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चलुाचलुी गाउँपाललका, न्याययक सलिलिको 
(कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, 

२०७५ 
 

प्रस्िािनााः  इलाि जिल्ला चलुाचलुी गाउँपाललका न्याययक सलिलिले प्रचललि कानून बिोजिि उिरुीको 
कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशयिा कायि गरी 
कानूनको शासन प्रत्याभिु गराउन िथा न्याय प्रलिको िनयिश्वास कायि राखीरहनको लालग हाल यिद्यिान 
संघीय कानूनिा भएका कानूनी व्यिस्था बाहेक थप कानूनी व्यिस्था िय गनय िाञ्छनीय भएकोले, 
नेपालको संयििानको िारा २२१ को उपिारा (१) र िारा २२६ को उपिारा १ िथा स्थालनय  सरकार  
संचालन ऐन २०७४ को र्फा २०२ (१) adf]lhdsf] clwsf/ k|of]u ub}{ पलछ बने्न प्ररे्श कानून संग 
बाजिएिा सो बाजिएको हर्सम्ि अिान्य हनेु गरर r'nfr'nL ufpFsfo{kflnsf न्याययक सलिलिले 
उिरुीको कारिाही यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिका सम्बन्ििा व्यिस्था गनय बनेको न्याययक 
सलिलिको (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५ चलुाचलुी गाउँपाललकाको गाउँसभाबाट पाररि गरर िारर 
गररएको छ ।   
 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि चलुाचलुी गाउँपाललका न्याययक सलिलिको (कायययिलि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा; 
(क) उिरुी” भन्नाले सलिलि सिि परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचललि कानून बिोजिि सलिलिले 

कारिाही र यकनारा गने उिरुी सम्िनपुछय ।  

(ख) “खाम्न”े भन्नाले िोयकएको सम्पजिको िूल्यांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्िन ुपर्यछ ।  

(ग) “चलन चलाईदर्न”े  भन्नाले लनर्यय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई कुनै िस्ि ुिा 
सम्पजि भोग गनय दर्ने काययलाई सम्िनपुर्यछ । 

(घ) “ििानि”  भन्नाले कुनै व्यजि िा सम्पजिलाई न्याययक सलिलिले चाहेको िखििा उपजस्थि िा 
हाजिर गराउन ललएको जिम्िा िा उिरर्ाययत्िलाई सम्िनपुर्यछ । 

(ङ) “िािेली” भन्नाले न्याययक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका यििार्हरुिा सम्िजन्िि पिलाई ििुाईन े
म्यार्, सचुना, आरे्श,  पूिी िा िानकारी पत्र ररिपूियक ििुाउन ेकाययलाई सम्िनपुछय.  

(च) “िायर्ाि” भन्नाले सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरेको संख्या िलनने व्यहोरा िा सम्पजिको 
फाँटिारी िा लगिलाई सम्िनपुर्यछ ।  

(छ) “िोयकएको” िा “िोयकए बिोजिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनकेो लनयििा िोयकए बिोजिि 
सम्िनपुछय । 



(ि) “र्रपीठ” भन्नाले न्याययक सलिलि सिि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्ििा ररि नपगेु 
िा कानूनले र्िाय नहनुे िा नलाग्ने भएिा त्यसको पछालि पयि सोको कारर् र अिस्था िनाइ 
अलिकारप्राप्त अलिकारीले लेजखदर्ने लनरे्शन िा व्यहोरालाई सम्िनपुर्यछ ।  

(ि) “नािेसी”  भन्नाले कुनै व्यजिको नाि, थर र ििन सिेिको यिस्ििृ यििरर् खलुाइएको 
व्यहोरालाई सम्िनपुर्यछ ।  

(ञ) “नाललश”  भन्नाले कुनै यििार्को यिषयिा र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिरुी, लनिेर्न िा यफरार् 
सम्िनपुछय । 

(ट) “लनर्यय यकिाब”  भन्नाले सलिलिले उिरुीिा गरेको लनर्ययको अलभलेख राख्नको लालग खिा गरेको 
उिरुीिा लनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार िथा कारर्को संजिप्त उल्लेख भएको यकिाब 
सम्िनपुछय । 

(ठ)  “पन्चकृलि िोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय अिलोकन िूल्यांकन 
गरी यिक्री यििरर् हनुसक्ने उजचि ठहराएर लनजश्चि गरेको िलु्यलाई सम्िनपुर्यछ ।    

(ि) “पेशी”  भन्नाले न्याययक सलिलि सिि लनर्ययाथय पेश हनुे यििार्हरुिा पिहरुलाई उपजस्थि गराइ 
सनुिुाइ गने कािलाई सम्िनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिरुी र्िाय गर्यछ सो व्यजि िा संस्था सम्िनपुछय । 

(र्) “िकपत्र”  भन्नाले यििार् सम्बन्ििा िानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा लेजखन ेिा 
लेजखएको कागिलाई सम्िनपुछय ।  

(ि) “बन्र् ईिलास”  भन्नाले न्याययक सलिलि अन्िगयि लनरुपर् हनुे यििार्हरु िध्ये गोप्य प्रकुलिको 
यििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयिा कायि गनय आिश्यक रे्जखएिा सम्िद्ध पिहरु 

िात्र सहभागी हनुेगरी प्रिन्ि गरिएको सनुिुाई किलाई सम्िनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सलिलि सिि उिरुी र्िाय गने व्यजि िा संस्था सम्िनपुछय । 

(र्) “िूल्ििी” भन्नाले न्याययक सलिलि अन्िगयि यिचारािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ालििा सिेि 
यिचारािीन भईरहेको अिस्थािा न्याययक सलिलिले लनर्यय गर्ाय अन्य यिचारािीन िदु्धािा प्रभायिि 
हनुे रे्जखएिा प्रभाि पाने िदु्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा स्थलगि गने काययलाई 
सम्िनपुछय ।  

(ि) “लगापाि” भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अन्िर लनयहि टहरा, बोट यिरुिा, खलु्ला िलिन र त्यसिा 
रहेका सबैखाले संरचना िा चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र सम्पूर्य अियिलाई सम्िन ु
पर्यछ ।  

(न) “सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगि किा गरी आम्र्ानीिा िाध्ने काययलाई 
सम्िनपुछय ।   

(प) “सभा” भन्नाले चलुाचलुी गाउँपाललकाको गाउँसभा सम्िनपुछय । 
(फ) “सलिलि” भन्नाले चलुाचलुी गाउँपाललकाको न्याययक सलिलि सम्िनपुछय र सो शव्र्ले स्थानीय 

सिकाि संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोजििको सलिलिलाइय 
सिेि िनाउनेछ । 

(ब) “साल िसाली”  भन्नाले हरेक िषयको लालग छुिा छुिै हनु ेगरी प्रलििषयको लनलिि स्थायी  रुपिा 
िय गररएको शिय सम्िनपुछय । 

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

(ि)  "संयििान" भन्नाले नेपालको संयििान सम्िनपुछय । 



(य)  "काययपाललका" भन्नाले चलुाचलुी गाउँपाललकाको कायय- पाललका सम्िनपुछय । 
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सलिलिको अलिकार  

३. उिरुीिा लनर्यय सम्बन्िी कािाः चलुाचलुी गाउँपाललकाको न्याययक सलिलििा र्िाय भएका उिरुी िा 
उिरुीको लनर्यय गने िा र्िाय भएको नाललश िा उिरुीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अलिकार 
न्याययक सलिलिलाइय िात्र हनुेछ । 

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उल्लेख भएको िा प्रचललि कानूनले न्याययक 
सलिलि िा सलिलिको सर्स्यले नै गने भने्न व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलिले सलिलि िा सलिलिको 
सर्स्यले नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र 
त्यसरी निोयकएकोिा सलिलिले लनर्यय गरी िोकेको िा अलिकार प्रर्ान गरेको कियचारीले गनुयपनेछ । 

(२) िोयकएको शाखा प्रिखु िा िोयकएका अन्य कियचारीले यस ऐन र प्रचललि कानून बिोजिि 
िोयकएको काि गर्ाय सलिलिको संयोिक िा सलिलिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रेखरे्ख 
र लनयन्त्रर्िा रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बिोजिि कायययिलि अिलम्बन गनुयपनेाः न्याययक सलिलिले उिरुी िा उिरुीको कारिाही र 
यकनारा गर्ाय प्रचललि र सम्बजन्िि संघीय कानूनिा स्पष्ट उल्लेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बिोजििको 
कायययिलि अिलम्बन गनुयपनेछ । 

६. न्याययक सलिलिले हेनेाः न्याययक सलिलिलाइय रे्हाय बिोजििको उिरुीहरूिा कारिाही र यकनारा गने 
अलिकार रहनेछाः 
(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा १ र २ अन्िगयिको उिरुी, 
(ख) िेललिलाप ऐन,२०६८ अनसुार िेललिलापको लालग चलुाचलुी गाउँपाललकािा प्रयेषि उिरुी, 
(ग) संयििानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकल अलिकार अन्िगयि सभाले बनाएको कानून बिोजिि 

लनरूपर् हनुे गरी लसजियि उिरुी, िथा 
(घ) प्रचललि कानून र  पलछ प्ररे्श कानूनले गाउँपाललकाले हेने भलन िोकेका िा  िोयकने  उिरुीहरू । 

७. न्याययक सलिलिको िते्रालिकाराः न्याययक सलिलिले यस ऐनको र्फा ६ अन्िगयिका िध्ये रे्हाय 
बिोजििका उिरुीहरूिा िात्र िेत्रालिकार ग्रहर् गने िथा कारिाही यकनारा गनेछाः 
(क) व्यजिको हकिा उिरुीका सबै पि चलुाचलुी गाउँपाललकाको भौगोललक िेत्रालिकार लभत्र 

बसोबास गरिएको , 
(ख) प्रचललि कानून र संयििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ालि िा न्यायािीकरर् िा 

लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 
(ग) कुनै अर्ालि िा लनकायबाट िेललिलाप िा लिलापत्रको लालग चलुाचलुी गाउँपाललकालाई प्रयेषि 

गरिएको, 
(घ) अचल सम्पजि सिािेश रहेको यिषयिा सो अचल सम्पजि चलुाचलुी गाउँपाललका भौगोललक 

िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको, िथा 
(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यिषयिस्ि ु रहेकोिा सो घटना चलुाचलुी  गाउँपाललकाको भौगोललक 

िेत्र लभत्र घटेको । 
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उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय 
८. लबिार् र्िाय गनेाः (१) कसै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उिरुी चलाउँर्ा प्रचललि कानून बिोजिि 

हकरै्या पगेुको व्यजिले न्याययक सलिलिको िोयकएको शाखा सिि उिरुी र्िाय गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि उिरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोजिि खलुाउनपुने कुरा सबै 
खलुाइय िथा k'¥ofpg'पने प्रयक्रया िा ररि सबै परुा गरी अनसूुची-१ बिोजििको ढाँचािा दर्न ुपनेछ 
। 

(३) उपर्फा (२) िा लेजखए रे्जख बाहेक उिरुीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा सिेि खलुाउनपुनेछाः 
(क) बार्ीको नाि,थर, ििन र लनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यैको नाि; 

(ख) प्रलिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनिको बाब ु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा 
लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको ििन; 

(ग) चलुाचलुी  गाउँपाललकाको नाि सयहि न्याययक सलिलि उल्लेख गनुय पनेछ; 

(घ) उिरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूर्य यििरर्; 
(ङ) चलुाचलुी  गाउँपाललकाले िोके अनसुारको र्स्िरु बिुाएको रलसर् िा लनस्सा; 
(च) न्याययक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून; 

(छ) बार्ीले र्ािी गरेको यिषय र िदु्धाको नाि िथा सोसँग सम्बजन्िि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगेुको सम्बन्िी व्यहोरा; 
(ि) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यिषय भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, अिस्था िथा 

अचल भए चारयकल्ला सयहिको सबै यििरर् । 

(४) प्रचललि कानूनिा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढाँचा िा अन्य केयह उल्लेख भएको रहेछ भने सो 
सन्र्भयिा आिश्यक यििरर् सिेि खलेुको हनुपुनेछ । 

(५) कुनै यकलसिको िलिपूलिय भराउनपुने अथिा बण्िा लगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको हकिा त्यस्िो  
िलिपूलिय िा बण्िा िा चलनको लालग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यििरर् खलेुको हनुपुनेछ । 

९. लबिार् र्िाय गरी लनस्सा दर्नाेः (१) उिरुी ललने प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि प्राप्त उिरुी र्िाय गरी 
बार्ीलाइय िारेख िोयक अनसूुची-२ बिोजििको ढाँचािा लबिार् र्िायको लनस्सा दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िारेख दर्न ुपने अिस्थािा िारेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बिोजििको ढाँचािा 
िारेख भपायइय खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइय लिलसल सािेल राख्नपुछय । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि लिलििा हनुे कायय सिेि 
उल्लेख गरी सम्बजन्िि पिलाइय अनसूुची-४ बिोजििको ढाँचािा िारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उिरुी र्रपीठ गनेाः (१) उिरुी ललने प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया 
नपगेुको रे्जखए परुा गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खलुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खलुाइ 
ल्याउन ुभने्न व्यहोरा लेजख पाच दर्नको सिय िोयक िथा लबिार् र्िाय गनय नलिल्न ेभए सो को कारर् 
सयहिको व्यहोरा िनाइय र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइय उिरुी यफिाय दर्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयक्रया नपगेुको भलन र्रपीठ गरी यफिाय गरेको उिरुीिा र्रपीठिा उल्लेख 
भए बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र ल्याएिा र्िाय गररदर्नपुछय । 

(३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श भएको लिलिले लिन 
दर्न लभत्र उि आरे्शको यिरूध्र्िा न्याययक सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नछे । 

(४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको लनिेर्न व्यहोरा िनालसब रे्जखए न्याययक सलिलिले उपर्फा (१) 
बिोजििको र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ  



(५) उपर्फा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिरुी प्रशासकले त्यस्िो लबिार् र्िाय गरी अरू प्रयक्रया परुा 
गनुयपनेछ । 

११. र्िाय गनय नहनुाेः उिरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा रे्हाय बिोजििको 
व्यहोरा दठक भए नभएको िाँच गरी र्िाय गनय नलिल्न े रे्जखएिा र्फा १० बिोजििको प्रयक्रया परुा 
गरी र्रपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचललि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उिरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचललि कानून बिोजिि न्याययक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि िा अलिकारसगँ सम्बजन्िि यिषयिा यििार् लनरूपर् गनुयपने यिषय उिरुीिा 

सिािेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पजि िा अलिकार यिषयिा उिरुी गनय बार्ीको हक स्थायपि 
भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिषयिा उिरुी गने हकरै्या बार्ीलाइय रहे नरहेको; 
(च) पेश भएका प्रिार्  ललखििा परुा गनुयपने अन्य ररि पगेु नपगेुको;  

१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहनुाेः (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन प्रचललि कानून 
बिोजिि न्याययक सलिलि िा अन्य कुनै अर्ालि िा लनकायिा कुनै पिले उिरुी गरी न्याययक सलिलि 
िा उि अर्ालि िा लनकायबाट उिरुीिा उल्लेख भएको यिषयिा प्रिार् बजुि िा नबजुि यििार् 
लनरोपर् भैसकेको यिषय रहेको छ भने सो उिरुीिा रहेका पि यिपिको बीचिा सोयह यिषयिा 
न्याययक सलिलिले उिरुी र्िाय गनय र कारिाही गनय हुरैँ्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि र्िाय गनय नलिल्न े उिरुी भलुिश र्िाय भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी 
भएपलछ यफरार् िा उिरुी िनुसकैु अिस्थािा रहेको भए पलन न्याययक सलिलिले कारर् लेखी 
उिरुी खारेि गनुयपनेछ ।  

१३. उिरुीसाथ ललखि प्रिार्को सक्कल पेश गनुयपनेाः उिरुी िा यफरार् प्रलिउिरका साथ पेश गनुय पने 
प्रत्येक ललखि प्रिार्को सक्कल र कजम्ििा एक प्रलि नक्कल उिरुी िा यफरार् प्रलिउिरका साथै पेश 
गनुयपनेछ र उिरुी प्रशासकले त्यस्िो ललखििा कुनै कैयफयि िनाउनपुने भए सो िनाइ सो प्रिार् 
सम्बजन्िि लिलसलिा राख्नछे । 

१४. उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय र्स्िरुाः (१) प्रचललि कानूनिा लबिार्, उिरुी िा यफरार् प्रलिउिर र्िाय 
र्स्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोजिि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा 200/- (र्ईु  सय रूपैयाँ) 
बिुाउनपुनेछ । 

