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प्रस्िावनााः न्र्ानर्क सलिन िे प्रचलि  कािूि बिोजिि उिुिीको कािवाही ि 
ककिािा गर्ाय अपिाउिुपिे कार्यववधि  र् गिी स्पष्ट ा, एकरूप ा एवं पािर्लशय ा 
कार्ि गिी कािूिको शासि  था न्र्ार् प्रन को ििववश्वास कार्ि िाखी 
िहिको िाधग प्रचिििा िहेको संघीर् कािूििा भए रे्खख बाहेक थप कािूिी 
व्र्वस्था गिय वाञ्छिीर् भएकोिे, 

िेपािको संवविािको िािा २२१ को उपिािा (१) बिोजिि  खािीखोिा 
गाउँपालिका गाउँसभािे र्ो ऐि बिाएको छ ।  

पररच्छेर्  

प्रारम्म्िक 

१. संक्षिप्ि नाि र प्रारम्िाः (१) र्स ऐिको िाि “खािीखोिा गाउँपालिका 
न्र्ानर्क सलिन  (कार्यववधि सम्बन्िी) ऐि, २०७५” िहेको छ । 

  (२) र्ो ऐि  ुरून्  प्रािम्भ (िागू) हुिेछ । 

२. पररिाषााः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेिा र्स ऐििा; 
(क)  “उिुिी” भन्िािे सलिन  सिक्ष पिेको उिुिीबाट शुरु भएको 
प्रचलि  कािूि बिोजिि  सलिन िे कािवाही ि ककिािा गि े
उिुिी सम्झिुपछय ।  

(ख) “खाम्िे”  भन्िािे  ोककएको सम्पविको िूलर्ाकंि गरिर्ा 
भ्र्ाउिे हर्िाई सम्झिु पर्यछ ।  

    (ग)   “चिि चिाईदर्िे”  भन्िािे निर्यर् पश्चा  हक अधिकाि 
प्राप्  भएको व्र्जत िाई कुिै      वस् ु वा सम्पवि भोग गिय 
दर्िे कार्यिाई सम्झिुपर्यछ । 

(घ) “ििाि ”  भन्िािे कुिै व्र्जत  वा सम्पवििाई न्र्ानर्क 
सलिन िे चाहेको वख िा उपजस्थ  वा हाजिि गिाउि 
लिएको जिम्िा वा उििर्ानर्त्विाई सम्झिुपर्यछ ।   



(ङ) “ ािेिी” भन्िािे न्र्ानर्क सलिन को के्षत्राधिकाि लभत्रका                          
वववार्हरुिा सम्वजन्ि  पक्षिाई वुझाईिे म्र्ार्,  सुचिा,  आरे्श,  
पूिी वा         िािकािी पत्र रि पूवयक वुझाउिे कार्यिाई सम्झिुपछय । 

(च) “ ार्र्ा ”  भन्िािे सम्पविको ववविर् वा गन् ी गिेको संख्र्ा 
िनििे व्र्होिा वा सम्पविको फाँटवािी वा िग िाई 
सम्झिुपर्यछ ।  

(छ) “ ोककएको” वा “ ोककए बिोजिि” भन्िािे र्स ऐि अन् गय  
बिेको निर्ििा  ोककए बिोजिि सम्झिुपछय । 

(ज) “र्िपीठ”  भन्िािे न्र्ानर्क सलिन  सिक्ष पेश हुि आएका 
कुिै कागिपत्रको सम्बन्ििा रि  िपुगे वा कािूििे र् ाय 
िहुिे वा ििाग्ि ेभएिा त्र्सको पछाडि पट्दट सोको कािर् 
ि अवस्था ििाइ अधिकािप्राप्  अधिकािीिे िेखखदर्िे 
निरे्शि वा व्र्होिािाई सम्झिुपर्यछ ।  

(झ) “िािेसी”  भन्िािे कुिै व्र्जत को िाि, थि ि व ि सिे को 
ववस्  ृ ववविर् खुिाइएको व्र्होिािाई सम्झिुपर्यछ ।  

(ञ) “िालिश”  भन्िािे कुिै वववार्को ववषर्िा र्फा ८ बिोजिि 
दर्एको उििुी, निवेर्ि वा कफिार् सम्झिुपछय  

(ट)   “निर्यर् कक ाब”  भन्िािे सलिन िे उिुिीिा गिेको निर्यर्को 
अलभिेख िाख्नको िाधग खिा गिेको उिुिीिा निर्यर् गिेको 
व्र्होिा ि त्र्सको आिाि  था कािर्को संक्षक्षप्  उलिेख 
भएको कक ाब सम्झिुपछय । 

(ठ)  “पन्चकृन  िोि”  भन्िािे पञ्च भिाद्िीिे सम्पविको 
स्थिग   था स्थािीर् अविोकि िूलर्ांकि गिी ववक्री 
वव िर् हुिसतिे उधच  ठहिाएि निजश्च  गिेको िुलर्िाई 
सम्झिुपर्यछ । 



(ड) “पेशी”  भन्िािे न्र्ानर्क सलिन  सिक्ष निर्यर्ाथय पेश हुिे 
वववार्हरुिा पक्षहरुिाई उपजस्थ  गिाइ सुिुवाइ गि े काििाई 
सम्झिुपर्यछ ।  

(ढ) “प्रन बार्ी” भन्िािे बार्ीिे िसका उपि उिुिी र् ाय गर्यछ सो 
व्र्जत  वा संस्था सम्झिुपछय । 

(ण) “वकपत्र”  भन्िािे वववार् सम्बन्ििा िािकाि भई साक्षीको 
रुपिा व्र्त  गिेका कुिा िेखखि े वा िेखखएको कागििाई 
सम्झिुपछय ।  

(ि) “बन्र् ईििास”  भन्िािे न्र्ानर्क सलिन  अन् गय  निरुपर् 
हुिे वववार्हरु िध्रे्  गोप्र् प्रकुन को वववार् भएको ि सम्वद्ि 
पक्षहरुववच गोपनिर् ा कार्ि गिय आवश्र्क  रे्खखएिा सम्वद्ि 
पक्षहरु िात्र सहभागी हुिेगिी प्रवन्ि गिीएको सुिुवाई कक्षिाई 
सम्झिुपछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्िािे कसै उपि सलिन  सिक्ष उिुिी र् ाय गि े
व्र्जत  वा संस्था सम्झिुपछय । 

