा  सकार भएको रकि असलुउपर गनुापने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ 

भएको ियि रकि सम्पयिवाल पिलार्ा यफिाा गरीयर्नपुछा  । 

(३)  उपर्फा (२) बिोयिि रकि यफिाा पाउने पि यललाि गर्ााको बखि उपयस्थि नभएको भए 

रकि यफिाा यलन आउनभुनी यनिको नाििा साि यर्नको सूचना िारी गरीयझकार्ा  रकि 

यफिाा  गनुापछा  । 

(४)  उपर्फा (३) बिोयिि गर्ाा  सम्बयन्िि पि रकि यफिाायलन नआएिा उि रकि 

सयञ्चिकोषिा र्ायखल गरी आम्र्ानीबायँि सर्रस्याहा गनुापछा  । 

(५)  अयभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोयिि यललाि गरकेो सम्पयि सकार गने पिको नाििा 

सम्पयि र्िाा नािसारीको लायग सम्बयन्िि कायाालय वा यनकायिा पत्राचार गरी यनिलार्ा  

सम्पयिको चलनपूिी उपलब्ि गरार्ा  आवश्यक पर ेसो सम्पयिको चलन चलार्ा यर्नपुछा  ।  

(६)  यस ऐनिा अन्यत्र िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन र्फा ८० बिोयििको यललाि 

प्रयिया अगाडी बयढसकेपयछ भराउनपुने रकि बझुाउन ल्याए पयन सो रकि नबयुझ 

सम्पयि यललाि गनुापनेछ । 

८३. यललाि उपरको उजुरीाः यस ऐन बिोयिि भएको यललािको प्रयियािा यचि नबझु्ने पिले िनु 

प्रयिया उपर यचि नबझेुको हो सो भएको पन्र यर्न यभत्र सयियि सिि नायलश पेश गरी भएको 

आर्ेश बिोयिि गनुापनेछ । 

८४. यबगो िराउाँर्ा वा चलनचलाउाँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोयिि यबगो भराउरँ्ा वा 

चलनचलाउरँ्ा लागेको खचा यबगो भरीयर्नपुने वा चलनयर्नपुने सम्बयन्िि पिले व्यहोनुापनेछ ।    

८५. यथायस्थयििा राख्नाेः कायापायलकाले यस ऐन बिोयिि चलनचलार्ा  िाग्न वा यबगो भरार्ापाउन 

कुनै सम्पयि र्ेखार्ा  यनवेर्न परपेयछ यबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको 

लायग उि सम्पयि हकहस्िान्िरर् गना, भत्काउन, यबगाना िथा कुनै प्रकारको यनिाार् काया गरी 

उि सम्पयिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बयन्िि पिको नाििा आर्ेश 

िारी गरी उि सम्पयि यथायस्थयििा राख्नपुनेछ ।     

८६. यनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोयिि भएको 

आर्ेश यवपररि कुनै सम्पयिको हक हस्िान्िरर् वा स्वरुप पररविान आयर् गरकेो यनवेर्न परिेा 
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उि यनवेर्न र्िाा गरी त्यस्िो गने पिको नाििा यिन यर्नको म्यार्  िारी गरी यनिलार्ा हायिर 

गरार्ा  सो यनवेर्न सयियि सिि पेश गनुापनेछ ।     

(२)  सयियिले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न पेश हुन आएिा पिलार्ा नया ँउिरुी र्िाा  गना 

नलगार्ा  उि यनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी यनर्ाय गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्नको 

व्यहोराबाट यनवेर्न सयियिको िेत्रायिकार यभत्र नपने यवषयिा परकेो र्ेयखएिा सयियिले 

उि यवषयिा िेत्रायिकार ग्रहर् गने अर्ालि वा यनकाय सिि िान सनुार्ा यर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउन ेसूचनााः (१) अयभलेख प्रशासकले सयियिको यनर्ाय बिोयिि चलन चलार्ा  पाउन 

यनवेर्न परिेा चलन चलाउने यियि खलुार्ा  फलानो यियििा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन 

किाचारी खयटर्ा  आउने हुरँ्ा सो यियि अगावै घर िग्गा खायल गरीयर्न ुभयन चलन यर्नपुने पिको 

नाििा सूचना िारी गनुापनेछ ।    

(२)  चलनयर्नपुने सम्पयि उिरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा 

अयभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोयििको सूचना िारीगनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) बिोयिि िोयकएको यियििा खयटर्ािारँ्ा घरिग्गा खाली गरकेो भए 

सम्बयन्िि किाचारीले चलन चलार्ा यर्एको िचुलु्का खडागरी िथा घरिग्गा खाली नगरेको 

भए खाली गरार्ा  चलन चलार्ा चलन चलाएको िचुलु्का खडा गरी प्रयिवेर्न साथ अयभलेख 

शाखािा पेश गनुापनेछ ।       

 