(२) प्रचललि कानूनिा प्रलििार् र्िाय र्स्िरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक र्ईु  सय रूपैयाँ प्रलििार् र्िाय 
र्स्िरु लाग्नेछ । 

१५. प्रलििार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रलिबार्ीले र्फा २० बिोजिि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा 
सूचनािा िोयकएको सियािलि लभत्र उिरुी प्रशासक सिि आफै िा िारेस िाफय ि ललजखि प्रलििार् 
र्िाय गनुयपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रलििार् पेश गर्ाय प्रलिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका प्रलिललयप 
साथै संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

(३) प्रलििार्ीले ललजखि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलििार् िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोजिि पेश भएको प्रलििार् िाँच गरी कानून 
बिोजििको ररि पगेुको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाय गरी न्याययक सलिलि सिि पेश 
हनुे गरी लिलसल सािेल गनुयपनेछ । 



(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रलििार् र्िाय हनुे भएिा उिरुी प्रशासकले प्रलिबार्ीलाइय बार्ी 
लिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

१७. ललखििा परुा गनुयपने सािान्य ररिाः (१) प्रचललि कानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र लेजखए रे्जख बाहेक 
न्याययक सलिलि सिि र्िाय गनय ल्याएका उिरुी िथा प्रलििार्िा रे्हाय बिोजििको ररि सिेि परुा 
गनुय पनेछाः 
(क) एफोर साइिको नेपाली कागििा बायाँ िफय  पाँच सेजन्टलिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरिफय  र्श 

सेजन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टलिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बजिस हरफिा 
नबढाइय कागिको एकािफय  िात्र लेजखएको;  

(ख) लबिार्, उिरुी िा यफरार्–प्रलिउिर ललखि र्िाय गनय ल्याउने प्रत्येक व्यजिले लबिार्, उिरुी िा 
यफरार्–प्रलिउिर ललखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि 
पषृ्ठको अन्त्यिा लेखात्िक िथा ल्याप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीले ललखि ियार गरेको भए लनिले पयहलो पषृ्ठको बायाँ िफय  लनिको 
कानून व्यिसायी र्िाय प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यिसायीको यकलसि खलुाइय र्स्िखि 
गरेको; िथा 

(घ) ललखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस ललखििा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, िटु्ठा ठहरे 
कानून बिोजिि सहुलँा बिुाउँला भने्न उल्लेख गरी सो िलुन ललखि र्िाय गनय ल्याएको िषय, 
ियहना र गिे िथा िार खलुाइय ललखि र्िाय गनय ल्याउने व्यजिले र्स्िखि गरेको, िर 
ब्यहोरा पयुायई पेश भएको ललखि ललनलाइ यो उपर्फाले बािा पारेको िालनने छैन ।  

(२) लबिार्, उिरुी िा यफरार्–प्रलिउिर ललखििा यिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय 
संयलिि र ियायदर्ि भाषािा लेजखएको हनुपुनेछ । 

(३) लबिार्, उिरुी िा यफरार्–प्रलिउिर ललखििा पेटबोललिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यििरर् 
र व्यजिको नाि, थर , ठेगाना िथा अन्य यििरर् स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

(४) लबिार्, उिरुी िा यफरार्–प्रलिउिर ललखि र्िाय गनय ल्याउने िा न्याययक सलिलििा कुनै कागि गनय 
आउनेले लनिको नाि, थर र ििन खलेुको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कल पेश गनुयपनेाः उिरुी िा यफरार्–प्रलिउिर / प्रलििार् र्िाय गनय ल्याउनलेे यिपिीको लालग उिरुी 
िथा प्रलििार्को नक्कल िथा संलग्न ललखि प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुयपछय । 

१९. उजुिी वा फििाद–प्रलिउत्ति / प्रलिवाद संशोिनाः (१) उिरुी िा यफरार्–प्रलिउिर / प्रलििार् 
ललखि र्िाय गनय ल्याउने पिले सलिलििा र्िाय भइसकेको उिरुी िा यफरार्–प्रलिउिर / प्रलििार् 
ललखििा लेखाइ िा टाइप िा िदु्रर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नछे । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्निा िाग बिोजिि सच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रलििार्िा गरीएको िाग 
िा र्ािीिा िलुभिु पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको रे्खेिा 
उिरुी प्रशासकले सो बिोजिि सच्याउन दर्न सक्नछे । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि संशोिन भएिा  सो को िानकारी उिरुीको अको पिलाइय दर्नपुनेछ । 

 
पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख  

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि उिरुी िा यफरार् िा लबिार् र्िाय 
भएपलछ बयढिा र्इुय दर्न लभत्र प्रलिबार्ीका नाििा प्रचललि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए सोयह 



बिोजिि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्िि ििा कायायलय िाफय ि उि म्यार् िा 
सूचना िािेल गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िा सूचना िािेल गर्ाय र्फा ९ बिोजििको उिरुी िथा उि 
उिरुी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रलिललपी सिेि संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीलाइय म्यार् 

दर्नपुर्ाय प्रिार् कागिको नक्कल कुनै एक िना िलु प्रलिबार्ीलाइय पठाइय बााँकीको म्यार्िा 
प्रिार् कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा लेजख पठाउनपुनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायलयले बयढिा ३ दर्न लभत्र िािेल गरी 
िािेलीको व्यहोरा खलुाइय न्याययक सलिलििा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िािेल हनु नसकेिा रे्हाय बिोजििको यिद्यिुीय िाध्यि िा 
पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल गनुयपनेछाः  

(क) म्यार् िािेल गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयिेल िा अन्य कुनै अलभलेख हनु सक्न े
यिद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलिबार्ीले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सक्न ेिनालसब आिार छ भने्न रे्जखएिा 
न्याययक सलिलिको लनर्ययबाट कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर िा 
स्थानीय एफ.एि. रेलियो िा स्थानीय टेलललभिनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हनु सक्ने िनालसब 
कारर् रे्जखएिा न्याययक सलिलिको आरे्शबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय िाफय ि । 

(६) यस ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोजििको ढाँचािा िारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोजिि ििा कायायलय िाफय ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बजन्िि 

ििाको अध्यि िा सर्स्य िथा कजम्ििा र्इुयिना स्थानीय भद्र भलार्िी रोहिरिा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ रीिपूियकको 
िािेल भएको छ िा छैन िाँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सजचिको प्रलििेर्न सिेि ललइय 
रीिपूियकको रे्जखए लिलसल सािेल राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्यार् िािेल गनय 
लगाइय िािेली प्रलि लिलसल सािेल राख्नपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय सम्बजन्िि कियचारीले बर्लनयि राजख कायय गरेको रे्जखए 
उिरुी प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइय न्याययक सलिलि सिि प्रलििेर्न पेश गनुयपनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजििको प्रलििेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए न्याययक सलिलिले सम्बजन्िि 
कियचारी उपर कारिाहीको लालग गाउँ काययपाललका सिि लेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३. िारेखिा राखू्नपनेाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि उिरुी िा यफरार्/ लबिार् र्िाय गरेपलछ 
उिरुीकिाय िार्ी लाइय र र्फा १६ बिोजिि प्रलिउिर / प्रलििार् र्िाय गरेपलछ प्रलिबार्ीलाइय िारेख 
िोयक िारेखिा राख्नपुछय । 

 (२)  उिरुी िा यफरार् / लबिार्का पिहरूलाइय िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररन ेकािको 
व्यहोरा िारेख भपायइय िथा िारेख पचायिा खलुाइय उिरुी िा यफरार् / लबिार्का सबै पिलाइय 
एकै लिलानको लिलि िथा सिय उल्लेख गरी एकै लिलानको िारेख िोक्नपुछय । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजिि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजिर नभए पलन िोयकएको कायय 
सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा हाजिर भएको पिलाइय िारेख िोयक सियिा हाजिर 



नभइय पलछ हाजिर हनु े पिलाइय अजघ हाजिर भइय िारेख लान े पिसँग एकै लिलान हनुेगरी 
िारेख िोक्नपुछय । 

(४)  यस र्फा बिोजिि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका पिहरूलाइय साथै राजख न्याययक 
सलिलिले उिरुी िा यफरार् / लबिार्को कारिाही गनुयपछय । 

(५)  उपर्फा (४) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन िोयकएको िारेखिा कुनै पि उपजस्थि 
नभए पलन न्याययक सलिलिले लबिार्को यिषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैन । 

२४. न्याययक सलिलिको लनर्यय बिोजिि हनुाेः न्याययक सलिलिले म्यार् िािेली सम्बन्ििा प्रचललि कानून 
िथा यस ऐनिा लेजखए रे्जख बाहेकको यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया लनिायरर् गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्-५ 

सनुिाइय िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 
२५. प्रारजम्भक सनुिाइयाः (१) िेललिलाप केन्द्रबाट लबिार् लनरुपर् हनु नसकी सलिलििा आएका लबिार् 

प्रलििार् र्िाय िा बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको लालग पेश भएको लबिार्िा 
उपलब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काल लनर्यय गनय सयकन ेभएिा न्याययक सलिलिले लबिार् पेश भएको 
पयहलो सनुिाइयिा नै लनर्यय गनय पलन सक्नछे । 

(२) न्याययक सलिलि सिि पेश भएको लबिार्िा उपर्फा (१) बिोजिि ित्काल लनर्यय गनय सयकन े
नरे्जखएिा न्याययक सलिलिले रे्हाय बिोजििको आरे्श गनय सक्नेछाः- 
(क) लबिार्िा िखु नलिलेको कुरािा यकीन गनय प्रिार् बझु्न ेिा अन्य कुनै कायय गने; 

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

(ग) िेललिलापका सम्बन्ििा लबिार्का पिहरूसँग छलफल गने; िथा िेललिलापका लालग 
सम्बजन्िि ििा कायायलयिा गदठि िेललिलाप केन्द्रिा पठाउन े

(घ) लबिार्का पि उपजस्थि भएिा सनुिुाइको लालग िारेख िथा पेजशको सिय िाललका 
लनिायरर् गने । 

(३) उपर्फा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन न्याययक सलिलिले स्थानीय ऐनको 
र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको उिरुीिा िेललिलापको लालग सम्बजन्िि ििा 
कायायलयिा गदठि िेललिलाप केन्द्रिािा पठाउन ेआरे्श गनुयपनेछ । 

२६. प्रिार् र्ाजखल गनेाः बार्ी िा प्रलिबार्ीले कुनै नयाँ प्रिार् पेश गनय अनिुलि िाग गरी लनिेर्न पेश 
गरेिा उिरुी प्रशासकले सोही दर्न ललन सक्नछे । 

२७. ललखि िाचँ गनेाः (१) न्याययक सलिलिले उिरुीिा पेश भएको कुनै  
२८. ललखिको सत्यिा परीिर् गनय रेखा िा हस्िािर यिशेषज्ञलाइय िाँच गराउन िरूरी रे्खेिा सो 

ललखिलाइय असत्य भने्न पिबाट परीिर् र्स्िरु र्ाजखल गनय लगाइय रेखा िा हस्िािर यिशेषज्ञबाट 
ललखि िाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय िनालसब िायफकको सिय िोकी आरे्श गनुयपनेछ र सिय 
लभत्र िाँच सम्पन्न हनुको लालग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय ललखि असत्य ठहरीएिा ललखि सत्य रहेको भने्न पिबाट  
    लागेको र्स्िरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्िरु र्ाजखल गने पिलाइय भराइय दर्नपुछय । 

२९. सािी बझु्नाेः (१) न्याययक सलिलिबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श 
गनुयपनेछ । साछी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्न ुपने ।  



(२) उपर्फा (१) बिोजिि आरे्श भएपलछ उिरुी प्रशासकले उिरुीको पिलाइय आरे्शिा उल्लेख 
भएको लिलििा सािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

(३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्निा आफ्नो सािी न्याययक सलिलि सिि उपजस्थि गराउन ु
सम्बजन्िि पिको र्ाययत्ि हनुेछ। 

३०. न्यालयक सलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
िापलन नाबालक िा अशि िा िृध्र्िधृ्र्ा पि रहेको उिरुी िा यफरार्/लबिार्िा साजि बकपत्रको 
लालग िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगराइएको सािीलाइय न्याययक 
सलिलिले म्यार् िोयक न्याययक सलिलिको िफय बाट जिकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि सािी जिकाउँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् िारी गनुयपनेछ र उिरुी 
िा  यफरार्/लबिार्का पिहरूलाइय सिेि सोयह लिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

३१. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उिरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लालग िोयकएको दर्न पिहरूसगँ 
लनिहरूले उपजस्थि गराउन ल्याएका साजिको नािािली ललइय न्याययक सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको लालग िोयकएको िारेखको दर्न उिरुीका सबै पिले सािी उपजस्थि गराउन 
ल्याएको भए कायायलय खलु्नासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन नल्याएको भए 
दर्नको बाह्र बिेपलछ न्याययक सलिलिले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३२. बन्रे्ि गनय सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उिरुी िा यफरार्/ लबिार्को यिषयिस्ि ु भन्र्ा 
फरक प्रकारको िथा सािी िा उिरुीको पिलाइय अपिालनि गने िा जिझ्याउने िा अनजुचि प्रकारको 
प्रश्न सोलिएिा सलिलिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइय बन्रे्ि गनय सक्नछे। 

(२) नाबालक िा िृध्र् िा असि िा लबरािीले सािी बक्नपुने भइय त्यस्िो उिरुी िा यफरार् / 
लबिार्िा कुनै पिको उपजस्थलि िा अन्य कुनै िनालसब कारर्ले सािीलाइय बकपत्र गनय अनजुचि 
र्बाि परेको िा पने प्रबल सम्भािना रहेको छ भने्न न्याययक सलिलिलाइय लागेिा न्याययक 
सलिलिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलिलाइय बन्रे्ि गरी लनिले सािीले नरे्ख्न े गरी िात्र 
उपजस्थि हनु आरे्श गनय सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि आरे्श गरेिा सािीले नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थि हनुे व्यिस्था लिलाउन े
र्ाययत्ि  

     न्याययक सलिलिको हनुछे । 
 (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजिि गर्ाय न्याययक सलिलिले उिरुी िा यफरार् / लबिार्सँग सम्बजन्िि  
   आिश्यक प्रश्न ियार गरी न्याययक सलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नछे । 

३३. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगािी हप्ताको लालग 
पेशी िोयकएको लबिार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लालग पेशी 
िोयकएका लबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूची संयोिकले र लनिको अनपुजस्थलििा लनिले जिम्िेिारी िोकेको 
सलिलिको सर्स्यले प्रिाजर्ि गनुयपनेछ। 

३४. रै्लनक पेशी सूचीाः (१) उिरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 
लबिार् हरूको िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउनपुनेछ 
िथा एक प्रलि न्याययक सलिलिका सर्स्यहरूलाइय उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजििको सूचीिा लबिार्हरू उल्लेख गर्ाय उिरुी िा यफरार् /लबिार् र्िायको 
आिारिा रे्हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 
(क) नाबालक पि भएको उिरुी िा यफरार् /लबिार्; 



(ख) शारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको उिरुी िा यफरार् /लबिार्; 

 (ग) सिरी िषय उिेर परुा भएको िृध्र् िा िधृ्र्ा पि भएको उिरुी िा यफरार् /लबिार्; िथा 
 (घ) उिरुी िा यफरार् /लबिार् र्िायको क्रिानसुार पयहले र्िाय भएको लबिार् । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सूची ियार गर्ाय िलु्ििीबाट िागेका िथा सिोच्च अर्ालि, उच्च 
अर्ालि िथा जिल्ला अर्ालिबाट पनुाः इन्साफको लालग प्राप्त भइय र्िाय भएको उिरुी िा यफरार् 
/लबिार्को हकिा शरुूिा न्याययक सलिलििा र्िाय भएको लिलिलाइय नै र्िाय लिलि िालन क्रि 
लनिायरर् गनुयपनेछ । 

(४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै न्याययक सलिलिले लबिार्को सनुिाइय र कारिाही 
िथा यकनारा गनुयपनेछ । 

३५. उिरुी प्रशासकको जिम्िेिारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका लबिार्हरू कायायलय खलेुको एक घण्टा 
लभत्र न्याययक सलिलि सिि सनुिाइयको लालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए पलछ 
न्याययक सलिलिबाट यफिाय बजुिललइय सरुजिि राख्न ेजिम्िेिारी उिरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३६. प्रिार् सनुाउन सक्नाेः न्याययक सलिलिले र्फा २५ बिोजिि िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि 
सबै पिलाइय अको पिले पेश गरेको प्रिार् एिि ्कागिाि रे्खाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बारेिा अको 
पिको कुनै कथन रहेको भए ललजखि बयान गराइय लिलसल सािेल गराउन सक्नेछ । 