(र्)   “िूल वी”  भन्िािे न्र्ानर्क सलिन  अन् गय  ववचािािीि 
िुद्िा अन्र् अड्िा अर्ाि िा  सिे      ववचािाधिि  भईिहेको 
अवस्थािा न्र्ानर्क सलिन िे निर्यर् गर्ाय अन्र् ववचािाधिि 
िुद्िािा       प्रभावव  हुिे रे्खखएिा प्रभाव पाि े िुद्िाको फैसिा 
िभएसम्ि प्रभावव  हुिे िुद्र्ा स्थधग  गि ेकार्यिाई सम्झिुपछय । 

  (ि) “िगापा ”  भन्िािे घििग्गा ि त्र्ससँग अन् ि निदह  टहिा,  

बोट ववरुवा,  खुलिा िलिि ि त्र्सिा िहेका सबैखािे संिचिा 
वा चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  सेिोफेिो ि  सम्पूर्य 
अवर्विाई सम्झिुपर्यछ ।  



(न) “सर्िस्र्ाहा”  भन्िािे ििौटीिा िहेको िकिको िग  कट्टा 
गिी आम्र्ािीिा वाध्ि े कार्यिाई सम्झिुपछय ।     

  (प) “सभा” भन्िािे गाउँसभा सम्झिुपछय ।   

 (फ) “सलिन ” भन्िािे न्र्ानर्क सलिन  सम्झिुपछय ि सो शव्र्िे 
स्थािीर् ऐिको र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोजििको सलिन िाइय 
सिे  ििाउिेछ । 

(ब) “साि वसािी”  भन्िािे हिेक वषयको िाधग छुट्टा छुट्टै हुिे 
गिी प्रन वषयको निलिि स्थार्ी रुपिा  र् गरिएको श य 
सम्झिुपछय । 

(ि)   “स्थािीर् ऐि” भन्िािे “स्थािीर् सिकाि सञ्चािि ऐि, 

२०७%” सम्झिुपछय । 

  (ि)  "संवविाि" भन्िािे िेपािको संवविाि सम्झिुपछय । 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेर्-२ 

समियिको अधिकार 

३. उजुरीिा यनणाय सम्बन्िी कािाः सलिन िा र् ाय भएका उिुिी वा उिुिीको 
निर्यर् गि े वा र् ाय भएको िालिश वा उिुिीको कुिै व्र्होिािे िग  
कट्टा गि ेअधिकाि सलिन िाइय िात्र हुिेछ । 



४. यनणाय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको वा 
प्रचलि  कािूििे सलिन  वा सलिन को सर्स्र्िे िै गिे भन्ि ेव्र्वस्था 
गिेको वा कार्यको प्रकृन िे सलिन  वा सलिन को सर्स्र्िे िै गिुयपिे 
स्पष्ट भैिहेको रे्खख बाहेकको अन्र् कार्यहरू र्स ऐििा  ोककएको 
कियचािी ि त्र्सिी ि ोककएकोिा सलिन िे निर्यर् गिी  ोकेको वा 
अधिकाि प्रर्ाि गिेको कियचािीिे गिुयपिेछ । 

  (२)  ोककएको शाखा प्रिुख वा  ोककएका अन्र् कियचािीिे र्स ऐि 
ि प्रचलि  कािूि बिोजिि  ोककएको काि गर्ाय सलिन को संर्ोिक वा 
सलिन िे  ोकेको सर्स्र्को प्रत्र्क्ष निरे्शि, रे्खरे्ख ि निर्न्त्रर्िा िही 
गिुयपिेछ । 

५. यस ऐन बिोम्जि कायाववधि अवलम्बन गनुापनेाः सलिन िे उिुिी वा 
उिुिीको कािवाही ि ककिािा गर्ाय प्रचलि  ि सम्बजन्ि  संघीर् कािूििा 
स्पष्ट उलिेख भए रे्खख बाहेक र्स ऐि बिोजििको कार्यववधि अविम्बि 
गिुयपिेछ । 

६. समियिले हेनाेः सलिन िाइय रे्हार् बिोजििको उिुिीहरूिा कािवाही ि 
ककिािा गि ेअधिकाि िहिछेिः 

(क) स्थािीर् ऐिको र्फा ४७ अन् गय को उिुिी, 
(ख) िेिलििाप ऐि, २०६८ अिुसाि िेिलििापको िाधग 

गाउँपालिकािा प्रेवष  उिुिी, 
(ग) संवविािको अिुसूची-८ अन् गय को एकि अधिकाि अन् गय  

सभािे बिाएको कािूि बिोजिि निरूपर् हुिे गिी लसजिय  
उिुिी,  था 

(घ) प्रचलि  कािूििे गाउँपालिकािे हेि ेभनि  ोकेका उिुिीहरू । 



७. समियिको िेत्राधिकाराः सलिन िे र्फा ६ अन् गय का िध्रे् रे्हार् 
बिोजििका उिुिीहरूिा िात्र के्षत्राधिकाि ग्रहर् गि े था कािवाही ककिािा 
गिेछिः 

(क) व्र्जत को हकिा उििुीका सब ैपक्ष गाउँपालिकाको भैगोलिक 
के्षत्राधिकाि लभत्र बसोबास गिीिहेको, 

(ख) प्रचलि  कािूि ि संवविािको भाग ११ अन् गय को कुिै 
अर्ाि  वा न्र्ार्ािीकिर् वा निकार्को के्षत्राधिकाि लभत्र 
ििहेको, 

(ग) गाउँपालिकाको के्षत्राधिकाि लभत्र पिेका कुिै अर्ाि  वा 
निकार्बाट िेिलििाप वा लििापत्रको िाधग प्रेवष  गिीएको, 

(घ) अचि सम्पवि सिावेश िहेको ववषर्िा सो अचि सम्पवि 
गाउँपालिकाको भैगोलिक के्षत्राधिकाि लभत्र िदहिहेको,  था 

(ङ) कुिै घटिासँग सम्बजन्ि  ववषर्वस् ु िहेकोिा सो घटिा 
गाउँपालिकाको भैगोलिक के्षत्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा 

८. बबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपि बबवार् र् ाय गर्ाय वा उिुिी चिाउँर्ा 
प्रचलि  कािूि बिोजिि हकरै्र्ा पुगेको व्र्जत िे सलिन को  ोककएको 
शाखा सिक्ष उििुी र् ाय गियसतिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि उिुिी दर्रं्ा र्स ऐि  था प्रचलि  
कािूि बिोजिि खुिाउिुपिे कुिा सब ैखुिाइय  था पुर्ायउिुपिे प्रकक्रर्ा सब ै
पुिागिी अिुसूची-१ बिोजििको ढाँचािा दर्िुपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेखखए रे्खख बाहेक उिुिीिा रे्हार् बिोजििको 
व्र्होिा सिे  खुिाउिुपिेछिः 



(क) बार्ीको िाि, थि, व ि ि नििको बाबू ि आिा,  था थाहा 
भएसम्ि बाि ेि बज्र् ैको िाि; 

(ख) प्रन बार्ीको िाि, थि ि थाहा भएसम्ि नििको बाबु ि 
आिाको िाि, थि ि स्थाि पिा िाग्िगेिी स्पष्ट खुिेको 
व ि; 

(ग) गाउँपालिकाको िाि सदह  सलिन को िाि; 

(घ) उिुिी गिुयपिेको व्र्होिा ि सम्पूर्य ववविर्; 

(ङ) गाउँपालिकािे  ोके अिुसािको र्स् िु बुझाएको िलसर् वा 
निस्सा; 

(च) सलिन को के्षत्राधिकाि लभत्रको उििुी िहेको व्र्होिा ि 
सम्बजन्ि  कािूि; 

(छ) बार्ीिे र्ावी गिेको ववषर् ि सो सँग सम्बजन्ि  प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्र्ार् िाग्ि े भएिा हर्म्र्ार् िहेको  था हकरै्र्ा पुगेको  
सम्बन्िी व्र्होिा; 

(झ) कुिै सम्पविसँग सम्बजन्ि  ववषर् भएकोिा सो सम्पवि चि 
भए िहेको स्थाि, अवस्था  था अचि भए चािककलिा 
सदह को सब ैववविर् । 

  (४)  प्रचलि  कािूििा कुिै ववशेष प्रकक्रर्ा वा ढाँचा वा अन्र् केदह 
उलिेख भएको िहेछ भि ेसो सन्र्भयिा आवश्र्क ववविर् सिे  खुिेको 
हुिुपिेछ । 

  (५) कुिै ककलसिको क्षन पून य भिाउिुपिे अथवा बण्िा िगाउिुपिे 
अवस्थाको उििुीको हकिा त्र्स् ो क्षन पून य वा बण्िा वा चििको िाधग 
सम्बजन्ि  अचि सम्पविको ववविर् खुिेको हुिुपिेछ । 



९. बबवार् र्िाा गरी यनस्सा दर्नेाः (१) उिुिी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजिि प्राप्  
उिुिी र् ाय गिी बार्ीिाइय  ािेख  ोकक अिुसूची-२ बिोजििको ढाँचािा 
बबवार् र् ायको निस्सा दर्िुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि  ािेख दर्िु पिे अवस्थािा  ािेख  ोतर्ा 
अिुसूची-३ बिोजििको ढाँचािा  ािेख भपायइय खिा गिी सम्बजन्ि  पक्षको 
र्स् ख  गिाइय लिलसि सािेि िाख्नुपछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजिि  ािेख भपायइयिा  ोककएको  ािेख  था 
उत  लिन िा हुिे कार्य सिे  उलिेख गिी सम्बजन्ि  पक्षिाइय अिुसूची-४ 
बिोजििको ढाँचािा  ािेख पचाय दर्िुपिेछ । 

१०. उजुरी र्रपीठ गनाेः (१) उिुिी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजिि पेश 
भएको उिुिीिा प्रकक्रर्ा िपुगेको रे्खखए पुिा गिुयपिे रे्हार्को प्रकक्रर्ा पुिा 
गिी अथवा खुिाउिुपिे रे्हार्को व्र्होिा खुिाइ लर्ाउिु भन्ि े व्र्होिा 
िेखख पाँच दर्िको सिर्  ोकक  था बबवार् र् ाय गिय िलिलिे भए सो को 
कािर् सदह को व्र्होिा ििाइय र्िपीठ गिेिा बार्ीिाइय उिुिी कफ ाय 
दर्िुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रकक्रर्ा िपुगेको भनि र्िपीठ गिी कफ ाय 
गिेको उिुिीिा र्िपीठिा उलिेख भए बिोजििको प्रकक्रर्ा पुिा गिी पाच 
दर्िलभत्र लर्ाएिा र् ाय गरिदर्िुपछय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको र्िपीठ आरे्श उपि धचि िबुझ्िे पक्षिे 
सो आरे्श भएको लिन िे न ि दर्ि लभत्र उत  आरे्शको ववरूध्र्िा 
सलिन  सिक्ष निवेर्ि दर्ि सतिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको निवेर्ि व्र्होिा ििालसब रे्खखए 
सलिन िे उपर्फा (१) बिोजििको र्िपीठ बर्ि गिी बबवार् र् ाय गिय 
आरे्श दर्िसतिेछ । 



  (५) उपर्फा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिुिी प्रशासकिे त्र्स् ो 
बबवार् र् ाय गिी अरू प्रकक्रर्ा पुिा गिुयपिेछ । 

११.  र्िाा गना नहुनेाः उिुिी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजिि पेश भएको 
उिुिीिा रे्हार् बिोजििको व्र्होिा दठक भएिभएको िाँच गिी र् ाय गिय 
िलिलिे रे्खखएिा र्फा १० बिोजििको प्रकक्रर्ा पुिा गिी र्िपीठ गिुयपिेछिः 

(क) प्रचलि  कािूििा हर्म्र्ार्  ोककएकोिा हर्म्र्ार् वा म्र्ार् 
लभत्र उिुिी पिे िपिेको; 

(ख) प्रचलि  कािूि बिोजिि सलिन को के्षत्राधिकाि लभत्रको उिुिी 
िहे ििहेको; 

(ग) कािुि बिोजिि िाग्ि ेर्स् ुि र्ाखखि भए िभएको; 
(घ) कुिै सम्पवि वा अधिकािसँग सम्बजन्ि  ववषर्िा वववार् 

