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1 देवघाट गाउँपालिका न्यालिक सलिल  (काियलवलि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ 

देवघाट गाउँपालिका न्यालर्क सलिलत (कार्यलवलि 

सम्बन्धी) ऐन, २०७६ 
 

गाउँसभाबाट स्वीकृ  लिल ः २०७६/०३/१० 

प्रिालिकरि लिल ः २०७६/०३/१५ 

 

प्रस्तावनाः न्यालिक सलिल िे प्रचलि  कानून बिोलजि उजुरीको कारवाही र लकनारा गदाय अपनाउनुपने काियलवलि  ि 

गरी स्पष्ट ा, एकरूप ा एवं पारदलशय ा कािि गरी कानूनको शासन  था न्याि प्रल को जनलवश्वास कािि राखीरहनको 

िालग प्रचिनिा रहेको संघीि कानूनिा भए देखख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीि भएकोिे, नेपािको 

संलविानको िारा २२१ को उपिारा (१)  था स्थानीि सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोलजि देवघाट 

गाउँसभािे िो ऐन बनाएको छ । 

पररचे्छद -१ 

प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाि र प्रारिः (१) िस ऐनको नाि “देवघाट गाउँपालिका न्यालिक सलिल  (काियलवलि सम्बन्धी) ऐन, 

२०७६” रहेको छ । 

 (२) िो ऐन  ुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषि वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा िस ऐनिा; 

(क) “उजुरी” भन्नािे सलिल  सिक्ष परेको उजुरीबाट शुरु भएको प्रचलि  कानून बिोलजि सलिल िे कारवाही 

र लकनारा गने उजुरी सम्झनुपछय  ।  

(ख) “खामे्न” भन्नािे  ोलकएको सम्पलिको िूल्ांकन गररदा भ्याउने हदिाई सम्झनु पदयछ ।  

(ग) “चिन चिाईलदने” भन्नािे लनियि पश्चा  हक अलिकार प्राप्त भएको व्यखििाई कुनै वसु्त वा सम्पलि 

भोग गनय लदने काियिाई सम्झनुपदयछ । 

(घ) “जिान ” भन्नािे कुनै व्यखि वा सम्पलििाई न्यालिक सलिल िे चाहेको वख िा उपखस्थ  वा हालजर 

गराउन लिएको लजम्मा वा उिरदालित्विाई सम्झनुपदयछ ।   

(ङ) “ ािेिी” भन्नािे न्यालिक सलिल को के्षत्रालिकार लभत्रका लववादहरुिा सम्वखन्ध  पक्षिाई वुझाईने म्याद, 

सुचना, आदेश, पूजी वा जानकारी पत्र रर पूवयक वुझाउने काियिाई सम्झनुपछय ।  

(च) “ ािदा ” भन्नािे सम्पलिको लववरि वा गन्ती गरेको संख्ा जलनने व्यहोरा वा सम्पलिको फाँटवारी वा 

िग िाई सम्झनुपदयछ ।  

(छ) “ ोलकएको” वा “ ोलकए बिोलजि” भन्नािे िस ऐन अन्तगय  बनेको लनिििा  ोलकए बिोलजि सम्झनुपछय  

। 

(ज) “दरपीठ”  भन्नािे न्यालिक सलिल  सिक्ष पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धिा रर  नपुगे वा 

कानूनिे द ाय नहुने वा निागे्न भएिा त्यसको पछालि पलि सोको कारि र अवस्था जनाइ अलिकारप्राप्त 

अलिकारीिे िेखखलदने लनदेशन वा व्यहोरािाई सम्झनुपदयछ ।  
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2 देवघाट गाउँपालिका न्यालिक सलिल  (काियलवलि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ 

(झ) “नािेसी”  भन्नािे कुनै व्यखिको नाि, थर र व न सिे को लवसृ्त  लववरि खुिाइएको व्यहोरािाई 

सम्झनुपदयछ ।  

(ञ) “नालिश”  भन्नािे कुनै लववादको लवषििा दफा ८ बिोलजि लदएको उजुरी, लनवेदन वा लफराद सम्झनुपछय   

(ट)  “लनियि लक ाब”  भन्नािे सलिल िे उजुरीिा गरेको लनियिको अलभिेख राख्नको िालग खिा गरेको उजुरीिा 

लनियि गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार  था कारिको संलक्षप्त उले्लख भएको लक ाब सम्झनुपछय  । 

(ठ)  “पन्चकृल  िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पलिको स्थिग   था स्थानीि अविोकन िूल्ांकन गरी लवक्री 

लव रि हुनसके्न उलच  ठहराएर लनलश्च  गरेको िुल्िाई सम्झनुपदयछ ।    

 

(ि) “पेशी”  भन्नािे न्यालिक सलिल  सिक्ष लनियिाथय पेश हुने लववादहरुिा पक्षहरुिाई उपखस्थ  गराइ सुनुवाइ 

गने काििाई सम्झनुपदयछ ।  

(ढ) “प्रल बादी” भन्नािे बादीिे जसका उपर उजुरी द ाय गदयछ सो व्यखि वा संस्था सम्झनुपछय  । 

(ि) “वकपत्र”  भन्नािे लववाद सम्बन्धिा जानकार भई साक्षीको रुपिा व्यि गरेका कुरा िेखखने वा िेखखएको 

कागजिाई सम्झनुपछय  ।  

( ) “बन्द ईजिास”  भन्नािे न्यालिक सलिल  अन्तगय  लनरुपि हुने लववादहरु िधे्य गोप्य प्रकुल को लववाद 

भएको र सम्वद्ध पक्षहरुलवच गोपलनि ा कािि गनय  आवश्यक देखखएिा सम्वद्ध पक्षहरु िात्र 

सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सुनुवाई कक्षिाई सम्झनुपछय  ।  

(थ) “बादी” भन्नािे कसै उपर सलिल  सिक्ष उजुरी द ाय गने व्यखि वा संस्था सम्झनुपछय  । 

(द) “िूल्तवी”  भन्नािे न्यालिक सलिल  अन्तगय  लवचारािीन िुद्धा अन्य अड्डा अदाि िा सिे  लवचारालिन 

भईरहेको अवस्थािा न्यालिक सलिल िे लनियि गदाय अन्य लवचारालिन िुद्धािा प्रभालव  हुने देखखएिा 

प्रभाव पाने िुद्धाको फैसिा नभएसम्म प्रभालव  हुने िुद्दा स्थलग  गने काियिाई सम्झनुपछय  ।  

(ि) “िगापा ”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग अन्तर लनलह  टहरा,  बोट लवरुवा,  खुल्ला जलिन र त्यसिा रहेका 

सबैखािे संरचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र समू्पिय अविविाई सम्झनुपदयछ ।  

(न) “सदरस्याहा” भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िग  किा गरी आम्दानीिा वाधे्न काियिाई सम्झनुपछय  ।  

   

(प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्झनुपछय  । 

(फ) “सलिल ” भन्नािे न्यालिक सलिल  सम्झनुपछय  र सो शव्दिे स्थानीि ऐनको दफा ४८ को उपदफा (६) 

बिोलजिको सलिल िाइय सिे  जनाउनेछ । 

(ब) “साि वसािी”  भन्नािे हरेक वषयको िालग छुिा छुिै हुने गरी प्रल वषयको लनलिि स्थािी रुपिा  ि 

गररएको श य सम्झनुपछय  । 

(भ)   “स्थानीि ऐन” भन्नािे “स्थानीि सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछय  । 

(ि)  "संलविान" भन्नािे नेपािको संलविान सम्झनुपछय  । 

(ि)  “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झनुपछय  ।  

 

पररचे्छद-२ 

सलिलतको अलिकार 
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३. उिुरीिा लनर्यर् सम्बन्धी कािः सलिल िा द ाय भएका उजुरी वा उजुरीको लनियि गने वा द ाय भएको नालिश 

वा उजुरीको कुनै व्यहोरािे िग  किा गने अलिकार सलिल िाइय िात्र हुनेछ । 

४. लनर्यर् सम्बन्धी बाहेक अन्य कािः (१) दफा ३ िा उले्लख भएको वा प्रचलि  कानूनिे सलिल  वा सलिल को 

सदस्यिे नै गने भने्न व्यवस्था गरेको वा काियको प्रकृल िे सलिल  वा सलिल को सदस्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको 

देखख बाहेकको अन्य काियहरू िस ऐनिा  ोलकएको कियचारी र त्यसरी न ोलकएकोिा सलिल िे लनियि गरी 

 ोकेको वा अलिकार प्रदान गरेको कियचारीिे गनुयपनेछ । 

 (२)  ोलकएको शाखा प्रिुख वा  ोलकएका अन्य कियचारीिे िस ऐन र प्रचलि  कानून बिोलजि  ोलकएको 

काि गदाय सलिल को संिोजक वा सलिल िे  ोकेको सदस्यको प्रत्यक्ष लनदेशन, देखदेख र लनिन्त्रििा रही 

गनुयपनेछ । 

५. र्स ऐन बिोलिि कार्यलवलि अविम्बन गनुयपननः सलिल िे उजुरी वा उजुरीको कारवाही र लकनारा गदाय 

प्रचलि  र सम्बखन्ध  संघीि कानूनिा स्पष्ट उले्लख भए देखख बाहेक िस ऐन बिोलजिको काियलवलि अविम्बन 

गनुयपनेछ । 

 

६. सलिलतिे हेननः सलिल िाइय देहाि बिोलजिको उजुरीहरूिा कारवाही र लकनारा गने अलिकार रहनेछः 

(क) स्थानीि ऐनको दफा ४७ अन्तगय को उजुरी, 

(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनुसार िेिलििापको िालग गाउँपालिकािा पे्रलष  उजुरी, 

(ग) संलविानको अनुसूची-८ अन्तगय को एकि अलिकार अन्तगय  सभािे बनाएको कानून बिोलजि लनरूपि 

हुने गरी लसलजय  उजुरी,  था 

(घ) प्रचलि  कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन  ोकेका उजुरीहरू । 

७. सलिलतको िेत्रालिकारः सलिल िे दफा ६ अन्तगय का िधे्य देहाि बिोलजिका उजुरीहरूिा िात्र के्षत्रालिकार 

ग्रहि गने  था कारवाही लकनारा गनेछः 

(क) व्यखिको हकिा उजुरीका सबै पक्ष गाउँपालिकाको भैगोलिक के्षत्रालिकार लभत्र बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचलि  कानून र संलविानको भाग ११ अन्तगय को कुनै अदाि  वा न्यािािीकरि वा लनकािको 

के्षत्रालिकार लभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको के्षत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अदाि  वा लनकािबाट िेिलििाप वा लििापत्रको िालग 

पे्रलष  गरीएको, 

(घ) अचि सम्पलि सिावेश रहेको लवषििा सो अचि सम्पलि गाउँपालिकाको भैगोलिक के्षत्रालिकार लभत्र 

रलहरहेको,  था 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बखन्ध  लवषिवसु्त रहेकोिा सो घटना गाउँपालिकाको भैगोलिक के्षत्र लभत्र घटेको । 

 

पररचे्छद-३ 

उिुरी तथा प्रलतवाद दताय 
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4 देवघाट गाउँपालिका न्यालिक सलिल  (काियलवलि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ 

८. लबवाद दताय गननः (१) कसै उपर लबवाद द ाय गदाय वा उजुरी चिाउँदा प्रचलि  कानून बिोलजि हकदैिा पुगेको 

व्यखििे सलिल को  ोलकएको शाखा सिक्ष उजुरी द ाय गनयसके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि उजुरी लदंदा िस ऐन  था प्रचलि  कानून बिोलजि खुिाउनुपने कुरा सबै खुिाइय 

 था पुिायउनुपने प्रलक्रिा सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोलजिको ढाँचािा लदनुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा िेखखए देखख बाहेक उजुरीिा देहाि बिोलजिको व्यहोरा सिे  खुिाउनुपनेछः 

(क) बादीको नाि, थर, व न र लनजको बाबू र आिा,  था थाहा भएसम्म बाजे र बजै्य को नाि; 

(ख) प्रल बादीको नाि, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा िागे्नगरी स्पष्ट 

खुिेको व न; 

(ग) गाउँपालिकाको नाि सलह  सलिल को नाि; 

(घ) उजुरी गनुयपरेको व्यहोरा र समू्पिय लववरि; 

(ङ) गाउँपालिकािे  ोके अनुसारको दसु्तर बुझाएको रलसद वा लनस्सा; 

(च) सलिल को के्षत्रालिकार लभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बखन्ध  कानून; 

(छ) बादीिे दावी गरेको लवषि र सोसँग सम्बन्धी  प्रिािहरू; 

(ज) हदम्याद िागे्न भएिा हदम्याद रहेको  था हकदैिा पुगेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुनै सम्पलिसँग सम्बखन्ध  लवषि भएकोिा सो सम्पलि चि भए रहेको स्थान, अवस्था  था अचि 

भए चारलकल्ला सलह को सबै लववरि । 

 (४)  प्रचलि  कानूनिा कुनै लवशेष प्रलक्रिा वा ढाँचा वा अन्य केलह उले्लख भएको रहेछ भने सो सन्दभयिा 

आवश्यक लववरि सिे  खुिेको हुनुपनेछ । 

 (५) कुनै लकलसिको क्षल पूल य भराउनुपने अथवा बण्डा िगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको हकिा त्यस्तो 

क्षल पूल य वा बण्डा वा चिनको िालग सम्बखन्ध  अचि सम्पलिको लववरि खुिेको हुनुपनेछ । 

९. लबवाद दताय गरी लनस्सा लदनेः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा ८ बिोलजि प्राप्त उजुरी द ाय गरी बादीिाइय  ारेख 

 ोलक अनुसूची-२ बिोलजिको ढाँचािा लबवाद द ायको लनस्सा लदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोलजि  ारेख लदनु पने अवस्थािा  ारेख  ोक्दा अनुसूची-३ बिोलजिको ढाँचािा  ारेख 

भपायइय  खिा गरी सम्बखन्ध  पक्षको दस्तख  गराइय लिलसि सािेि राख्नुपछय  । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि  ारेख भपायइयिा  ोलकएको  ारेख  था उि लिल िा हुने कािय सिे  

उले्लख गरी सम्बखन्ध  पक्षिाइय अनुसूची-४ बिोलजिको ढाँचािा  ारेख पचाय लदनुपनेछ । 

१०. उिुरी दरपीठ गननः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा ८ बिोलजि पेश भएको उजुरीिा प्रलक्रिा नपुगेको देखखए 

पुरा गनुयपने देहािको प्रलक्रिा पुरा गरी अथवा खुिाउनुपने देहािको व्यहोरा खुिाइ ल्ाउनु भने्न व्यहोरा िेखख 

पाच लदनको सिि  ोलक  था लबवाद द ाय गनय नलिल्ने भए सो को कारि सलह को व्यहोरा जनाइय दरपीठ 

गरेिा बादीिाइय उजुरी लफ ाय लदनुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोलजि प्रलक्रिा नपुगेको भलन दरपीठ गरी लफ ाय गरेको उजुरीिा दरपीठिा उले्लख भए 

बिोलजिको प्रलक्रिा पुरा गरी पाच लदनलभत्र ल्ाएिा द ाय गररलदनुपछय  । 

 (३) उपदफा (१) बिोलजिको दरपीठ आदेश उपर लचि नबुझे्न पक्षिे सो आदेश भएको लिल िे ल न लदन लभत्र 

उि आदेशको लवरूध्दिा सलिल  सिक्ष लनवेदन लदन सके्नछ । 
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 (४) उपदफा (३) बिोलजि लदएको लनवेदन व्यहोरा िनालसब देखखए सलिल िे उपदफा (१) बिोलजिको दरपीठ 

बदर गरी लबवाद द ाय गनय आदेश लदनसके्नछ । 

 (५) उपदफा (४) बिोलजि आदेश भएिा उजुरी प्रशासकिे त्यस्तो लबवाद द ाय गरी अरू प्रलक्रिा पुरा गनुयपनेछ 

। 

११. दताय गनय नहनेः उजुरी प्रशासकिे दफा ८ बिोलजि पेश भएको उजुरीिा देहाि बिोलजिको व्यहोरा लठक 

भएनभएको जाँच गरी द ाय गनय नलिल्ने देखखएिा दफा १० बिोलजिको प्रलक्रिा पुरा गरी दरपीठ गनुयपनेछः 

(क) प्रचलि  कानूनिा हदम्याद  ोलकएकोिा हदम्याद वा म्याद लभत्र उजुरी परे नपरेको; 

(ख) प्रचलि  कानून बिोलजि सलिल को के्षत्रालिकार लभत्रको उजुरी रहे नरहेको; 

(ग) कानुन बिोलजि िागे्न दसु्तर दाखखि भए नभएको; 

(घ) कुनै सम्पलि वा अलिकारसँग सम्बखन्ध  लवषििा लववाद लनरूपि गनुयपने लवषि उजुरीिा सिावेश 

रहेकोिा त्यस्तो सम्पलि वा अलिकार लवषििा उजुरी गनय बादीको हक स्थालप  भएको प्रिाि आवश्यक 