३७. लबिार्को सनुिाइय गनेाः (१) न्याययक सलिलिले र्िैु पिको कुरा सनुी लनिहरूको उिरुी िा यफरार् 
/लबिार्को सनुिाइय िथा लनर्यय गनुयपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सनुिाइय िथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजिि लबिार्को सनुिाइय गर्ाय इिलास कायि गरी सनुिाइय गनय िनालसि 
रे्जखएिा सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

िर र्बैु पिको भनाइ िथा जियकर सनु्नलाई उपर्फा ३ अनसुारको इिलास कायि गनय बािा 
हनुे छैन । 

३८. बन्र् इिलासको गठन गनयसक्न े(१) न्याययक सलिलिले ियहला िथा बालबाललका सिािेश रहेको 
िथा आिश्यक रे्खेको अन्य उिरुी िा यफरार् /लबिार्को सनुिाइयको लालग बन्र् इिलास कायि गरी 
सनुिाइय गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा लबिार्का पि िथा अन्य सरोकारिाला बाहेक अन्य 
व्यजिलाइय इिलासिा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुयपनेछ । 

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

३९. बन्र् इिलास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हेररएका उिरुी िा यफरार् 
/लबिार्हरूको कागिािको प्रलिललयप बार्ी, प्रलििादर् र लनिको यहििा असर परेको कुनै सरोकारिाला 
बाहेक अरू कसैलाइय उपलब्ि गराउन ुहुँरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको लबिार्को िथ्य खलुाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेर् हनु 
दर्न ुहुरैँ्न । 

(३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन न्याययक सलिलिले पिको गोपलनयिा िथा 
यहििा प्रलिकुल प्रभाि नपने गरी सिाचार संप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 



४०. थप प्रिार् बझु्नाेः उजुिी वा फििाद /लबिार्को सनुिाइयको क्रििा लबिार्को कुनै पिको 
अनरुोििा िा लबिार् सनुिाइयको क्रििा न्याययक सलिलि आफैले थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उिरुी िा 

यफरार् /लबिार्का पिहरूलाइय थप प्रिार् पेश गनय पेश गने िारेख िोकी आरे्श गनय सक्नेछ । 

४१. स्िाथय बाजिएको लबिार् हेनय नहनुाेः (१) न्याययक सलिलिको सर्स्यले रे्हायका लबिार्को कारिाही 
र यकनारािा संलग्न हनुहुुरैँ्नाः- 

(क) आफ्नो िा नजिकको नािेर्ारको हक यहि िा सरोकार रहेको लबिार्; 

 स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोिनको लालग "नजिकको नािेर्ार" भन्नाले अपिुाली पर्ाय 
कानून बिोजिि अपिुाली प्राप्त गनय सक्ने प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा, िाइि,ु 
सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पलि िा पत्नी िफय का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाि,ु 
साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, लभनाि,ु बयहनी ज्िाइ,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी 
बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकासगोलिा रहेको पररिारको सर्स्य सम्िनपुछय । 

(ख) लनिले अन्य कुनै हैलसयििा गरेको कुनै कायय िा लनि संलग्न रहेको कुनै यिषय सिािेश 
रहेको कुनै उिरुी िा यफरार् /लबिार्; 

(ग) कुनै यिषयिा लनिले लबिार् चल्ने िा नचल्ने यिषयको छलफलिा सहभागी भइय कुनै 
राय दर्एको भए सो यिषय सिािेश रहेको उिरुी िा यफरार् /लबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आिारभिू रूपिा लनि र लनिको एकाघर संगोलका पररिारका 
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाजिएको उिरुी िा यफरार् /लबिार् । 

(२) उपर्फा (१) बिोजििको कुनै अिस्था रे्जखएिा िनु सर्स्यको  
    त्यस्िो अिस्था पछय उि सर्स्यले उिरुी िा  यफरार् /लबिार् हेनय   
    नहनुे कारर् खलुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 
(३) उपर्फा (१) को प्रलिकुल हनुे गरी कुनै सर्स्यले कुनै उिरुी िा यफरार् /लबिार्को कारिाही र 

यकनारािा सहभागी हनु लागेिा लबिार्को कुनै पिले आिश्यक प्रिार् सयहि उिरुी िा यफरार् 
/लबिार्को कारिाही यकनारा नगनय लनिेर्न दर्न सक्नछे  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही 
स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार  

  हनुेछ । 

(४) उपर्फा (३) अनसुार लबिार् लनरुपर् हनु नसक्न ेअिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र 

(७) को ब्यबस्था अनसुारको सभाले िोकेको सलिलिले काि कािवाही र यकनारािा गनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाय सभाले उिरुी िा यफरार् /लबिार्का पिहरूलाइय सोही उपर्फा 

बिोजिि गदठि सलिलिबाट लबिार्को कािवाही यकनारा हनुे कुराको िानकारी गराइय उि 
सलिलि सिि उपजस्थि हनु पठाउन ुपनेछ । 

 
 

पररच्छेर्-६ 

लनर्यय र अन्य आरे्श 

४२. लनर्यय गनुयपनेाः (१) न्याययक सलिलिले सनुिाइयको लालग पेश भएको उिरुी िा यफरार् /लबिार् हेर्ाय 
कुनै प्रिार् बझु्नपुने बाँयक नरयह उिरुी िा यफरार् /लबिार् यकनारा गने अिस्था रहेको रे्जखएिा सोही 
पेशीिा उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा लनर्यय गनुयपनेछ । 



(२) उपर्फा (१) बिोजिि लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय यकिाबिा लेखी न्याययक सलिलििा 
उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजिि गरिएको लनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचललि कानून बिोजिि 
खलुाउनपुने यििरर् खलेुको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लिलिले बयढिा साि दर्न लभत्र ियार गरी 
लिलसल सािेल राख्नपुछय। 

(४) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसब 

कारर्ले गर्ाय सोही दर्न लबिार् लनर्यय गनय नसक्न ेभएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको लालग 
अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ । 

४३. लनर्ययिा खलुाउनपुनेाः (१) न्याययक सलिलिले र्फा ४१ बिोजिि गरेको लनर्ययको पूर्यपाठिा यस 
र्फा बिोजििका कुराहरू खलुाइय अनसूुची-७ बिोजििको ढाँचािा ियार गनुयपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि पूर्यपाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको जियकर, लनर्यय गनुयपने 
रे्जखएको यिषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यिषय खलुाउनपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा उल्लेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेि खलुाउनपुनेछाः- 
(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) उिरुी िा यफरार् /लबिार्को कुनै पिले कानून व्यिसायी राखेको भएिा लनिले पेश 

गरेको बहस नोट िथा बहसिा उठाइएका िलु यिषयहरु; 

(ग) लनर्यय गनयको लालग आिार ललइएको प्रिार्का साथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा 
त्यसको यिश्लषेर्; 

(घ) लनर्यय कायायन्ियन गनयको लालग गनुयपने यिषयहरूको लसललसलेिार उल्लेखन सयहिको 
िपलसल खण्ि; िथा 

(ङ) लनर्यय उपर पनुरािेर्न लाग्ने भएिा पनुरािेर्न लाग्ने जिल्ला अर्ालिको नाि र के कलि 
दर्नलभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो सो सिेि ।  

(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उल्लेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु सिेि लनर्ययिा खलुाउन    
    सक्नछेाः- 

(क) सािी िा सियलिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरेको भए सो निीरको यििरर् र उिरुी िा यफरार् 
/लबिार् िा उि निीरको लसध्र्ान्ि के कुन आिारिा लागू भएको हो अथिा लागू 
नभएको हो भने्न कारर् सयहिको यिश्लषेर्; 

(ग) लनर्ययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्न ु भराउन ु पने भएको भए कसलाइय के कलि भराइय 
दर्नपुने हो सोको यििरर्; िथा 

(घ) उिरुी िा यफरार् /लबिार्को क्रििा कुनै िालसािान िा प्रिार्को रुपिा केही िस्ि ु
न्याययक सलिलि सिि पेश भएको भए सो िालसािान िा िस्िकुो हकिा के गने हो भने्न 
यिषय । 

४४. प्रारजम्भक सनुिाइयिा लनर्यय हनुसक्नाेः (१) न्याययक सलिलिले पयहलो सनुिाइयको लालग पेश भएको 
अिस्थािा नै उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा थप प्रिार् बजुिरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा 
हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलिलिको िेत्रालिकार नरहेको कारर्ले उिरुी िा यफरार् /लबिार् लनर्यय गनय 
नलिल्ने रे्खेिा पयहलो सनुिाइयिा नै लनर्यय गनय सक्नछे । 



(२) उपर्फा (१) बिोजििको लनर्यय िेत्रालिकारको अभाि रहेको कारर्ले भएको अिस्थािा 

िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा अन्य स्थानीय िह िा अन्य लनकायिा उिरुी िा 
यफरार्/लबिार् गनय िान ुभलन सम्बजन्िि पिलाइय  िानकारी दर्न ुपनेछ । 

४५. लनर्यय संशोिनाः (१) न्याययक सलिलि सिि उिरुी िा यफरार् /लबिार्को पि िा कुनै 
सरोकारिालाले उिरुी िा यफरार्/लबिार्को लनर्ययिा भएको कुनै लेखाइयको त्रटुी संशोिन गरी पाउन 
जियकर ललइय लनर्ययको िानकारी भएको पैंलिस दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नछे ।  

(२)  उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न परी न्याययक सलिलिले हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट 
लनर्ययको िूल आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खिा गरी लनिेर्न बिोजिि लनर्यय 
संशोिन गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजििको आरे्श िूल लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा ललइनछे । 

४६. लनर्ययिा हेरफेर गनय नहनुाेः (१) न्याययक सलिलिका सर्स्य अथिा अरु कसैले पलन न्याययक 
सलिलिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपलछ लनर्ययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हुँरै्न । 

(२)  कसैले उपर्फा (१) बिोजिि को कसरु गने कियचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको लालग 
सम्बजन्िि लनकायिा लेखी पठाउनपुनेछ ।  

४७. लनर्यय भएपलछ गनुयपने काििायहाः (१) उिरुी प्रशासकले न्याययक सलिलिबाट लनर्यय भएपश्चाि 
लनर्यय यकिाबिा न्याययक सलिलिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिाब र 
लिलसल जिम्िा ललनपुछय । 

(२)  यस ऐन बिोजिि लनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपलछ उिरुी 
प्रशासकले लनर्ययको कायायन्यिय गनयका लालग ित्काल गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी 
लिलसल अलभलेखको लागी पठानपुछय । 

४८. लनर्यय गनयपने अिलिाः (१) न्याययक सलिलिले प्रलििार् र्ाजखल भएको िा बयान गनुयपनेिा 
प्रलिबार्ीको बयान भएको लिलिले िथा प्रलििार् र्ाजखल नभएको िा बयान नभएकोिा सो हनुपुने 
म्यार् भिुान भएको लिलिले नब्बे दर्नलभत्र उिरुी िा यफरार्/लबिार्को अजन्िि लनर्यय गनुयपनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोजििको सियािलि गर्ना गर्ाय िेललिलापको लालग पठाइयएको उिरुी िा 
यफरार्/लबिार्को हकिा िेललिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइय अिलि गर्ना गनुयपनेछ । 

(३)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उिरुी िा यफरार्/लबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् 
िथा परुा गनुयपने प्रयक्रया बाँयक नरही उिरुी िा यफरार्/लबिार्को लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए 
सो पगेुको पन्र दर्नलभत्र अजन्िि लनर्यय गनुयपनेछ । 

४९. अन्िररि संरिर्ात्िक आरे्श िारी गनय सयकनाेः  
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि खण्ि (क) रे्खी )ङ( सम्िका उल्लेजखि 
यिषयिा लनिेर्कले लनिेर्न पेश गरेिा, लनिेर्कको लनिेर्नका आिारिा लनिेर्कलाई परेको िा पनय 
सक्न े नकरात्िक प्रभाि, लनिको अिस्था, र बस्िगुि पररस्थीलिको प्रारजम्भक छानयिन िथा 
िलु्याकंन गरर न्याययक सलििीले ित्काल संरिर्ात्िक अन्िररि आरे्श िारी गनय सक्नेछ । 
न्याययक सलिलिले िारी गने अन्िररि संरिर्ात्िक अन्िररि आरे्श अनसूुची ८ िा उल्लेख गरे 
बिोजिि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

न्यालयक सलिलिको सजचिालय 



५०. न्यालयक सलिलिको सजचिालयाः (१) न्याययक सलिलिको काययसम्पार्नलाइय सहजिकरर्ा गनय एक 
सजचिालय रहने छ  

(२) उपर्फा (१) ििोजििको सजचिालयिा काययपाललकाले आिश्यिा अनसुार उिरुी प्रशासक, 
अलभलेख प्रशासक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सजचिालयको 
काययसम्पार्नलाइय व्यिजस्थि गनय सजचिालय अन्िगयि उिरुी िा यफरार् /लबिार् शाखा/ फाटँ 
िथा अलभलेख शाखा /फाँट रहन सक्नेछ । 

५१. उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भए रे्जख बाहेक उिरुी 
प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकार रे्हाय बिोजिि हनुेछाः 
(क) पेश भएका उिरुी िा यफरार्/लबिार्,/प्रलििार् र अन्य ललखिहरु िाँच गरी रीि पगेुको भए 

कानून बिोजिि लाग्न ेर्स्िरु ललइय र्िाय गने र र्िाय गनय नलिल्न ेभए कारर् िनाइय र्रपीठ 
गने; 

(ख) उिरुी िा यफरार्/लबिार्,/प्रलििार्िा प्रिार्को लालग पेश भएका नक्कल कागिलाइय सक्कलसगँ 
लभिाइय दठक रे्जखएिा प्रिाजर्ि गने र लिलसल सािेल राख्न े िथा सक्कलिा केयह कैयफयि 
रे्जखएिा सो िनाइय सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेश भएका ललखि साथ संलग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ िा छैन भए ठीक छ 
िा छैन िाँच्न;े 

(घ) न्याययक सलिलिको आरे्शले जिकाउनपुने प्रलिबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् 
िारी गने; 

(ङ) उिरुी िा यफरार्/लबिार्का पिलाइय िारेख िा पेशी िारेख िोक्न;े 

(च) न्याययक सलिलि सिि पेश हनुपुने लनिेर्न र्िाय गरी आरे्शको लालग न्याययक सलिलि सिि 
पेश गने; 

(छ) कानून बिोजिि िारेस ललने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्न ेलनिेर्न ललइय आिश्यक कारिाही गने; 

(ि) न्याययक सलिलिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउन;े 

(ि) न्याययक सलिलििा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्न,े भपायइय गने लगायिका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानसुार न्याययक सलिलिको िफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) न्याययक सलिलिको आरे्शले िािेल गनुयपने म्यार् िािेल गनेगराउन,े िािेल भएको म्यार्को 
िािेली िाँची रीिपूियकको नभए पनुाः िारी गने िथा अन्य अर्ालि िा लनकायबाट प्राप्त भएको 
गाउँपाललका/नगरपाललकाले िािेल गररदर्नपुने म्यार् िािेल गने गराउन;े 

(ठ) लनर्यय यकिाब र उिरुी िा यफरार्/लबिार्को लिलसल जिम्िा ललन;े 

(ि) न्याययक सलिलििा र्िाय भएका यििार् िथा लनिेर्न लगायिका कागिािको अलभलेख ियार 
गने र िालसक िा िायषयक प्रलििेर्न पेश गनुयपने लनकाय सिि प्रलििेर्न ियार गरी 
संयोिकबाट प्रिाजर्ि गराइय सम्बजन्िि लनकायिा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिरुीका लिलसलिा रहेका कागिािको रीिपूियक नक्कल दर्न;े 

(र्) जिल्ला अर्ालििा पनुरािेर्न लाग्न ेगरी लनर्यय भएका यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् िारी गरी 
िािेल गनेगराउन;े 

(ि) अर्ालि िा अन्य कुनै लनकायिा यििार्को लिलसल िा कुनै कागिाि पठाउनपुने भएिा 
न्याययक सलिलिलाइय िानकारी गराइय लिलसल िा कागिाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपलछ 
कानून बिोजिि सरुजिि राख्न ेव्यिस्था लिलाउन;े 