निरूपर् गिुयपिे ववषर् उिुिीिा सिावशे िहेकोिा त्र्स् ो 
सम्पवि वा अधिकाि ववषर्िा उििुी गिय बार्ीको हक 
स्थावप  भएको प्रिार् आवश्र्क पिेिा सो प्रिार् िहे 
ििहेको; 

(ङ) उत  ववषर्िा उिुिी गि ेहकरै्र्ा बार्ीिाइय िहे ििहेको; 
(च) लिख िा पुिा गिुयपिे अन्र् रि  पुगे िपुगेको;  

१२.  र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेाः (१) र्स ऐििा िुिसुकै कुिा िेखखएको 
भए  ापनि प्रचलि  कािूि बिोजिि सलिन  वा अन्र् कुिै अर्ाि  वा 
निकार्िा कुिै पक्षिे उिुिी गिी सलिन  वा उत  अर्ाि  वा निकार्बाट 
उिुिीिा उलिेख भएको ववषर्िा प्रिार् बुखझ वा िबुखझ वववार् निरुपर् 
भैसकेको ववषर् िहेको छ भि ेसो उिुिीिा िहेका पक्ष ववपक्षको बीचिा 
सोदह ववषर्िा सलिन िे उिुिी र् ाय गिय ि कािवाही गिय हँुरै्ि । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजिि र् ाय गिय िलिलिे उिुिी भुिवश र् ाय 
भएकोिा सो व्र्होिा िािकािी भएपनछ उिुिी िुिसुकै अवस्थािा िहेको 
भए पनि सलिन िे उिुिी खािेि गिुयपिेछ ।  

१३.  उजुरीसाथ मलखि प्रिाणको सक्कल पेश गनुापनेाः उिुिीसाथ पेश 
गिुय पिे प्रत्रे्क लिख  प्रिार्को सतकि ि कजम् िा एक प्रन  ितकि 
उिुिीसाथै पेश गिुयपिेछ ि उिुिी प्रशासकिे त्र्स् ो लिख िा कुिै 
कैकफर्  ििाउिुपिे भए सो ििाइ सो प्रिार् सम्बजन्ि  लिलसििा 
िाख्नेछ । 

१४.  उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा र्स्िुराः (१) प्रचलि  कािूििा बबवार् 
र् ाय र्स् ुि  ोककएकोिा सोदह बिोजिि  था र्स् िु ि ोककएकोिा एक 
सर् रूपैर्ाँ बुझाउिुपिेछ । 

  (२) प्रचलि  कािूििा प्रन वार् र् ाय र्स् िु ििाग्ि ेभिेकोिा बाहेक 
एक सर् रूपैर्ा ँप्रन वार् र् ाय र्स् िु िाग्िछे । 

१५.  प्रयिवार् पेश गनुापनेाः (१) प्रन बार्ीिे र्फा २० बिोजिि म्र्ार् वा 
सूचिा प्राप्  भएपनछ म्र्ार् वा सूचिािा  ोककएको सिर्ावधि लभत्र उिुिी 
प्रशासक सिक्ष आफै वा वािेस िाफय   लिखख  प्रन वार् र् ाय गिुयपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रन वार् पेश गर्ाय प्रन बार्ीिे भएको 
प्रिार्  था कागिा का प्रन लिवप साथै संिग्ि गिी पेश गिुयपिेछ । 

  (३) प्रन वार्ीिे लिखख  ब्र्होिा दरँ्र्ा अिुसूची-५ बिोजििको 
ढाँचािा दर्िुपिेछ । 

१६.  प्रयिवार्  जााँच गनाेः (१) उिुिी प्रशासकिे र्फा १५ बिोजिि पेश 
भएको प्रन वार् िाँच गिी कािूि बिोजििको रि  पुगेको  था म्र्ार् लभत्र 
पेश भएको रे्खखए र् ाय गिी सलिन  सिक्ष पेश हुिे गिी लिलसि सािेि 
गिुयपिेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रन वार् र् ाय हुिे भएिा उिुिी 
प्रशासकिे प्रन बार्ीिाइय बार्ी लििािको  ािेख  ोतिुपिेछ । 

१७.  मलखििा पुरा गनुापने सािान्य ररिाः (१) प्रचलि  कािूि  था 
र्स ऐििा अन्र्त्र िेखखए रे्खख बाहेक सलिन  सिक्ष र् ाय गिय लर्ाएका 
उिुिी  था प्रन वार्िा रे्हार् बिोजििको रि  सिे  पुिा गिुयपिेछिः 

(क) ए फोि साइि को िेपािी कागििा बार्ाँ  फय  पाँच 
सेजन्टलिटि, पदहिो पषृ्ठिा शीि फय  र्श सेजन्टलिटि ि 
त्र्सपनछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टलिटि छोिकेो  था प्रत्रे्क 
पषृ्ठिा बविस हिफिा िबढाइय कागिको एका फय  िात्र 
िेखखएको;  

 (ख) लिख  र् ाय गिय लर्ाउिे प्रत्रे्क व्र्जत िे लिख को प्रत्रे्क 
पषृ्ठको शीि पुछाििा छोटकिी र्स् ख  गिी अजन् ि पषृ्ठको 
अन्त्र्िा िेखात्िक  था लर्ाप्च ेसदहछाप गिेको; 

(ग) कुिै कािूि व्र्वसार्ीिे लिख   र्ाि गिेको भए निििे 
पदहिो पषृ्ठको बार्ा ँ  फय  नििको कािूि व्र्वसार्ी र् ाय 
प्रिार्पत्र िंबि, िाि ि कािूि व्र्वसार्ीको ककलसि खुिाइय 
र्स् ख  गिेको;  

(घ) लिख को अजन् ि प्रकिर्िा र्स लिख िा िेखखएको व्र्होिा 
दठक साँचो छ, झुट्ठा ठहिे कािूि बिोजिि सहँुिा बुझाउँिा 
भन्िे उलिेख गिी सो िुनि लिख  र् ाय गिय लर्ाएको वषय, 
िदहिा ि ग  े  था वाि खुिाइय लिख  र् ाय गिय लर्ाउिे 
व्र्जत िे र्स् ख  गिेको । 

  ि ब्र्होिा पुर्ायई पशे भएको लिख  लिििाइ र्ो उपर्फािे बािा 
पािेको िानििे छैि ।  

 



  (२) लिख िा ववषर्हरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकिर् छुट्र्ाइय संर्लि  ि 
िर्ायदर्  भाषािा िेखखएको हुिुपिेछ ।  