पररच्छेर्-१० 

यवयवि 

८८. कानून व्यवसायीको सहयोग यलन सयकनाेः (१) सयियिले सम्भव भएसम्ि कानून व्यवसायीको 

प्रयियनयित्व नभर्ा  िदु्दाको सनुवार्ा  गनुा हुरँ्ैन । 

िर सम्बयन्िि पिले कानून व्यवसायी नराखेको अथवा कानून व्यवसायी राखेको भए िापयन 

सनुवार्ाको सियिा कानून व्यवसायी उपयस्थि हुन नआएिा सनुवार्ा  गना बािा पनेछैन ।  

(२)  सयियिले कुनै पयन िदु्दाका असिथा पिको िफा बाट बहस गना कानून व्यवसायीको 

सहायिा उपलब्ि गराउनसक्नेछ । 

(३)  उपर्फा (२) को प्रयोिनको लायग सयियिले सम्बयन्िि यिल्ला अर्ालिसगँ सिन्वय गरी 

वैियनक कानून व्यवसायीको सहयोग वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चायलि यनःशलु्क कानूनी 
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सहायिा अन्िगािको सहयोग वा नेपाल बार एशोयसएसनको स्थानीय एकार्सगँ सिन्वय 

गरी आवश्यक सेवा उपलब्ि गराउनसक्नेछ । 

८९ बहस व्यवस्थापन िथा बहसनोटाः (१) सयियिले उिरुीको सनुवार्ािा पि िफा बाट बहस गना 

उपयस्थि भएका कानून व्यवसायीलार्ा  उिरुीिा यनर्ाय गनुापने यवषयिा सीयिि रही बहस गना 

यनर्ेशन यर्न सक्नेछ । 

(२)  उिरुीको प्रकृयि िथा यवषयवस्िकुो आिारिा सयियिले कानून व्यवसायीलार्ा  बहसको 

सियसीिा यनिाारर् गररयर्नसक्नेछ । 

(३)  कुनै उिरुीिा एक भन्र्ा बयढ कानून व्यवासयीले एकै पिबाट बहस गने भएकोिा सयियिले 

कानून व्यवसाययहरुिध्ये एक िना प्रिुख कानून व्यवसायी िोयक अन्य कानून 

व्यवसाययले यनिको बहसका बुरँ्ाहरु नर्ोहोररने गरी फरक फरक िथ्य र कानूनी प्रश्निा 

िात्र बहस प्रस्ििु गनेगरी यनर्ेशन यर्न सक्नेछ । 

(४)  यस र्फा बिोयिि सयियिले यर्एको यनर्ेशन िान्न ु सम्बयन्िि कानून व्यवसाययको 

र्ाययत्व हुनेछ । 

९० उजुरी यनर्ाय गनुापनेाः (१) सयियिले र्ैयनक पेशीसूचीिा चयढ सनुवार्ाको लायग पेश भएको 

उिरुीिा कुनै पिले उि यर्नको िारेख गिुारी प्रचयलि कानून बिोयिि उिरुीिा थाम्ने थिाउने 

म्यार् बायँक भए िापयन वा कुनै पिको कानून व्यवसायी बहस गना उपयस्थि नभए िापयन उिरुी 

अङ्ग पगुी यनर्ाय गना यिल्ने अवस्थािा पगेुको भए यनर्ाय गनुापछा  ।  

(२)  उपर्फा (१) िा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन सयियिले पेशी िोयकएको उिरुीिा 

उि यर्नको कािकारवाही शरुु हुनपूुवा नै कुनै पिको कानून व्यवसायीले यनिले काब ु

बायहरको पररयस्थिी परर उि यर्न बहसिा उपयस्थि हुन नसक्ने भएकोले उिरुीको 

सनुवार्ा  स्थयगि गररयर्न यनवेर्न यर्एिा र सयियिलार्ा  उि कुरािा यवश्वास गने आिार 

र्ेयखएिा बयढिा र्रु्ा  पटक सम्ि उिुरीको सनुवार्ा  स्थयगि गना सक्नेछ । 

(३)  उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन कुनै पिबाट एक भन्र्ा बयढ कानून 

व्यवसायी रहेको अवस्थािा सनुवार्ा  स्थयगि गने सयुविा उि पिको सबै कानून 

व्यवसायीलार्ा  गरी िम्िा र्रु्ा  पटक िात्र प्राप्त हुनेछ । 

९१ नक्कल यनवेर्नाः (१) सयियि सिि र्िाा  रहेको उिरुीको कुनै सरोकारवाला पिले उिरुीको 

यियसलिा रहेको कुनै कागिपत्रको नक्कल यलनको लायग यनवेर्न यर्एिा सयियिले उि पिलार्ा  

सो कागिको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 
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(२)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्रँ्ा सम्बयन्िि पिले उिरुी शाखािा रहेको यियसलको 