(ि) लनर्यय यकिाब जिम्िा ललन;े िथा 



(थ) पेश भएका लनिेर्न लगायिका कागिाििा न्याययक सलिलिबाट आरे्श हनुपुने िा लनकासा 
ललनपुनेिा न्याययक सलिलि सिि पेश गने । 

५२. अलभलेख प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भए बाहेक अलभलेख 
प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकार रे्हाय बिोजिि हनुेछाः 
 (क) लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीाः 
(२) लनर्यय बिोजिि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइयभराइय दर्नपुने लगायिका लनर्यय 

कायायन्ियनका लालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनर्यय कायायन्ियनको अलभलेख राखी कानून 
बिोजिि यििरर् पठाउनपुने लनकायहरुिा यििरर् पठाउन;े 

(३) लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस ललन,े सकार गराउने, गजु्रकेो 
िारेख थिाउने लगायिका काययहरु गने; 

(४) न्याययक सलिलिको आरे्शले रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ालि िा लनकायबाट रोक्का भै आएको 
िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाजखल चलान गनुयपने भए सो गने;            

(५) लनर्यय बिोजिि लललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुयपने भए सो सिेि गने; िथा 
(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा न्याययक सलिलि 

सिि पेश गरी आरे्श बिोजिि गने । 

 (ख) अलभलेख संरिर् सम्बन्िीाः 
(१) अलभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनर्यय भएका लिलसल सरुजिि राख्न ेर कानून बिोजिि सिाउन 

पने कागिहरु सिाउन;े 

(२) लनर्यय भएका लिलसलहरुिा कागिाि िाँच गरी र्रुुस्ि रहे नरहेको हेने र लिलसल कानून 
बिोजिि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजिि सिाउने कागिको यििरर् ियार गरी सो यििरर् सरुजिि रहने व्यिस्था गने; 

(४) अलभलेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसलहरुको सालबसाली अलभलेख राख्न े र आिश्यकिानसुार 
यििरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ालि िा लनकायबाट अलभलेखिा रहेको लिलसल िा कुनै कागिाि िाग भै आएिा 
रीिपूियक पठाउन ेर यफिाय प्राप्त भएपलछ रीिपूियक गरी सरुजिि राख्न े। 

५३. उिरुी प्रशासक िा अलभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनिेर्नाः (१) यस ऐन बिोजिि उिरुी 
प्रशासक िा अलभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श िा कारिाही उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श िा 
कारिाही भएको पाँच दर्नलभत्र न्याययक सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

(२)   न्याययक सलिलिले उपर्फा (१) बिोजिि पेश भएको लनिेर्न उपर सनुिुाइय गरी लनिेर्न पेश 
भएको बयढिा साि दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

(३)   उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न उपर 
आरे्श िा लनर्यय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए सो बिेुर िात्र लनर्यय िा आरे्श गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेललिलाप सम्बन्िी व्यिस्था 
५४. लिलापत्र गराउनाेः (१) न्याययक सलिलिले प्रचललि कानून बिोजिि लिलापत्र हनु सक्ने िनुसकैु 

उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा लिलापत्र गराउन सक्नेछ । 

(२) यििार्/िदु्धाका पिहरूले लिलापत्रको लालग अनसूुची-९ बिोजििको ढाँचािा लनिेर्न दर्एिा 
सलिलिले उिरुीिा लिलापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा लिलापत्र गराइदर्नेछ । 



(३) उपर्फा (२) बिोजिि पिहरूले दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा न्याययक सलिलिले र्िैु पिलाइय सनुाइय 
त्यसको पररर्ाि सम्िाइय पिहरूको लिलापत्र गने सम्बन्ििा सहिलि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ। 

(४) उपर्फा (३) बिोजिि सनुाउँर्ा पिहरूले लिलापत्र गनय िञु्जर गरेिा न्याययक सलिलिले पिहरूको 
लनिेर्निा उल्लेख भएको व्यहोरा बिोजििको लिलापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजििको लिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबाँची सनुाइय लिलापत्र गनय िञु्जर 
भएिा पिहरूको सयहछाप गराइय न्याययक सलिलिका सर्स्यहरूले लिलापत्र कागि अनसूुची-१० 
बिोजििको ढाँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रलि न्याययक सलिलिले अलभलेखको लालग लिलसलिा 
राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीलाइय दर्नपुनेछ । 

५५. िेललिलाप गराउन सक्नेाः (१) न्याययक सलिलिले प्रचललि कानून बिोजिि लिलापत्र गनय लिल्न े  
उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा पिहरू बीच िेललिलाप गराउन सक्नछे । 

(२) पिहरूले िनुसकैु िहिा यिचारािीन रहेको प्रचललि कानूनले िेललिलापको िाध्यिबाट सिािान 
गनय सयकने यििार् /िदु्धािा यििार्का पिले संयिु रूपिा न्याययक सलिलि सिि लनिेर्न दर्न 
सक्नेछन ्। 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि लनिेर्न दर्एकोिा िेललिलापबाट उिरुीको लनरोपर् हनु उपयिु रे्जखएिा 
न्याययक सलिलिले त्यस्िो उिरुी िा यफरार् /लबिार् िेललिलापको िाध्यिबाट लनरोपर् गनय 
आरे्श लेजख र्बैु पिले लनिेर्न दर्ई िाग गरे सम्बजन्िि ििाको िेललिलाप केन्द्रिा पठाउन सक्नछे 
। 

(४) उपर्फा (३) बिोजििको आरे्शपलछ िेललिलाप सम्बजन्ि कारिायह प्रारम्भ गरी पिहरू बीच 
सम्बजन्िि ििाको िेललिलाप केन्द्रले िेललिलाप गराइय िेललिलाप भएको व्यहोरा लेखी न्याययक 

सलिलि सिि पेश गनुय पनेछ दर्नपुनेछ । 

(५) िेललिलाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोजिि हनुेछ । 

५६. उिरुी लनर्यय गनेाः (१) न्याययक सलिलिले यस ऐन बिोजिि िेललिलापको िाध्यिबाट उिरुीको 
लनरोपर् गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेललिलापको िाध्यिबाट उिरुी िा यफरार् /लबिार्को लनरोपर् हनु 
नसकेिा पिहरूलाइय उिरुीको पेशी िारेख िोयक कानून बिोजिि कारिाही गरी सनुिाइय िथा लनर्यय 
गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोजििको उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा िेललिलाप िा लिलापत्र हनु नसकेिा न्याययक सलिलिले 
स्थानीय ऐनको र्फा ४९(४) बिोजिि प्रलििार्ी हाँजिर भएको लिलिले ३ ियहना लभत्रिा 
अलिकार िेत्र रहेको अर्ालििा िान ेभलन सनुाइय दर्नपुनेछ । 

५७. िेललिलाप िा लिलापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन कुनै 
उिरुीिा लिलापत्र गराउँर्ा उिरुीको प्रकृलि िा लिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइय 
चलेको कुनै यििार् िा साियिलनक िथा सरकारी सम्पजि िा यहििा असर पने रे्जखएिा न्याययक 
सलिलिले त्यस्िो यििार्िा लिलापत्र गराउनछैेन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लिलापत्र गनय चाहेिा भने लिलापत्र 
गराइय दर्नपुनेछ । 

५८. िेललिलापको लालग प्रोत्साहन गनेाः (१) न्याययक सलिलि सिि सनुिाइयको लालग पेश भएको 
उिरुीिा िेललिलाप हनुसक्ने सम्भािना रहेको रे्खेिा न्याययक सलिलिले पिहरूलाइय िेललिलापको 
लालग िारेख िोक्न सक्नछे । 



(२) उपर्फा (१) बिोजििको िारेखको दर्न न्याययक सलिलिले िदु्धा िा यििार्का पि िथा यिपि, 
उपजस्थि भएसम्ि पिले पत्याइय साथै ललइ आएका अन्य व्यजि सिेि उपजस्थि गराइय 
िेललिलापको लालग छलफल गराइय पिहरूको बीचिा सहिलि भएिा सहिलि भए बिोजिि 
लिलापत्र कागि ियार गनय लगाइय लिलापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 

(३) उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा िोयकएको म्यार्िा सलिलि सिि उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि 
भएर पलन िारेख गिुारी िदु्धा िा यििार्िा िारेखिा नरहेको पि अथिा िदु्धा िा यििार्िा पि 
कायि नभएको भए िापलन यििार्को पेटबोलीबाट उिरुीको पि कायि हनुे रे्जखएको व्यजि 
सिेि िेललिलापको लालग उपजस्थि भएिा सलिलिले िेललिलाप गराइय लिलापत्रको कागि गराइय 
दर्नपुनेछ । 

५९. प्रारजम्भक सनुिाइय पूिय िेललिलापाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुिाइयको लालग न्याययक 
सलिलि सिि उिरुी िा यफरार् /लबिार् पेश हनुपूुिय उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा िेललिलाप हनुसक्न े
अिस्था रे्जखएिा िा पिहरूले सो व्यहोराको लनिेर्न ललइय आएिा लिलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागि 
ियार गरी न्याययक सलिलि सिि पेश गनयसक्नछे । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय लिलापत्रिा अजन्िि सहिलि निटेुको भए िापलन पिहरू 
िेललिलापको लालग प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा उिरुी प्रशासकले पिहरूको लनिेर्न ललइय 
उिरुी उिरुी िा यफरार्/लबिार्िा िेललिलापको लालग िेललिलापकिाय सिि पठाउने आरे्शको 
लालग न्याययक सलिलि सिि पेश गनयसक्नछे। 

६०. िेललिलापकिायको सूची ियार गनेाः (१) न्याययक सलिलिले िेललिलापको कायय गराउनको लालग 
ियहला सयहि ६ िनाको रे्हाय बिोजििको योग्यिा पगेुको व्यजिहरूको यििरर् खलुाइय सम्भायिि 
िेललिलापकिायको सूची ियार गनेछाः 

(क)  कजम्ििा स्नािक उजिर्य गरेको;  

(ख)  कुनै रािनीलिक र्ल प्रलि आस्था िाखे पलन रािनीलििा सयक्रय नरहेको; िथा 
(ग)  स्थानीय स्िरिा सिािसेिीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

(घ)  िेललिलापकिायको ४८ घण्टा िाललि ललइ िेललिलापकिायको कायय गरै् आएको  

(ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

(च) िाथी योग्यिािा िनु सकैु कुरा लेजखएको भएिा पलन िाललि ललइ हाल काि गरररहेकाको 
हकिा लनिलाइ लनरन्िरिा दर्न सयकने । 

(२) मूल िेललिलापकिायको सूची ियार गरेपलछ न्याययक सलिलिले सूची सभा सिि पेश गरी 
अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि सूची अनिुोर्न भएपलछ न्याययक सलिलिले साियिलनक िानकारीको लालग 
सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ िथा िेललिलापको लालग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइय सो सूची उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

६१. िेललिलापकिायको सूची अद्यािलिक गनेाः (१) न्याययक सलिलिले र्फा ५९ बिोजिि ियार भएको 
सूची प्रत्येक िषय अद्यािलिक गनुयपनेछ। 

(२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गरेको िेललिलापकिायको सूची न्याययक सलिलिले सभाबाट अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 



(३) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोजिि िेललिलापकिायको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा पगेुको 
व्यजिले न्याययक सलिलि सिि सूचीकृि गररपाउनको लालग अनसूुची-११ बिोजििको ढाँचािा 
लनिेर्न दर्नसक्नेछ । 

६२. िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउनाेः (१) न्याययक सलिलिले र्फा ६० बिोजिि िेललिलापकिायको 
सूची अद्यािलिक गर्ाय रे्हायको अिस्थाका िेललिलापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनछेाः- 

(क) लनिको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) लनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनिेर्न दर्एिा; 
(ग) लनिले नैलिक पिन रे्जखने फौिर्ारी अलभयोगिा सिाय पाएिा; 
(घ) लनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेि िा यिघटन भएिा; र 

(ङ) न्याययक सलिलिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि लनिलाइय सूचीबाट हटाउन ेलनर्यय 
गरेिा । 

(च)  वसाईं सराइ गरेिा । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेललिलापकिायहरूको नािािली न्याययक 
सलिलिले साियिलनक सूचनाको लालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६३. िेललिलापको लालग सियािलि िोक्नाेः (१) न्याययक सलिलिले यस ऐन बिोजिि िेललिलाको लालग 

िेललिलापकिाय पठाउँर्ा बयढिा दईु ियहना सम्िको सिय िोयक पठाउन सक्नेछ । 

(२) िेललिलापको लालग पठाउँर्ा सािान्यियााः ियढिा िीनिना बाट िेललिलाप गराउने गरी 
िोक्नपुनेछ ।   

६४. िेललिलापकिायको छनौटाः (१) न्याययक सलिलिले िेललिलाप गराउन े काययको लालग यििार्का 
पिहरूलाइय शरुुिा एक िना िेललिलापकिायको छनौट गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय पिहरूबीचिा एकिना िेललिलापकिायको लालग सहिलि नभएिा 
न्याययक सलिलिले पिहरूको सहिलििा लिन िना िेललिलापकिायको छनौट गनुयपनेछ। 

(३) पिहरूको बीचिा िेललिलापकिायको नाििा सहिलि हनु नसकेिा न्याययक सलिलिले 
िेललिलापकिायको सूचीिा रहेका िेललिलापकिायहरू िध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक िना 
िेललिलापकिाय छनौट गनय लगाइय िेस्रो िेललिलापकिाय छनौट गररदर्नपुनेछ । 

(४) उिरुी िा यफरार् /लबिार्का सबै पिको सहिलििा िेललिलापकिायको सूचीिा नरहेको यस ऐन 
बिोजिि िेललिलापकिाय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा संस्थाबाट िेललिलाप प्रयक्रया 
अगािी बढाउन सहिि भै ललजखि लनिेर्न दर्एिा न्याययक सलिलिले त्यस्िो व्यजि िा संस्थालाइय 
िेललिलापकिाय िोयकदर्नपुनेछ । 

६५. िेललिलापकिायको पररिियनाः (१) न्याययक सलिलिले रे्हायको अिस्था परर पिहरूले लनिेर्न 
दर्एको अिस्थािा िेललिलापकिाय पररिियन गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजिि िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिलििा िेललिलापकिाय हेरफेर गनय िञु्जर भएिा;  

(ग) उिरुी िा यफरार्/लबिार्को कुनै पिले िेललिलापकिाय प्रलि अयिश्वास रहेको ललजखि 
िानकारी गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्ले िेललिलापकिायले िेललिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा; 
(ङ) उिरुी िा यफरार्/लबिार्को यिषयिस्ििुा िेललिलापकिायको कुनै स्िाथय रहेको 

िेललिलापकिायले िानकारी गराएिा िा कुनै स्रोिबाट सलिलि सिि िानकारी भएिा; िथा 



(च) िेललिलापकिायले िेललिलापकिायको हैलसयिले काययगर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य प्रचललि 
कानून बिोजिि पालन गनुयपने आचरर् पालन नगरेिा । 

(२) िेललिलापकिाय पररिियनको कारर्ले िोयकएको सियिा िेललिलापको कायय सम्पन्न हनु नसक्न े
भएिा न्याययक सलिलिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नछे । 

६६. िेललिलापको लालग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) न्याययक सलिलिले कुनै उिरुी िेललिलापको लालग 
िेललिलापकिाय सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइय िेललिलापकिायको सम्पकय  उपलब्ि गराइय िेललिलापकिाय 
सिि उपजस्थि हनुे िारेख िोयक रे्हाय बिोजििको कागि साथै राजख लेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उिरुी िा यफरार् /लबिार्को सारसंिेप िा फोटोकपी िा िखु्य िखु्य कागिािको प्रलिललपी; 
(ख) उिरुी िा यफरार् /लबिार्को पि िा िारेस भए िारेसको नाि, थर, ििन र उपलब्ि 

भएसम्ि टेललफोन नम्बर, इयिेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय  यििरर्; िथा 
(ग) िेललिलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय। 

(२) िेललिलापकिायले सलिलि सिि िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) िेललिलापको लालग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उिरुी िा यफरार् /लबिार्को 
पिहरू सलिलि सिि उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

(४)  उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन िेललिलापकिायले िोयकएको सिय अगािै 
उिरुी िा यफरार् /लबिार् न्याययक सलिलि सिि यफिाय पठाउने लनर्यय गरेिा सो लनर्ययको 
िानकारी भएको साि दर्न लभत्र पिहरूलाइय सलिलि सिि उपजस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६७. िेललिलापिा अिलम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः (१) न्याययक सलिलिले पिहरूको सहिलििा 
िेललिलापको लालग छलफल गने िथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा 
िेललिलापकिायलाइय सोको िानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहिलििा िेललिलापकिायले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