पनेिा सो प्रिाि रहे नरहेको; 

(ङ) उि लवषििा उजुरी गने हकदैिा बादीिाइय रहे नरहेको; 

(च) लिख िा पुरागनुयपने अन्य रर  पुगे नपुगेको;  था 

 

१२. दोहोरो दताय गनय नहनेः (१) िस ऐनिा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन प्रचलि  कानून बिोलजि सलिल  

वा अन्य कुनै अदाि  वा लनकाििा कुनै पक्षिे उजुरी गरी सलिल  वा उि अदाि  वा लनकािबाट उजुरीिा 

उले्लख भएको लवषििा प्रिाि बुलझ वा नबुलझ लववाद लनरोपि भैसकेको लवषि रहेको छ भने सो उजुरीिा 

रहेका पक्ष लवपक्षको बीचिा सोलह लवषििा सलिल िे उजुरी द ाय गनय र कारवाही गनय हँुदैन । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि द ाय गनय नलिल्ने उजुरी भुिवश द ाय भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी भएपलछ उजुरी 

जुनसुकै अवस्थािा रहेको भए पलन सलिल िे उजुरी खारेज गनुयपनेछ ।  

१३. उिुरीसाथ लिखत प्रिार्को सक्कि पेश गनुयपननः उजुरीसाथ पेश गनुय पने प्रते्यक लिख  प्रिािको 

सक्कि र कखििा एक प्रल  नक्कि उजुरीसाथै पेश गनुयपनेछ र उजुरी प्रशासकिे त्यस्तो लिख िा कुनै 

कैलफि  जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रिाि सम्बखन्ध  लिलसििा राखे्नछ । 

 

१४. उिुरी तथा प्रलतवाद दताय दसु्तरः (१) प्रचलि  कानूनिा लबवाद द ाय दसु्तर  ोलकएकोिा सोलह बिोलजि  था 

दसु्तर न ोलकएकोिा एक सि रूपैिाँ बुझाउनुपनेछ । 

 (२) प्रचलि  कानूनिा प्रल वाद द ाय दसु्तर निागे्न भनेकोिा बाहेक एक सि रूपैिाँ प्रल वाद द ाय दसु्तर िागे्नछ 

। 

१५. प्रलतवाद पेश गनुयपननः (१) प्रल बादीिे दफा २० बिोलजि म्याद वा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद वा सूचनािा 

 ोलकएको सििावलि लभत्र उजुरी प्रशासक सिक्ष आफै वा वारेस िाफय   लिखख  प्रल वाद द ाय गनुयपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोलजि प्रल वाद पेश गदाय प्रल बादीिे भएको प्रिाि  था कागजा का प्रल लिलप साथै संिग्न 

गरी पेश गनुयपनेछ । 

 (३) प्रल वादीिे लिखख  ब्यहोरा लदँदा अनुसूची-५ बिोलजिको ढाँचािा लदनुपनेछ । 

१६. प्रलतवाद  िाँच गननः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा १५ बिोलजि पेश भएको प्रल वाद जाँच गरी कानून 

बिोलजिको रर  पुगेको  था म्याद लभत्र पेश भएको देखखए द ाय गरी सलिल  सिक्ष पेश हुने गरी लिलसि 

सािेि गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि प्रल वाद द ाय हुने भएिा उजुरी प्रशासकिे प्रल बादीिाइय बादी लििानको  ारेख 

 ोकु्नपनेछ । 

१७. लिखतिा पुरागनुयपनन सािान्य ररतः (१) प्रचलि  कानून  था िस ऐनिा अन्यत्र िेखखए देखख बाहेक सलिल  

सिक्ष द ाय गनय ल्ाएका उजुरी  था प्रल वादिा देहाि बिोलजिको रर  सिे  पुरा गनुयपनेछः 

(क) एफोर साइज को नेपािी कागजिा बािाँ  फय  पाँच सेखिलिटर, पलहिो पृष्ठिा शीर फय  दश सेखिलिटर 

र त्यसपलछको पृष्ठिा पाँच सेखिलिटर छोिेको  था प्रते्यक पृष्ठिा बलिस हरफिा नबढाइय कागजको 

एका फय  िात्र िेखखएको;  

 (ख) लिख  द ाय गनय ल्ाउने प्रते्यक व्यखििे लिख को प्रते्यक पृष्ठको शीर पुछारिा छोटकरी दस्तख  गरी 

अखन्ति पृष्ठको अन्त्यिा िेखात्मक  था ल्ाप्चे सलहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसािीिे लिख   िार गरेको भए लनजिे पलहिो पृष्ठको बािाँ  फय  लनजको कानून 

व्यवसािी द ाय प्रिािपत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसािीको लकलसि खुिाइय दस्तख  गरेको;  था 

(घ) लिख को अखन्ति प्रकरििा िस लिख िा िेखखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून बिोलजि 

सहँुिा बुझाउँिा भने्न उले्लख गरी सो िुलन लिख  द ाय गनय ल्ाएको वषय, िलहना र ग े  था वार खुिाइय 

लिख  द ाय गनय ल्ाउने व्यखििे दस्तख  गरेको, ।  र ब्यहोरा पुराइ पेश भएको लिख  लिनिाइ िो 

उपदफािे बािा पारेको िालनने छैन ।  

 

 (२) लिख िा लवषिहरू क्रिबध्द रूपिा प्रकरि प्रकरि छुट्याइय संिलि  र ििायलद  भाषािा िेखखएको 

हुनुपनेछ ।  

 (३) लिख िा पेटबोलििा परेको स्थानको पलहचान हुने स्पष्ट लववरि र व्यखिको नाि, थर , ठेगाना  था अन्य 

लववरि स्पष्ट खुिेको हुनुपनेछ । 

 (४) लिख  द ाय गनय ल्ाउने वा सलिल िा कुनै कागज गनय आउनेिे लनजको नाि, थर र व न खुिेको 

नागररक ा वा अन्य कुनै प्रिाि पेश गनुयपछय  । 

१८. नक्कि पेश गनुयपननः उजुरी वा प्रल वाद द ाय गनय ल्ाउनेिे लवपक्षीको िालग उजुरी  था प्रल वादको नक्कि 

 था संिग्न लिख  प्रिािहरूको नक्कि साथै पेश गनुयपछय  । 

१९. उिुरी वा प्रलतवाद संशोिनः (१) लिख  द ाय गनय ल्ाउने पक्षिे सलिल िा द ाय भइसकेको लिख िा िेखाइ 

वा टाइप वा िुद्रिको सािान्य तु्रटी सच्याउन लनवेदन लदन सके्नछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदनिा िाग बिोलजि सच्याउँदा दावी  था प्रल वादिा गरीएको िाग वा 

दावीिा िुिभु  पक्षिा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको देखेिा उजुरी प्रशासकिे 

सो बिोलजि सच्याउन लदन सके्नछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि संशोिन भएिा  सो को जानकारी उजुरीको अको पक्षिाइय लदनुपनेछ । 

 

पररचे्छद-४ 

म्याद तािेिी तथा तारेख 

२०. म्याद सूचना तािेि गननः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा ९ बिोलजि लबवाद द ाय भएपलछ बलढिा दुइय  लदन लभत्र 

प्रल बादीका नाििा प्रचलि  कानूनिा म्याद  ोलकएको भए सोलह बिोलजि र न ोलकएको भए पन्ध्र लदनको 

म्याद लदइय सम्बखन्ध  विा कािायिि िाफय   उि म्याद वा सूचना  ािेि गनय सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि म्याद वा सूचना  ािेि गदाय दफा ९ बिोलजिको उजुरी  था उि उजुरी साथ पेश 

भएको प्रिाि कागजको प्रल लिपी सिे  संिग्न गरी पठाउनुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन एक भन्दा बलढ प्रल बादीिाइय म्याद लदनुपदाय प्रिाि 

कागजको नक्कि कुनै एकजना िुि प्रल बादीिाइय पठाइय बाँलकको म्यादिा प्रिाि कागजको नक्कि 

फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा िेखख पठाउनुपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त भएको म्याद विा कािायिििे बलढिा ल न लदन लभत्र  ािेि गरी  ािेिीको 

व्यहोरा खुिाइय सलिल िा पठाउनु पनेछ । 

 (५) उपदफा (१) बिोलजि म्याद  ािेि हुन नसकेिा देहाि बिोलजिको लवद्िु ीि िाध्यि वा पलत्रकािा सूचना 

प्रकाशन गरेर म्याद  ािेि गनुयपनेछः  

(क) म्याद  ािेि गररनुपने व्यखिको कुनै फ्याक्स वा इयिेि वा अन्य कुनै अलभिेख हुन सके्न लवद्िु ीि 

िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रल बादीिे म्याद  ािेिी भएको जानकारी पाउन सके्न िनालसब आिार छ भने्न देखखएिा सलिल को 

लनियिबाट कुनै स्थानीि दैलनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीि एफ.एि. रेलििो वा स्थानीि 

टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारि गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकािबाट म्याद  ािेि गराउँदा म्याद  ािेि हुन सके्न िनालसब कारि देखखएिा 

सलिल को आदेशबाट त्यस्तो सरकारी लनकाि िाफय   । 

 (६) िस ऐन बिोलजि म्याद जारी गनुयपदाय अनुसूची-६ बिोलजिको ढाँचािा जारी गनुयपनेछ । 

 

२१. रोहवरिा राख्नुपननः िस ऐन बिोलजि विा कािायिि िाफय    ािेि गररएको म्यादिा सम्बखन्ध  विाको 

अध्यक्ष वा सदस्य  था कखििा दुइयजना स्थानीि भिादलि रोहवरिा राख्नुपनेछ । 

 

२२. रीत बेरीत िाँच गननः (१) उजुरी प्रशासकिे म्याद  ािेिीको प्रल वेदन प्राप्त भएपलछ री पूवयकको  ािेि 

भएको छ वा छैन जाँच गरी आवश्यक भए सम्बखन्ध  विा सलचवको प्रल वेदन सिे  लिइय री पूवयकको देखखए 

लिलसि सािेि राखख  था बेरी को देखखए बदर गरी पुनः म्याद  ािेि गनय िगाइय  ािेिी प्रल  लिलसि सािेि 

राख्नुपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाय सम्बखन्ध  कियचारीिे बदलनि  राखख कािय गरेको देखखए उजुरी 

प्रशासकिे सो व्यहोरा खुिाइय सलिल  सिक्ष प्रल वेदन पेश गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजिको प्रल वेदनको व्यहोरा उपिुि देखखए सलिल िे सम्बखन्ध  कियचारी उपर  

कारवाहीको िालग काियपालिका सिक्ष िेखख पठाउनसके्नछ । 

 

२३. तारेखिा राख्नूपननः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा ९ बिोलजि लबवाद द ाय गरेपलछ उजुरीक ायिाइय र दफा १६ 

बिोलजि प्रल वाद द ाय गरेपलछ प्रल बादीिाइय  ारेख  ोलक  ारेखिा राख्नुपछय  । 

 (२) उजुरीका पक्षहरूिाइय  ारेख  ोक्दा  ारेख  ोलकएको लदन गररने कािको व्यहोरा  ारेख भपायइय   था 

 ारेख पचायिा खुिाइय उजुरीका सबै पक्षिाइय एकै लििानको लिल   था सिि उले्लख गरी एकै लििानको 

 ारेख  ोकु्नपछय  । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि  ारेख  ोलकएको सिििा कुनै पक्ष हालजर नभए पलन  ोलकएको कािय सम्पन्न गरी 

अको  ारेख  ोकु्नपने भएिा हालजर भएको पक्षिाइय  ारेख  ोलक सिििा हालजर नभइय पलछ हालजर हुने 

पक्षिाइय अलघ हालजर भइय  ारेख िाने पक्षसँग एकै लििान हुनेगरी  ारेख  ोकु्नपछय  । 

 (४) िस दफा बिोलजि  ोलकएको  ारेखिा उपखस्थ  भएका पक्षहरूिाइय साथै राखख सलिल िे उजुरीको 

कारवालह गनुयपछय  । 

 (५) उपदफा (४) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन  ोलकएको  ारेखिा कुनै पक्ष उपखस्थ  नभए पलन 

सलिल िे लबवादको लवषििा कारवाही गनय बािा पनेछैन । 

 

२४. सलिलतको लनर्यर् बिोलिि हनेः सलिल िे म्याद  ािेिी सम्बन्धिा प्रचलि  कानून  था िस ऐनिा िेखखए 

देखख बाहेकको लवषििा आवश्यक प्रलक्रिा लनिायरि गनय सके्नछ । 

पररचे्छद-५ 

सुनवार्य तथा प्रिार् बुझे्न सम्बन्धिा 

२५. प्रारम्भिक सुनवार्यः (१) िेिलििापबाट लबवाद लनरुपि हुन नसकी सलिल िा आएका लबवाद प्रल वाद द ाय 

वा बिान वा सो सरहको कुनै कािय भएपलछ सुनवाइयको िालग पेश भएको लबवादिा उपिब्ध प्रिािका 

आिारिा  त्काि लनियि गनय सलकने भएिा सलिल िे लबवाद पेश भएको पलहिो सुनवाइयिा नै लनियि गनय 

सके्नछ । 

 (२) सलिल  सिक्ष पेश भएको लबवादिा उपदफा (१) बिोलजि  त्काि लनियि गनय सलकने नदेखखएिा सलिल िे 

देहाि बिोलजिको आदेश गनय सके्नछः- 

(क) लबवादिा िुख नलििेको कुरािा िकीन गनय प्रिाि बुझे्न वा अन्य कुनै कािय गने; 

(ख) लबवादिा बुझ्नुपने प्रिाि िलकन गरी पक्षबाट पेश गनय िगाउने वा सम्बखन्ध  लनकािबाट िाग गने 

आदेश गने;  

(ग) िेिलििापका सम्बन्धिा लबवादका पक्षहरूसँग छिफि गने;  था 

(घ) लबवादका पक्ष उपखस्थ  भएिा सुनुवाइको िालग  ारेख  था पेलशको सिि  ालिका लनिायरि गने । 
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 (३) उपदफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन सलिल िे स्थानीि ऐनको दफा ४७ को उपदफा 

(२) बिोलजिको उजुरीिा िेिलििापको िालग पठाउने आदेश गनुयपनेछ । 

 

२६. प्रिार् दाम्भखि गननः बादी वा प्रल बादीिे कुनै निाँ प्रिाि पेश गनय अनुिल  िाग गरी लनवेदन पेश गरेिा 

उजुरी प्रशासकिे सोलह लदन लिन सके्नछ । 

२७. लिखत िाँच गननः (१) सलिल िे उजुरीिा पेश भएको कुनै लिख को सत्य ा परीक्षि गनय रेखा वा हस्ताक्षर 

लवशेषज्ञिाइय जाँच गराउन जरूरी देखेिा सो लिख िाइय असत्य भने्न पक्षबाट परीक्षि दसु्तर दाखखि गनय िगाइय 

रेखा वा हस्ताक्षर लवशेषज्ञबाट लिख  जाँच गराउन सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाय िनालसब िालफकको सिि  ोलक आदेश गनुयपनेछ र सिि लभत्र जाँच 

सम्पन्न हुनको िालग िथासम्भव व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बिोलजि जाँच गदाय लिख  असत्य ठहरीएिा लिख  सत्य रहेको भने्न पक्षबाट िागेको दसु्तर 

असुि गरी उपदफा (१) बिोलजि दसु्तर दाखखि गने पक्षिाइय भराइय लदनुपछय  । 

२८. सािी बुझे्नः (१) सलिल बाट साक्षी बुझे्न आदेश गदाय साक्षी बुझे्न लदन  ोलक आदेश गनुयपनेछ । साछी राख्दा 

बढीिा ५ जना राख्नु पने ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि आदेश भएपलछ उजुरी प्रशासकिे उजुरीको पक्षिाइय आदेशिा उले्लख भएको 

लिल िा साक्षी बुझे्न  ारेख  ोकु्नपनेछ । 

 (३) साक्षी बुझे्न  ारेख  ोलकएको लदनिा आफ्नो साक्षी सलिल  सिक्ष उपखस्थ  गराउनु सम्बखन्ध  पक्षको 

दालित्व हुनेछ । 

 

२९. सलिलतको तर्य बाट बकपत्र गराउनेः (१) िस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन नाबािक 

वा अशि वा वृध्दवृध्दा पक्ष रहेको उजुरीिा सालक्ष बकपत्रको िालग  ोलकएको  ारेखको लदन उपखस्थ  

नभएको वा उपखस्थ  नगराइएको साक्षीिाइय सलिल िे म्याद  ोलक सलिल को  फय बाट लझकाइय बकपत्र गराउन 

सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि साक्षी लझकाउँदा बकपत्र हुने  ारेख  ोलक म्याद जारी गनुयपनेछ र उजुरीका 

पक्षहरूिाइय सिे  सोलह लििानको  ारेख  ोकु्नपनेछ । 

 