नक्कल यलनपुर्ाा उिरुी प्रशासक िथा अयभलेख शाखािा रहेको यियसलको नक्कल 

यलनपुने भएिा अयभलेख प्रशासक सिि यनवेर्न पेश गनुापनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्नको एघार बिे अगावै पेश भएिा सम्बयन्िि 

किाचारीले सोयह यर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह यर्न नभए सोको 

भोयलपल्ट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 

(४)  उपर्फा (१) बिोयिि यनवेर्न यर्रँ्ा फरक फरक उिरुीको लायग फरक फरक यनवेर्न 

यर्नपुनेछ । 

(५)  उिरुीको कुनै पि वा यनिको कानून व्यवसायीले उपर्फा (१) बिोयििको यनवेर्न यर्रँ्ा 

नक्कलको सट्टािा कागिपत्रको फोटो यखच्ने अनिुयि िागेिा सो यर्नपुनेछ । 

(६)  नक्कल यनवेर्न यर्रँ्ा अनसूुची-१३ बिोयििको ढाचँािा यर्नपुनेछ । 

९२ नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बयन्िि प्रशासकले र्फा ९१ बिोयिि नक्कल वा फोटो यखच्नको लायग 

यनवेर्न यर्नेपिसगँ र्ेहाय बिोयििको र्स्िरु यलर्ा नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछः 

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रयि पषृ्ठको              रुपैयाकँो र्रले; 

(ख) सयियिको यनर्ाय कागिको हकिा प्रयि सक्कल पानाको प्रयि पषृ्ठको     रुपैयाकँो 

र्रले; िथा 

(ग) यलखि कागिपत्रको नक्कल नयलर्ा फोटो यखच्न चाहेिा प्रयि पानाको     रुपैयाकँो 

र्रले । 

(२)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन प्रचयलि कानून बिोयिि नक्कल 

र्स्िरु नलाग्ने पिलार्ा यस र्फा बिोयििको र्स्िरु लाग्नेछैन । 

(३)  यस र्फा बिोयिि नक्कल उिार गरी लैिाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको 

व्यवस्था आफै गनुापनेछ । 

९३ र्स्िुर उल्लेख गनेाः (१) नक्कल प्रिायर्ि गने सम्बयन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिायर्ि गर्ाा  

नक्कल लैिाने पिको नाि थर िथा उिरुीिा हैयसयिका साथै नक्कल उिार गरवेापि र्ायखल 

गरकेो र्स्िरु र नक्कल पाना सिेि उल्लेख गरी नक्कल यर्एको व्यहोरा िनार्ा  नक्कल प्रिायर्ि 

गनुापनेछ । 

(२)  नक्कल प्रिायर्ि गर्ाा  अनसूुची-१४ बिोयििको ढाचँािा प्रिायर्ि गनुापनेछ । 
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९४ र्स्िुर चुक्ता निर्ा नक्कल नयर्र्नाेः सम्बयन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोयिि नक्कल िाग्ने 

पिले नक्कल उिार गर्ाा  र्फा ९२ बिोयिि लाग्ने र्स्िरु र्ायखल नगर्ाासम्ि नक्कल यर्नेछैन र 

सो नक्कलको आयिकाररकिा प्रिायर्ि गना पाउनेछैन ।  

९५. प्रचयलि कानून बिोयजि हुनेाः यस ऐनिा िुनसकैु कुरा लेयखएको भए िापयन उिरुीसगँ 

सम्बयन्िि प्रचयलि कानूनिा कुनै कुरा लेयखएको भए सोिा लेयखए ियिको हकिा सोयह 

बिोयिि हुनेछ । 

९६. यनयि बनाउने अयिकाराः सयियिले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लायग आवश्यक 

यनयि बनाउन सक्नेछ । 

 

ooo 
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अनसूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सगँ सम्बयन्िि) 

श्री म़ण्डनर्उेपुर नगरपायलकािा र्िाा गरकेो 

नालेश 

..... को नायि, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयि/पत्नी, ........ बस्ने वषा .... को ..........  वार्ी  

(एक भन्र्ा बढी वार्ी भएको खण्डिा यसै बिोयिि सबैको नाि उल्लेख गने) 

यवरूध्र् 

..... को नायि, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयि/पत्नी, ........ बस्ने वषा .... को ..........         प्रयिवार्ी 

(एक भन्र्ा बढी व्ययि उपर िदु्दा गनुापने भएिा यसै बिोयिि सबैको नाि उल्लेख गने) 

यववार्को यवषयः ........................................... । 

१. ि/हािी वार्ीहरूलार्ा  िायथ उल्लेख भए बिोयििका यवपिीहरूले अन्याय गनुा  भएको हुनाले उि 