  (३) लिख िा पेटबोलििा पिेको स्थािको पदहचाि हुिे स्पष्ट 
ववविर् ि व्र्जत को िाि, थि , ठेगािा  था अन्र् ववविर् स्पष्ट खुिेको 
हुिुपिेछ । 

  (४) लिख  र् ाय गिय लर्ाउिे वा सलिन िा कुिै कागि गिय 
आउिेिे नििको िाि, थि ि व ि खिेुको िागरिक ा वा अन्र् कुिै 
प्रिार् पेश गिुयपछय । 

१८.  नक्कल पेश गनुापनेाः उिुिी वा प्रन वार् र् ाय गिय लर्ाउिेिे 
ववपक्षीको िाधग उििुी  था प्रन वार्को ितकि  था संिग्ि लिख  
प्रिार्हरूको ितकि साथै पेश गिुयपछय । 

१९.  उजुरी वा प्रयिवार् संशोिनाः (१) लिख  र् ाय गिय लर्ाउिे पक्षिे 
सलिन िा र् ाय भइसकेको लिख िा िेखाइ वा टाइप वा िुद्रर्को सािान्र् 
तु्रटी सच्र्ाउि निवेर्ि दर्ि सतिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको निवेर्ििा िाग बिोजिि सच्र्ाउँर्ा 
र्ावी  था प्रन वार्िा गरिएको िाग वा र्ावीिा िुिभु  पक्षिा फिक 
िपि े ि निकै सािान्र् प्रकािको संशोिि िाग गिेको रे्खिेा उिुिी 
प्रशासकिे सो बिोजिि सच्र्ाउि दर्ि सतिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि संशोिि भएिा  सो को िािकािी 
उिुिीको अको पक्षिाइय दर्िुपिेछ । 

 

 

 

 

 



पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख 

२०.  म्यार् सूचना िािेल गनेाः (१) उििुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजिि 
बबवार् र् ाय भएपनछ बदढिा र्इुय दर्ि लभत्र प्रन बार्ीका िाििा प्रचलि  
कािूििा म्र्ार्  ोककएको भए सोदह बिोजिि ि ि ोककएको भए पन्र 
दर्िको म्र्ार् दर्इय सम्बजन्ि  विा कार्ायिर् िाफय   उत  म्र्ार् वा सूचिा 
 ािेि गिय सतिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि म्र्ार् वा सूचिा  ािेि गर्ाय र्फा ९ 
बिोजििको उििुी  था उत  उििुी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको 
प्रन लिपी सिे  संिग्ि गिी पठाउिुपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि एक भन्र्ा 
बदढ प्रन बार्ीिाइय म्र्ार् दर्िुपर्ाय प्रिार् कागिको ितकि कुिै एकििा 
िुि प्रन बार्ीिाइय पठाइय बाकँीको म्र्ार्िा प्रिार् कागिको ितकि 
फिािाको म्र्ार् साथ पठाइएको छ भन्ि ेव्र्होिा िेखख पठाउिुपिेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्  भएको म्र्ार् विा कार्ायिर्िे 
बदढिा न ि दर्ि लभत्र  ािेि गिी  ािेिीको व्र्होिा खुिाइय सलिन िा 
पठाउिु पिेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजिि म्र्ार्  ािेि हुि िसकेिा रे्हार् 
बिोजििको ववद्रु् ीर् िाध्र्ि वा पबत्रकािा सूचिा प्रकाशि गिेि म्र्ार् 
 ािेि गिुयपिेछिः  

(क) म्र्ार्  ािेि गरििुपिे व्र्जत को कुिै फ्र्ातस वा इयिेि वा 
अन्र् कुिै अलभिेख हुि सतिे ववद्रु् ीर् िाध्र्िको ठेगािा 
भए सो िाध्र्िबाट; 



(ख) प्रन बार्ीिे म्र्ार्  ािेिी भएको िािकािी पाउि सतिे 
ििालसब आिाि छ भन्ि ेरे्खखएिा सलिन को निर्यर्बाट कुिै 
स्थािीर् रै्निक पबत्रकािा सूचिा प्रकाशि गिेि वा स्थािीर् 
एफ.एि. िेडिर्ो वा स्थािीर् टेलिलभििबाट सूचिा प्रसािर् 
गिेि; वा 

(ग) अन्र् कुिै सिकािी निकार्बाट म्र्ार्  ािेि गिाउँर्ा म्र्ार् 
 ािेि हुि सतिे ििालसब कािर् रे्खखएिा सलिन को 
आरे्शबाट त्र्स् ो सिकािी निकार् िाफय   । 

  (६) र्स ऐि बिोजिि म्र्ार् िािी गिुयपर्ाय अिुसूची-६ बिोजििको 
ढाँचािा िािी गिुयपिेछ । 

२१.  रोहवरिा राख्नुपनेाः र्स ऐि बिोजिि विा कार्ायिर् िाफय    ािेि 
गरिएको म्र्ार्िा सम्बजन्ि  विाको अध्र्क्ष वा सर्स्र्  था कजम् िा 
र्इुयििा स्थािीर् भिार्िी िोहवििा िाख्नुपिेछ । 

२२.  रीि बेरीि जााँच गनेाः (१) उिुिी प्रशासकिे म्र्ार्  ािेिीको 
प्रन वेर्ि प्राप्  भएपनछ िी पूवयकको  ािेि भएको छ वा छैि िाँच गिी 
आवश्र्क भए सम्बजन्ि  विा सधचवको प्रन वेर्ि सिे  लिइय िी पूवयकको 
रे्खखए लिलसि सािेि िाखख  था बिेी को रे्खखए बर्ि गिी पुििः म्र्ार् 
 ािेि गिय िगाइय  ािेिी प्रन  लिलसि सािेि िाख्नुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय सम्बजन्ि  कियचािीिे बर्निर्  
िाखख कार्य गिेको रे्खखए उििुी प्रशासकिे सो व्र्होिा खुिाइय सलिन  
सिक्ष प्रन वेर्ि पेश गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रन वेर्िको व्र्होिा उपरु्त  रे्खखए 
सलिन िे सम्बजन्ि  कियचािी उपि कािवाहीको िाधग कार्यपालिका सिक्ष 
िेखख पठाउिसतिेछ । 