(२) पिहरूलाइय उपर्फा (१) बिोजिि िेललिलापकिायले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा 
उपजस्थि हनुे र्ाययत्ि रहनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्ि पिहरूले परुा नगरेिा िेललिलापकिायले िेललिलापको प्रयक्रया 
बन्र् गरी न्याययक सलिलिलाइय सोको ललजखि िानकारी गराइय उिरुी िा यफरार् /लबिार्को 
कागिाि यफिाय पठाउनसक्नछे । 

(४) िेललिलापको क्रििा िेललिलापकिायले पिहरूबीचिा सहिकिायको भलूिका गनेछ र उि भलूिका 
लनिायह गने क्रििा लनिले पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूसँग सिेि एकल िा सािूयहक िािाय 
गनयसक्नेछाः 
(क) उिरुी िा यफरार् /लबिार् को यिषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पिले रोिेको व्यजि; 

िथा 
(ख) उिरुी िा यफरार् /लबिार्को यिषयिस्िकुो बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलार्िी । 

(५) िेललिलापकिायले पिहरूको सहिलििा पिहरूसँग रे्हाय बिोजिि िािाय गनयसक्नेछाः 
(क) पिहरूसँग एकल एकान्ििािाय; िथा 
(ख) टेललफोन िािाय, लभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािायलाप । 

(६) प्रचललि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यिपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहिलििा िेललिलापकिायले 
िेललिलापको कायययिलि लनिायरर् गनयसक्नेछ । 

६८. िेललिलापकिायको आचरर्ाः (१) िेललिलापकिायले रे्हाय बिोजििको आचरर् पालन गनुयपनेछाः- 
(क) िेललिलाप सम्बन्िी कारिाही लनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुयपने; 



(ख) कुनै पिप्रलि िकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्न ेिा राखेको रे्जखन ेकुनै आचरर् िा व्यिहार 
नगने; 

(ग) कुनै पिलाइय िर, त्रास, िकु्यान िा प्रलोभनिा पारी िेललिलाप गराउन नहनु;े 

(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा उिरुी िा यफरार्/लबिार्को कुनै पिसँग आलथयक 
कारोबारिा सँलग्न नहनु;े 

(ङ) िेललिलाप सम्बन्ििा बनकेो प्रचललि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यिपरीि 
आचरर् गनय नहनु;े 

(च) िेललिलापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानिनक, सर्भािपूर्य र सबै पिप्रलि सिान व्यिहार 
कायि गने; 

(छ) िेललिलापको क्रििा पिहरुले व्यि गरेको यिषयिस्िकुो गोपनीयिा कायि राख्न;े िथा 
(ि) िेललिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि िा िस्ि ु प्रयक्रया सम्पन्न 

भएपलछ िा लनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ सम्बजन्िि पिलाइय सरुजिि यफिाय गने । 

(२)  न्याययक सलिलिले कुनै िेललिलापकिायले उपर्फा (१) बिोजििको आचरर् पालना नगरेको 
उिरुी परी िा सो यिषयिा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्िो 
िेललिलापकिायलाइय िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउनछे। 

६९. ललखि ियारी र लिलापत्राः (१) िेललिलापकिायले पिहरुसँगको छलफल पश्चाि िेललिलापको 
लालग र्िैु पि सहिि भएकोिा लिलापत्र गराइय सहिलि भएको यिषयिस्ि ु बिोजििको लिलापत्रको 
ललखि ियार गरर न्याययक सलिलि सिि पठाउनपुनेछ ।    

७०. िेललिलाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारिाहीाः (१) िेललिलापकिायले पिहरु बीचिा िेललिलाप 
हनु नसकेिा सो व्यहोरा खलुाइय प्रलििेर्न ियार गरी यििार्का सबै कागिाि सयहि न्याययक सलिलििा 
यफिाय पठाउनपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय िेललिलापकिायले पिहरुलाइय न्याययक सलिलि सिि हािीर हनु 
िाने बयढिा साि दर्नको म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछ । 

७१. िेललिलाप नभएको उिरुीिा लनर्यय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को उिरुी िा 
यफरार् /लबिार्िा न्याययक सलिलिले िेललिलापको लालग पठाएको उिरुीिा पिहरुबीच िेललिलाप हनु 
नसयक िेललिलापकिायको प्रलििेर्न सयहि प्राप्त हनु आएिा कानून बिोजिि कारिाही गरी लनर्यय 
गनुयपछय ।  

(२)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन रे्हाय बिोजििको उिरुीिा अलिकारिेत्र 
ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सनुाइय पठाइयदर्नपुछयाः- 
(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको यििार्िा; िथा 
(ख) कुनै अर्ालि िा लनकायबाट िेललिलापको लालग प्रयेषि भएको यििार्िा । 

(३)  उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजििको यििार्िा सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायिा पठाउँर्ा 
हाजिर हनु िाने िारेख िोकी पठाउने िथा लिलसल सिेि नक्कल खिा गरी अलभलेख राजख सक्कल 
लिलसल सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

७२. िेललिलाप र्स्िरुाः िेललिलापिा िाने उिरुी िा यफरार् /लबिार्को हकिा ) न्याययक सलिलिले र्बैु 
पिबाट आिा आिा गरर िम्िा रु. ५००। सम्ि लिलापत्र र्स्िरु ललन सक्नेछ । िर िेललिलापकिायले 
पिहरुले सहिलििा दर्न िञु्जर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु लाग्नछैेन । िर पिहरूको 
सहिलििा िेललिलापकिायले पिहरुबाट बढीिा रु ५००।- / ५००।- ललन पाउनछेन । 



७३. सिरु्ाय िा ििािा िेललिलाप केन्द्र स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलाप प्रिियन गनय कियचारी िोक्न 
सक्नेाः(१) न्याययक सलिलिले सिरु्ाय िा ििािा िेललिलाप केन्द्र स्िरिा िेललिलाप प्रिध्र्यन गनयको 

लालग सम्बन्धीि पक्षहरुले काययपाललकािा अनरुोि गरेिा कियचारी खटाइय सिरु्ाय स्िरिा 
िेललिलापको प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनय सयकनेछ । 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा 
अनभुि नभएका िेललिलापकिायिाट िेललिलाप गराउन िािा पने छैन । 

 (३) न्याययक सलिलिले सिरु्ायस्िरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलापको कायययिलि िोके ििोजिि हनुेछ । 

 
पररच्छेर्-९ 

लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था  

७४. सजचिालयको जिम्िेिारीाः काययपाललकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनिा रयह न्याययक सलिलिको 
लनर्यय कायायन्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्य काययको रेखरे्ख गने जिम्िेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७५. सहयोग गनुयपनेाः (१)गाउँपाललका कायायलय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा कायायलय िथा अन्य 
कायायलयले यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोजिि न्याययक सलिलिले गरेको लनर्यय बिोजिि व्यजि िा 
संस्था िा अन्य कसैसँग असलु गनुयपने िरीिाना िा अन्य रकि असलुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  

(२) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोजिि न्याययक सलिलिले असूल गनयपने िरीिाना, लबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि असलुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उल्लेख भए बिोजििका कायायलयहरुले 
कुनै लसफाररश िा कुनै कायय गररदर्नेछैनन । 

७६. असलु उपर गनेाः (१) अलभलेख प्रशासकले न्याययक सलिलिको लनर्यय बिोजिि कुनै पिसँग 
िरीिाना िा लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असलु उपर गनुयपने भएिा सो पिले िरीिाना लिनय 
बिुाउन ल्याएिा बजुि सर्रस्याहा गरी िरीिानाको लगि किा गनुयपनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि असलुउपर नभएिा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाि नािेसी िथा 
िरीिाना रकि सिेिको यििरर् गाउँपाललका न्याययक कायायलयका साथै सबै ििा कायायलयिा 
सिेि अलभलेखको लालग पठाउनपुनेछ । 

(३) सम्बजन्िि कायायलयहरुले उपर्फा (२) बिोजिि लेजख आएिा त्यस्िो पिसगँ िरीिाना रकि 
असलुउपर गरी अलभलेख शाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

७७. जिल्ला अर्ालि, जिल्ला प्रशासन कायायलय िा प्रहरी कायायलय िथा गाउँपाललका िेत्र लभत्र रहेका 
अन्य सरकारी कायायलयका भरीभराउ गनेाः (१) न्याययक सलिलिले यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय 
बिोजिि कुनै पिले राखेको र्स्िरु, िा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा 
भराइय पाउने पिले भरी दर्नपुने पिको त्यस्िो रकि भराइय दर्नपुने स्रोि खलुाइय अनसूुची-१२ 
बिोजििको ढाँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि लनिेर्न दरँ्र्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै सहकारी िा 
बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लललाि लबक्री गरी असलु उपर गनुयपने अिस्था भएिा 
कुनै अचल सम्पजिको व्यहोरा खलुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजििको लनिेर्निा र्फा ७८ बिोजििको यििरर् खलुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ  

७८. चलन चलाइयदर्नाेः (१) न्याययक सलिलिले यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय बिोजिि कुनै सम्पजि 
िा अलिकार िा कुनै यिषयिस्ि ुिा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चलन पाउने ठहरेको पिले त्यस्िो 



चलन पाउने यिषयको यििरर् खलुाइय अलभलेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा लनिेर्न 
दर्नपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि लनिेर्न परेिा अलभलेख प्रशासकले लनर्यय बिोजििको यिषयको चलन 
चलाइय दर्न ुपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ु पने सम्पजिको र्फा ७८ बिोजििको 
यििरर् खलुाउनपुनेछ । 

७९. सम्पजिको यििरर् खलुाउनपुनेाः भररभराउ गनय िा चलन चलाइ पाउनको लालग लनिेर्न दर्न े
यििार्को पिले लनिेर्निा सम्पजिको यििरर् उल्लेख गर्ाय रे्हाय बिोजििको यििरर् खलुाउन ु
पनेछाः- 

   (क) अचल सम्पजिको यििरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकल्ला; 
(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;    

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा किल र सम्भि भएसम्ि िगययफट; 

(४) घर िग्गाको अिजस्थिी आिास िा  औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पदक्क सिकसँग िोलिएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्िालित्ि रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्िालित्ि भन्र्ा फरक व्यजिको 

भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै अन्य यििरर्; िथा 
(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि िूल्य । 

   (ख) चल सम्पजिको यििरर्ाः 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 
(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािािालको साथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायिि लबयक्र िूल्य; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइि र 

सँख्या । 

८०. सम्पजि रोक्का राख्नाेः (१) अलभलेख प्रशासकले र्फा ७५ िा ७६ बिोजिि लनर्यय कायायन्ियनको लालग 
लनिेर्न परेपलछ रे्खाइएको सम्पजिको हकिा आिश्यक पने िलि िेथा रोक्का राख्न े सम्बन्ििा 
लनर्ययको लालग न्याययक सलिलि सिि पेश गने र न्याययक सलिलिबाट रोक्का राख्न े लनर्यय गरेपछी 
लनर्यय बिोजिि िेथा रोक्का राख्नको लालग सो िेथा र्िाय रहेको कायायलय िा रजिषे्ट्रशन गने 
कायायलयिा लेजख पठाउनपुनेछ । 

(२)  बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पजिको हकिा लनिेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न लभत्र सम्पजि 
िायर्ाि गनय लगाइय िायर्ाि गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने िलि सम्पजि िा सोबाट प्राप्त हनु े
बाली, बहाल, ब्याि, िनुाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय 
सम्बजन्िि पिलाइय दर्नपुछय । 

(३)  र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजििको सम्पजिको हकिा भररभराउको लालग आिश्यक पने िलि 
सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकिा अनसुार लेखा शाखा िा सम्बजन्िि बैँक िा 
सम्बजन्िि लनकायिा िरुुन्ि लेजख पठाउनपुनेछ । 

(४) सम्पलि रोक्का सम्िजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बिोजिि हनुेछ । 

 



८१. सम्पजि लललाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलिाः (१) न्याययक सलिलिले यस ऐन बिोजिि भरीभराउ 
गनुयपने लबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै रकि असलुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजिि 
सम्पजिको यििरर् खलुाइय र्खायस्ि परेिा त्यस्िो रकि भरी दर्नपुने व्यजिलाइय बिुाउनपुने रकि 
बिुाउन साि दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी गनुयपछय । 

(२) उपर्फा (२) बिोजििको म्यार्िा रकि बिुाउन नल्याएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यजिको 
भरीपाउने व्यजिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजििको सम्पजि िायर्ाि 
गरील्याउनपुछय ।   

(३)  र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ालि िा लनकाय िा गाउँपाललका िा न्याययक 
सलिलिको लनर्ययले असलु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यजिले 
बिुाउन नल्याएिा लनिको िनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछय । 

(४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन िेथा ििानि िा कुनै प्रकारको नगर् िरौट 
र्ाजखल गरेको हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने िलि रकिको लालग उपर्फा (३) बिोजिि गरररहन ु
परै्न ।   

(५) उपर्फा (४) बिोजिि िोल कायि भएपलछ उि अचल सम्पजिको लललािको सूचना सम्बजन्िि 
पिलाइय दर्इय सियसािारर्को िानकारीको लालग लललाि हनुे लिलि र सम्पजिको यििरर् सयहिको 
साियिलनक सूचना गाउँपाललका जिल्ला प्रशासन कायायलय, जिल्ला अर्ालि, जिल्ला सिन्िय 
सलिलिको कायायलय िथा कोष िथा लेखा लनयन्त्रकको कायायलयिा टाँस्न लगाउनपुनेछ । 

(६) उपर्फा (५) बिोजििको सूचनािा िोयकएको दर्निा उि सूचनािा िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे 
िोलबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजिि लललाि गनुयपनेछ । 

(७) लललाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि प्रलिलनलिलाइय रोहिरिा राख्नपुनेछ।   

(८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाय उि सम्पजि कसैले पलन लललाि सकार नगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट 
पनुाः र्ोस्रोपटक लललाि गनुयपनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैले लललाि सकार नगरेिा 
भराइयपाउन ेपि लनिेर्कलाइय नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोलिा सकार गनय लगाउनपुनेछ । 

(९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाय लनिेर्कले सम्पजि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको िेथा खलु्न आएका 
बखि कानून बिोजिि गनेगरी लनिको लनिेर्न िािेलीिा राखी लललाििा चढाइयएको सम्पजि 
फुकुिा गरीदर्नपुछय ।      

(१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन गाउँपाललकाको कुनै रकि असलु उपर 
गने क्रििा लललाि गर्ाय कसैले सकार नगरेिा िलििा सकार हनु्छ त्यलििा नै सो सम्पजि 
लललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य सम्पजि िा 
प्रयक्रयाबाट असलुउपर गनुयपनेछ।  

८२. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः (१) अलभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजिि सम्पजि िायर्ाि गनुयपर्ाय कजम्ििा 
ििा सजचि स्िरको कियचारी खटाइय त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचल्िीको िूल्य स्पष्ट खलु्ने गरी 
िायर्ाि गनय लगाउन ुपनेछ ।   

(२)  उपर्फा (१) बिोजिि िायर्ाि गने कियचारीले िायर्ाि गनुयपने सम्पजिको चलनचल्िीको िूल्य 
कायि गने प्रयोिनले पञ्चयकिे िोल कायि गरी िचुलु्का खिा गरी अलभलेख प्रशासक सिि 
प्रलििेर्न सयहि पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चयकिे िोल कायि गर्ाय रे्हाय बमोजजमका कुरालाइय आिार ललइय 
कायि गनुयपनेछाः 



(क)  लनिेर्कले लनिेर्निा खलुाएको िूल्य; 

(ख) लनर्ययिा उल्लेख भएको भए सो िूल्य;    

(ग) पिले ििानि िा कुनै अन्य प्रयोिनको लालग न्याययक सलिलि सिि लनिेर्न दरँ्र्ा 
खलुाएको िूल्य; 

(घ) िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िूल्याँकन अनसुारको िूल्य; 

(ङ) िालपोि कायायलयले कायि गरेको न्यूनिि िूल्य; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी लनकायले कुनै िूल्य कायि गरेको भए सो िूल्य; 

(छ) पञ्चयकिे िोल कायि गनुयभन्र्ा ित्काल अगािै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो िूल्य । 

 स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पजि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनुे न्यनुिि 
िूल्यलाइय सम्िनपुछय । 

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय रे्हाय बिोजििको कुरालाइय सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछाः 
(क)  औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायि सिक सञ्जालसँग  िोलिएको छ िा 