यववार्को यवषय उपर िदु्दा हेना यिल्ने यस म़ण्डनर्ेउपरु नगरपायलकाको न्याययक सयियि सिि 

कानून बिोयििको हर्म्यार् यभत्र प्रस्ििु नालेश यलर् आएकोछु/आएकाछौं । कानून बिोयिि 

लाग्ने र्स्िरु रू..... यसै साथ सलंग्न गरेको छु/गरेका छौं । यवपिीहरूले गनुाभएको अन्यायको 

व्यहोरा र्ेहाय बिोयिि रहेको छः 

(परकेो अन्यायको व्यहोरा यवस्िारिा खलुार्ा  लेख्ने र चायहएको उपचारको व्यहोरा सिेि उल्लेख 

गने र यस ऐन बिोयिि खलुाउनपुने सबै व्यहोरा खलुाउने) 

२. यो नालेश र्िाा  गना कानून व्यवसायी राखेको छु/छैन । 

३. यवपिीहरू िना.. को लायग प्रयि व्ययि एकिनाको र्रले नालेशको नक्क्ल प्रयि .. यसैसाथ 

सलंग्न छ । 

४. िेरो/हाम्रो र्ावीको प्रिार् र्ेहाय बिोयिि रहेको छः 

 (कुन यवषयको कस्िो प्रिार् कहा ँरहेको छ सबै यवस्ििृिा खलुाउने) 

५. िेरो/हाम्रो र्ेहाय बिोयििका सािी बुझीपाउः 

 (सबै सािीको परुा नािथर ठेगाना उिेर उल्लेख गने) 

६. यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झठुा ठहर ेकानून बिोयिि सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                             

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

                                                                                     वार्ीको र्स्िखि िथा सयहछाप 

र्ायि सम्वि् ....... साल ..... (ियहना) ..... गिे रोि .... । 
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अनसूुची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर  नगरपायलका 

न्याययक सयियि 

वार्ी श्री ................................ ले यियि ................. िा .......................... को यवरूध्र्िा 

..................... यवषयिा र्िाा  गरेको नालेश यस सयियिको र्िाा  नं. ....... िा र्िाा भएकोले यो भपाार्ा  

यर्र्एको छ । 

 

भपाार् गने किाचारीको                                                       नगरपायलकाको छाप 

 

र्स्िखिः 

 

नािः 

 

पर्ः  

 

यियिः 
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अनसूुची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सगँ सम्बयन्िि) 

श्री म़ण्डनर्उेपुर नगरपायलका 

न्याययक सयियि 

िारखे भपाार्ा  

            वार्ी                                                                                                     प्रयिवार्ी 

यववार्को यवषयः ……………………. । 

यियि ......................... िा  

यियि ........... िा ..................... हुने भएकोले/सािारर् िारेख भएकोले ......................(िे काि 

हुने हो त्ये उल्लेख गने उर्ाहरर्को लायग सायि बझु्ने भए "सािी बझु्ने भएकोले सािीयलर्ा" भन्ने 

व्यहोरा लेख्ने /केयह नभए केयह उल्लेख नगने)........ उपयस्थि हुन आउनहुोला । 

सम्बयन्िि किाचारीको  

नािः 

पर्ः 

र्स्िखिः 
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अनसूुची-४ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सगँ सम्बयन्िि) 

श्री म़ण्डनर्उेपुर नगरपायलकािा र्िाा गरकेो 

नालेश 

..... को नायि, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयि/पत्नी, ........ बस्ने वषा .... को .......... 

 प्रयिवार्ी 

(एक भन्र्ा बढी प्रयिवार्ीले र्िाा  गना ल्याएको भए यस खण्डिा यसै बिोयिि सबैको नाि उल्लेख गने) 

यवरूध्र् 

..... को नायि, ..... को छोरा/छोरी ..... को पयि/पत्नी, ........ बस्ने वषा .... को ..........  वार्ी 

(एक भन्र्ा बढी व्ययि वार्ी रहेको भए एकिनाको नाि उल्लेख गरी सिेि लेख्ने) 

यववार्को यवषयः ........................................... । 

नालेश र्िाा नबंरः .......................................... । 

१. ि/हािी प्रयिवार्ीहरू उपर वार्ी ........ ले यस न्याययक सयियि सिि नालेश र्िाा गनुाभर्ा  

सो नालेशिा िेरो/हाम्रो यवरूध्र्िा यस सयियिबाट िारीभएको ...... यर्ने म्यार् यियि ............ िा 

िािेल भएकोले उि म्यार् यभत्र भएको व्यहोरा खलुार्ा  यो प्रयिर्ावी यलर् आएकोछु/आएकाछौं । कानून 

बिोयिि लाग्ने र्स्िरु रू..... यसै साथ सलंग्न गरकेो छु/गरेका छौं । यवपिी वार्ीले गरेको र्ावी 