२३.  िारेखिा राख्नूपनेाः (१) उििुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजिि बबवार् 
र् ाय गिेपनछ उिुिीक ायिाइय ि र्फा १६ बिोजिि प्रन वार् र् ाय गिेपनछ 
प्रन बार्ीिाइय  ािेख  ोकक  ािेखिा िाख्नुपछय । 

  (२) उिुिीका पक्षहरूिाइय  ािेख  ोतर्ा  ािेख  ोककएको दर्ि गरिि े
कािको व्र्होिा  ािेख भपायइय  था  ािेख पचायिा खुिाइय उिुिीका सब ै
पक्षिाइय एकै लििािको लिन   था सिर् उलिेख गिी एकै लििािको 
 ािेख  ोतिुपछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि  ािेख  ोककएको सिर्िा कुिै पक्ष 
हाजिि िभए पनि  ोककएको कार्य सम्पन्ि गिी अको  ािेख  ोतिुपिे 
भएिा हाजिि भएको पक्षिाइय  ािेख  ोकक सिर्िा हाजिि िभइय पनछ 
हाजिि हुिे पक्षिाइय अनघ हाजिि भइय  ािेख िाि े पक्षसँग एकै लििाि 
हुिेगिी  ािेख  ोतिुपछय । 

  (४) र्स र्फा बिोजिि  ोककएको  ािेखिा उपजस्थ  भएका 
पक्षहरूिाइय साथै िाखख सलिन िे उिुिीको कािवादह गिुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि  ोककएको 
 ािेखिा कुिै पक्ष उपजस्थ  िभए पनि सलिन िे बबवार्को ववषर्िा 
कािवाही गिय बािा पिेछैि । 

२४.  समियिको यनणाय बिोम्जि हुनेाः सलिन िे म्र्ार्  ािेिी 
सम्बन्ििा प्रचलि  कािूि  था र्स ऐििा िेखखए रे्खख बाहेकको 
ववषर्िा आवश्र्क प्रकक्रर्ा नििायिर् गिय सतिेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सुनवार्ा िथा प्रिाण बुझ्ने सम्बन्ििा 

२५.  प्रारम्म्िक सुनवार्ााः (१) िेिलििापबाट बबवार् निरुपर् हुि िसकी 
सलिन िा आएका बबवार् प्रन वार् र् ाय वा बर्ाि वा सो सिहको कुिै 



कार्य भएपनछ सुिवाइयको िाधग पेश भएको बबवार्िा उपिब्ि प्रिार्का 
आिाििा  त्काि निर्यर् गिय सककि ेभएिा सलिन िे बबवार् पेश भएको 
पदहिो सुिवाइयिा िै निर्यर् गिय सतिेछ । 

  (२) सलिन  सिक्ष पेश भएको बबवार्िा उपर्फा (१) बिोजिि 
 त्काि निर्यर् गिय सककिे िरे्खखएिा सलिन िे रे्हार् बिोजििको आरे्श 
गिय सतिेछिः- 

(क) बबवार्िा िुख िलििेको कुिािा र्ककि गिय प्रिार् बुझ्िे वा 
अन्र् कुिै कार्य गि;े 

(ख) बबवार्िा बुझ्िुपिे प्रिार् र्ककि गिी पक्षबाट पेश गिय 
िगाउिे वा सम्बजन्ि  निकार्बाट िाग गि ेआरे्श गि;े  

(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा बबवार्का पक्षहरूसँग छिफि गि;े 
 था 

(घ) बबवार्का पक्ष उपजस्थ  भएिा सुिुवाइको िाधग  ािेख  था 
पेलशको सिर्  ालिका नििायिर् गि े। 

  (३) उपर्फा (१) ि (२) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि 
सलिन िे स्थािीर् ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको उििुीिा 
िेिलििापको िाधग पठाउि ेआरे्श गिुयपिेछ । 

२६.  प्रिाण र्ाखखल गनाेः बार्ी वा प्रन बार्ीिे कुिै िर्ा ँप्रिार् पेश गिय 
अिुिन  िाग गिी निवेर्ि पेश गिेिा उिुिी प्रशासकिे सोदह दर्ि लिि 
सतिेछ । 

२७.  मलखि जााँच गनेाः (१) सलिन िे उिुिीिा पेश भएको कुिै 
लिख को सत्र् ा पिीक्षर् गिय िेखा वा हस् ाक्षि ववशेषज्ञिाइय िाँच 
गिाउि िरूिी रे्खेिा सो लिख िाइय असत्र् भन्ि ेपक्षबाट पिीक्षर् र्स् ुि 
र्ाखखि गिय िगाइय िेखा वा हस् ाक्षि ववशेषज्ञबाट लिख  िाचँ गिाउि 
सतिेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय ििालसब िाकफकको सिर् 
 ोकक आरे्श गिुयपिेछ ि सिर् लभत्र िाँच सम्पन्ि हुिको िाधग 
र्थासम्भव व्र्वस्था गिुयपिेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय लिख  असत्र् ठहरिएिा 
लिख  सत्र् िहेको भन्ि ेपक्षबाट िागेको र्स् ुि असुि गिी उपर्फा (१) 
बिोजिि र्स् ुि र्ाखखि गि ेपक्षिाइय भिाइय दर्िुपछय । 

२८.  सािी बुझ्नेाः (१) सलिन बाट साक्षी बुझ्िे आरे्श गर्ाय साक्षी बुझ्िे 
दर्ि  ोकक आरे्श गिुयपिेछ । साछी िाख्र्ा बढीिा ५ ििा िाख्न ुपिे ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि आरे्श भएपनछ उिुिी प्रशासकिे उििुीको 
पक्षिाइय आरे्शिा उलिेख भएको लिन िा साक्षी बुझ्िे  ािेख  ोतिुपिेछ। 

  (३) साक्षी बुझ्िे  ािेख  ोककएको दर्ििा आफ्िो साक्षी सलिन  
सिक्ष उपजस्थ  गिाउिु सम्बजन्ि  पक्षको र्ानर्त्व हुिेछ । 