३०. सािी बकपत्र गराउनेः (१) उजुरी प्रशासकिे साक्षी बकपत्रको िालग  ोलकएको लदन पक्षहरूसँग लनजहरूिे 

उपखस्थ  गराउन ल्ाएका सालक्षको नािाविी लिइय सलिल  सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

 (२) साक्षी बकपत्रको िालग  ोलकएको  ारेखको लदन उजुरीका सबै पक्षिे साक्षी उपखस्थ  गराउन ल्ाएको 

भए कािायिि खुल्नासाथ  था कुनै पक्षिे साक्षी उपखस्थ  गराउन नल्ाएको भए लदनको बाह्र बजेपलछ 

सलिल िे उपिब्ध भए सम्मका साक्षीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 
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३१. बने्दि गनय सके्ः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँदा उजुरीको लवषिवसु्त भन्दा फरक प्रकारको  था साक्षी वा 

उजुरीको पक्षिाइय अपिालन  गने वा लझझ्याउने वा अनुलच  प्रकारको प्रश्न सोलिएिा सलिल िे त्यस्तो प्रश्न 

सोध्नबाट पक्षिाइय बने्दज गनय सके्नछ । 

 (२) नाबािक वा वृध्द वा असि वा लबरािीिे साक्षी बकु्नपने भइय त्यस्तो उजुरीिा कुनै पक्षको उपखस्थल  वा 

अन्य कुनै िनालसब कारििे साक्षीिाइय बकपत्र गनय अनुलच  दबाव परेको वा पने प्रबि सम्भावना रहेको छ 

भने्न सलिल िाइय िागेिा सलिल िे त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपखस्थल िाइय बने्दज गरी लनजिे साक्षीिे नदेखे्न गरी 

िात्र उपखस्थ  हुन आदेश गनय सके्नछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि आदेश गरेिा साक्षीिे नदेखे्न गरी पक्ष उपखस्थ  हुने व्यवस्था लििाउने दालित्व 

सलिल को हुनेछ । 

 (४) उपदफा (१) वा (२) बिोलजि गदाय सलिल िे उजुरीसँग सम्बखन्ध  आवश्यक प्रश्न  िार गरी सलिल को 

 फय बाट बकपत्र गराउन  सके्नछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपननः (१) उजुरी प्रशासकिे प्रते्यक हप्ता शुक्रवार अगािी हप्ताको िालग पेशी 

 ोलकएको लबवादहरूको साप्तालहक पेशी सूची  था  ोलकएको लदन उि लदनको िालग पेशी  ोलकएका 

लबवादहरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको सूची संिोजकिे र लनजको अनुपखस्थल िा लनजिे लजमे्मवारी  ोकेको सलिल को 

सदस्यिे प्रिालि  गनुयपनेछ । 

३३. दैलनक पेशी सूचीः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा ३२ बिोलजिको साप्तालहक पेशी सूचीिा चढेका लबवाद 

हरूको   ोलकएको लदनको पेशी सूची  िार गरी एक प्रल  सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनुपनेछ  था एक प्रल  

सलिल का सदस्यहरूिाइय उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको सूचीिा लबवादहरू उले्लख गदाय लबवाद द ायको आिारिा देहािको क्रििा  िार 

गरी प्रकाशन गराउनुपनेछः- 

  (क) नाबािक पक्ष भएको लबवाद; 

  (ख) शारररीक असि ा वा अपाङ्ग ा भएको व्यखि पक्ष भएको लबवाद; 

  (ग) सिरी वषय उिेर पुरा भएको वृध्द वा वृध्दा पक्ष भएको लबवाद;  था 

  (घ) लबवाद द ायको क्रिानुसार पलहिे द ाय भएको लबवाद । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि पेशी सूची  िार गदाय िुल्तवीबाट जागेका  था सवोच्च अदाि , उच्च अदाि   था 

लजल्ला अदाि बाट पुनः इन्साफको िालग प्राप्त भइय द ाय भएको लबवादको हकिा शुरूिा सलिल िा द ाय 

भएको लिल िाइय नै द ाय लिल  िालन क्रि लनिायरि गनुयपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानुसार नै सलिल िे लबवादको सुनवाइय र कारवाही  था लकनारा गनुयपनेछ 

। 

३४. उिुरी प्रशासकको लिमे्मवारी हनेः पेशी सूचीिा चढेका लबवादहरू कािायिि खुिेको एक घण्टा लभत्र 

सलिल  सिक्ष सुनवाइयको िालग पेश गने  था उि लदनको  ोलकएको कािय सलकए पलछ सलिल बाट लफ ाय 

बुलझलिइय सुरलक्ष  राखे्न लजमे्मवारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ । 
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३५. प्रिार् सुनाउन सके्ः सलिल िे दफा २५ बिोलजि  ोलकएको  ारेखको लदन उपखस्थ  सबै पक्षिाइय अको 

पक्षिे पेश गरेको प्रिाि एवि् कागजा  देखाइय पलढ बाँची सुनाइय सो बारेिा अको पक्षको कुनै कथन रहेको 

भए लिखख  बिान गराइय लिलसि सािेि गराउन सके्नछ । 

३६. लबवादको सुनवार्य गननः (१) सलिल िे दुवै पक्षको कुरा सुनी लनजहरूको लबवादको सुनवाइय  था लनियि 

गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको सुनवाइय  था लनियि गदाय पक्षहरूको रोहवरिा गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोलजि लबवादको सुनवाइय गदाय इजिास कािि गरी सुनवाइय गनय िनालसव देखखएिा सोही 

अनुसार गनय सके्नछ ।  र दुबै पक्षको भनाइ  था लजलकर सुन्निाइ उपदफा ३ अनुसारको इजिास कािि गनय 

बािा हुने छैन । 

३७. बन्द र्ििासको गठन गनयसके् (१) सलिल िे िलहिा  था बािबालिका सिावेश रहेको  था आवश्यक 

देखेको अन्य लबवादको सुनवाइयको िालग बन्द इजिास कािि गरी सुनवाइय गनय सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको बन्द इजिासिा लबवादका पक्ष  था अन्य सरोकारवािा बाहेक अन्य व्यखििाइय 

इजिासिा प्रवेश गनय नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन गनुयपनेछ । 

 (३) बन्द इजिासबाट हेररने लबवादको काि कारवाही, लपिी को नाि थर ठेगाना िगाि का लवषि गोप्य 

राख्नुपनेछ । 

 

३८. बन्द र्ििास सम्बन्धी अन्य व्यवसथाः (१) बन्द इजिासबाट हेररएका लबवादहरूको कागजा को प्रल लिलप 

बादी, प्रल वालद र लनजको लह िा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ध गराउनुहँुदैन 

। 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको लबवादको  थ्य खुिाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संपे्रषि हुन लदनु हँुदैन 

। 

 (३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन सलिल िे पक्षको गोपलनि ा  था लह िा प्रल कुि 

प्रभाव नपने गरी सिाचार संपे्रषि गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 

 

३९. थप प्रिार् बुझे्नः लबवादको सुनवाइयको क्रििा लबवादको कुनै पक्षको अनुरोििा वा लबवाद सुनवाइयको क्रििा 

सलिल  आफैिे थप प्रिाि बुझ्नुपने देखेिा उजुरीका पक्षहरूिाइय थप प्रिाि पेश गनय पेश गने  ारेख  ोलक 

आदेश गनय सके्नछ । 

 

४०. स्वाथय बालिएको लबवाद हेनय नहनेः सलिल को सदस्यिे देहािका लबवादको कारवाही र लकनारािा संिग्न 

हुनुहँुदैनः- 

(क) आफ्नो वा नलजकको ना ेदारको हक लह  वा सरोकार रहेको लबवाद; 

 स्पष्टीकरिः िस उपदफाको प्रिोजनको िालग "नलजकको ना ेदार" भन्नािे अपु ािी पदाय कानून 

बिोलजि अपु ािी प्राप्त गनय सके्न प्राथलिक ा क्रििा रहेको व्यखि, िािा, िाइजु, सानीआिा, 

ठूिीआिा, सानोबाबु, ठूिोबाबू, पल  वा पत्नी  फय का सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, सािा, जेठान, सािी, 
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लददी, बलहनी, लभनाजु, बलहनी ज्वाइय ँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइय ँ, भाञ्जी बुहारी  था त्यस्तो ना ाका 

व्यखिको एकासगोििा रहेको पररवारको सदस्य सम्झनुपछय  । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसि िा गरेको कुनै कािय वा लनज संिग्न रहेको कुनै लवषि सिावेश रहेको कुनै 

लबवाद; 

(ग) कुनै लवषििा लनजिे लबवाद चल्ने वा नचल्ने लवषिको छिफििा सहभालग भइय कुनैराि लदएको भए सो 

लवषि सिावेश रहेको लबवाद; वा 

(घ) अन्य कुनै कारििे आिारभू  रूपिा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथय 

बालझएको लबवाद । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको कुनै अवस्था देखखएिा जुन सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछय  उि सदस्यिे लबवाद 

हेनय नहुने कारि खुिाइय आदेश गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) को प्रल कुि हुने गरी कुनै सदस्यिे कुनै लबवादको कारवालह र लकनारािा सहभालग हुन 

िागेिा लबवादको कुनै पक्षिे आवश्यक प्रिाि सलह  लबवादको कारवालह लकनारा नगनय लनवेदन लदन सके्नछ  

र सो सम्बन्धिा  काि कारबाही स्थानीि ऐनको दफा ४८(५) अनुसार हुनेछ । 

 (४) उपदफा (३) अनुसार लबवाद लनरुपि हुन नसके्न अवस्थािा स्थानीि ऐनको दफा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था 

अनुसारको सभािे  ोकेको सलिल िे काि कारवालह र लकनारािा गनेछ । 

 (५) उपदफा (४) बिोलजि गदाय सभािे लबवादका पक्षहरूिाइय सोलह उपदफा बिोलजि गलठ  सलिल बाट 

लबवादको कारवालह लकनारा हुने कुराको जानकारी गराइय उि सलिल  सिक्ष उपखस्थ  हुन पठाउनुपनेछ । 

 

पररचे्छद-६ 

लनर्यर् र अन्य आदेश 

४१. लनर्यर् गनुयपननः (१) सलिल िे सुनवाइयको िालग पेश भएको लबवाद हेदाय कुनै प्रिाि बुझ्नुपने बाँलक नरलह 

लबवाद लकनारा गने अवस्था रहेको देखखएिा सोलह पेशीिा लबवादिा लनियि गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि लनियि गरेपलछ लनियिको व्यहोरा लनियि लक ाबिा िेखख सलिल िा उपखस्थ  

सदस्यहरू सबैिे दस्तख  गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोलजि गरीएको लनियिको दफा ४२ र अन्य प्रचलि  कानून बिोलजि खुिाउनुपने लववरि 

खुिेको पूिय पाठ लनियि भएको लिल िे बलढिा सा  लदन लभत्र  िार गरी लिलसि सािेि राख्नुपछय  ।   

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन सििाभाव अथवा अन्य कुनै िनालसब कारििे गदाय 

सोलह लदन लबवाद लनियि गनय नसके्न भएिा आगालि हप्ताको कुनै लदनको िालग अको पेशी  ारेख  ोकु्नपनेछ 

। 

 

४२. लनर्यर्िा खुिाउनुपननः (१) सलिल िे दफा ४१ बिोलजि गरेको लनियिको पूियपाठिा िस दफा बिोलजिका 

कुराहरू खुिाइय अनुसूची-७ बिोलजिको ढाँचािा  िार गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि पूियपाठ  िार गदाय बादी  था प्रल बादीको लजलकर, लनियि गनुयपने देखखएको लवषि, 

दुवै पक्षबाट पेश भएको प्रिािका कुराहरू सिे को लवषि खुिाउनुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा उले्लख भए देखख बाहेक पूियपाठिा देहािका कुराहरू सिे  खुिाउनुपनेछः- 
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(क)  थ्यको ब्यहोरा; 

(ख) लबवादको कुनै पक्षिे कानून व्यवसािी राखेको भएिा लनजिे पेश गरेको बहस नोट  था बहसिा 

उठाइएका िुि लवषिहरु; 

(ग) लनियि गनयको िालग आिार लिइएको प्रिािका साथै दुवै पक्षबाट पेश भएको प्रिाि  था त्यसको 

लवशे्लषि; 

(घ) लनियि कािायन्विन गनयको िालग गनुयपने लवषिहरूको लसिलसिेवार उले्लखन सलह को  पलसि खण्ड; 

 था 

(ङ) लनियि उपर पुनरावेदन िागे्न भएिा पुनरावेदन िागे्न लजल्ला अदाि को नाि र के कल  लदनलभत्र 

पुनरावेदन गनुयपने हो सो सिे  ।  

(४) उपदफा २  था ३ िा उले्लख भएदेखख बाहेक देहािका कुराहरु सिे  लनियििा खुिाउन सके्नछः- 

(क) साक्षी वा सजयलिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याख्ा वा अविम्बन गरेको भए सो नजीरको लववरि र लबवादिा उि नजीरको 

लसध्दान्त के कुन आिारिा िागु भएको हो अथवा िागु नभएको हो भने्न कारि सलह को लवशे्लषि; 

(ग) लनियिबाट कसैिाइय कुनै कुरा लदनु भराउनु पने भएको भए कसिाइय के कल  भराइय लदनुपने हो सोको 

लववरि;  था 

(घ) लबवादको क्रििा कुनै िािसािान वा प्रिािको रुपिा केलह वसु्त सलिल  सिक्ष पेश भएको भए सो 

िािसािान वा वसु्तको हकिा के गने हो भने्न लवषि । 

४३. प्रारम्भिक सुनवार्यिा लनर्यर् हनसके्ः (१) सलिल िे पलहिो सुनवाइयको िालग पेश भएको अवस्थािा नै 

लबवादिा थप प्रिाि बुलझरहनुपने अवस्था नरहेको देखेिा अथवा हदम्याद वा हकदैिा वा सलिल को 

के्षत्रालिकार नरहेको कारििे लबवाद लनियि गनय नलिल्ने देखेिा पलहिो सुनवाइयिा नै लनियि गनय सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको लनियि के्षत्रालिकारको अभाव रहेको कारििे भएको अवस्थािा के्षत्रालिकार 

ग्रहि गने अदाि  वा स्थानीि  ह वा अन्य लनकाििा उजुरी गनय जानु भलन सम्बखन्ध  पक्षिाइय  जानकारी लदनु 

पनेछ । 

 

४४. लनर्यर् संशोिनः (१) सलिल  सिक्ष लबवादको पक्ष वा कुनै सरोकारवािािे लबवादको लनियििा भएको कुनै 

िेखाइयको तु्रटी संशोिन गरी पाउन लजलकर लिइय लनियिको जानकारी भएको पैंल स लदन लभत्र लनवेदन लदन 

सके्नछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन परी सलिल िे हेदाय सािान्य तु्रटी भएको र संशोिनबाट लनियिको िूि 

आशििा कुनै हेरफेर नहुने देखेिा छुिै पचाय खिा गरी लनवेदन बिोलजि लनियि संशोिन गने आदेश 

लदनसके्नछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजिको आदेश िूि लनियिको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

 

४५. लनर्यर्िा हेररे्र गनय नहनेः (१) सलिल का सदस्य अथवा अरु कसैिे पलन सलिल का सदस्यहरुको दस्तख  

भैसकेपलछ लनियििा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गनय हँुदैन । 
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 (२) कसैिे उपदफा (१) बिोलजि को कसुर गने कियचारीिाइय आवश्यक कारवाहीको िालग सम्बखन्ध  

लनकाििा िेखख पठाउनुपनेछ ।  

४६. लनर्यर् भएपलि गनुयपनन कारवालहः (१) उजुरी प्रशासकिे सलिल बाट लनियि भएपश्चा  लनियि लक ाबिा 

सलिल का सदस्यहरु सबैको दस्तख  भएको िलकन गरी लनियि लक ाब र लिलसि लजम्मा लिनुपछय  । 

 (२) िस ऐन बिोलजि लनियिको पूियपाठ  िार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तख  भैसकेपलछ उजुरी प्रशासकिे 

लनियिको कािायन्यवि गनयका िालग  त्काि गनुयपने केलह कािय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िागी 

पठानुपछय  । 

४७. लनर्यर् गनयपनन अवलिः (१) सलिल िे प्रल वाद दाखखि भएको वा बिान गनुयपनेिा प्रल बादीको बिान भएको 

लिल िे  था प्रल वाद दाखखि नभएको वा बिान नभएकोिा सो हुनुपने म्याद भुिान भएको लिल िे नबे्ब 

लदनलभत्र लबवादको अखन्ति लनियि गनुयपनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको सििावलि गिना गदाय िेिलििापको िालग पठाइयएको लबवादको हकिा 

िेिलििापको प्रलक्रिािा िागेको सिि कटाइय अवलि गिना गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन लबवादिा बुझ्नुपने प्रिाि  था पुरा गनुयपने प्रलक्रिा 

बाँलक नरही लबवाद लनियि गनय अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्ध्र लदनलभत्र अखन्ति लनियि गनुयपनेछ । 