सम्बन्ििा िेरो/हाम्रो भएको व्यहोरा र्ेहाय बिोयिि रहेको छः 

(भएको व्यहोरा यवस्िारिा खलुार्ा  लेख्ने र चायहएको उपचारको व्यहोरा सिेि उल्लेख गने र यस ऐन 

बिोयिि खलुाउनपुने सबै व्यहोरा खलुाउने) 

२. यो प्रयिर्ावी र्िाा  गना कानून व्यवसायी राखेको छु/छैन । 

३. िेरो/हाम्रो यियकर प्रिार् र्ेहाय बिोयिि रहेको छः 

 (कुन यवषयको कस्िो प्रिार् कहा ँरहेको छ सबै यवस्ििृिा खलुाउने) 

४. िेरो/हाम्रो र्ेहाय बिोयििका सािी बुझीपाउः 

 (सबै सािीको परुा नािथर ठेगाना उिेर उल्लेख गने) 

६. यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झठुा ठहर ेकानून बिोयिि सहुलँा बझुाउलँा । 

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

                                                                                     प्रयिवार्ीको र्स्िखि िथा सयहछाप 

र्ायि सम्वि् ....... साल ..... (ियहना) ..... गिे रोि .... । 
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अनसूुची-५ 

(र्फा १६ को उपर्फा (३) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका 

न्याययक सयियि 

प्रयिवार्ी श्री ................................ ले यियि ................. िा यनि/यनिहरूको यवरूध्र्िा र्िाा  

भएको .............. यवषयको उिरुीको यवरूध्र्िा र्िाा  गना ल्याउनभुएको प्रयिर्ावी र्िाा  भएकोले यो 

भपाार्ा  यर्र्एको छ । 

भपाार् गने किाचारीको                                                       नगरपायलकाको छाप 

र्स्िखिः 

नािः 

पर्ः  

यियिः 
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अनसूुची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (७) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका 

न्याययक सयियिबाट जारी िएको म्यार् । 

......... को छोरा/छोरी ......... को पयि/पत्नी ................. बस्ने, वषा ............... को ...... लार्ा  

.............. बस्ने ......... को छोरा/छोरी ............ को पयि/पत्नी वषा .............. को ................ ले 

यस सयियि सिि यियि .............. िा ...................... यवषयको यववार्िा नालेश र्िाा गरकेो हुनाले 

सो नालेशको नक्कल साथै राखी यो म्यार् पठार्ाएको छ । यो म्यार् प्राप्त भएको वा िपारं्को घरिा टासँ 

भएको यियिले .......... यर्न यभत्र यस सयियि सिि आफ्नो भएको व्यहोरा खलुार् प्रयिवार् ियार गरी 

हािीर हुन अउनहुोला वा वारसे वा कानून व्यवसायी पठाउनहुोला । सो बिोयिि नगरी म्यार् गिुारी 

बसेिा नालेशिा कानून बिोयिि कारवायह हुने व्यहोरा सिेि िानकारी गरार्न्छ । 

म्यार् िारी गनेको 

नािः 

पर्ः 

र्स्िखिः 

यियिः 
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अनसूुची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका 

न्याययक सयियिबाट िएको 

यनर्ाय 

वार्ीको नाि, थर, ठेगाना                                                       प्रयिवार्ीको नाि, थर, ठेगाना 

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

यववार्को यवषयाः ....... 

नालेश र्िाा नबंराः ...... 

वार्ीको र्ावीको सयंिप्त व्यहोरााः ...................................................... 

प्रयिवार्ीको प्रयिर्ावीको संयिप्त व्यहोरााः .................................................. 

वार्ीको सािीको कथन िथा प्रिार्को यवश्लेषर्ाः .............................................. 

प्रयिवार्ीको सािीको कथन िथा प्रिार्को यवश्लेषर्ाः.......................................... 

र्वैु पिबाट उपयस्थि िएका कानून व्यवसायीको बहसको िूख्य बुाँर्ााः (कानून व्यवसायी 

नराखेकोिा यो बुरँ्ा चायहरँ्ैन ।) ................................................. 

र्वैु पिको बीचिा र्रक परकेो यवषयाः ................................................. 