२९.  समियिको िफा बाट बकपत्र गराउनेाः (१) र्स ऐििा अन्र्त्र 
िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि िाबािक वा अशत  वा वधृ्र्वधृ्र्ा 
पक्ष िहेको उिुिीिा साक्षी बकपत्रको िाधग  ोककएको  ािेखको दर्ि 
उपजस्थ  िभएको वा उपजस्थ  िगिाइएको साक्षीिाइय सलिन िे म्र्ार् 
 ोकक सलिन को  फय बाट खझकाइय बकपत्र गिाउि सतिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि साक्षी खझकाउँर्ा बकपत्र हुिे  ािेख  ोकक 
म्र्ार् िािी गिुयपिेछ ि उिुिीका पक्षहरूिाइय सिे  सोदह लििािको  ािेख 
 ोतिुपिेछ । 

३०.  सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उििुी प्रशासकिे साक्षी बकपत्रको िाधग 
 ोककएको दर्ि पक्षहरूसँग नििहरूिे उपजस्थ  गिाउि लर्ाएका साक्षक्षको 
िािाविी लिइय सलिन  सिक्ष पेश गिुयपिेछ । 



  (२) साक्षी बकपत्रको िाधग  ोककएको  ािेखको दर्ि उििुीका सब ै
पक्षिे साक्षी उपजस्थ  गिाउि लर्ाएको भए कार्ायिर् खुलिासाथ  था 
कुिै पक्षिे साक्षी उपजस्थ  गिाउि िलर्ाएको भए दर्िको बाह्र बिेपनछ 
सलिन िे उपिब्ि भए सम्िका साक्षीको बकपत्र गिाउिुपिेछ । 

३१.  बन्रे्ज गना सक्नेाः (१) साक्षीको बकपत्र गिाउँर्ा उििुीको 
ववषर्वस्  ु भन्र्ा फिक प्रकािको  था साक्षी वा उिुिीको पक्षिाइय 
अपिानि  गि े वा खझझ्र्ाउि े वा अिुधच  प्रकािको प्रश्ि सोधिएिा 
सलिन िे त्र्स् ो प्रश्ि सोध्िबाट पक्षिाइय बन्रे्ि गिय सतिेछ । 

  (२) िाबािक वा वधृ्र् वा असत  वा बबिािीिे साक्षी बतिुपिे भइय 
त्र्स् ो उिुिीिा कुिै पक्षको उपजस्थन  वा अन्र् कुिै ििालसब कािर्िे 
साक्षीिाइय बकपत्र गिय अिुधच  र्बाव पिेको वा पिे प्रबि सम्भाविा 
िहेको छ भन्ि े सलिन िाइय िागेिा सलिन िे त्र्स् ो पक्षको प्रत्र्क्ष 
उपजस्थन िाइय बन्रे्ि गिी निििे साक्षीिे िरे्ख्न ेगिी िात्र उपजस्थ  हुि 
आरे्श गिय सतिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि आरे्श गिेिा साक्षीिे िरे्ख्ने गिी पक्ष 
उपजस्थ  हुिे व्र्वस्था लििाउिे र्ानर्त्व सलिन को हुिेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजिि गर्ाय सलिन िे उिुिीसँग 
सम्बजन्ि  आवश्र्क प्रश्ि  र्ाि गिी सलिन को  फय बाट बकपत्र गिाउि  
सतिेछ । 

३२.  पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेाः (१) उिुिी प्रशासकिे प्रत्रे्क हप् ा 
शुक्रवाि अगािी हप् ाको िाधग पेशी  ोककएको बबवार्हरूको साप् ादहक 
पेशी सूची  था  ोककएको दर्ि उत  दर्िको िाधग पेशी  ोककएका 
बबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशि गिेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सूची संर्ोिकिे ि नििको 
अिुपजस्थन िा निििे जिम्िेवािी  ोकेको सलिन को सर्स्र्िे प्रिाखर्  
गिुयपिेछ । 

३३.  रै्यनक पेशी सूचीाः (१) उिुिी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोजििको 
साप् ादहक पेशी सूचीिा चढेका बबवार्हरूको   ोककएको दर्िको पेशी सूची 
 र्ाि गिी एक प्रन  सूचिा पाटीिा टाँस्ि िगाउिुपिेछ  था एक प्रन  
सलिन का सर्स्र्हरूिाइय उपिब्ि गिाउिुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सूचीिा बबवार्हरू उलिेख गर्ाय बबवार् 
र् ायको आिाििा रे्हार्को क्रििा  र्ाि गिी प्रकाशि गिाउिुपिेछिः- 

  (क) िाबािक पक्ष भएको बबवार्; 

  (ख) शारििीक असत  ा वा अपाङ्ग ा भएको व्र्जत  पक्ष भएको 
बबवार्; 

  (ग) सििी वषय उिेि पुिा भएको वधृ्र् वा वधृ्र्ा पक्ष भएको 
बबवार्;  था 

  (घ) बबवार् र् ायको क्रिािुसाि पदहिे र् ाय भएको बबवार् । 
  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सूची  र्ाि गर्ाय िुल वीबाट िागेका 

 था सवोच्च अर्ाि , उच्च अर्ाि   था जिलिा अर्ाि बाट पुििः 
इन्साफको िाधग प्राप्  भइय र् ाय भएको बबवार्को हकिा शुरूिा सलिन िा 
र् ाय भएको लिन िाइय िै र् ाय लिन  िानि क्रि नििायिर् गिुयपिेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा िहेको क्रिािुसाि िै सलिन िे बबवार्को 
सुिवाइय ि कािवाही  था ककिािा गिुयपिेछ । 

३४.  उजुरी प्रशासकको म्जम्िेवारी हुनेाः पेशी सूचीिा चढेका बबवार्हरू 
कार्ायिर् खुिेको एक घण्टा लभत्र सलिन  सिक्ष सुिवाइयको िाधग पेश गि े
 था उत  दर्िको  ोककएको कार्य सककए पनछ सलिन बाट कफ ाय बुखझलिइय 
सुिक्षक्ष  िाख्न ेजिम्िेवािी उिुिी प्रशासकको हुिेछ । 



३५.  प्रिाण सुनाउन सक्नेाः सलिन िे र्फा २५ बिोजिि  ोककएको 
 ािेखको दर्ि उपजस्थ  सब ैपक्षिाइय अको पक्षिे पेश गिेको प्रिार् एवि ्
कागिा  रे्खाइय पदढ बाची सुिाइय सो बािेिा अको पक्षको कुिै कथि 
िहेको भए लिखख  बर्ाि गिाइय लिलसि सािेि गिाउि सतिेछ । 