छैन; िथा 
(ख) नगरिते्रलभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था सम्बन्ििा प्रायिलिक िलु्याँकन 

प्रलििेर्न । 

८३. खाम्निेलि िात्र लललाि गनुयपनेाः (१) न्याययक सलिलिले र्फा ८० बिोजिि लललाि गर्ाय असलु 
गनुयपने बाँयक खाम्ने िलि सम्पजि िात्र लललाि गनुयपनेछ ।       

(२)  सम्पजि लललाि गर्ाय सकार भएको रकि असलुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको 
िलि रकि सम्पजििाल पिलाइय यफिाय गरीदर्नपुछय । 

(३)  उपर्फा (२) बिोजिि रकि यफिाय   पाउन ेपि लललाि गर्ायको बखि उपजस्थि नभएको भए 
रकि यफिाय ललन आउन ुभनी लनिको नाििा साि दर्नको सूचना िारी गरीजिकाइय रकि यफिाय 
गनुयपछय । 

(४)  उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय सम्बजन्िि पि रकि यफिायललन नआएिा उि रकि सजञ्चि 

कोषिा र्ाजखल गरी आम्र्ानी बााँधी सर्र स्याहा गनुयपछय । 

(५)  अलभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजिि लललाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाििा 
सम्पजि र्िाय नािसारीको लालग सम्बजन्िि कायायलय िा लनकायिा पत्राचार गरी लनिलाइय 
सम्पजिको चलनपूिी उपलब्ि गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइय दर्नपुछय ।  

(६)  यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन र्फा ८० बिोजििको लललाि प्रयक्रया 
अगािी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकि बिुाउन ल्याए पलन सो रकि नबजुि सम्पजि लललाि 
गनुयपनेछ । 

८४. लललाि उपरको उिरुीाः यस ऐन बिोजिि भएको लललािको प्रयक्रयािा जचि नबझु्ने पिले िनु 
प्रयक्रया उपर जचि नबिेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र न्याययक सलिलि सिि उिरुी पेश गरी 
भएको आरे्श बिोजिि गनुयपनेछ । 

८५. लबगो भराउँर्ा िा चलन चलाउँर्ा लागेको खचयाः यस ऐन बिोजिि लबगो भराउँर्ा िा चलन चलाउँर्ा 
लागेको खचय लबगो भरीदर्न ुपने िा चलन दर्नपुने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुय पनेछ ।    

८६. यथाजस्थलििा राख्नाेः न्यालयक सलमलिले यस ऐन बिोजिि चलन चलाइय िाग्न िा लबगो भराइय पाउन 
कुनै सम्पजि रे्खाइय लनिेर्न परेपलछ लबगो भराउने िा चलन चलाउने कायय सम्पन्न नभए सम्िको 
लालग उि सम्पजि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनिायर् कायय गरी 



उि सम्पजिको स्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि पिको नाििा आरे्श िारी 
गरी उि सम्पजि यथाजस्थलििा राख्नपुनेछ ।     

८७. लनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अलभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोजिि भएको आरे्श 
यिपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन आदर् गरेको लनिेर्न परेिा उि 
लनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको नाििा लिन दर्नको म्यार्  िारी गरी लनिलाइय हाजिर गराइय 
सो लनिेर्न न्याययक सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ ।     

(२)  सलिलिले उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न पेश हनु आएिा पिलाइय नयाँ उिरुी र्िाय गनय 
नलगाइय उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुयपनेछ । 

(३)  उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्नको 
व्यहोराबाट लनिेर्न न्याययक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्र नपने यिषयिा परेको रे्जखएिा न्याययक 
सलिलिले उि यिषयिा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा लनकाय सिि िान सनुाइय दर्नपुनेछ 
। 

८८. चलनचलाउन े सूचनााः (१) अलभलेख प्रशासकले न्याययक सलिलिको लनर्यय बिोजिि चलन चलाइय 
पाउन लनिेर्न परेिा चलन चलाउन े लिलि खलुाइय फलानो लिलििा फलानो घर िग्गाको चलन 
चलाउन कियचारी खयटइय आउने हुरँ्ा सो लिलि अगािै घर िग्गा खालल गरीदर्न ुभलन चलन दर्नपुने 
पिको नाििा सूचना िारी गनुयपनेछ ।    

(२)  चलन दर्नपुने सम्पजि उिरुी िा यफरार् /लबिार्को पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको 
भएिा अलभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको सूचना िारी गनुय पनेछ 
। 

(३)  उपर्फा (१) बिोजिि िोयकएको लिलििा खयटइयिाँर्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बजन्िि 
कियचारीले चलन चलाइय दर्एको िचुलु्का खिागरी िथा घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली 
गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको िचुलु्का खिा गरी प्रलििेर्न साथ अलभलेख शाखािा पेश 
गनुयपनेछ ।       

 
पररच्छेर्-१० 

यियिि 

८९. नक्कल लनिेर्नाः (१) न्याययक सलिलि सिि र्िाय रहेको उिरुी िा यफरार् /लबिार्को कुनै 
सरोकारिाला पिले यििार्को लिलसलिा रहेको कुनै कागिपत्रको नक्कल ललनको लालग लनिेर्न 
दर्एिा न्याययक सलिलिले उि पिलाइय सो कागिको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(२)  उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्िि पिले उिरुी शाखािा रहेको लिलसलको नक्कल 
ललनपुर्ाय उिरुी प्रशासक िथा अलभलेख शाखािा रहेको लिलसलको नक्कल ललनपुने भएिा अलभलेख 
प्रशासक सिि लनिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएिा सम्बजन्िि कियचारीले 
सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भि भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोललपल्ट नक्कल 
उपलब्ि गराउनेछ । 

(४)  उपर्फा (१) बिोजिि लनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उिरुी िा यफरार् /लबिार्को लालग फरक 
फरक लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

(५)  उिरुी िा यफरार् /लबिार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोजििको लनिेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिािा 
कागिपत्रको फोटो जखच्न ेअनिुलि िागेिा सो दर्नपुनेछ । 



(६)  नक्कल लनिेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 
९०. नक्कल र्स्िरुाः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बिोजिि नक्कल िा फोटो जखच्नको लालग 

लनिेर्न दर्न ेपिसँग रे्हाय बिोजििको र्स्िरु ललइय नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछाः 
(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रले; 
(ख) न्याययक सलिलिको लनर्यय कागिको हकिा प्रलि सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको 

र्रले; िथा 
(ग) ललखि कागिपत्रको नक्कल नललइय फोटो जखच्न चाहेिा प्रलि पानाको रू ५।– रुपैयाँको र्रले । 

(२)  उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन प्रचललि कानून बिोजिि नक्कल र्स्िरु नलाग्ने 
पिलाइय यस र्फा बिोजििको र्स्िरु लाग्नेछैन । 

(३)  यस र्फा बिोजिि नक्कल उिार गरी लैिाने पिले नक्कल उिार गर्ाय लागेको खचयको व्यिस्था आफै 
गनुयपनेछ । 

९१. र्स्िरु उल्लेख गनेाः (१) नक्कल प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्ि गर्ाय नक्कल लैिाने 
पिको नाि थर िथा उिरुी िा यफरार् /लबिार्िा हैलसयिका साथै नक्कल उिार गरेिापि र्ाजखल गरेको 
र्स्िरु र नक्कल पाना सिेि उल्लेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा िनाइय नक्कल प्रिाजर्ि गनुयपनेछ । 

९२. र्स्िरु चिुा नभइय नक्कल नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बिोजिि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल 
उिार गर्ाय र्फा ८९ बिोजिि लाग्ने र्स्िरु र्ाजखल नगर्ायसम्ि नक्कल दर्नेछैन र सो नक्कलको 
आलिकाररकिा प्रिाजर्ि गनय पाउनेछैन ।  

९३. प्रचललि कानून बिोजिि हनेुाः यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन उिरुी िा यफरार्/लबिार्सँग 
सम्बजन्िि प्रचललि कानूनिा कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए िलिको हकिा सोयह बिोजिि 
हनेुछ। 

९४. lgod jgfpg ;Sg] M o; P]gsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] lgod / cfjZos lgb]{lzsf jf 

sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 . 
९५. arfpmM o; P]gsf] p2]Zo tyf laifo If]qdf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd o; cl3 jf of] ऐन nfu' x'g' 

eGbf cuf8L r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldtLaf6 eP u/]sf ;Dk'0f{ sfo{x? o;} न्याययक सलिलि 
(कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५ adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची-१ 
(दिा ८ को उपदिा (२) साँग सम्बजन्धि) 

उजुिीको ढााँचा 
r'nfr'nL ufpFkflnsf न्यालयक सलमलि समक्ष पेश गिेको 

लनवेदन-पत्र 

=========================sf] 5f]/L÷gftL=====================sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL  

ufpFkflnsf j8f g+=======a:g] jif{ lgj]bs ========= sL ===============================================! 

                                           la?4 

======================sf] 5f]/L÷gftL ========================sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL 

 ufpFkflnsf j8f g+= ===a:g] jif{ ====== ljkIfL ========== sL =====================================! 

 

                                    d'2fM– ;DaGw ljR5]b ul/kfpF . 

 

ि लनम्न िुरँ्ाहरुिा लेजखए ििोजिि लनिेर्न गर्यछु : 
१. ि लनिेर्क र यस यििार्को र्ोस्रो पियिच संिि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनसुार यििाह गररएको हो 

। यििाह भएपश्चाि २ िषयसम्ि अथायि २०७१ सालसम्ि हािीयिच सिुिरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको लथयो । 
हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्ने स्िास्नीयिचको 
सहिलि र सहकाययिा छोरा िन्िेपछी क्रिशाः सिस्या रे्जखँरै् िान थाल्यो । २०७१ सालको लिहारिा िाइि 
गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि ललन गए ँ। िर 

k|yd  

kIf 

bf];|f]  

kIf 



लनिले लििीसँग िेरो िीिन चल्न सक्रै्न, ि घर िान सजिन, लििी िे गनुयपछय गर भलन ठािो ििाफ दर्न 
थाललन । के कारर्ले यस्िो हनु गयो भलन सोध्र्ा अि लिम्रो र िेरो सम्िन्ि छैन आफुखसुी गर र  िलाई 
सम्पकय  नगर,गरेिा राम्रो हुँरै्न भलन िाक िम्की र त्रास िसेि दर्इन । लािो सियसम्ि िन फकेला र घर 
आउललन भलन पखी िसेँ िर आईनन । कररि ३ िषयपछी अथायि २०७४ साल भाद्र ियहनािा पनुाः ललन गए ँ
िर यिपिी िसँग िोल्रै् निोली घरलभत्र लछररन र साला िेठान पठाईशारीररक आक्रिर् गने सम्िको कायय गरी 
िलाई िथानाि गालल गलौच गरे ।  

  िजुश्कलले ज्यान िोगाई लनराश भएर घर फयकय ए ँ र अि र्ोस्रो पिश्रीििी िसँग पनुाः फयकय  आउने र र्ाम्पत्य 
िीिन सिुिरु हनुे सम्भािना नभएकोले पाररिाररक यििार् लनरुपर्का लालग यो लनिेर्न दर्न आएको छु ।  

२. यस न्याययक सलिलिबाट र्ोस्रो पि जिकाई िे िो िझु्नपुछय ििुी यििार् लनरुपर् गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपाललकाबाट िारी भएको चलुाचलुी गाउँपाललका न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५” 

..ििोजिि लनिेर्न र्स्िरु रु र्ोस्रो पि १ िनालाई म्यार् सूचना र्स्िरु रु ........., पाना २ को लनिेर्नको 
प्रलिललपी र्स्िरु रु......... सिेि गरी िम्िा रु ........... यसै साथ र्ाजखल गरेको छु । 

४. यो लनिेर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७५ को र्फा ४७ (१) (२) अनसुार िथा चलुाचलुी गाउँपाललका 
न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५ बिोजिि यसै न्याययक सलििीको अलिकार िेत्र लभत्र पर्यछ ।  

५. यो लनिेर्न हर्म्यार् लभतै्र छ र ि लनिेर्कलाई यस यिषयिा लनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ ।  

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

७. यसिा र्ोस्रो पिको िाइिी िफय का र िेरो घर िफय का पररिारका सर्स्यहरु जिकाई थप व्यहोरा िझु्न सयकनेछ ।  
८. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् िठुा ठहरे कानून ििोजिि संिाय भोग्न ियार छु । 

 

 
               ph'/L÷lgj]bg÷lkm/fb kq stf{  

                 lgh ==================== 

 
इलि संिि.्......साल.............ियहना..........गिे.........रोि शभुि ्।  

अनसुचूी-१ 
(दिा ८ को उपदिा (२) साँग सम्बजन्धि) 

उजुिीको ढााँचा 
>L r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldtL ;dIf k]z u/]sf ] 

lkm/fb÷ph'/L÷lgj]bg–kq 

  

  ;Dat @)&== ;fnsf] b]=ld=g+= ================ 

====================sf] gftL÷gftLgL÷a'xf/L===================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL Onfd lhNnf  

r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+==== a:g] jif{  sL÷sf] ===============-df]==============_=================! 

 

 

la?4 

====================sf] gftL÷gftLgL÷a'xf/L ====================sf] 5f]/f÷5f]/L÷ >LdtL Onfd lhNnf 

r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+==== a:g] jif{   sL÷sf] ==================-df]====================_=======! 

                  

ljjfb÷d'2f– 

 

pk/f]Qm lakIfLn] dnfO{ ;fx|} cGofo ug'{ePsf] x'Fbf lgh pk/ pNn]lvt d'4fsf] ph'/L÷lgj]bg÷lkm/fb kq 

bfo/ ug{ xs b}of k|fKt x'Fbf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf $& -!_ ÷ -@_ adf]lhd / 

bf];|f]  

kIf 

k|yd  

kIf 



न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५  sf] bkmf ^ ;d]tsf cfwf/df  of] lkm/fb bfo/ ug{ 

cfPsf]÷ cfPsL 5' . d]/f] ;To tYo Joxf]/f tyf ;fIfL k|df0f hf] h] a'em\g' kg]{ xf] ;f] a'lem xs O{G;fkm 

Gofo lbnfO{ kfpF . d lkm/fbL lgDg cg';f/sf] lkm/fb ub{5' . 

!= =========================================================================================== 

====================================================================================================================== 

@= ============================================================================================== 

====================================================================================================.  

#= ================================================================================================ 

======================================================================================== .  

$= ctM dflysf k|s/0f k|s/0fx?df pNn]v ePadf]lhd lakIfL ===============n]] 

=================================================================cGofo u/]sf] x'Fbf :yflgo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ 

sf] bkmf $(=/ न्याययक सलिलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५  sf] bkmf $! ;d]tsf cfwf/df  

ljkIfLnfO{ lemsfO{  =====================Gofo O{G;fkm lbnfO{ kfpF . 

%= :yflgo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ adf]lhd of] ph'/L÷lgj]bg÷lkm/fb kq o;} Goflos ;ldtLsf] 

clwsf/ If]q leq kb{5 . 

^= of] ph'/L÷lgj]bg÷lkm/fb kq btf{ ug{ nfUg] b:t'/ ?===============o;} ;fy 5 .  

&= of] lkm/fb kq btf{ ug{ xfn sfg"g Aoa;foL d's// u/]sf] 5}g . kl5 d]/f tkm{af6 lgo'Qm x'g'x'g] sfg"g 

Joj;foLsf] ax; a'FbfnfO{ o; d'2fsf] cleGg c+u dfgL kfpF .  

*= ;fIfL vf]hL ePsf avt pkl:yt u/fpg] 5' .  

(= d]/f] tklznsf ;fIfL k|df0fx? a'emL kfpF .  

      tkl;n  

 o; s'/fsf] k|df0f M– 

 ;fIfL  

      b]lvhfGg]  

-s_  lh= Onfd r'nfr'nL uf=kf=j8f g+= == a:g] =jif{ ==sf]÷sL========! 

-v_  P]=P]= a:g] =aif{  ==sf] =====================================================! 

-u_  P]=P]= a:g] =aif{ == sL ======================================================! 

                          ;'lghfGg] 

=================x================== x================== x================== 

sfuh M– 

-s_ d]/f] gful/stf k|df0f kqsf] kmf]6f]slk yfg=========================! 

-v_ ===============================k|df0f kq ==================================! 

o;df n]lvPsf] Aoxf]/f 7Ls ;fFrf] 5,em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf .  

 

 

           

        ph'/L÷lgj]bg÷lkm/fb kq stf{  

            lgh ==================== 

 

Olt ;Dat\ @)&====== ;fn ========dlxgf === ut] /f]h == z'ed\======. 