सयियिको यनर्ायाः .................................................(यनर्ाय लेख्र्ा कानूनी व्यवस्था, प्रिार्को 

यवशे्लषर्बाट र्ेयखएको अवस्था, गररएको यनर्ायिा पगु्न यलर्एको अिार िथा त्यसको यवशे्लषर् सिेि 

गरी के यनर्ाय गरीयो सो उल्लेख गनुापने ।) 

िपयसल 

(िपयसल खण्डिा बुरँ्ागि रूपिा यनर्ाय कायाान्वयन गनाको लायग को कसले के के गनुापछा  सो उल्लेख 

गने िथा पनुरावेर्न लाग्ने भएिा पनुरावेर्न गनापाउने पिलार्ा  ययि यर्न यभत्र फलानो यिल्ला 

अर्ालििा पनुरावेर्न गना िान ुभनी म्यार्  िारी गनुा  भन्ने सिेि व्यहोरा उल्लेख हुनपुनेछ ।) 

यनर्ाय गने सयियिकााः 

सयंोजक                                                       सर्स्य                                                     

सर्स्य 

नािः                                                           नािः                                            नािः  

र्स्िखिः                                                   र्स्िखिः                                        र्स्िखिः 

र्ायि सम्वि् ................... साल ............(ियहना).......... गिे रोि ............. िा । 
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अनसूुची-८ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका 

न्याययक सयियि सिि पेश गरकेो यिलापत्रको यनवेर्न 

वार्ी ......................................... िथा प्रयिवार्ी ................................... यनवेर्कहरू 

यववार्को यवषयः............ 

नालेश र्िाा नबंरः........... 

वार्ीको र्ावीको यवषयाः ........................................................................ 

प्रयिवार्ीको प्रयिर्ावीको यवषयाः..................................................................... 

यिलापत्र गरकेो व्यहोरााः हािी वार्ी िथा प्रयिवार्ी उि बिोयििको यवषय र यववार्िा यस सयियि 

सिि नालेश िथा प्रयिवार् र्िाा  गरी कारवाही प्रयियािा रही अएको भए िापयन हािी बीचिा भएको 

सरसल्लाह/िेलयिलापको प्रयियाबाट पगेुको यनरकषाको अिारिा अब हािी झगडा गनुाभन्र्ा यियल बस्न ु

उयचि लायग र्ेहाय बिोयिि गनेगरी यिलापत्र गना सहिि भएका छौं । यिलापत्र गरार्पाउ ँ। 

१. .................... 

२. ............................. 

३. ...................... 

कसले के गनेगरी यिलापत्र हुने सहियि भएको हो त्यो व्यहोरा ििशः बुरँ्ागि रूपिा खलुार्ा  लेख्ने 

 

यनवेर्कहरूको नाि, थर िथा र्स्िखि 

 

र्ावीकिााः ...................                                                           प्रयिर्ावीकिााः .................. 

र्ायि सम्वि् ............... साल ........(ियहना)... .. गिे रोि ..... िा । 
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अनसूुची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका 

न्याययक सयियिले गरकेो यिलापत्र प्रिायर्करर् आर्शे 

वार्ी ......................................... िथा प्रयिवार्ी ................................ भएको ......... यवषयको 

नालेश र्िाा नबंर .... िा र्िाा  भै प्रयियािा रहेकोिा उि यववार्का पिहरूले यिलापत्र गना िञ्िरु भै 

यस सयियि सिि यिलापत्रको यनवेर्न यर्एको िथा सो यनवेर्न बिोयिि यिलापत्र गनाका लायग 

यिलापत्रको कागि ियार गरी यस सयियि सिि र्स्िखि सिेि गरेको हुनाले उल्लेयखि यवषयिा यय 

पिहरूबीच यिलापत्र भएको व्यहोरा प्रिायर्ि गररएको छ । कानून बिोयिि लाग्ने र्स्िरु यलर् नालेश 

र्िााको लगि कट्टा गरी अयभलेखिा राख्न ुिथा यिलापत्रको नक्कल िाग्न अउने सरोकारवालालार्ा  

नक्कल यर्न ु। 

यिलापत्र प्रिायर्ि गने सयियिको 

सयंोजकाः                                                    सर्स्याः                                          सर्स्याः 

नािः                                                           नािः                                              नािः 

र्स्िखिः                                                    र्स्िखिः                                        र्स्िखिः  
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अनसूुची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (६) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका 

न्याययक सयियि सिि िएको यिलापत्र 

वार्ी ......................................... िथा प्रयिवार्ी ............................ भएको ..... यवषयको 

यववार्िा नालेश र्िाा  नबंर ..... िा नालेश र्िाा भर्ा  प्रयियािा रहेको भए िापयन हािी वार्ी िथा 

प्रयिवार्ी र्वुै थरीले अब यववार् नगरी यिलेर बस्ने यवषयिा सहिि भएकोले र्ेहाय बिोयिि गने गरी 

यियल बस्ने गरी यिलापत्रको व्यहोरा खलुार्ा  यस सयियि सिि यिलापत्र गरकेा छौं । 

१. .................... 

२. ............................. 

३. ...................... 

(कसले के गनेगरी यिलापत्र हुने सहियि भएको हो त्यो व्यहोरा ििशः बुरँ्ागि रूपिा खलुार्ा  लेख्ने) 

 

यिलापत्र गनेपिहरूको नाि, थर िथा र्स्िखि 

 

र्ावीकिााः ...................                                                           प्रयिर्ावीकिााः .................. 