  

४८. अन्तररि संरिर्ात्मक आदेश िारी गनय सलकनेः  

स्थानीि ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड )क (देखख  )ङ (सम्म उखल्लखख  लवषििा  त्काि अन्तररि  

गदाय लनवेदकिे पेश गरेको कागजा  संरक्षिात्मक आदेश जारी गनय सलकनेछ । िस्तो आदेश जारी , लनजको 

अवस्था र वसु्तग  पररखस्थल को प्रारखम्भक छानलवन गरी  त्काि आदेश नगरे लनवेदकिाई पनय सके्न 

नकारात्मक प्रभावको िुल्ांकन गनुय पदयछ । न्यालिक सलिल िे जारी गने अन्तररि संरक्षिात्मक आदेश 

अनुसूची ८ िा उले्लख गरे बिोलजि हुनेछ । 

पररचे्छद-७ 

सलिलतको सलचवािर् 

४९. सलिलतको सलचवािर्ः  (१)सलिल को काियसम्पादनिाइय सहलजकरिा गनय एक सलचवािि रहने छ  

 (२) उपदफा (१) विोलजिको सलचवािििा काियपालिकािे आवश्य ा अनुसार उजुरी प्रशासक, अलभिेख 

प्रशासक  था अन्य कियचारीहरुको व्यवस्था गनय सके्नछ । सलचवाििको काियसम्पादनिाइय व्यवखस्थ  गनय 

सलचवािि अन्तगय  उजुरी शाखा/ फाँट  था अलभिेख शाखा /फाँट रहन सके्नछ । 

 

५०. उिुरी प्रशासकको काि, कतयव्य र अलिकारः िस ऐनिा अन्यत्र उले्लख भए देखख बाहेक उजुरी 

प्रशासकको काि, क यव्य र अलिकार देहाि बिोलजि हुनेछः 

(क) पेश भएका उजुरी, प्रल वाद र अन्य लिख हरु जाँच गरी री  पुगेको भए कानून बिोलजि िागे्न दसु्तर 

लिइय द ाय गने र द ाय गनय नलिल्ने भए कारि जनाइय दरपीठ गने; 
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(ख) लववादिा प्रिािको िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसँग लभिाइय लठक देखखएिा प्रिालि  

गने र लिलसि सािेि राखे्न  था सक्कििा केलह कैलफि  देखखएिा सो जनाइय सम्बखन्ध  पक्षको सलहछाप 

गराइय राखे्न; 

(ग) पेश भएका लिख  साथ संिग्न हुनुपने प्रिाि  था अन्य कागजा  छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन जाँचे्न; 

(घ) सलिल को आदेशिे लझकाउनुपने प्रल बादी, साक्षी वा अन्य व्यखिको नाििा म्याद जारी गने; 

(ङ) लववादका पक्षिाइय  ारेख वा पेशी  ारेख  ोके्न; 

(च) सलिल  सिक्ष पेश हुनुपने लनवेदन द ाय गरी आदेशको िालग सलिल  सिक्ष पेश गने; 

(छ) कानून बिोलजि वारेस लिने  था गुजे्रको  ारेख थामे्न लनवेदन लिइय आवश्यक कारवाही गने; 

(ज) सलिल बाट भएको आदेश कािायन्विन गने गराउने; 

(झ) सलिल िा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझे्न, भपायइय  गने िगाि का काियहरु गने; 

(ञ) आवश्यक ानुसार सलिल को  फय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिल को आदेशिे  ािेि गनुयपने म्याद  ािेि गनेगराउने,  ािेि भएको म्यादको  ािेिी जाँची 

री पूवयकको नभए पुनः जारी गने  था अन्य अदाि  वा लनकािबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकािे  ािेि 

गररलदनुपने म्याद  ािेि गने गराउने; 

(ठ) लनियि लक ाब र उजुरीको लिलसि लजम्मा लिने; 

(ि) सलिल िा द ाय भएका लववाद  था लनवेदन िगाि का कागजा को अलभिेख  िार गने र िालसक वा 

वालषयक प्रल वेदन पेश गनुयपने लनकाि सिक्ष प्रल वेदन  िार गरी संिोजकबाट प्रिालि  गराइय सम्बखन्ध  

लनकाििा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो लजम्मा रहेका उजुरीका लिलसििा रहेका कागजा को री पूवयक नक्कि लदने; 

(ि) लजल्ला अदाि िा पुनरावेदन िागे्न गरी लनियि भएका लववादिा पुनरावेदन म्याद जारी गरी  ािेि 

गनेगराउने; 

( ) अदाि  वा अन्य कुनै लनकाििा लववादको लिलसि वा कुनै कागजा  पठाउनुपने भएिा सलिल िाइय 

जानकारी गराइय लिलसि वा कागजा  पठाउने  था लफ ाय प्राप्त भएपलछ कानून बिोलजि सुरलक्ष  राखे्न 

व्यवस्था लििाउने; 

( ) लनियि लक ाब लजम्मा लिने;  था 

(थ) पेश भएका लनवेदन िगाि का कागजा िा सलिल बाट आदेश हुनुपने वा लनकासा लिनुपनेिा सलिल  

सिक्ष पेश गने । 

 

५१. अलभिेख प्रशासकको काि, कतयव्य र अलिकारः िस ऐनिा अन्यत्र उले्लख भए बाहेक अलभिेख 

प्रशासकको काि, क यव्य र अलिकार देहाि बिोलजि हुनेछः 

(क) लनियि कािायन्विन सम्बन्धीः 

(१) लनियि बिोलजि चिन चिाउनुपने, कुनै कुरा लदिाइयभराइय लदनुपने िगाि का लनियि कािायन्विनका 

िालग गनुयपने काियहरु गने  था लनियि कािायन्विनको अलभिेख राखी कानून बिोलजि लववरि 

पठाउनुपने लनकािहरुिा लववरि पठाउने; 

(२) लनियि कािायन्विनको क्रििा लनवेदन लदएका पक्षहरुको वारेस लिने, सकार गराउने, गुजे्रको  ारेख 

थिाउने िगाि का काियहरु गने; 
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(३) सलिल को आदेशिे रोक्का भएको वा अरु कुनै अदाि  वा लनकािबाट रोक्का भै आएको जािजेथा 

अन्य अड्डा अदाि िा दाखखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

(४) लनियि बिोलजि लििाि गने िगाि का अन्य कुनै काि गनुयपने भए सो सिे  गने;  था 

(५) िेखखए देखख बाहेकको कुनै कािय लनियि कािायन्विनको क्रििा गनुयपने भएिा सलिल  सिक्ष पेश गरी 

आदेश बिोलजि गने । 

(ख) अलभिेख संरक्षि सम्बन्धीः 

(१) अलभिेख शाखाको रेखदेख गरी लनियि भएका लिलसि सुरलक्ष  राखे्न र कानून बिोलजि सिाउनेपने 

कागजहरु सिाउने; 

(२) लनियि भएका लिलसिहरुिा कागजा  जाँच गरी दुरुस्त रहेनरहेको हेने र लिलसि कानून बिोलजि गरी 

दुरुस्त अवस्थािा राखे्न; 

(३) कानून बिोलजि सिाउने कागजको लववरि  िार गरी सो लववरि सुरलक्ष  रहने व्यवस्था गने; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राखे्न र आवश्यक ानुसार लववरि 

 िार गने;  था 

(५) कुनै अदाि  वा लनकािबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि वा कुनै कागजा  िाग भै आएिा री पूवयक 

पठाउने र लफ ाय प्राप्त भएपलछ री पूवयक गरी सुरलक्ष  राखे्न । 

 

५२. उिुरी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको आदेश उपरको लनवेदनः (१) िस ऐन बिोलजि उजुरी प्रशासक 

वा अलभिेख प्रशासकिे गरेको आदेश वा कारवाही उपर लचि नबुझे्न पक्षिे सो आदेश वा कारवाही भएको 

पाँच लदनलभत्र सलिल  सिक्ष लनवेदन लदन सके्नछ । 

 (२) सलिल िे उपदफा (१) बिोलजि पेश भएको लनवेदन उपर सुनुवाइय गरी लनवेदन पेश भएको बलढिा सा  

लदन लभत्र लनवेदन उपरको कारवालह टुङ्याउनुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन उपर आदेश वा 

लनियि गनुयपूवय केलह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र लनियि वा आदेश गनुयपनेछ । 

 

पररचे्छद-८ 

िेिलििाप सम्बन्धी व्यवसथा 

५३. लििापत्र गराउनेः (१) सलिल िे प्रचलि  कानून बिोलजि लििापत्र हुन सके्न जुनसुकै उजुरीिा लििापत्र 

गराउन सके्नछ । 

 (२) लववादका पक्षहरूिे लििापत्रको िालग अनुसूची-९ बिोलजिको ढाँचािा लनवेदन लदएिा सलिल िे उजुरीिा 

लििापत्र गराउन उपिुि देखेिा लििापत्र गराइलदनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि पक्षहरूिे लदएको लनवेदनको व्यहोरा सलिल िे दुवै पक्षिाइय सुनाइय त्यसको पररिाि 

सम्झाइय पक्षहरूको लििापत्र गने सम्बन्धिा सहिल  रहेनरहेको सोध्नुपनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोलजि सुनाउँदा पक्षहरूिे लििापत्र गनय िञ्जुर गरेिा सलिल िे पक्षहरूको लनवेदनिा 

उले्लख भएको व्यहोरा बिोलजिको लििापत्र  ीन प्रल   िार गराउनुपनेछ । 
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 (५) उपदफा (४) बिोलजिको लििापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाइय पढीबाँची सुनाइय लििापत्र गनय िञ्जुर भएिा 

पक्षहरूको सलहछाप गराइय सलिल का सदस्यहरूिे लििापत्र कागज अनुसूची-१० बिोलजिको ढाँचािा 

प्रिालि  गरी एक प्रल  सलिल िे अलभिेखको िालग लिलसििा राख्नुपनेछ  था एक-एक प्रल  बादी  था 

प्रल बादीिाइय लदनुपनेछ । 

   

५४. िेिलििाप गराउन सके्ः (१) सलिल िे प्रचलि  कानून बिोलजि लििापत्र गनय लिल्ने उजुरीिा पक्षहरूबीच 

िेिलििाप गराउन सके्नछ । 

 (२) पक्षहरूिे जुनसुकै  हिा लवचारािीन रहेको प्रचलि  कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट सिािान गनय 

सलकने लववादिा लववादका पक्षिे संिुि रूपिा सलिल  सिक्ष लनवेदन लदन सके्नछन् । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि लनवेदन लदएकोिा िेिलििापबाट उजुरीको लनरोपि हुन उपिुि देखखएिा 

सलिल िे त्यस्तो उजुरी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपि गनय िेखख पठाउनु पनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोलजिको आदेशपलछ िेिलििाप सम्बन्धी कारवालह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच िेिलििाप 

गराइय लदनुपनेछ । 

 (५) िेिलििाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

५५. उिुरी लनर्यर् गननः (१) सलिल िे िस ऐन बिोलजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजुरीको लनरोपि गनय प्रलक्रिा 

बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजुरीको लनरोपि हुन नसकेिा पक्षहरूिाइय उजुरीको पेशी  ारेख 

 ोलक कानून बिोलजि कारवाही गरी सुनवाइय  था लनियि गने प्रलक्रिा बढाउनुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन स्थानीि ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोलजिको 

उजुरीिा िेिलििाप वा लििापत्र हुन नसकेिा सलिल िे अलिकार के्षत्र रहेको अदाि िा जाने भलन 

सुनाइय लदनुपनेछ । 

५६. िेिलििाप वा लििापत्र हन नसके्ः िस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन कुनै उजुरीिा 

लििापत्र गराउँदा उजुरीको प्रकृल  वा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भइय चिेको कुनै लववाद 

वा सावयजलनक  था सरकारी सम्पलि वा लह िा असर पने देखखएिा सलिल िे त्यस्तो लववादिा लििापत्र 

गराउनेछैन । 

  र त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा भने लििापत्र गराइय लदनुपनेछ 

। 

५७. िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गननः (१) सलिल िे सलिल  सिक्ष सुनवाइयको िालग पेश भएको उजुरीिा 

िेिलििाप हुनसके्न सम्भावना रहेको देखेिा पक्षहरूिाइय िेिलििापको िालग  ारेख  ोक्न सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको  ारेखको लदन सलिल िे लववादका पक्ष  था लवपक्ष, उपखस्थ  भएसम्म पक्षिे 

पत्याइय साथै लिइआएका अन्य व्यखि सिे  उपखस्थ  गराइय िेिलििापको िालग छिफि गराइय पक्षहरूको 

बीचिा सहिल  भएिा सहिल  भए बिोलजि लििापत्र कागज  िार गनय िगाइय लििापत्र गराइय लदनुपनेछ । 
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 (३) उजुरीिा  ोलकएको म्यादिा सलिल  सिक्ष उपखस्थ  नभएको वा उपखस्थ  भएर पलन  ारेख गुजारी 

लववादिा  ारेखिा नरहेको पक्ष अथवा लववादिा पक्ष कािि नभएको भए  ापलन लववादको पेटबोिीबाट 

उजुरीको पक्ष कािि हुने देखखएको व्यखि सिे  िेिलििापको िालग उपखस्थ  भएिा सलिल िे िेिलििाप 

गराइय लििापत्रको कागज गराइय लदनुपनेछ । 

५८. प्रारम्भिक सुनवार्य पूवय िेिलििापः (१) उजुरी प्रशासकिे प्रारखम्भक सुनवाइयको िालग सलिल  सिक्ष उजुरी 

पेश हुनुपूवय उजुरीिा िेिलििाप हुनसके्न अवस्था देखखएिा वा पक्षहरूिे सो व्यहोराको लनवेदन लिइय आएिा 

लििापत्रको व्यहोरा खुिेको कागज  िार गरी सलिल  सिक्ष पेश गनयसके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि गदाय लििापत्रिा अखन्ति सहिल  नजुटेको भए  ापलन पक्षहरू िेिलििापको िालग 

प्रलक्रिािा जान सहि  भएिा उजुरी प्रशासकिे पक्षहरूको लनवेदन लिइय उजुरीिा िेिलििापको िालग 

िेिलििापक ाय सिक्ष पठाउने आदेशको िालग सलिल  सिक्ष पेश गनयसके्नछ । 

५९. िेिलििापकतायको सूची तर्ार गननः (१) सलिल िे िेिलििापको कािय गराउनको िालग देहाि बिोलजिको 

िोय ा पुगेको व्यखिहरूको लववरि खुिाइय सम्भालव  िेिलििापक ायको सूची  िार गनेछः 

 (क) कखििा िाध्यलिक  ह उलििय गरेको;  

 (ख) कुनै राजनील क दि प्रल  आस्था राखी राजनील िा सलक्रि नरहेको;  था 

 (ग) स्थानीि स्तरिा सिाजसेवीको रुपिा पलहचान बनाएको । 

 (घ)  िेिलििापक ायको ४८ घण्टा  ालिि लिइ िेिलििापक ायको कािय गदै आएको  

 (ङ) २५ बषय उिेर पुरा भएको । 

 (च) िाथी िोय ािा जुन सुकै कुरा िेखखएको भए ा पलन  ालिि लिइ हाि काि  गरररहेकाको हकिा 

लनजिाइ लनरन्तर ा लदन सलकने । 

 (२) िेिलििापक ायको सूची  िार गरेपलछ सलिल िे सूची सभा सिक्ष पेश गरी अनुिोदन गराउनुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि सूची अनुिोदन भएपलछ सलिल िे सावयजलनक जानकारीको िालग सूचना प्रकाशन 

गनुयपनेछ  था िेिलििापको िालग पठाउँदा प्रते्यक पक्षिाइय सो सूची उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

६०. िेिलििापकतायको सूची अद्यावलिक गननः (१) सलिल िे दफा ५९ बिोलजि  िार भएको सूची प्रते्यक वषय 

अद्यावलिक गनुयपनेछ । 

 (२) प्रते्यक वषय अद्यावलिक गरेको िेिलििापक ायको सूची सलिल िे सभाबाट अनुिोदन गराउनुपनेछ । 

 (३) िस ऐन  था प्रचलि  कानून बिोलजि िेिलििापक ायको सूचीिा सूचीकृ  हुन िोय ा पुगेको व्यखििे 

सलिल  सिक्ष सूचीकृ  गररपाउनको िालग अनुसूची-११ बिोलजिको ढाँचािा लनवेदन लदनसके्नछ । 

 

६१. िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउनेः (१) सलिल िे दफा ६० बिोलजि िेिलििापक ायको सूची अद्यावलिक 

गदाय देहािको अवस्थाका िेिलििापक ायको नाि सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) लनजको िृतु्य भएिा; 

(ख) लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनवेदन लदएिा; 

(ग) लनजिे नैल क प न देखखने फौजदारी अलभिोगिा सजाि पाएिा; 
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(घ) लनज कुनै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोिा सो संस्था खारेज वा लवघटन भएिा; र 