अनुसूची-२ 

(दिा ९ को उपदिा (१) साँग सम्बजन्धि) 

उिरुी र्िाय गरेको लनस्साको ढाँचा 
श्री .................... 
........................ । 

 

यिषय:  उिरुी र्िायको लनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ .......................... ले  ...................... गरी पाउँ भलन 

.......................... का यिरुद्धिा ................................. िदु्धा र्िाय गनय ल्याएकोिा 
आिैको लिलििा र्िाय गरी र्िाय नम्बर .................. कायि भएकोले यो लनष्सा प्रिान गररएको 
छ । 

 
 

अलिकृि कियचारी 
र्स्िखि:   ........  

लिलि:   ...........  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

अनसुचूी-३ 

(दिा ९ को उपदिा (२) साँग सम्बजन्धि) 

िारिख भपाार्ा 
न्याययक सलिलि  

r'nfr'nL ufpFkflnsfिा खिा गररएको िारेख भरपाई 
 
 

 

िार्ी          प्रलििार्ी 
         
      

 

िदु्दा  .................... 
लिलि ........................ िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बिे 
यस न्याययक सलिलि/कायायलयिा उपजस्थि हनुछुे भनी सही गने ...... 
 

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

 

 
  



अनुसूची-४ 

(दिा ९ को उपदिा (३) साँग सम्बजन्धि) 

िारिख पचाा 
न्याययक सलिलि 

r'nfr'nL ufpFkflnsf बाट िारी भएको िारेखको पचाय 
 
िार्ी ...............       प्रलििार्ी  ................. 
 
   
 
        

िदु्दााः ...................... 
 

लिलि ............................. िा ............................ काि गनय ........ बिे हाजिर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटिालाको र्स्िखि  

लिलि ................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अनसुचूी-५ 

(दिा १५ को उपदिा (३) साँग सम्बजन्धि) 

प्रलिवादको ढााँचा 
ललजखि ििाफको निूना 

r'nfr'nL ufpFkflnsf न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको 
ललजखि ििाफ 

 
====================================sf] 5f]/L÷gftL ==================================sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf 

r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+= =======a:g] jif{ =========== sL ==================! 

                                          

la?4 

====================================sf] 5f]/L÷gftL ==================================sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf 

r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+= =======a:g] jif{ =========== ======================! 

                       

यिषय सम्िन्ि यिच्छेर् । 
ि लनम्न िुरँ्ाहरुिा लेजखए ििोजिि लनिेर्न गर्यछु : 
१. ि ललजखि ििाफ प्रस्ििुकिाय र यिपिी लनिेर्कयिच संिि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनसुार यििाह 

भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको दठक हो । 
२०७१ सालको लिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ 

पटकसम्ि ललन आएको िर ि घर नगएको,िैले यिपिी लनिेर्कलाई र्ाम्पत्य िीिन चल्न नसक्ने भनेको र िेरा 
र्ाईभाईले शारीररक आक्रिर् गने सम्िको कायय गरेकोभलन कपोलकजल्पि िठुा र हुँरै् नभएका लनरािार व्यहोरा 
उल्लेख गरी यििार् गरेको कुरा उल्लेख गनय चाहान्छु ।  

२. िलाई यिपिी लनिेर्क सिेि लिली गालल गलौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी घरबाट लनकाला गरेपछी 
ि िाइिीिा आई िसेकी हुँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कारर् ििाथी यिलभन्न यकलसिका  

 आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगायिका कािहरु हुँरै्गए । पररिारका अन्य सर्स्यहरुले ि 
िाथी घरृ्ा गने, िोलचाल नगने िस्िा कायय गरेपलन यिपिीबाट केही सिय िलाई नै सिथयन र सहयोग गरै् 
आएका लथए िर पछी यिपिी लनिेर्क सिेि उलनहरुसँगै लिले र िलाई ििरिस्ि गरबाट लनकाल्ने काययिा 
सहभागी भए  । के कुन कारर्ले िा िेरो के गल्िीले यसो गरेका हनु भलन िझु्र्ा िेलािेला र्ाइिो नल्याएको 
भलन िाइिी पिसिेिको  आलोचना गने गरेका लथए । सायर् उलनहरुलाई र्ाइिोकै लोभका कारर् िलाई 
घरबाट लनकालीदर्एका हनुपुर्यछ । िैले कुनै गल्िी नगरेको र यिपिी लोग्नेसँग पूियिि िाया, सद्भाि र सम्िान 
यथािि रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट ििरिस्ि लनकालेपछी ४ ियहनाको नािालक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको िण्िै ३ िषयसम्ि 
िेखिर, सम्पकय यियहन िसी अयहले एक्कासी सम्िन्ि यिच्छेर्को िाग गरी लनिेर्न दर्न ुआफैँ िा आश्चययिनक लागेको 
छ, सत्य िथ्य िजुि कानून ििोजिि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा ....ििोजिि ललजखि ििाफ िापि 
र्स्िरु रु ......यसै लनिेर्नसाथ र्ाजखल गरेको छु ।  

५. यो ललजखि ििाफ म्यार्लभतै्र ललई ि आफैं  उपजस्थि भएको छु ।  

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

७. यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् िठुा ठहरे कानून ििोजिि संिाय भोग्न ियार छु ।  

Hfjfkmstf{ 

bf];|f] kIf 

 

ljkIfL 

k|yd kIf 

 



 
        लनिेर्कको  नािाः ..................................  

इलि संिि ्........ साल...................ियहना..........गिे.......रोि शभुि ्।  

 

अनसुचूी-५ 

(दिा १५ को उपदिा (३) साँग सम्बजन्धि) 

प्रलिवादको ढााँचा 
>L r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldtL ;dIf k]z u/]sf] 

   lnlvt k|ltjfb–kq÷lnlvt hjfkm 

;Dat @)&== ;fnsf] b]=ld=g+= ================ 
 

====================sf] gftL÷gftLgL÷a'xf/L=================sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL Onfd lhNnf 

r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+===  a:g] jif{  sL÷sf] =======================-df]=================_==!      
la?4 

====================sf] gftL÷gftLgL÷a'xf/L ====================sf] 5f]/f÷5f]/L÷ >LdtL Onfd 

 lhNnf r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+==== a:g] jif{   sL÷sf] ===========-df]======_=============! 

ljjfb÷d'2f– 

pk/f]Qm lakIfLn] r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldtL ;dIf d]/f lj?4df ph'/L÷lgj]bg÷lkm/fb kq bfo/ 

ul/ Goflos ;ldtLaf6 k|ltjfbL lkm/fpg] =====lbg] Dofb d]/f gfddf hf/L eO{ d}n] ldlt @)&==.=====.==== 

ut]sf lbg a'lemkfPsf]n] ;f] Dofb a'em]sf] ldltn] Dofb} leq d]/f] ePsf] ;To tYo Joxf]/fsf] lnlvt k|ltjfb 

n]vL n]vfO{ of] lnlvt k|ltjfb lnO{ pk:lyt ePsf] 5' . ctM of] lnlvt k|ltjfb btf{ ul/ emul8of;+u 

hf]l8O{ tf/]vdf /lx ljjfbsf] k'k{If ug{ kfpF / ljjfbaf6 km';{b kfpg] u/L Gofo lbnfO{ kfpF .  

!= ===============================================================================================================================. 

@===================================================================================================================================.  

#= ============================================================================================================================ .  

$= ctM dflysf k|s/0f k|s/0fx?df pNn]v ePadf]lhd lakIfL ===============n]] 

=================================================================cGofo u/]sf] x'Fbf ph'/L÷lgj]bg÷lkm/fb kq jf ljjfb 

vf/]h ul/ Gofo O{G;fkm lbnfO{ kfpF . 

%= of] lnlvt k|ltjfb kq btf{ ug{ nfUg] b:t'/ ?===============o;} ;fy 5 .  

&= of] lkm/fb kq btf{ ug{ xfn sfg"g Aoa;foL d's// u/]sf] 5}g . kl5 d]/f tkm{af6 lgo'Qm x'g'x'g] sfg"g 

Joj;foLsf] ax; a'FbfnfO{ o; d'2fsf] cleGg c+u dfgL kfpF .  

*= ;fIfL vf]hL ePsf avt pkl:yt u/fpg] 5' .  

(= d]/f] tklznsf ;fIfL k|df0fx? a'emL kfpF .  

                           tkl;n  

o; s'/fsf] k|df0f M– 

;fIfL  

    b]lvhfGg]  

-s_  lh= Onfd r'nfr'nL uf=kf=j8f g+= == a:g] =jif{ ==sf]÷sL ======! 

 -v_  P]=P]= a:g] =aif{  ==sf] ===================================================! 

-u_  P]=P]= a:g] =aif{ == sL =================================================! 

                         ;'lghfGg] 

=================x================== x================== x============= 
sfuh M– 

-s_ d]/f] gful/stf k|df0f kqsf] kmf]6f]slk yfg====================================================! 

-v_ ===============================k|df0f kq ============================ 

o;df n]lvPsf] Aoxf]/f 7Ls ;fFrf] 5,em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 

 

ljkIfL 

k|yd kIf 

k|ltjfb stf{ 

bf];|f] kIf  



             

        lnlvt k|ltjfb stf{  

       lgh ==================== 

 

Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

 

अनुसूची-६ 

(दिा २० को उपदिा (६) साँग सम्बजन्धि) 

  r'nfr'nL ufpFkflnsf न्याययक सलिलिबाट िारी भएको 
म्यार् सूचना 

.............................................................िस्न.े................................... 
.................... ...............................को नाउँिा  r'nfr'nL ufpFkflnsf कायाांलयबाट िारी भएको 

१५ )पन्र (दर्ने सूचना  

 

==============;lxt===============a:g =================n]  ldlt @)    .     .    ut]sf lbg tkfO{ ;d]t sf lj?4 

=======================================elg o; Goflos ;ldltdf lgj]bg ph'/L u/]sf] x'Fbf ;f] sf] k|ltlnkL o;} ;fy 

k7fOPsf] 5 . ctM tkfP{+n] l/t k'j{ssf] Dofb a''em]sf] jf a'emL kfPsf] ldltn] !% lbg leqdf cfkm\gf] 

lnlvt dt egfO ;lxt tkfO cfkm} jf tkfO{sf] sfg"g adf]lhdsf] jf/]; dfkm{to; Goflos ;ldltsf] 

sfof{nodf xflh/ x'g cfpg'xf]nf . अन्यथा कानून ििोजिि हनुे व्यहोरा िानकारी गराईन्छ ।   
 
 

Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

 

.. 
  



अनुसूची-७ 

(दिा ४२ को उपदिा (१)साँग सम्बजन्धि) 

लनर्ायको ढााँचा 
r'nfr'nL ufpFkflnsf  न्याययक सलिलि 

संयोिक श्री.................................... 
सर्स्य श्री..................................... 
सर्स्य श्री.................................... 

 

लनर्यय 

संिि  ...............सालको लनिेर्न नं........ 
                    यिषयाः िलेसीबाट पानी िारेको । 
 

===============================sf],5f]/L÷gftL ===============================sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf 

r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+= =======a:g] jif{========sL =======================================! 

                                           la?4 

============================sf],5f]/L÷gftL=================sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL 

ufpFkflnsf j8f g+= =======a:g] jif{ ===== sL ===============================================================! 
 

 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )१(ञ ििोजिि लनिेर्न र्िाय भई सोही 

ऐनको र्फा ४६ ििोजिि गठन भएको न्याययक सलिलि सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको 
संजिप्त िथ्य र लनर्यय यस प्रकार छाः  

(१( r'nfr'nL ufpFkflnsf ििा नं  .... .नक्सा लसट नं ....यक.नं......  िे .फ...........  को घरिग्गािा 
पजश्चि िफय का यक .नं..........का  संलियार यिपिी ................ले घर िनाउँर्ा आफ्नो 
घरिग्गािा लसिानासम्ि आई िोलि िनाएको िर छि िथा िलेसीको पानी आफ्नो घर 
कम्पाउण्िलभत्र िानेगरी िनाएको हुँर्ा सो िलेसी िन्र् गराइपाउँ भने्न लनिेर्कको लनिेर्न 
व्यहोरा ।  

(२( r'nfr'nL ufpFkflnsfबाट प्रचललि भिन लनिायर् सम्िन्िी िापर्ण्ि ििोजिि इिािि प्राप्त गरी 
भिनको नक्सा सिेि स्िीकृि गराई सो नक्सा ििोजिि भिन लनिायर् गरेको हुँ । यिपिी 
लनिेर्कले भने ििोजिि आफ्नो घरको छि िथा िलेसीको पानी लनिको घर कम्पाउण्िलभत्र 
िाने नगरेको आफ्नै घरिग्गािा िाने गरेको हुँर्ा िठुा लनिेर्न खारेि गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको 
ललजखि ििाफ ।  

(३( r'nfr'nL ufpFkflnsfaf6 स्थलगि लनररिर् िथा सिेंिर् गनय गएका प्रायिलिक टोललले स्थलगि 
लनररिर् गरी लिलि .........िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रलििेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफय बाट 

छि िथा िलेसीको पानी खस्र्ा लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भने्न 
व्यहोरा उल्लेजखि भएको  ।  

(४( यििार्का र्िैु पिलाई िेललिलाप गराउने प्रयोिनकालालग r'nfr'nL गाउँपाललका ििा 
नं........ िा रहेको िेललिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेललिलाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

     लनर्ययिफय  

k|yd 

kIf 

bf];|f] 

kIf 

 



र्िैु पिलाई सनुिुाईको लालग आि पेशी िोयकएकोिा यििार्का सम्िजन्िि पिहरु स्ियिं िथा 
लनिहरुबाट लनयिु गरेका कानून व्यिसायीहरु सिेिको भनाई सनुी पनुाः लिलापत्र गनुयहोस भलन 
सम्िाउँर्ा ििुाउँर्ा पलन लिलापत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोले फाइलिासंलग्न प्रिार् कागिहरुको 
सिेि िूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५ को र्फा ४९ )२ (ििोजििलनर्यय 
दर्नुुपने हनु आई लनर्ययिफय  यिचार गर्ाय लनिेर्कको यक  .नं....को पजश्चििफय  प्रत्यथीको 

यक.नं....को घरिग्गा िोलिएर रहेकोिा यििार् रे्जखएन । लनिेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर 
किप्ाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीको पानी िारेको हो होइन भलन स्थलगि रुपिै 
िाँचििु गरी प्रायिलिक प्रलििेर्न पेश गनय कायायलयबाट खयट गएका प्रायिलिक कियचारीले 
लिलि ..........िा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रायिलिक प्रलििेर्न सिेिबाट लनिेर्कको िाग र्ािी 

ििोजिि आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीबाट पानी िने गरेको भने्न पयुष्ट 
हनुे रे्जखनु्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट पाररि गरेको नक्सािा सिेि छि िथा िलेसीको 
पानी आफ्नै घरिग्गािा िाने भलन रे्खाईएको र लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पानी िानय 
पाउनपुछय भलन प्रत्यथीले र्ािी यिरोि गनय सिेि नसकेको र प्रचललि कानून र प्रचलनबाट सिेि 
अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा िलेसीको पानी िानय पाउने नरे्जखएको हुँर्ा 
लनिेर्कको िाग ििोजिि प्रत्यथीले आफ्नो छि िथा िलेसीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी िाने 
प्रिन्ि गनुयपने रे्जखन्छ । लनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी िानय नपाउने ठहछय  । सो 
ठहनायले िपजशल बिोजिि गनुय ।  

िपजशल 

१ .सरोकारिालाले नक्कल िाग गनय आएिा लनयिानसुार र्स्िरु ललई नक्कल दर्न ु।  

२ .यो लनर्ययिा जचि नििेु ३५ दर्नलभत्र ......जिल्ला अर्ालििा पनुरािेर्न गनय िान ु भलन 
प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु।  

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

 
 
Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

अनुसूची-८ 

(दिा $( को साँग सम्बजन्धि) 

अन्िरिम संिक्षर्ात्मक आदेशको नमूना 
r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldlt 

 

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

आदेश 

संवत  ........सालको निवेदि िं........ 
नवषयः  निनितलाई उिचार गराउि ेसम्वन्धमा । 

===============sf],5f]/L÷gftL =============sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+= 

=======a:g] jif{===sL ======================! 

la?4 

================sf] 5f]/L÷gftL============sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f 

g+======a:g] jif{====sL =======================! 

d'4fM 

 

यसमा निवेदकको माग वमोनजम..........नजल्ला विा िं.......वस्न.े...........को िानत....................को 
छोरा/छोरी वषष......को ............ले आफुलाई असाध्य रोग लानग नियनमत रुिमा हप्ताको २ िटक मृगौला 

िायलोनसस गिष नचककत्सकले नशफाररस गरेकोमा एकाघरका छोरा वषष.....को ................ल े नियनमत रुिमा 
िायलोनसस गिष अटेर गरेको, घरर घरर रुि ैँया िभएको वहािा गि े गरेको, कनहले कनहले कायाषलयको कामको 

व्यस्तताल े फुसषद िनमलेको आकद कारण जिाई आफुल े नियनमत प्राप्त गिुषििे स्वाथ्य सेवा प्राप्त गिष िसकेको हैँदा 

आफ्िो जीवि झिझि खतरायुक्त वन्द  गएको भनि अस्ितालको नचककत्सकको िुजाष र नशफाररस सनहत िेश हि 

आएको निवेदि उिर प्रारनम्भक रुिमा जाैँचवुझ गदाष व्यहोरा मिानसव देनखएको हैँदा हाललाई निवेदकको लानग 

नचककत्सकले नशफाररस गरे वमोनजम हरेक हप्ता २ िटक िायलोनसस गिुष गराउिु तथा निजको स्वाथ्यलाभका लानग 

आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत नमलाउिु भनि स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८ )वमोनजम 
नविक्षी.................को िाममा यो अन्तररम संरक्षणात्मक आदेश जारी गररकदएका छौं । यो आदेश नमनसल सामेल 

राखी नविक्षीलाई लेखी  िठाईकदिु । यो आदशे अिुसार उिचार भएको जािकारी प्राप्त गरी नमनसल सामेल राख्नु र 

नियमािुसार िेश गिुष ।  

 

ईनत संवत  ...................साल ..........मनहिा....गते रोज..शुभम् । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k|yd kIf 

bf];|f] kIf 

 

kIf 

 

kIf 

 



 
 
 
 

अनुसूची-९ 

(दिा %$ को उपदिा (२) साँग सम्बजन्धि) 

लमलापत्रको लालग लनवेदनको ढााँचा 
r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldlt ;dIf k]z u/]sf] ldnfkqsf]  

संयिु लनिेर्नपत्र 
 

यिषयाःd'4f ldnfkq ul/ufpF  

 

========================sf] 5f]/L÷gftL ===============sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f 

g+========a:g] jif{=======sL ========================! 