र्ायि सम्वि् ............... साल ........(ियहना)... .. गिे रोि ..... िा । 
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                                                           अनसूुची-११ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका नगर कायापायलका सिि पेश गरकेो 

यनवेर्न 

यवषयाः भरीभराउ गरीपाउ ँ। 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ………………  यनवेर्क/वार्ी वा प्रयिवार्ी 

यवरुध्र् 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ………………  यवपिी/वार्ी वा प्रयिवार्ी 

यववार्को यवषयाः ………….. 

नालेश र्िाा नबंराः ………….. 

ि यनवेर्क यनवेर्न र्स्िरु वापि लाग्ने रकि रु…. र्ायखल गरी र्ेहाय बिोयििको यनवेर्न गर्ाछुः 

१. ि यनवेर्क वार्ी/प्रयिवार्ी िथा यवपिी ................. भएको ………… यवषयको िुद्दािा 

यस नगरपायलका न्याययक सयियिबाट यियि …………. िा ……………. हुनेगरी यनर्ाय भएको यथयो 

। उि यनर्ाय बिोयिि ि यनवेर्कले यवपिी …………. बाट ………….. बिोयििको रकि भरीपाउने 

यनर्ाय भएकोले सो बिोयिि यवपिी ….. को र्ेहाय बिोयििको िेथाबाट िैले भरार्ापाउने रकि 

भरीभराउ गरीपाउन यो यनवेर्न पेश गरकेो छुः 

क. ………………………… 

ख. ……………………….. 

(यस ऐन बिोयिि खलुाउनपुने यववरर् ियि सबै यसै प्रकारले प्रकरर्हरुिा खलुाउने) 

२. (िायथ उल्लेयखि सम्पयि वा िेथा वा रकि यनि यवपिीको नाििा … कायाालयिा र्िाा  छ 

वा बैकँिा रहेको छ वा त्यस्िै रहेको स्थानको यववरर् खलुार्ा  व्यहोरा लेख्ने िथा िसबाट भरार्ा  पाउने 

हो सो व्ययिको स्वायित्व रहेको प्रिार् पेश गनुापने अवस्था रहेको भए सो सिेि खलुाउने ।) 

३. न्याययक सयियिको यियि …. को यनर्ायको प्रयियलयप यसै साथ सलंग्न छ । 

३. यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झठुा ठहर ेकानून बिोयिि सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                                                               

यनवेर्क 

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

 

र्ायि सम्वि्  ……… साल ………..  ियहना …..  गिे …..  रोि  ….  िा । 
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अनसूुची-१२ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका नगर कायापायलका सिि पेश गरकेो 

यनवेर्न 

यवषयाः सम्पयि चलन चलार्ापाउ ँ। 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ………………  यनवेर्क/वार्ी वा प्रयिवार्ी 

यवरुध्र् 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ………………  यवपिी/वार्ी वा प्रयिवार्ी 

यववार्को यवषयाः ………….. 

नालेश र्िाा नबंराः ………….. 

ि यनवेर्क यनवेर्न र्स्िरु वापि लाग्ने रकि रु…. र्ायखल गरी र्ेहाय बिोयििको यनवेर्न गर्ाछुः 

१. ि यनवेर्क वार्ी/प्रयिवार्ी िथा यवपिी ................. भएको ………… यवषयको िुद्दािा 

यस नगरपायलका न्याययक सयियिबाट यियि …………. िा ……………. हुनेगरी यनर्ाय भएको यथयो 

। उि यनर्ाय बिोयिि ि यनवेर्कले यवपिी …………. बाट ….(कब्िा गरीएको वा यखचोला गरीएको 

वा िे िस्िो भएको व्यहोराले यनर्ाय भएको छ सो उल्लेख गने) …… र्ेहाय बिोयििको सम्पयि 

…(परु ैवा आंयशक वा अन्य कुनै प्रकारले चलन चलाउने यनर्ायिा भए सो व्यहोरा उल्लेख गने)….. 

चलन चलार्ापाउने यनर्ाय भएकोले सो बिोयिि यवपिीलार्ा  उि िेथाबाट बेर्खल गरी चलन 

चलार्ापाउन यो यनवेर्न पेश गरकेो छुः 

क. ………………………… 

ख. ……………………….. 