(ङ) सलिल िे दफा ६७ को उपदफा (२) बिोलजि लनजिाइय सूचीबाट हटाउने लनियि गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापक ायहरूको नािाविी सलिल िे सावयजलनक 

सूचनाको िालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. िेिलििापको िालग सिर्ावलि तोके्ः (१) सलिल िे िस ऐन बिोलजि िेिलििाको िालग िेिलििापक ाय 

पठाउँदा बलढिा ल न िलहना सम्मको सिि  ोलक पठाउनेछ । 

 (२) िेिलििापको िालग पठाउँदा सािान्य िाः वलढिा  ीनजना बाट िेिलििाप गराउने गरी  ोकु्नपनेछ ।   

६३. िेिलििापकतायको िनौटः (१) सलिल िे िेिलििाप गराउने काियको िालग लववादका पक्षहरूिाइय एक जना 

िेिलििापक ायको छनौट गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि गदाय पक्षहरूबीचिा एकजना िेिलििापक ायको िालग सहिल  नभएिा सलिल िे 

पक्षहरूको सहिल िा ल न जना िेिलििापक ायको छनौट गनुयपनेछ । 

 (३) पक्षहरूको बीचिा िेिलििापक ायको नाििा सहिल  हुन नसकेिा सलिल िे िेिलििापक ायको सूचीिा 

रहेका िेिलििापक ायहरू िधे्यबाट दुवै पक्षबाट एक-एक जना िेिलििापक ाय छनौट गनय िगाइय  ेस्रो 

िेिलििापक ाय छनौट गररलदनुपनेछ । 

 (४) उजुरीका सबै पक्षको सहिल िा िेिलििापक ायको सूचीिा नरहेको िस ऐन बिोलजि िेिलििापक ाय 

हुन अिोय नभएको कुनै व्यखि वा संस्थाबाट िेिलििाप प्रलक्रिा अगािी बढाउन सहि  भै लिखख  लनवेदन 

लदएिा सलिल िे त्यस्तो व्यखि वा संस्थािाइय िेिलििापक ाय  ोलकलदनुपनेछ । 

६४. िेिलििापकतायको पररवतयनः (१) सलिल िे देहािको अवस्था परर पक्षहरूिे लनवेदन लदएको अवस्थािा 

िेिलििापक ाय पररव यन गररलदनुपनेछः- 

(क) दफा ६१ बिोलजि िेिलििापक ायको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 

(ख) पक्षहरूिे पारस्पररक सहिल िा िेिलििापक ाय हेरफेर गनय िञ्जुर भएिा;  

(ग) लववादको कुनै पक्षिे िेिलििापक ाय प्रल  अलवश्वास रहेको लिखख  जानकारी गराएिा; 

(घ) कुनै कारििे िेिलििापक ायिे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसके्न जनाएिा; 

(ङ) लववादको लवषिवसु्तिा िेिलििापक ायको कुनै स्वाथय रहेको िेिलििापक ायिे जानकारी गराएिा वा कुनै 

स्रो बाट सलिल  सिक्ष जानकारी भएिा;  था 

(च) िेिलििापक ायिे िेिलििापक ायको हैलसि िे काियगदाय दफा ६६  था अन्य प्रचलि  कानून बिोलजि 

पािन गनुयपने आचरि पािन नगरेिा । 

 (२) िेिलििापक ाय पररव यनको कारििे  ोलकएको सिििा िेिलििापको कािय सम्पन्न हुन नसके्न भएिा 

सलिल िे बलढिा एक िलहना सम्मको सिि थप गनय सके्नछ । 

६५. िेिलििापको िालग पठाउँदा गनन प्रलिर्ाः (१) सलिल िे कुनै उजुरी िेिलििापको िालग िेिलििापक ाय 

सिक्ष पठाउँदा पक्षहरूिाइय िेिलििापक ायको सम्पकय  उपिब्ध गराइय िेिलििापक ाय सिक्ष उपखस्थ  हुने 

 ारेख  ोलक देहाि बिोलजिको कागज साथै राखख िेखखपठाउनुपनेछः 
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(क) उजुरीको सारसंके्षप वा िुख् िुख् कागजा को प्रल लिपी; 

(ख) उजुरीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, व न र उपिब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर, इयिेि, फ्याक्स 

 था अन्य सम्पकय  लववरि;  था 

(ग) िेिलििाप सम्बन्धी प्रलक्रिा सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिि । 

 (२) िेिलििापक ायिे सलिल  सिक्ष िाग गरेिा उजुरीका कागजा हरूको नक्कि उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

 (३) िेिलििापको िालग  ोलकएको सिि सम्पन्न भएको सा  लदन लभत्र उजुरीको पक्षहरू सलिल  सिक्ष 

उपखस्थ  हुने गरी  ारेख  ोकु्नपनेछ । 

 (४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन िेिलििापक ायिे  ोलकएको सिि अगावै उजुरी 

सलिल  सिक्ष लफ ाय पठाउने लनियि गरेिा सो लनियिको जानकारी भएको सा  लदन लभत्र पक्षहरूिाइय सलिल  

सिक्ष उपखस्थ  हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. िेिलििापिा अविम्बन गनुयपनन प्रलिर्ाः (१) सलिल िे पक्षहरूको सहिल िा िेिलििापको िालग छिफि 

गने  था अन्य कािय गने स्थानको छनौट गरी पक्ष  था िेिलििापक ायिाइय सोको जानकारी उपिब्ध 

गराउनुपनेछ । 

  र पक्षहरूको सहिल िा िेिलििापक ायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

 (२) पक्षहरूिाइय उपदफा (१) बिोलजि िेिलििापक ायिे  ोकेको स्थानिा  ोलकएको सिििा उपखस्थ  हुने 

दालित्व रहनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजिको दालित्व पक्षहरूिे पुरा नगरेिा िेिलििापक ायिे िेिलििापको प्रलक्रिा बन्द 

गरी सलिल िाइय सोको लिखख  जानकारी गराइय उजुरीको कागजा  लफ ाय पठाउनसके्नछ । 

 (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापक ायिे पक्षहरूबीचिा सहजक ायको भूलिका गनेछ र उि भूलिका 

लनवायह गने क्रििा लनजिे पक्षहरू बाहेक देहािका व्यखिहरूसँग सिे  एकि वा सािूलहक वा ाय गनयसके्नछः 

(क) लववादको लवषििा जानकारी रहेको उजुरीका पक्षिे रोजेको व्यखि;  था 

(ख) लववादको लवषिवसु्तको बारेिा जानकारी रहेको स्थानीि भद्रभिादिी । 

 (५) िेिलििापक ायिे पक्षहरूको सहिल िा पक्षहरूसँग देहाि बिोलजि वा ाय गनयसके्नछः 

(क) पक्षहरूसँग एकि एकान्तवा ाय;  था 

(ख) टेलिफोन वा ाय, लभिीिो कन्फ्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वा ायिाप । 

 (६) प्रचलि  कानून  था िस ऐनको िान्य ा लवपरी  नहुनेगरी पक्षहरूको सहिल िा िेिलििापक ायिे 

िेिलििापको काियलवलि लनिायरि गनयसके्नछ । 

६७. िेिलििापकतायको आचरर्ः (१) िेिलििापक ायिे देहाि बिोलजिको आचरि पािन गनुयपनेछः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्धी कारवाही लनष्पक्ष ढङ्गिे सम्पादन गनुयपने; 

(ख) कुनै पक्षप्रल  झुकाव, आग्रह, पूवायग्रह नराखे्न वा राखेको देखखने कुनै आचरि वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पक्षिाइय िर, त्रास, झुक्यान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहुने; 

(घ) लववाद कािि रहेको अवस्थािा लववादको कुनै पक्षसँग आलथयक कारोबारिा सँिग्न नहुने; 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्धिा बनेको प्रचलि  कानून  था अन्य स्थालप  िान्य ा लवपरी  आचरि गनय नहुने; 

(च) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुसँग सम्मानजनक, सदभावपूिय र सबै पक्षप्रल  सिान व्यवहार कािि गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुिे व्यि गरेको लवषिवसु्तको गोपनीि ा कािि राखे्न;  था 
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(ज) िेिलििापको क्रििा पक्षबाट प्राप्त भएको कुनै कागजा  वा वसु्त प्रलक्रिा सम्पन्न भएपलछ वा लनज 

प्रलक्रिाबाट अिग भएपलछ सम्बखन्ध  पक्षिाइय सुरलक्ष  लफ ाय गने । 

 (२) सलिल िे कुनै िेिलििापक ायिे उपदफा (१) बिोलजिको आचरि पािना नगरेको उजुरी परी वा सो 

लवषििा स्विं जानकारी प्राप्त गरी छानलवन गदाय व्यहोरा लठक देखखए त्यस्तो िेिलििापक ायिाइय 

िेिलििापक ायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

 

६८. लिखत तर्ारी र लििापत्रः (१) िेिलििापक ायिे पक्षहरुसँगको छिफि पश्चा  िेिलििापको िालग दुवै पक्ष 

सहि  भएकोिा लििापत्र गराइय सहिल  भएको लवषिवसु्त बिोलजिको लििापत्रको लिख   िार गरर 

सलिल  सिक्ष पठाउनुपनेछ । 

 

६९. िेिलििाप नभएको उिुरीिा गनुयपनन कारवाहीः (१) िेिलििापक ायिे पक्षहरु बीचिा िेिलििाप हुन 

नसकेिा सो व्यहोरा खुिाइय प्रल वेदन  िार गरी लववादका सबै कागजा  सलह  सलिल िा लफ ाय पठाउनुपनेछ 

। 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि गदाय िेिलििापक ायिे पक्षहरुिाइय सलिल  सिक्ष हाजीर हुन जाने बलढिा सा  

लदनको म्याद  ोलक पठाउनु पनेछ । 

७०. िेिलििाप नभएको उिुरीिा लनर्यर् गनुयपननः (१) स्थानीि ऐनको दफा ४७ (१) को लवबादिा सलिल िे 

िेिलििापको िालग पठाएको उजुरीिा पक्षहरुबीच िेिलििाप हुन नसलक िेिलििापक ायको प्रल वेदन सलह  

प्राप्त हुन आएिा कानून बिोलजि कारवाही गरी लनियि गनुयपछय  ।  

 (२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन देहाि बिोलजिको उजुरीिा अलिकारके्षत्र ग्रहि गने 

सम्बखन्ध  अदाि  वा लनकाििा उजुरी गनय जानु भलन सुनाइय पठाइयलदनुपछय ः- 

(क) स्थानीि ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोलजिको लववादिा;  था 

(ख) कुनै अदाि  वा लनकािबाट िेिलििापको िालग पे्रलष  भएको लववादिा । 

 (३) उपदफा (२) को देहाि (ख) बिोलजिको लववादिा सम्बखन्ध  अदाि  वा लनकाििा पठाउँदा हालजर हुन 

जाने  ारेख  ोकी पठाउने  था लिलसि सिे  नक्कि खिा गरी अलभिेख राखख सक्कि लिलसि सम्बखन्ध  

अदाि  वा लनकाििा पठाउनुपनेछ । 

७१.  िेिलििाप दसु्तरः िेिलििापिा जाने लववादको हकिा िेिलििापक ायिे पक्षहरुिे सहिल िा लदन िञ्जुर 

भएदेखख बाहेक कुनै प्रकारको दसु्तर िागे्नछैन ।  र पक्षहरूको सहिल िा िेिलििापक ायिे पक्षहरुबाट 

बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।  

७२. सिुदार् स्तरिा हने सािुदालर्क िेिलििाप प्रवियन गनय कियचारी तोक् सके्ः (१)सलिल िे स्थानीि 

स्तरिा िेिलििाप प्रवध्दयन गनयको िालग काियपालिकािा अनुरोि गरेिा कियचारी खटाइय सिुदाि स्तरिा 

िेिलििापको प्रवध्दयनात्मक काियक्रि गनय सलकनेछ । 

(२) सिुदाि स्तरिा हुने सािुदालिक िेिलििापको हकिा दफा ५९ (१) अनुसारको िोय ा  था अनुभव 

नभएका िेिलििापक ायवाट िेिलििाप गराउन वािा पने छैन । 

(२) सलिल िे सिुदािस्तरिा हुने सािुदालिक िेिलििापको काियलवलि  ोके विोलजि हुनेछ । 
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पररचे्छद-९ 

लनर्यर् कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्यवसथा 

७३. सलचवािर्को लिमे्मवारीः काियपालिकाको प्रत्यक्ष लनिन्त्रि र लनदेशनिा रलह सलिल को लनियि कािायन्विन 

गने गराउने सम्बन्धी समू्पिय काियको रेखदेख गने लजमे्मवारी वहन गनुयपनेछ । 

 

७४. सहर्ोग गनुयपननः (१)गाउँपालिका कािायिि  था सो अन्तगय का सबै विा कािायिि  था अन्य कािायिििे 

िस ऐन  था प्रचलि  कानून बिोलजि सलिल िे गरेको लनियि बिोलजि व्यखि वा संस्था वा अन्य कसैसँग 

असुि गनुयपने जरीवाना वा अन्य रकि असुिउपर गनय सहिोग गनुयपनेछ ।  

 (२)  िस ऐन  था प्रचलि  कानून बिोलजि सलिल िे असूि गनयपने जरीवाना, लबगो वा अन्य कुनै प्रकारको 

रकि असुिउपर नभइय उपदफा (१) िा उले्लख भए बिोलजिका कािायििहरुिे कुनै लसफाररश वा कुनै कािय 

गररलदनेछैनन । 

७५. असुि उपर गननः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिल को लनियि बिोलजि कुनै पक्षसँग जरीवाना वा लबगो वा 

अन्य कुनै प्रकारको असुि उपर गनुयपने भएिा सो पक्षिे जरीवाना ल नय बुझाउन ल्ाएिा बुलझ सदरस्याहा 

गरी जरीवानाको िग  किा गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि असुिउपर नभएिा िग  राखी सम्बखन्ध  पक्षको नाि नािेसी  था जरीवाना रकि 

सिे को लववरि गाउँपालिकाको कािायििका साथै सबै विा कािायिििा सिे  अलभिेखको िालग 

पठाउनुपनेछ । 

 (३) सम्बखन्ध  कािायििहरुिे उपदफा (२) बिोलजि िेखख आएिा त्यस्तो पक्षसँग जरीवाना रकि असुिउपर 

गरी अलभिेख शाखािा सदरस्याहा गनय पठाउनुपनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गननः (१) सलिल िे िस ऐन बिोलजि गरेको कुनै लनियि बिोलजि कुनै पक्षिे राखेको दसु्तर, वा 

अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पक्षबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पक्षिे भरी लदनुपने पक्षको त्यस्तो 

रकि भराइय लदनुपने स्रो  खुिाइय अनुसूची-१२ बिोलजिको ढाँचािा लनवेदन लदनुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि लनवेदन लदँदा िथासम्भव नगद रहेको बैकँ खा ा वा कुनै सहकारी वा बच  संस्थािा 

रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असुि उपर गनुयपने अवस्था भएिा कुनै अचि सम्पलिको 

व्यहोरा खुिाइय लनवेदन लदनुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजिको लनवेदनिा दफा ७८ बिोलजिको लववरि खुिाइय लनवेदन लदनुपनेछ  

७७. चिन चिार्यलदनेः (१) सलिल िे िस ऐन बिोलजि गरेको कुनै लनियि बिोलजि कुनै सम्पलि वा अलिकार वा 

कुनै लवषिवसु्त वा सेवा वा अन्य कुनै लवषिको चिन पाउने ठहरेको पक्षिे त्यस्तो चिन पाउने लवषिको 

लववरि खुिाइय अलभिेख प्रशासक सिक्ष अनुसूची-१३ को ढाँचािा लनवेदन लदनुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि लनवेदन परेिा अलभिेख प्रशासकिे लनियि बिोलजिको लवषिको चिन 

चिाइयलदनुपनेछ । 
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 (३) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लदँदा चिन चिाउनु पने सम्पलिको दफा ७८ बिोलजिको लववरि 

खुिाउनुपनेछ । 

७८. सम्पलिको लववरर् खुिाउनुपननः भररभराउ गनय वा चिन चिाइ पाउनको िालग लनवेदन लदने लववादको 

पक्षिे लनवेदनिा सम्पलिको लववरि उले्लख गदाय देहाि बिोलजिको लववरि खुिाउनु पनेछः- 

 (क) अचि सम्पलिको लववरि 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना  था चार लकल्ला; 

(२) घर जग्गाको लकिा नम्बर  था के्षत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको  िा  था कवि र सम्भव भएसम्म वगयलफट; 

(४) घर जग्गाको अवखस्थ ी आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक के्षत्रिा रहेको व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पखक्क सिकसँग जोलिएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वालित्व रहेको व्यखिको नाि थर साथै स्वालित्व भन्दा फरक व्यखिको भोगचिन 

रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य लववरि;  था 

(७) घरिा भएको िगापा   था खररदलबलक्र हुन सके्न नू्यन ि िूल् । 

 (ख) चि सम्पलिको लववरिः 

(१) चि सम्पलि रहेको ठाउँ  था भोग वा लनिन्त्रि राखे्नको नाि थर; 