 

=========================sf],5f]/L÷gftL=============sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+======a:g] 

jif{===========sL ====================! 
 

d'4f M सम्िन्ि यिच्छेर् । 
 

हािी लनिेर्क  लनम्न ललजखि लनिेर्न गर्यछौाः 
१. हािीयिच संिि २०६९ सालिा सािाजिक परम्परा अनसुार यििाह गररएकोिा कररि  २ िषयसम्ि  सिुिरु र्ाम्पत्य िीिन 

रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह िषय २०७१ सालको लिहारिा िाइि 
गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, ललन गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भलन 
लनिेर्कको लनिेर्न परेको । 

२. आफुलाई र्ाइिो नल्याएको लनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी ििरिस्ि घरबाट लनकाला गरेको हो । आफु खशुीले 
िाइि गई िसेको होइन अिपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि िाया, सद्भाि र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि 
कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको ललजखि ििाफ रहेको  ।  

३. हािी िगिा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छुयटएर िस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा 
सािान्य घरायसी यिषयले िनिटुाि भई लोग्न ेस्िास्नी अलग अलग िसेकोिा r'nr'nL ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt dfkm{t 

j8f g+===========sf] d]nldnfk s]Gb| / pSt d]nldnfk s]Gb|sf d]nldnnfk stf{x?sf] kxndf Ps आपसिा छलफल गरी 
लिली आएको व्यहोरा यो छ की यिगििा िे िस्िा यिषयिा असििर्ारी िथा िेिेल भएको भएिाklgहािीयिच एक अकायप्रलि 
यिश्वास, सर्भाि र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यिच्छेर् गरी पाउँ भने्न लनिेर्न र्ािी छोलि पनुाः सिुिरु 
सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढंगले अगालि िढाउने छौं । लनिेर्कको घरिा ित्काल लोग्न ेस्िास्नी लिलल 
िस्ने िािािरर् नहनुे भएकोले छुिै ठाउिा िेरा ललई िस्न हािी र्िैु पि सहिि भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को र्फा$& -@_ tyf r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldlt -sfo{ljlw ;DalGw_ P]g @)&% sf] bkmf %$ adf]lhd 

ldnfkq ul/kfpFg of] ;+o'Qm lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . n]lvP adf]lhd d'4f ldnfkq ul/ kfpF .   
$=r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldlt -sfo{ljlw ;DalGw_ P]g @)&% adf]lhd ldnfkq ul/kfpFg nfUg] z'Ns÷b:t'/ 

?==========o;} ;fy ;+nUg 5 .  
५. यसिा लेजखएका व्यहोरा दठक साँचो हनु,् िठुा ठहरे कानून ििोजिि सहुँला ििुाउँला । 

 
        लनिेर्कहरु 
       प्रथि पि..................  

 

      र्ोस्रो पि.................... 

 
 
 
 

Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

;+o'Qm 

lgj]bs 

 



 
 
 
 

 
अनुसूची-१० 

(दिा %$को उपदिा (५)साँग सम्बजन्धि) 

लमलापत्रको ढााँचा 
 

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

 

ldnfkqsf] lg0f{o 

संवत  ........सालको निवेदि िं........ 
===============sf],5f]/L÷gftL =============sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f g+= 

=======a:g] jif{===sL ======================! 

la?4 

================sf] 5f]/L÷gftL============sf] >LdtL÷5f]/f Onfd lhNnf r'nfr'nL ufpFkflnsf j8f 

g+======a:g] jif{====sL =======================! 

 

d'4fM 

 

यसमा लनवेदकको माग वमोजजम ..........जज ला वाा नं.......वनने............को 
नालि...............को छोिा/छोिी वोा......को  lgj]bs jfbL  ............ले  हामी ववच संवि २०६९ 

सालमा सामाजजक पिम्पिा अनुसाि वववाह गरिएकोमा करिव  २ वोासम्म  सुमधुि 
दाम्पत्य जीवन िहेको लियो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोिाको समेि 
जायजन्म भएको,   सोफह वोा २०७१ सालको लिहािमा मार्ि गएपछी घि नआएको, 
पटक पटक घि आउन िोनबाट अनुिोध गिेको, ललन गएको िि उ टै कुटवपट गिी 
पठाएकोn] lgh;+usf] ;DaGw ljR5]b ul/kfpF भलन लनवेदन गिेको। To:t} k|ltjfbLn] आिुलाई दार्जो 
न याएको लनउाँबाट घिमा हेला गिेको, अपमान गिी जविजनि घिबाट लनकाला गिेको 
हो । आिु खुशीले मार्ि गई वसेको होर्न अझपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यिावि माया, 
सद्भाव ि सम्मान िहेकोले लोग्ने नवाननीको सम्वन्ध यिावि कायम गिाई पाउाँ  elg 

ललजखि जवाि k]z u/]sf]  । o;/L xfdL jfbL k|ltjfbL eO{  झगाा गरि आयौं, केहीवोा लोग्ने 
नवाननी छुफटएि वनयौं, हामीबाट एक सन्िानको जायजन्म समेि भ ैसकेको छ । घिमा 
सामान्य घिायसी ववोयले मनमुटाव भई लोग्ने नवाननी अलग अलग वसेकोमा r'nfr'nL 

ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt dfkm{t j8f g+===========sf] d]nldnfk s]Gb| / pSt d]nldnfk s]Gb|sf d]nldnfk stf{x?sf] 

kxndf Ps आपसमा छलिल गिी लमली आएको व्यहोिा यो छ की ववगिमा जेजनिा ववोयमा 
असमझदािी ििा वेमेल भएको भएिाklg हामी ववच एकअकाा प्रलि ववश्वास, सदभाव ि पे्रम 

कायमै िहेकोले लोग्ने नवाननीको सम्वन्ध ववच्छेद गिीपाउाँ  भन्ने लनवेदन दावी छोफा पुनः 

kIf 

 

kIf 

 



सुमधुि सम्वन्धका साि दाम्पत्य जीवनलाई व्यवजनिि ढंगले अगाफा वढाउने छौं । 
लनवेदकको घिमा ित्काल लोग्ने नवाननी लमलल वनने वािाविर् नहुने भएकोले छुट्टै ठाउमा 
ाेिाललई वनन हामी दवुैपक्ष सहमि भएका ] elg b'a} jfbL k|ltjfbLx? ljjfb gu/L ldln a:g / ljjfbdf 

d]nldnfk ug{ d~h'/ ePsf] b]lv+bf k|:t't ljjfb÷d'4f निानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को दिा $& -@_ 

tyf r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldlt -sfo{ljlw ;DalGw_ P]g @)&% sf] bkmf %% sf] pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd b'a} 

kIfnfO{ /f]xj/df /fvL d]nldnfk ul/lbPsf] 5 .  

 

/f]xj/ 

 

 

  jfbL–     k|ltjfbL– 

 

 

;b:o >L ====   ;b:o >L =====  ;+of]hs >L ====== 

 

 

Olt ;Dat  ================= ;fn ================== ut] /f]h ====================z'ed=. 

अनुसूची-११ 
(दिा ६० को उपदिा (३)साँग सम्बजन्धि) 

मेललमलापकिाामा सचूीकृि हुने लनवेदन ढााँचा 
r'nfr'nL ufpFkflnsfन्याययक सलिलि 

सिि पेश गरेको लनिेर्न 

 
यिषयाः िेललिलापकिायिा सूचीकृि हनु पाउँ । 

 

प्रस्ििु यिषयिा िपलसलिा उल्लेजखि कागिािहरुको प्रलिललपी साथै राखी   ............गाउँपाललकाको न्याययक 
सलिलि अन्िगयिका  ............िेललिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेललिलाप गराउन अनिुिी पाउँ भनी लनिेर्न गर्यछु 

।  

िपलसल  

१( नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
२( स्नािक िहसम्ि उलिर्य गरेको शैजिक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 
३( िेललिलापकिायको िाललिप्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 
४( िेललिलाप सम्बन्िी अनभुि र 

५( व्यजिगि यििरर् (Bio- data) 

 

 
 

                   लनिेर्क 

नाि थराः .......... 
 र्स्िखिाः ........... 

फोटो 

 



लिलिाः ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची-१२ 

(दिा ७६ को उपदिा (१)साँग सम्बजन्धि) 

r'nfr'nL ufpFkflnsfन्याययक सलिलि सिि पेश गरेको  
भरर भराउको लनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः भरर भराई पाउँ भन्ने िारे । 

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

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

ि लनिेर्क लनिेर्न िापि रु @)।– र्स्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१ .pk/f]St ljkIfL;+usf] pSt d'4fdf o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltsf] ldlt ===================sf] lg0f{o 

cg';f/ d}n] o; sfof{nodf /fv]sf] b:t'/ /sd =========================cbfntsf] ldlt ============km};nf 

lg0f{o adf]lhd d}n] e/L e/fO{ kfpg] 7x/]sf] x'Fbf pSt b:t'/ /sd e/L e/fO{ kfpgsf] nflu of] 

lgj]bg u/]sf] 5' . 

@= d}n] o; sfof{nodf hDdf u/]sf] b:t'/÷/sdsf] e/kfO{÷/l;b÷ef}r/sf] ;Ssn} k|lt / ;Ddflgt >L 

lhNnf cbfntsf] clGtd km};nfsf] 5fofskL o;} ;fy ;+nUg u/]sf] 5' . 

#= o;df n]lvPsf] Joxf]/f 7Ls ;fFrf] xf] em'7f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpnf . 

 
       

लनिेर्क 



            

          लनि.............. 
 

Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची-१३ 

(दिा ७७ को उपदिा (१) साँग सम्बजन्धि) 

चलन चलाउने लनिेर्न 

r'nfr'nL ufpFkflnsfन्याययक सलिलि िा पेश गरेको 
लनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः चलन चलाई पाउँ भने्न िारे । 

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

यिरुद्ध 

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

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

!=  pk/f]St ljkIfL;++usf] pNn]lvt d'4fdf o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltaf6 ldlt =======================df d]/f] lgj]bg df 

u adf]lhd x'g] u/L lg0f{o epsf]df pSt lg0f{odf lrQ ga'emfO{ ljkIfL k|ltjfbLn] >L =================lhNnf cbfntdf 

k'g/fj]bg ug'{ ePsf] / ;Ddflgt cbfnt ;d]taf6 ldlt ==================df pk/f]St d'4fsdf Goflos ;ldltsf]  

lg0f{oz'? ;b/ x'g] elg lg0f{o ePsf] x'Fbf ;f] cg';f/ d]/} gfddf xs ef]u sfod ug]{ ul/sf] lgo{o sfo{Gjog 

ul/ kfpFg tyf lg0f{o cg';f/ rng rnfO{ kfpG of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' .  



२ o;df lgDg sfuhftx? o;} ;fy k]z u/]sf] 5' . Goflos ;ldltsf] ldlt ======================sf] lg0f{o / 

=========cbfntsf] km};nf jf lg0f{osf] k|ltlnkL  o;} ;fy /x]sf] / cGo cfjZos sfuhftx? o;} Goflos 

;ldltsf] ;lrjfnodf /x]sf] ;Dj4 ldl;n x]/L rng rnfO{ kfpF . 
 
 o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] xf] em'6\7f 7xl/P sfg'g adf]lhd ;x''Ffnf a'emfpnf  

 
         लनिेर्क 

         लनि.............. 
 

Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(र्फा *)  को उपर्फा (४) सगँ सम्बजन्िि) 

सम्पलि िोक्काको आदेश 

r'nfr'nL ufpFkflnsf न्याययक सलिलि 
संयोजक श्री......................................................................................... 
सदनय श्री........................................................................................... 
सदनय श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवि  .................सालको लनवेदन नं........  

ववोयः सम्पलि हनिान्ििर् िोक्का 
.............. जिल्ला r'nfr'nL ufpFkflnsf, j8f g+===========a:g] ======================sf]  

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=======sf] =============================== लनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

.............. जिल्ला r'nfr'nL ufpFkflnsf,  j8f g+===========a:g] ======================sf]  

5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=======sf] =================यिपिी )र्ोश्रो पि(  

 



 

o;df ..........िस्ने....िषय.....को लनिेर्कको िाग बिोजिि......जिल्ला..........  r'nfr'nL ufpFkflnsf,  j8f 

g+=======िे .फ........यक.नं..... ..िग्गािा बनेको.........को नाििा रहेको अिण्िाको ..................िगययफटको चार 
िल्ले घर र ललग लगापाि सिेि यिपिी....सम्पजि लनि यिपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्िरुी यिना हक 

हस्िान्िरर् हनु सक्ने आशंका गरी लनिेर्कले दर्एको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िाँचििु गर्ाय व्यहोरा िनालसि 
रे्जखएको हुँर्ा हाललाई प्रत्यिीको नाििा रहेको उजल्लजखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय लसफाररस नदर्न 
ििालाई र अको आरे्श नभएसम्िका लालग उि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय/गनय नदर्न ु भनी िालपोि 
कायायलयको नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ )६ (बिोजिि यो रोक्का को आरे्श 
िारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श लिलसल सािेल राखी सम्िजन्िि कायायलयहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार 
रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी लिलसल सािेल राख्न ुर लनयिानसुार पेश गनुय । 
 
 
 

Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची-१५ 

(दिा ८( को उपदिा (६) साँग सम्बजन्धि) 

नक्कलको लालग लनवेदन 

r'nfr'nL ufpFkflnsf Goflos ;ldltdf k]z u/]sf] 

लनिेर्न पत्र 

यिषयाः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

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

............... बस्ने  ......................यिपिी/ िार्ी/प्रलििार्ी 
 िदु्दााः ...................................... । 

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



(१( उपरोि यिपिीसँगको उल्लेजखि िदु्दािा अध्ययनको लालग रे्हायका कागिािहरु आिश्यक परेको 
हुँर्ा प्रिाजर्ि प्रलिललपी पाउँ भनी यो लनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिाजर्ि 
प्रलिललपी पाउँ ।  

क .......................................................................(..........  

ख.................................................................................( 

ग.................................................................................( 

घ  (................................................................................  

ङ................................................................................ ( 

२  (लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ , ििुा ठहरे कानून बिोजिि सहुलँा बिुाउँला।  
 
 
Olt ;Dat\ @)&= ;fn ========  dlxgf === ut] /f]h == z'ed\==================. 

 
 

 