(यस ऐन बिोयिि खलुाउनपुने यववरर् ियि सबै यसै प्रकारले प्रकरर्हरुिा खलुाउने) 

२. (िायथ उल्लेयखि सम्पयि वा िेथा यवपिीले के कुन प्रकारले यनयन्त्रर्िा यलएको छ वा 

सम्पयि रहेको स्थानको यववरर् खलुार्ा  व्यहोरा लेख्ने िथा िसबाट चलार्ापाउने हो सो व्ययिको 

कब्िािा रहेको प्रिार् पेश गनुापने अवस्था रहेको भए सो सिेि खलुाउने ।) 

३. न्याययक सयियिको यियि …. को यनर्ायको प्रयियलयप यसै साथ सलंग्न छ । 

४. यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झठुा ठहर ेकानून बिोयिि सहुलँा बझुाउलँा । 

यनवेर्क 

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

र्ायि सम्वि्  ……… साल ………..  ियहना …..  गिे …..  रोि  ….  िा ।
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अनसूुची-१३ 

(र्फा ९१ को उपर्फा (६) सगँ सम्बयन्िि)  

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका न्याययक सयिि सिि पेश गरकेो 

यनवेर्न 

यवषयाः नक्कल उपलब्ि गरार्ापाउँ । 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ………………  यनवेर्क/वार्ी वा प्रयिवार्ी 

यवरुध्र् 

………… को छोरा/छोरी ….. बस्ने ….. वषा ….. को ………………  यवपिी/वार्ी वा प्रयिवार्ी 

यववार्को यवषयाः ………….. 

नालेश र्िाा नबंराः ………….. 

ि यनवेर्क यनवेर्न र्स्िरु वापि लाग्ने रकि रु…. र्ायखल गरी र्ेहाय बिोयििको यनवेर्न गर्ाछुः 

१. ि यनवेर्क वार्ी/प्रयिवार्ी िथा यवपिी ................. भएको ………… यवषयको िुद्दािा 

यस नगरपायलका न्याययक सयियिबाट यियि …………. िा ……………. हुनेगरी यनर्ाय भएको यथयो 

(यववार्को यनरुपर् भै नसकेको भए “न्याययक सयियिबाट यियि …िा यनर्ाय भएको यथयो” भन्ने 

वाक्याशँको स्थानिा “न्याययक सयियि सिि र्िाा  भर्ा यवचारािीन रहेको छ ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख 

गने)  । उि यनर्ाय यियसलिा रहेका कागिाि िध्ये ि यनवेर्कलार्ा  र्ेहाय बिोयििको कागिािको 

(यियसलिा रहेको सबै कागिको नक्कल चायहएको भए यसरी उल्लेख नगरी र्ेहाय बिोयििको सट्टािा 

यियसलिा रहेका सबै कागिपत्रको प्रयियलयप भन्ने उल्लेख गने) प्रयियलपी आवश्यक परकेोले ररिपूवाक 

उपलब्ि गरार्ापाउन यो यनवेर्न पेश गरकेो छुः 

क. ………………………… 

ख. ……………………….. 

(नक्कल आवश्यक भएका कागिपत्रको पयहचान खलु्ने गरी ििशः सबै कागि उल्लेख गने) 

२. यसिा लेयखएको व्यहोरा यठक साचँो छ, झठुा ठहर ेकानून बिोयिि सहुलँा बझुाउलँा । 

                                                                                                                            

यनवेर्क  

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

र्ायि सम्वि्  ……… साल ………..  ियहना …..  गिे …..  रोि  ….  िा । 



 

 

 

-51_

 

अनसूुची-१४ 

(र्फा ९३ को उपर्फा (२) सगँ सम्बयन्िि) 

म़ण्डनर्ेउपुर नगरपायलका न्याययक सयियि 

यसिा वार्ी …………… प्रयिवार्ी ………… भएको नालेश र्िाा नंबर ……….. को ………. 

यवषयको यववार्को यियसल सलंग्न रहेको ………(सबै कागिािको नक्कल नलयग केयहको लगेको भए 

नक्कल लगेको ियि कागिाि खलुाउने वा परु ैकागिािको नक्कल लगेको भए सबै कागिाि भन्ने 

उल्लेख गने)……………………… को नक्कल लगेको हुनाले नक्कल र्स्िरु वापि प्रयि पाना रु… 

को र्रले पाना… को रु… र्स्िरु यलर्ा नक्कल पानाको प्रत्येक पानािा र्स्िखि गरी कायाालयको छाप 

सिेि लगार्ा  प्रिायर्ि गरी नक्कल उपलब्ि गरार्ाएको छ । 

(नक्कल यर्र्ाएको कागि िध्ये पयहलो कागिको पयहलो पानाको यशरिा यो आर्ेश लेयख प्रत्येक 

पानािा र्स्िखि गने िथा िेरै कागिको नक्कल लगेको पयहलो कागििा यस बिोयिि गरी 

त्यसपयछको प्रत्येक कागिको पयहलो पानाको यशरिा “नक्कल प्रिायर्ि गरीएको छ।” भन्ने व्यहोरा 

लेयख र्स्िखि गने) 

नक्कल प्रिायर्ि गने किाचारी वा न्याययक सयियि सर्स्यको 

नािाः……………….. 

पर्ाः………………… 

र्स्िखिाः…………… 

 

 