(२) बैकँ खा ािा रहेको नगद भए खा ावािको साथै बैकँ  था शाखाको नाि; 

(३) चि सम्पलिको प्रकार  था नगद बाहेकको भए सम्भालव  लबलक्र िूल्;  था 

(४) नगद बाहेकको चि सम्पलि भए अवस्था, प्रकृल   था बनोटका साथै प्रते्यकको साइज र सँख्ा । 

७९. सम्पलि रोक्का राखे्ः (१) अलभिेख प्रशासकिे दफा ७५ वा ७६ बिोलजि लनियि कािायन्विनको िालग लनवेदन 

परेपलछ देखाइएको सम्पलिको हकिा आवश्यक पने जल  जेथा रोक्का राखे्न सम्बन्धिा लनियिको िालग 

कािायपालिका सिक्ष पेश गने र काियपालिकाबाट रोक्का राखे्न लनियि गरेपछी लनियि बिोलजि जेथा रोक्का 

राख्नको िालग सो जेथा द ाय रहेको कािायिि वा रलजष्टर ेशन गने कािायिििा िेखख पठाउनुपनेछ । 

 (२) बािी, ब्याज, बहाि िगाि को सम्पलिको हकिा लनवेदन परेको बलढिा दुइय  लदन लभत्र सम्पलि  ािदा  

गनय िगाइय  ािदा  गदायको सिििा नै आवश्यक पने जल  सम्पलि वा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि, ब्याज, 

िुनाफा आलद आि लनिन्त्रि गनुय वा रोक्का राख्नुपछय  र त्यसको भपायइय  सम्बखन्ध  पक्षिाइय लदनुपछय  । 

 (३) दफा ७८ को देहाि (ख) बिोलजिको सम्पलिको हकिा भररभराउको िालग आवश्यक पने जल  सम्पलि 

रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यक ाअनुसार िेखा शाखा वा सम्बखन्ध  बैकँ वा सम्बखन्ध  लनकाििा 

 ुरुन्त िेखख पठाउनुपनेछ । 

 (४) सम्पल  रोक्का सम्वखन्ध  आदेश अनुसूची १४ बिोलजि हुनेछ । 

८०. सम्पलि लििाि गदाय अपनाउनुपनन कार्यलवलिः (१) काियपालिकािे िस ऐन बिोलजि भरीभराउ गनुयपने 

लबगो वा कोटय फी वा त्यसै्त कुनै रकि असुिउपर गनय दफा ७८ को देहाि (क) बिोलजि सम्पलिको लववरि 

खुिाइय दखायस्त परेिा त्यस्तो रकि भरी लदनुपने व्यखििाइय बुझाउनुपने रकि बुझाउन सा  लदनको म्याद 

लदइय सूचना जारी गनुयपछय  । 

 (२) उपदफा (२) बिोलजिको म्यादिा रकि बुझाउन नल्ाएिा त्यस्तो भरीलदनुपने व्यखिको भरीपाउने 

व्यखििे देखाएको दफा ७८ को देहाि (क) बिोलजिको सम्पलि  ािदा  गरील्ाउनुपछय  ।   
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 (३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अदाि  वा लनकाि वा गाउँपालिका वा सलिल को लनियििे असुि 

उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असुिउपर हुनुपने व्यखििे बुझाउन नल्ाएिा लनजको जुनसुकै 

अचि सम्पलि फेिा परेिा  ािदा  गरी रोक्का राख्नुपछय  । 

 (४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन जेथा जिान  वा कुनै प्रकारको नगद िरौट दाखखि 

गरेको हकिा सो सम्पलिबाट खामे्न जल  रकिको िालग उपदफा (३) बिोलजि गरररहनुपदैन ।   

 (५) उपदफा (४) बिोलजि िोि कािि भएपलछ उि अचि सम्पलिको लििािको सूचना सम्बखन्ध  पक्षिाइय 

लदइय सवयसािारिको जानकारीको िालग लििाि हुने लिल  र सम्पलिको लववरि सलह को सावयजलनक सूचना 

गाउँपालिका, लजल्ला प्रशासन कािायिि, लजल्ला अदाि , लजल्ला सिन्वि सलिल को कािायिि  था कोष  था 

िेखा लनिन्त्रकको कािायिििा टाँस्न िगाउनुपनेछ । 

 (६) उपदफा (५) बिोलजिको सूचनािा  ोलकएको लदनिा उि सूचनािा  ोलकएको सम्पलि पञ्चलक े िोिबाट 

िालथ बढाबढ प्रलक्रिा बिोलजि लििाि गनुयपनेछ । 

 (७) लििाि प्रलक्रिािा सम्भव भएसम्म लजल्ला अदाि , लजल्ला प्रशासन कािायिि वा स्थानीि प्रशासन 

कािायिि, स्थानीि प्रहरी कािायिि  था गाउँपालिका के्षत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कािायििका 

प्रल लनलििाइय रोहवरिा राख्नुपनेछ ।   

 (८) उपदफा (६) बिोलजि गदाय उि सम्पलि कसैिे पलन लििाि सकार नगरेिा सोलह प्रलक्रिाबाट पुनः 

दोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ  था दोस्रोपटक गदाय पलन कसैिे लििाि सकार नगरेिा भराइयपाउने पक्ष 

लनवेदकिाइय नै उि सम्पलि पञ्चलक े िोििा सकार गनय िगाउनुपनेछ । 

 (९) उपदफा (८) बिोलजि गदाय लनवेदकिे सम्पलि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको जेथा खुल्न आएका बख  

कानून बिोलजि गनेगरी लनजको लनवेदन  ािेिीिा राखी लििाििा चढाइयएको सम्पलि फुकुवा गरीलदनुपछय  

।      

 (१०) िस दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन गाउँपालिकाको कुनै रकि असुि उपर गने 

क्रििा लििाि गदाय कसैिे सकार नगरेिा जल िा सकार हुन्फ्छ त्यल िा नै सो सम्पलि लििाि गरी प्राप्त रकि 

सदरस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोलजि अन्य सम्पलि वा प्रलक्रिाबाट असुिउपर गनुयपनेछ ।  

८१. तार्दात गनन प्रलिर्ाः (१) अलभिेख प्रशासकिे दफा ७९ बिोलजि सम्पलि  ािदा  गनुयपदाय कखििा विा 

सलचव स्तरको कियचारी खटाइय त्यस्तो अचि सम्पलिको चिनचल्तीको िूल् स्पष्ट खुल्ने गरी  ािदा  

गनयिगाउनुपनेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बिोलजि  ािदा  गने कियचारीिे  ािदा  गनुयपने सम्पलिको चिनचल्तीको िूल् कािि 

गने प्रिोजनिे पञ्चलक े िोि कािि गरी िुचुल्का खिा गरी अलभिेख प्रशासक सिक्ष प्रल वेदन सलह  पेश 

गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि पञ्चलक े िोि कािि गदाय देहाि बिोलजिक कुरािाइय आिार लिइय कािि 

गनुयपनेछः 

(क)  लनवेदकिे लनवेदनिा खुिाएको िूल्; 

(ख) लनियििा उले्लख भएको भए सो िूल्;    

(ग) पक्षिे जिान  वा कुनै अन्य प्रिोजनको िालग काियपालिका सिक्ष लनवेदन लदँदा खुिाएको िूल्; 

(घ)  ािदा  गदाय भै आएको स्थानीि िूल्ाँकन अनुसारको िूल्; 

(ङ) िािपो  कािायिििे कािि गरेको नू्यन ि िूल्; 

(च)  अन्य कुनै प्रिोजनिे कुनै सरकारी लनकाििे कुनै िूल् कािि गरेको भए सो िूल्; 

(छ) पञ्चलक े िोि कािि गनुयभन्दा  त्काि अगावै कुनै खररदलबलक्र भएको भए सो िूल् । 
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स्पलिकरर्ः “पञ्चलक े िोि” भन्नािे अचि सम्पलि लबलक्र गनुयपदाय लबलक्रहुने नु्यन ि िूल्िाइय  सम्झनुपछय  । 

 

 (४) उपदफा (३) बिोलजि गदाय देहाि बिोलजिको कुरािाइय सिे  ध्यानिा राख्नुपनेछः 

(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास के्षत्र िगाि  सिक सञ्जािसँग  जोलिएको छ वा छैन;  था 

 (ख) नगरके्षत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको व यिान अवस्था सम्बन्धिा प्रालवलिक िुल्ाँकन प्रल वेदन । 

 

८२. खामे्निलत िात्र लििाि गनुयपननः (१) काियपालिकािे दफा ८० बिोलजि लििाि गदाय असुिगनुयपने बाँलक खामे्न 

जल  सम्पलििात्र लििाि गनुयपनेछ ।       

 (२) सम्पलि लििाि गदाय सकार भएको रकि असुिउपर गनुयपने भन्दा बलढ भएिा सो बलढ भएको जल  रकि 

सम्पलिवाि पक्षिाइय लफ ाय गरीलदनुपछय  । 

 (३) उपदफा (२) बिोलजि रकि लफ ाय पाउने पक्ष लििाि गदायको बख  उपखस्थ  नभएको भए रकि लफ ाय 

लिन आउनुभनी लनजको नाििा सा  लदनको सूचना जारी गरीलझकाइय रकि लफ ाय गनुयपछय  । 

 (४) उपदफा (३) बिोलजि गदाय सम्बखन्ध  पक्ष रकि लफ ायलिन नआएिा उि रकि सलञ्च कोषिा दाखखि 

गरी आम्दानीबाँलि सदरस्याहा गनुयपछय  । 

 (५) अलभिेख प्रशासकिे दफा ८० बिोलजि लििाि गरेको सम्पलि सकार गने पक्षको नाििा सम्पलि द ाय 

नािसारीको िालग सम्बखन्ध  कािायिि वा लनकाििा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पलिको चिनपूजी उपिब्ध 

गराइय आवश्यक परे सो सम्पलिको चिन चिाइयलदनुपछय  ।  

 (६) िस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन दफा ८० बिोलजिको लििाि प्रलक्रिा अगािी 

बलढसकेपलछ भराउनुपने रकि बुझाउन ल्ाए पलन सो रकि नबुलझ सम्पलि लििाि गनुयपनेछ । 

८३. लििाि उपरको उिुरीः िस ऐन बिोलजि भएको लििािको प्रलक्रिािा लचि नबुझे्न पक्षिे जुन प्रलक्रिा उपर 

लचि नबुझेको हो सो भएको पन्ध्र लदन लभत्र सलिल  सिक्ष उजुरी पेश गरी भएको आदेश बिोलजि गनुयपनेछ 

। 

 

८४. लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागेको खचयः िस ऐन बिोलजि लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागेको 

खचय लबगो भरीलदनुपने वा चिनलदनुपने सम्बखन्ध  पक्षिे व्यहोनुयपनेछ । 

 

    

८५. र्थाम्भसथलतिा राखे्ः काियपालिकािे िस ऐन बिोलजि चिनचिाइय िाग्न वा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पलि 

देखाइय लनवेदन परेपलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउने कािय सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पलि 

हकहस्तान्तरि गनय, भत्काउन, लबगानय  था कुनै प्रकारको लनिायि कािय गरी उि सम्पलिको स्वरुप पररव यन 

गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बखन्ध  पक्षको नाििा आदेश जारी गरी उि सम्पलि िथाखस्थल िा 

राख्नुपनेछ ।     

 

८६. लनवेदनबाट कारवाही गननः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पक्षिे दफा ८५ बिोलजि भएको आदेश लवपरर  

कुनै सम्पलिको हक हस्तान्तरि वा स्वरुप पररव यन आलद गरेको लनवेदन परेिा उि लनवेदन द ाय गरी त्यस्तो 

गने पक्षको नाििा ल न लदनको म्याद  जारी गरी लनजिाइय हालजर गराइय सो लनवेदन सलिल  सिक्ष पेश गनुयपनेछ 

।     
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 (२) सलिल िे उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन पेश हुन आएिा पक्षिाइय निाँ उजुरी द ाय गनय निगाइय उि 

लनवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनियि गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदनको व्यहोराबाट 

लनवेदन सलिल को के्षत्रालिकार लभत्र नपने लवषििा परेको देखखएिा सलिल िे उि लवषििा के्षत्रालिकार ग्रहि 

गने अदाि  वा लनकाि सिक्ष जान सुनाइय लदनुपनेछ । 

८७. चिनचिाउने सूचनाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिल को लनियि बिोलजि चिन चिाइय पाउन लनवेदन परेिा 

चिन चिाउने लिल  खुिाइय फिानो लिल िा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कियचारी खलटइय आउने हँुदा 

सो लिल  अगावै घर जग्गा खालि गरीलदनु भलन चिन लदनुपने पक्षको नाििा सूचना जारी गनुयपनेछ ।    

 (२) चिनलदनुपने सम्पलि उजुरीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख प्रशासकिे 

सोलह पक्षको नाििा उपदफा (१) बिोलजिको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोलजि  ोलकएको लिल िा खलटइयजाँदा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बखन्ध  कियचारीिे 

चिन चिाइय लदएको िुचुल्का खिागरी  था घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन 

चिाएको िुचुल्का खिा गरी प्रल वेदन साथ अलभिेख शाखािा पेश गनुयपनेछ ।       

 

पररचे्छद-१० 

लवलवि 

८८. नक्कि लनवेदनः (१) सलिल  सिक्ष द ाय रहेको उजुरीको कुनै सरोकारवािा पक्षिे लववादको लिलसििा रहेको 

कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनवेदन लदएिा सलिल िे उि पक्षिाइय सो कागजको नक्कि 

उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लदँदा सम्बखन्ध  पक्षिे उजुरी शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनुपदाय 

उजुरी प्रशासक  था अलभिेख शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनुपने भएिा अलभिेख प्रशासक सिक्ष 

लनवेदन पेश गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लदनको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बखन्ध  कियचारीिे सोलह लदन र 

सो भन्दा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्म सोलह लदन नभए सोको भोलिपल्ट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बिोलजि लनवेदन लदँदा फरक फरक उजुरीको िालग फरक फरक लनवेदन लदनुपनेछ  

 (५) लववादको कुनै पक्षिे उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन लदँदा नक्किको सिािा कागजपत्रको फोटो खखचे्न 

अनुिल  िागेिा सो लदनुपनेछ । 

 (६) नक्कि लनवेदन लदँदा अनुसूची-१५ बिोलजिको ढाँचािा लदनुपनेछ । 

८९. नक्कि दसु्तरः (१) सम्बखन्ध  प्रशासकिे दफा ८८ बिोलजि नक्कि वा फोटो खखच्नको िालग लनवेदन 

लदनेपक्षसँग देहाि बिोलजिको दसु्तर लिइय नक्कि उपिब्ध गराउनुपनेछः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रल  पृष्ठको रू ५।– रुपैिाँको दरिे; 

(ख) सलिल को लनियि कागजको हकिा प्रल  सक्कि पानाको प्रल  पृष्ठको रू ५।– रुपैिाँको दरिे;  था 

(ग) लिख  कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो खखच्न चाहेिा प्रल  पानाको रू ५।–  रुपैिाँको दरिे । 
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 (२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन प्रचलि  कानून बिोलजि नक्कि दसु्तर निागे्न पक्षिाइय 

िस दफा बिोलजिको दसु्तर िागे्नछैन । 

 (३) िस दफा बिोलजि नक्कि उ ार गरी िैजाने पक्षिे नक्कि उ ार गदाय िागेको खचयको व्यवस्था आफै 

गनुयपनेछ । 

९०. दसु्तर उले्लख गननः (१) नक्कि प्रिालि  गने सम्बखन्ध  प्रशासकिे नक्कि प्रिालि  गदाय नक्कि िैजाने 

पक्षको नाि थर  था उजुरीिा हैलसि का साथै नक्कि उ ार गरेवाप  दाखखि गरेको दसु्तर र नक्कि पाना 

सिे  उले्लख गरी नक्कि लदएको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रिालि  गनुयपनेछ । 

   

९१. दसु्तर चुक्ता नभर्य नक्कि नलदर्नेः सम्बखन्ध  प्रशासकिे िस ऐन बिोलजि नक्कि िागे्न पक्षिे नक्कि 

उ ार गदाय दफा ८९ बिोलजि िागे्न दसु्तर दाखखि नगदायसम्म नक्कि लदनेछैन र सो नक्किको 

आलिकाररक ा प्रिालि  गनय पाउनेछैन ।  

 

९२. प्रचलित कानून बिोलिि हनेः िस ऐनिा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन उजुरीसँग सम्बखन्ध  प्रचलि  

कानूनिा कुनै कुरा िेखखएको भए सोिा िेखखए जल को हकिा सोलह बिोलजि हुनेछ । 

 

९३. लनर्ि बनाउने अलिकारः सलिल िे िस ऐनको प्रभावकारी कािायन्विनको िालग आवश्यक लनिि बनाउन 

सके्नछ । 

९४. बचाऊः िस ऐन बिोलजि िस अलघ भए गरेका कािहरु िसै ऐन अनुसार भए सरह िालननेछ । 
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अनुसूची-१ 

(दर्ा ८ को उपदर्ा (२) सँग सम्बम्भन्धत) 

उिुरीको ढाँचा 

न्यालिक सलिल  सिक्ष पेश गरेको 

लनवेदन-पत्र 

................... लजल्ला .............................. गाउँपालिका विा नं. ................ बसे्न ........................................ को छोरा/छोरी/श्रीि ी वषय 

............................. को ............................................... (प्रथि पक्ष) लनवेदक..................................... 

लवरुद्ध 

................... लजल्ला .............................. गाउँपालिका विा नं. ................ बसे्न ........................................ को छोरा/छोरी/श्रीि ी वषय 

............................. को ............................................... (प्रथि पक्ष) लनवेदक..................................... 

लवषिः सम्वन्ध लवचे्छद 

ि लनम्न वँुदाहरुिा िेखखए विोलजि लनवेदन गदयछु : 

१. ि लनवेदक र िस लववादको दोस्रो पक्षलवच संव  २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनुसार लववाह गररएको हो । लववाह 

भएपश्चा  २ वषयसम्म अथाय  २०७१ सािसम्म हािीलवच सुििुर दाम्पत्य जीवन रहेको लथिो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ 

छोराको सिे  जािजन्म भएको छ । एक आपसिा िोगे्न स्वास्नीलवचको सहिल  र सहकाियिा छोरा जने्मपछी क्रिशः सिस्या 

देखखँदै जान थाल्ो । २०७१ सािको ल हारिा िाइ  गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि 

गरँे  । २ पटकसम्म लिन गएँ ।  र लनजिे ल िीसँग िेरो जीवन चल्न सकै्दन, ि घर जान सखिन, ल िी जे गनुयपछय  गर भलन 

ठािो जवाफ लदन थालिन । के कारििे िस्तो हुन गिो भलन सोध्दा अव ल म्रो र िेरो सम्वन्ध छैन आफुखुसी गर र  ििाई 

सम्पकय  नगर,गरेिा राम्रो हँुदैन भलन िाक िम्की र त्रास िसे  लदइन । िािो सििसम्म िन फकेिा र घर आउलिन भलन पखी 

वसे ँ र आईनन । कररव ३ वषयपछी अथाय  २०७४ साि भाद्र िलहनािा पुनः लिन गएँ  र लवपक्षी िसँग वोलै्द नवोिी घरलभत्र 

लछररन र सािा जेठान पठाईशारीररक आक्रिि गने सम्मको कािय गरी ििाई  थानाि गालि गिौच गरे । िुखिििे ज्यान 

जोगाई लनराश भएर घर फलकय एँ र अव दोस्रो पक्षश्रीि ी िसँग पुनः फलकय  आउने र दाम्पत्य जीवन सुििुर हुने सम्भावना 

नभएकोिे पाररवाररक लववाद लनरुपिका िालग िो लनवेदन लदन आएको छु । 

२.  िस सलिल बाट दोस्रो पक्ष लझकाई जे जो वुझ्नुपछय  वुझी लववाद लनरुपि गराईपाउँ ।  

३. िस गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीि न्यालिक काियलवलिको दफा ....विोलजि लनवेदन दसु्तर रु  ...... , दोस्रो पक्ष १ जनािाई 

म्याद सूचना दसु्तर रु ........., पाना २ को लनवेदनको प्रल लिपी दसु्तर रु  .............सिे  गरी जम्मा रु ......िसै लनवेदनसाथ 

दाखखि गरेको छु ।   

४. िो लनवेदन स्थानीि सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (अनुसार िसै सलिल को अलिकारके्षत्रलभत्र पदयछ ।   

५. िो लनवेदन हदम्यादलभतै्र छ र ि लनवेदकिाई िस लवषििा लनवेदन लदने हकदैिा प्राप्त छ ।  

६. िस लवषििा अन्यत्र कही ँक ै कुनै लनकाििा कुनै प्रकारको लनवेदन लदएको छैन ।  

७. िसिा दोस्रो पक्षको िाइ ी  फय का र िेरो घर  फय का पररवारका सदस्यहरु लझकाई थप व्यहोरा वुझ्न सलकनेछ ।  

८. िसिा िेखखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून विोलजि संजाि भोग्न  िार छु ।  

लनवेदक 

नािः  ............................. 

इल  संव ् ............. साि...................िलहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।  



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                           खण्डः ३,                  संख्ाः ५,                लिल ः २०७६/०३/१५ 

 

 

29 देवघाट गाउँपालिका न्यालिक सलिल  (काियलवलि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ 

अनुसूची-२ 

(दर्ा ९ को उपदर्ा (१) सँग सम्बम्भन्धत) 

उजुरी द ाय गरेको लनस्साको ढाँचा 

श्री  .................... 

........................ । 

 

लवषि:  उजुरी द ायको लनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

.................... बसे्न  पाइ  ........................िे   ....................बसे्न   .......................लवरुद्धिा   .......................................भनी उजुरी  

द ाय गनय ल्ाएकोिा आजको लिल िा द ाय गरी द ाय नं .............. ...कािि भएकोिे िो लनस्सा जारी गररलदएको छ ।   

 

अलिकृ  कियचारी 

दस्तख :   ........  

लिल :   ...........  
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अनुसूची-३ 

(दर्ा ९ को उपदर्ा (२) सँग सम्बम्भन्धत) 

ताररख भपायर्य 

न्यालिक सलिल  

देवघाट गाउँपालिकािा खिा गररएको  ारेख भरपाई 

 

वादी           प्रल वादी 

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

िुद्दा  .................... 

लिल  ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही लदन ........... बजे िस न्यालिक सलिल /कािायिििा 

उपखस्थ  हुनेछु भनी सही गने ...... 

 

वादी ................         प्रल वादी ................ 

 

इल  संव ् ............. साि...................िलहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।  
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अनुसूची-४ 

(दर्ा ९ को उपदर्ा (३) सँग सम्बम्भन्धत) 

ताररख पचाय 

न्यालिक सलिल  

देवघाट गाउँपालिका 

बाट जारी भएको  ारेखको पचाय 

 

 

वादी        प्रल वादी 

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

िुद्दाः ...................... 

 

लिल  ............... िा .................... काि गनय ........ बजे हालजर हुन आउनुहोिा ।  

 

फाँटवािाको दस्तख   

लिल  ................. 
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अनुसूची-५ 

(दर्ा १५ को उपदर्ा (३) सँग सम्बम्भन्धत) 

प्रलतवादको ढाँचा 

लिखख  जवाफको निूना 

न्यालिक सलिल  सिक्ष पेश गरेको 

लिखख  जवाफ 

प्रथि पक्ष 

................................लजल्ला  ......................गाउँपालिका  विा नं  ...........................वसे्न   ..................को ....................... (ना ा 

सम्बन्ध उले्लख गने (वषय  .............को.....................................................................लिखख  जवाफ प्रसु्त क ाय  

दोस्रो पक्ष 

.............. लजल्ला  ............. .गाउँपालिका  , विा नं  ............... .वसे्न ...................................................................को छोरा वषय 

 .........को ....................................................................................................लवपक्षी  )लनवेदक(  

लवषिः सम्वन्ध लवचे्छद । 

ि लनम्न वँुदाहरुिा िेखखए विोलजि लनवेदन गदयछु  : 

१. ि लिखख  जवाफ प्रसु्त क ाय र लवपक्षी लनवेदकलवच संव  २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनुसार लववाह भएको व्यहोरा लठक हो । 

हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिे  जािजन्म भएको लठक हो । २०७१ सािको ल हारिा िाइ  गएपछी ि घर नफकेको, पटक 

पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, २ पटकसम्म लिन आएको  र ि घर नगएको,िैिे लवपक्षी लनवेदकिाई दाम्पत्य जीवन चल्न 

नसके्न भनेको र िेरा दाईभाईिे शारीररक आक्रिि गने सम्मको कािय गरेकोभलन कपोिकखि  झुठा र हँुदै नभएका लनरािार व्यहोरा 

उले्लख गरी लववाद गरेको कुरा उले्लख गनय चाहान्फ्छु ।  

२. ििाई लवपक्षी लनवेदक सिे  लििी गालि गिौच, िर, िाक, िम्की देखाई हा पा  गरी घरबाट लनकािा गरेपछी ि िाइ ीिा आई वसेकी 

हँु । लववाह भएको केही वषयपछी लवना कारि ििाथी लवलभन्न लकलसिका आरोप िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगाि का कािहरु 

हँुदैगए । पररवारका अन्य सदस्यहरुिे ि िाथी घृिा गने, वोिचाि नगने जस्ता कािय गरेपलन लवपक्षीबाट केही सिि ििाई नै सिथयन र 

सहिोग गदै आएका लथए  र पछी लवपक्षी लनवेदक सिे  उलनहरुसँगै लििे र ििाई जवरजस्त गरबाट लनकाल्ने काियिा सहभागी भए  । 

के कुन कारििे वा िेरो के गल्तीिे िसो गरेका हुन भलन वुझ्दा वेिावेिा दाइजो नल्ाएको भलन िाइ ी पक्षसिे को  आिोचना गने गरेका 

लथए । सािद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारि ििाई घरबाट लनकािीलदएका हुनुपदयछ । िैिे कुनै गल्ती नगरेको र लवपक्षी िोगे्नसँग 

पूवयव  िािा, सद्भाव र सम्मान िथाव  रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध िथाव  कािि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त लनकािेपछी ४ िलहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर िाइ ी आएको झणै्ड ३ वषयसम्म वेखवर, सम्पकय लवलहन वसी 

अलहिे एक्कासी सम्वन्ध लवचे्छदको िाग गरी लनवेदन लदनु आफँैिा आश्चियजनक िागेको छ, सत्य  थ्य वुलझ कानून विोलजि गररपाउँ ।  

४. स्थानीि न्यालिक काियलवलिको दफा ................ बाट जारी भएको बिोलजि िसै लिखख  जवाफ वाप  दसु्तर रु. ............... िसै लनवेदन साथ 

दाखखि गरेको छु ।  

५. िो लिखख  जवाफ म्यादलभतै्र लिई ि आफैं  उपखस्थ  भएको छु ।  

६. िस लवषििा अन्यत्र कही ँक ै कुनै लनकाििा कुनै प्रकारको लनवेदन लदएको छैन ।  

७. िसिा िेखखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून विोलजि संजाि भोग्न  िार छु ।  

लनवेदक 

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

इल  संव   .................साि  .....................िलहना  .............. ग े  ....................रोज शुभि् ।  
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अनुसूची-६ 

(दर्ा २० को उपदर्ा (६) सँग सम्बम्भन्धत) 

न्यालिक सलिल बाट जारी भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................वसे्न .....................................................को नाउँिा  ........................................

गाउँपालिका/नगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिका कािाांििबाट जारी भएको १५ )पन्ध्र (लदने सूचना  

 

...............................................वसे्न  ....................................................................िे  पाईंको लवरुद्ध 

 ...................................लववाद परेको भलन लनवेदन द ाय गरेको हँुदा सो को प्रल लिपी िसै साथ पठाईएको छ । अ ः  

 १५ पाईिे िो म्याद वुझेको वा रर  पूवयक  ािेि भएको लिल िे  )  पन्ध्र  (लदन लभत्रिा आफ्नो भनाइ सलह  आफैं  वा 

कानून विोलजिको वारेश िाफय   िस कािायिििा हालजर हुन आउनुहोिा । अन्यथा कानून विोलजि हुने व्यहोरा 

जानकारी गराईन्फ्छ ।  

 

इल  सम्ब ...................साि.......................िलहना ......................ग े रोज.............शुभि् .........।  
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अनुसूची-७ 

(दर्ा ४२ को उपदर्ा (१) सँग सम्बम्भन्धत) 

लनर्यर्को ढाँचा 

....................................... न्यालिक सलिल  

संिोजक श्री......................................................................................... 

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

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

लनियि 

संव  ............... सािको लनवेदन नं........ 

लवषिः विेसीबाट पानी झारेको । 

................. लजल्ला ................ गाउँपालिका विा नं............ ...............................वसे्न .................................................................प्रथि पक्ष 

लवरुद्ध 

................. लजल्ला ................ गाउँपालिका विा नं............ ...............................वसे्न .......................................................दोस्रो पक्ष 

स्थानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ विोलजि लनवेदन द ाय भई सोही ऐनको दफा ४६ विोलजि गठन भएको न्यालिक सलिल  

सिक्ष प्रसु्त  हुन आएको िुद्दाको संलक्षप्त  थ्य र लनियि िस प्रकार छः  

(१) .............. गाउँ विा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... लक.नं........के्ष.फ...........को घरजग्गािा पलश्चि  फय का लक.नं..........का संलििार लवपक्षी 

...................िे घर वनाउँदा आफ्नो घरजग्गािा लसिानासम्म आई जोलि वनाएको  र छ   था विेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी 

वनाएको हँुदा सो विेसी वन्द गराइपाउँ भने्न लनवेदकको लनवेदन व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँपालिकाबाट प्रचलि  भवन लनिायि सम्वन्धी िापदण्ड विोलजि इजाज  प्राप्त गरी भवनको नक्सा सिे  स्वीकृ  गराई सो नक्सा 

विोलजि भवन लनिायि गरेको हँु । लवपक्षी लनवेदकिे भने विोलजि आफ्नो घरको छ   था विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने 

नगरेको आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हँुदा झुठा लनवेदन खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिखख  जवाफ ।  

(३) .............. गाउँपालिकाबाट स्थिग  लनररक्षि  था सवेंक्षि गनय गएका प्रालवलिक टोलििे स्थिग  लनररक्षि गरी लिल .........िा पेश गरेको से्कच 

सलह को प्रल वेदनबाट प्रत्यथीको घर फय बाट छ   था विेसीको पानी खस्दा लनवेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको देखखन्फ्छ भने्न व्यहोरा 

उले्लखख  भएको  ।  

(४) लववादका दुवै पक्षिाई िेिलििाप गराउने प्रिोजनका िालग.......................... गाउँपालिका विा नं........,................. िा रहेको िेिलििाप केन्द्रिा 

पठाउँदा िेिलििाप हुन नसकी फलकय  आएको ।  

लनियि 

दुवै पक्षिाई सुनुवाईको िालग आज पेशी  ोलकएकोिा लववादका सम्वखन्ध  पक्षहरु स्वििं  था लनजहरुबाट लनिुि गरेका कानून व्यवसािीहरु 

सिे को भनाई सुनी पुनः लििापत्र गनुयहोस भलन सम्झाउँदा वुझाउँदा पलन लििापत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिाि 

कागजहरुको सिे  िूल्ाङ्कन गरी स्थानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) विोलजिलनियि लदनुपने हुन आई लनियि फय  लवचार गदाय 

लनवेदकको लक. नं....को पलश्चि फय  प्रत्यथीको लक.नं....को घरजग्गा जोलिएर रहेकोिा लववाद देखखएन । लनवेदकको भनाई अनुसार आफ्नो घर 

कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छ   था विेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिग  रुपिै जाँचवुझ गरी प्रालवलिक प्रल वेदन पेश गनय कािायििबाट 

खलट गएका प्रालवलिक कियचारीिे लिल .............िा पेश गरेको से्कच सलह को प्रालवलिक प्रल वेदन सिे बाट लनवेदकको िाग दावी विोलजि 

आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छ   था विेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पुलष्ट हुने देखखन्फ्छ । प्रत्यथीिे िस कािायििबाट पारर  गरेको 

नक्सािा सिे  छ   था विेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भलन देखाईएको र लनवेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी झानय पाउनुपछय  भलन 

प्रत्यथीिे दावी लवरोि गनय सिे  नसकेको र प्रचलि  कानून र प्रचिनबाट सिे  अकायको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छ   था विेसीको पानी 

झानय पाउने नदेखखएको हँुदा लनवेदकको िाग विोलजि प्रत्यथीिे आफ्नो छ   था विेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रवन्ध गनुयपने देखखन्फ्छ 

। लनवेदकको घर कम्पाउण्डिा पानी झानय नपाउने ठहछय   । सो ठहनायिे  पलशि बिोलजि गनुय ।  

तपलशि 

१. सरोकारवािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनििानुसार दसु्तर लिई नक्कि लदनु ।  

२. िो लनियििा लचि नवुझे ३५ लदनलभत्र ..............लजल्ला अदाि िा पुनरावेदन गनय जानु भलन प्रत्यथीिाई सुनाईलदनु ।  

३. म्यादलभत्र पुनरावेदन नपरेिा कानून विोलजि लनियि कािायन्विन गनुय/गराउनु ।  

इल  संव ् ............. साि...................िलहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।  
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अनुसूची-८ 

(दर्ा ४८ को सँग सम्बम्भन्धत) 

अन्तररि संरिर्ात्मक आदेशको निूना 

 

........................................................... न्यालिक सलिल  

संिोजक श्री......................................................................................... 

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

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

आदेश 

संव  ............................ सािको लनवेदन नं........ 

लवषर्ः  लपलितिाई उपचार गराउने सम्वन्धिा । 

................. लजल्ला ................ गाउँपालिका विा नं............ ...............................वसे्न 

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

लवरुद्ध 

................. लजल्ला ................ गाउँपालिका विा नं............ ...............................वसे्न 

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

िसिा लनवेदकको िाग विोलजि ..........................लजल्ला विा नं................................ वसे्न ...............को नाल  

..........................को छोरा/छोरी वषय ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग िालग लनिलि  रुपिा हप्ताको २ 

पटक िृगौिा िाििोलसस गनय लचलकत्सकिे लशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषय .................. को ...........................िे 

लनिलि  रुपिा िाििोलसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपैिँा नभएको वहाना गने गरेको, कलहिे कलहिे कािायििको 

कािको व्यस्त ािे फुसयद नलििेको आलद कारि जनाई आफुिे लनिलि  प्राप्त गनुयपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनय नसकेको 

हँुदा आफ्नो जीवन झनझन ख रािुि वनै्द गएको भलन अस्प ािको लचलकत्सकको पुजाय र लशफाररस सलह  पेश हुन 

आएको लनवेदन उपर प्रारखम्भक रुपिा जाँचवुझ गदाय व्यहोरा िनालसव देखखएको हँुदा हाििाई लनवेदकको िालग 

लचलकत्सकिे लशफाररस गरे विोलजि हरेक हप्ता २ पटक िाििोलसस गनुय गराउनु  था लनजको स्वाथ्य िाभका िालग 

आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिे  लििाउनु भलन स्थानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) विोलजि लवपक्षी 

........................को नाििा िो अन्तररि संरक्षिात्मक आदेश जारी गररलदएका छौ ं। िो आदेश लिलसि सािेि राखी 

लवपक्षीिाई िेखी  पठाईलदनु । िो आदेश अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्नु र 

लनििानुसार पेश गनुय ।  

 

ईल  संव  ................... साि ..........िलहना....ग े रोज..शुभि् । 
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अनुसूची-९ 

(दर्ा ५३ को उपदर्ा (२) सँग सम्बम्भन्धत) 

लििापत्रको िालग लनवेदनको ढाँचा 

....................गाउँपालिका न्यालिक सलिल  सिक्ष पेश गरेको लििापत्रको संिुि लनवेदनपत्र 

 

.............. लजल्ला  ............. .गाउँपालिका , विा नं  ............... ......... .वसे्न.................................को छोरा /छोरी/श्रीिल   

वषय    ..................को ..............................................लनवेदक )प्रथि पक्ष( लवरुद्ध 

.............. लजल्ला ......... . ....गाउँपालिका , विा नं  ............... ......... .वसे्न वषय  ..................को  

............................................लिखख  जवाफक ा )दोस्रो पक्ष(  

लवषिः सम्वन्ध लवचे्छद । 

हािी लनवेदक  लनम्न लिखख  लनवेदन गदयछौ 

१. हािीलवच संव  २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनुसार लववाह गररएकोिा कररव  २ वषयसम्म  सुििुर दाम्पत्य 

जीवन रहेको लथिो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिे  जािजन्म भएको,   सोलह वषय २०७१ सािको 

ल हारिा िाइ  गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, लिन गएको  र उलै्ट 

कुटलपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्ाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु 

खुशीिे िाइ  गई वसेको होइन अझपलन िोगे्नप्रल  आफ्नो िथाव  िािा, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको 

सम्वन्ध िथाव  कािि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिखख  जवाफ रहेको  ।  

३. हािी झगिा गरर आिौ,ं केहीवषय िोगे्न स्वास्नी छुलटएर वस्यौ,ं हािीबाट एक सन्तानको जािजन्म सिे भैसकेको छ 

। घरिा सािान्य घरािसी लवषििे िनिुटाव भई िोगे्न स्वास्नी अिग अिग वसेकोिा  .....................

गाउँपालिकानगरपालिका/उपिहानगरपालिका/िहानगरपालिकाको न्यालिक सलिल  िाफय   विा नं ................. .

अन्तगय को  ............................िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापक ाय .................को पहििा ए क आपसिा छिफि 

गरी लििी आएको व्यहोरा िो छ की लवग िा जे जस्ता लवषििा असिझदारी  था वेिेि भएको भए ापनी हािीलवच 

एक अकायप्रल  लवश्वास, सदभाव र पे्रि काििै रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वन्ध लवचे्छद गरी पाउँ भने्न लनवेदन दावी 

छोलि पुनः सुििुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवखस्थ  ढंगिे अगालि वढाउने छौ ं। लनवेदकको घरिा 

 त्काि िोगे्न स्वास्नी लिलि वसे्न वा ावरि नहुने भएकोिे छुिै ठाउिा िेरा लिई वस्न हािी दुवै पक्ष सहि  भएकािे 

स्थानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (विोलजि िो लििापत्रको संिुि लनवेदन पेश गरेका  छौ ं, 

िेखखए विोलजि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका  स्थानीि न्यालिक काियलविी विोलजि िो लििापत्रको संिुि लनवेदन दसु्तर बाप  रु 

...........िसैसाथ संिग्न छ ।   

५. िसिा िेखखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून विोलजि सहँुिा वुझाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

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

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

 

इल  संव ् ............. साि...................िलहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।  

 



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                           खण्डः ३,                  संख्ाः ५,                लिल ः २०७६/०३/१५ 
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अनुसूची-१० 

(दर्ा ५३ को उपदर्ा (५) सँग सम्बम्भन्धत) 

लििापत्रको ढाँचा 

 ....................गाउँपालिका न्यालिक सलिल सिक्ष पेश गरेको लििापत्रको संिुि लनवेदनपत्र 

.............. लजल्ला  ............. .  गाउँपालिका विा नं  ............... ......... .वसे्न  

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिल   

वषय  ..................को ............................................................लनवेदक )प्रथि पक्ष(  

लवरुद्ध 

.............. लजल्ला  ............. .गाउँपालिका  विा नं लिखख  जवाफक ाय .................... को .................. वसे्न वषय................. (दोस्रो 

पक्ष) 

लवषिः सम्वन्ध लवचे्छद । 

हािी लनवेदक  लनम्न लिखख  लनवेदन गदयछौ ं : 

१. हािीलवच संव  २०६९ साििा सािालजक परम्परा अनुसार लववाह गररएकोिा कररव  २ वषयसम्म  सुििुर दाम्पत्य 

जीवन रहेको लथिो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिे  जािजन्म भएको,   सोलह वषय २०७१ सािको 

ल हारिा िाइ  गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरेको, लिन गएको  र उलै्ट 

कुटलपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्ाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु 

खुशीिे िाइ  गई वसेको होइन अझपलन िोगे्नप्रल  आफ्नो िथाव  िािा, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको 

सम्वन्ध िथाव  कािि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको लिखख  जवाफ रहेको  ।  

३. हािी झगिा गरर आिौ,ं केहीवषय िोगे्न स्वास्नी छुलटएर वस्यौ,ं हािीबाट एक सन्तानको जािजन्म सिे भैसकेको छ 

। घरिा सािान्य घरािसी लवषििे िनिुटाव भई िोगे्न स्वास्नी अिग अिग वसेकोिा  .....................गाउँपालिका  

न्यालिक सलिल  िाफय   विा नं  ................. .अन्तगय को . ...........................िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापक ाय  

.................को पहििा एक आपसिा छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा िो छ की लवग िा जे जस्ता लवषििा  

असिझदारी  था वेिेि भएको भए ापनी हािीलवच एक अकायप्रल  लवश्वास, सदभाव र पे्रि काििै रहेकोिे िोगे्न 

स्वास्नीको सम्वन्ध लवचे्छद गरी पाउँ भने्न लनवेदन दावी छोलि पुनः सुििुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनिाई 

व्यवखस्थ  ढंगिे अगालि वढाउने छौ ं। लनवेदकको घरिा  त्काि िोगे्न स्वास्नी लिलि वसे्न वा ावरि नहुने भएकोिे 

छुिै ठाउिा िेरा लिई वस्न हािी दुवै पक्ष सहि  भएकािे स्थानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ (

विोलजि िो लििापत्रको संिुि लनवेदन पेश गरेका छौं , िेखखए विोलजि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपालिका  स्थानीि न्यालिक काियलविी विोलजि िो लििापत्रको संिुि लनवेदन दसु्तर बाप  रु 

...........िसैसाथ संिग्न छ ।   

५. िसिा िेखखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुन्, झुठा ठहरे कानून विोलजि सहँुिा वुझाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

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

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

इल  संव ् ............. साि...................िलहना......................ग े.....................रोज शुभि् । 
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अनुसूची-११ 

(दर्ा ६० को उपदर्ा (३) सँग सम्बम्भन्धत) 

िेिलििापकतायिा सूचीकृत हने लनवेदन ढाँचा 

न्यालिक सलिल  

देवघाट गाउँपालिका सिक्ष पेश गरेको लनवेदन 

 

लवषिः िेिलििापक ायिा सूचीकृ  हुन पाउँ ।  

 

प्रसु्त  लवषििा  पलसििा उले्लखख  कागजा हरुको प्रल लिपी साथै राखी ............  गाउँपालिकाको न्यालिक सलिल  

अन्तगय का ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृ  भई िेिलििाप गराउन अनुि ी पाउँ भनी लनवेदन गदयछु ।  

 पलसि  

१) नागररक ा प्रिािपत्रको छाँिाकपी,  

२) स्ना क  हसम्म उल िय गरेको शैलक्षक प्रिािपत्रको छाँिाकपी, 

३) िेिलििापक ायको  ालिि प्राप्त गरेको प्रिािपत्रको छािाँकपी, 

४) िेिलििाप सम्बन्धी अनुभव र 

५) व्यलिग  लववरि (Bio- data) 

                                                         लनवेदक 

नाि थरः .......... 

दस्तख ः ........... 

लिल ः ............. 

 

 

फोटो 
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अनुसूची-१२ 

(दर्ा ७६ को उपदर्ा (१) सँग सम्बम्भन्धत) 

गाउँपालिकाको न्यालिक सलिल  सिक्ष पेश गरेको 

भररभराउको लनवेदन पत्र 

 

लवषिः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वसे्न................................लनवेदक /वादी/प्रल वादी 

लवरुद्ध 

.......वसे्न.............लवपक्षी /वादी/प्रल वादी 

िुद्धा 

ि लनवेदक लनवेदन वाप  रु १०।– दसु्तर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदयछु । 

१  .उपरोि लवप क्षी संगको उले्लखख  िुद्धा िस गाउँपालिकाको न्यालिक सलिल को लिल ..............को लनियि बिोलजि  

िैिे िस कािायिििा राखेको दसु्तर/रकि लिल ..............को श्री...................लजल्ला अदाि को फैसिा बिोलजि  

िैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हँुदा उि रकि भरी भराई पाउन िो लनवेदन पेश गरेको छु । 

२  .िा जम्मा गरेको दसु्तरिैिे िस कािायिि /रकिको भरपाई/रलसद/भौचरको सक्किै प्रल  र सम्मानी  

श्री .......................लजल्ला अदाि को अखन्ति फैसिाको छािाकपी िसै साथ संिग्न छ ।  

३  .िसिा िेखखएको व्यहोरा लठक हो , झुठा ठहरे सहँुिा बुझाउिा । 

लनवेदक 

लनज .............. 

ईल  संव ..................साि ...................िलहना.............ग े........रोज शुभि् ।  
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अनुसूची-१३ 

(दर्ा ७७ को उपदर्ा (१) सँग सम्बम्भन्धत) 

चिन चिाउने लनवेदन 

देवघाट गाउँपालिका पेश गरेको लनवेदन पत्र 

लवषिः चिन चिाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वसे्न.....................लनवेदक /वादी/प्रल वादी 

लवरुद्ध 

.......वसे्न..................लवपक्षी /वादी/प्रल वादी 

िुद्धा 

ि लनवेदक लनवेदन वाप  रु १०।– दसु्तर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदयछु । 

१  .उपरोि लवपक्षीसंगको उले्लख ल   िुद्धा िस गाउँपालिका/नगरपालिकाको न्यालिक सलिल बाट लिल ........िा  

लनियि भई उि घर जग्गा )वा जुन सम्पलि भोग गनय पाउने गरी लनियि भएको छ सो सम्पलि वा वसु्त उले्लख  

गने (िेरो हक भोग र स्वालित्वको हुने ठहर भएकोिा श्री ......लजल्ला अदाि िा लवपक्षीिे प  ुनराविोकन 

गरेकोिा सम्मानी  अदाि बाट सिे  लिल  ..............िा लनियि हँुदा न्यालिक सलिल कै लनियििाई सदर गरी िेरै  

हक भोग कािि गरेको हँुदा सो िेरो हक भोगको कािि भएको सम्पलि रहेको हँुदा लशघ्राल लशघ्र ििाई उि  

सम्पलि चिन चिाई पाउन िो लनवेदन पेश गरेको छु । 

२  .िका कागजा हरु संिग्न गरेको छु ।िसै लनवेदन साथ देहा  

 क  .न्यालिक सलिल िे लिल ............िा गरेको लनियिको छाँिाँकपी  

 ख  .श्री...........लजल्ला अदाि िे गरेको लिल .............को सदर फैसिाको छाँिाँकपी  

 ग  .िस लववाद सम्वद्ध लिलसि िसै कािायिििा रहेको छ ।  

 घ  .चो छिेखखएको व्यहोरा लठक साँ , झुठा ठहरे कानून बिोलजि सहँुिा बुझाउँिा । 

लनवेदक 

लनज ............... 

ईल  संव ..................साि ...................िलहना.............ग े........रोज शुभि् ।  
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अनुसूची-१४ 

(दर्ा ७९ को उपदर्ा (४) सँग सम्बम्भन्धत) 

सम्पलत रोक्काको अदेश 

.............................................. न्यालिक सलिल  

संिोजक श्री ......................................................................................... 

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

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

आदेश 

संव   .................सािको लनवेदन नं ........  

लवषिः सम्पल  हस्तान्तरि रोक्का 

........................ लजल्ला ............................ गाउँपलिका विा नं. ................... बसे्न .............................................. को वषय 

................ को छोरा/छोरी/श्रीि ी .......................................................... (प्रथि पक्ष) लनवेदक ................................... 

लवरुद्ध 

......लजल्ला........... विा नं....लवपक्षी (दोश्रो पक्ष)..........वसे्न....वषय.....को िसिा लनवेदकको िाग बिोलजि......लजल्ला........ 

......गाउँपालिका  विा नं.... के्ष.फ.........लक.नं........ जग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको 

अवण्डाको..................वगयलफटको चार  ले्ल घर र लिग िगापा  सिे  लवपक्षी....सम्पलि लनज लवपक्षीबाट अन्य 

अंलशिारहरुको िन्फ्जुरी लवना हक हस्तान्तरि हुन सके्न आशंका गरी लनवेदकिे लदएको लनवेदन उपर प्रारखम्भक रुपिा 

जाँचवुझ गदाय व्यहोरा िनालसव देखखएको हँुदा हाििाई प्रत्यक्षी को नाििा रहेको उखल्लखख  घरजग्गाको हक 

हस्तान्तरि गनय लसफाररस नलदन विािाई र अको आदेश नभएसम्मका िालग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरि 

नगनुय/गनय नलदनु भनी िािपो  कािायििको नाििा सिे  स्थानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) 

बिोलजि िो रोक्काको आदेश जारी गररलदएका छौ ं । िो आदेश लिलसि सािेि राखी सम्वखन्ध  कािायििहरुिा 

पठाईलदनु । िो आदेश अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्नु र लनििानुसार पेश गनुय । 

ईल  संव ................साि.............िालहना...........ग े‘..........रोज शुभि् । 
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अनुसूची-१५ 

(दर्ा ८८ को उपदर्ा (६) सँग सम्बम्भन्धत) 

नक्किको िालग लनवेदन 

न्यालिक सलिल  

.......... गाउँपालिकािा पेश गरेको लनवेदन पत्र 

 

लवषिः नक्कि पाउँ भने्न बारे । 

................... बसे्न ........................................................................... लनवेदक/वादी/प्रल वादी 

लवरुद्ध 

............... बसे्न ................................................................................ लवपक्षी/वादी/प्रल वादी 

िुद्दाः .................................. 

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

ि लनवेदक लनवेदन दसु्तर वाप  रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदयछु ः 

(१) उपरोि लवपक्षीसँगको उले्लखख  िुद्दािा अध्यिनको िालग देहािका कागजा हरु आवश्यक परेको हँुदा प्रिालि  

प्रल लिपी पाउँ भनी िो लनवेदन साथ उपखस्थ  भएको छु । अ ः नक्किको प्रिालि  प्रल लिपी पाउँ ।  

देहाि  

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

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

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

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

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

२) िेखखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बिोलजि सहँुिा बुझाउँिा ।  

लनवेदक 

लनज .......................... 

 इल  सम्व ् ......... साि .... िलहना .... ग े रोज् ... शुभि् ................ 

 

आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत 