३६.  बबवार्को सुनवार्ा गनेाः (१) सलिन िे र्वैु पक्षको कुिा सुिी 
नििहरूको बबवार्को सुिवाइय  था निर्यर् गिुयपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सुिवाइय  था निर्यर् गर्ाय पक्षहरूको 
िोहवििा गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि बबवार्को सुिवाइय गर्ाय इििास कार्ि 
गिी सुिवाइय गिय ििालसव रे्खखएिा सोही अिुसाि गिय सतिेछ । 

 ि र्बैु पक्षको भिाइ  था जिककि सुन्ििाई उपर्फा ३ अिुसािको इििास 
कार्ि गिय बािा हुिे छैि । 

३७.  बन्र् र्जलासको गठन गनासक्ने (१) सलिन िे िदहिा  था 
बािबालिका सिावेश िहेको  था आवश्र्क रे्खकेो अन्र् बबवार्को 
सुिवाइयको िाधग बन्र् इििास कार्ि गिी सुिवाइय गिय सतिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इििासिा बबवार्का पक्ष  था 
अन्र् सिोकािवािा बाहेक अन्र् व्र्जत िाइय इििासिा प्रवेश गिय िपाउिे 
गिी बन्र् इििासको गठि गिुयपिेछ । 

  (३) बन्र् इििासबाट हेरिि ेबबवार्को काि कािवाही, वपिी को िाि 
थि ठेगािा िगार् का ववषर् गोप्र् िाख्नुपिेछ । 

३८.  बन्र् र्जलास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इििासबाट 
हेरिएका बबवार्हरूको कागिा को प्रन लिवप बार्ी, प्रन वादर् ि नििको 
दह िा असि पिेको कुिै सिोकािवािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ि 
गिाउिुहँुरै्ि । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजििको बबवार्को  थ्र् खुिाइय कुिै सिाचाि 
कुिै पत्रपबत्रकािा संप्रषेर् हुि दर्िु हँुरै्ि । 

  (३) उपर्फा (२) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि सलिन िे 
पक्षको गोपनिर् ा  था दह िा प्रन कुि प्रभाव िपि े गिी सिाचाि 
संप्रेषर् गिय भि ेकुिै बािा पिेछैि । 

३९.  थप प्रिाण बुझ्नेाः बबवार्को सुिवाइयको क्रििा बबवार्को कुिै 
पक्षको अिुिोििा वा बबवार् सुिवाइयको क्रििा सलिन  आफैिे थप प्रिार् 
बुझ्िुपिे रे्खेिा उिुिीका पक्षहरूिाइय थप प्रिार् पेश गिय पेश गि े ािेख 
 ोकक आरे्श गिय सतिेछ । 

४०.  स्वाथा बाखझएको बबवार् हेना नहुनेाः सलिन को सर्स्र्िे रे्हार्का 
बबवार्को कािवाही ि ककिािािा संिग्ि हुिुहँुरै्ििः- 

(क) आफ्िो वा िजिकको िा ेर्ािको हक दह  वा सिोकाि िहेको 
बबवार्; 

 स्पष्टीकिर्िः र्स उपर्फाको प्रर्ोििको िाधग "िजिकको 
िा ेर्ाि" भन्िािे अपु ािी पर्ाय कािूि बिोजिि अपु ािी 
प्राप्  गिय सतिे प्राथलिक ा क्रििा िहेको व्र्जत , िािा, 
िाइिु, सािीआिा, ठूिीआिा, सािोबाबु, ठूिोबाबू, पन  वा पत्िी 
 फय का सासू, ससुिा, फूपु, फूपािु, सािा, िेठाि, सािी, दर्र्ी, बदहिी, 
लभिािु, बदहिी ज्वाइ,ँ भाञ्िा, भाञ्िी, भाञ्िी ज्वाइ,ँ भाञ्िी 
बुहािी  था त्र्स् ो िा ाका व्र्जत को एकासगोििा िहेको 
परिवािको सर्स्र् सम्झिुपछय । 

(ख) निििे अन्र् कुिै हैलसर् िा गिेको कुिै कार्य वा निि 
संिग्ि िहेको कुिै ववषर् सिावेश िहेको कुिै बबवार्; 



(ग) कुिै ववषर्िा निििे बबवार् चलिे वा िचलिे ववषर्को 
छिफििा सहभाधग भइय कुिैिार् दर्एको भए सो ववषर् 
सिावेश िहेको बबवार्; वा 

(घ) अन्र् कुिै कािर्िे आिािभू  रूपिा निि ि नििको 
एकाघिसंगोिका परिवािका सर्स्र्को कुिै स्वाथय बाखझएको 
बबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको कुिै अवस्था रे्खखएिा िुि सर्स्र्को 
त्र्स् ो अवस्था पछय उत  सर्स्र्िे बबवार् हेिय िहुिे कािर् खिुाइय आरे्श 
गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रन कुि हुिे गिी कुिै सर्स्र्िे कुिै बबवार्को 
कािवादह ि ककिािािा सहभाधग हुि िागेिा बबवार्को कुिै पक्षिे 
आवश्र्क प्रिार् सदह  बबवार्को कािवादह ककिािा िगिय निवेर्ि दर्ि 
सतिेछ  ि सो सम्बन्ििा  काि कािबाही स्थािीर् ऐिको र्फा ४८(५) 
अिुसाि हुिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अिुसाि बबवार् निरुपर् हुि िसतिे अवस्थािा 
स्थािीर् ऐिको र्फा ४८(६) ि (७) को ब्र्बस्था अिुसािको सभािे  ोकेको 
सलिन िे काि कािवादह ि ककिािािा गिेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाय सभािे बबवार्का पक्षहरूिाइय सोदह 
उपर्फा बिोजिि गदठ  सलिन बाट बबवार्को कािवादह ककिािा हुिे 
कुिाको िािकािी गिाइय उत  सलिन  सिक्ष उपजस्थ  हुि पठाउिुपिेछ । 

 

 

 

 

 



पररच्छेर्-६ 

यनणाय र अन्य आरे्श 

४१.  यनणाय गनुापनेाः (१) सलिन िे सुिवाइयको िाधग पेश भएको बबवार् 
हेर्ाय कुिै प्रिार् बुझ्िुपिे बाँकी ििदह बबवार् ककिािा गि ेअवस्था िहेको 
रे्खखएिा सोदह पेशीिा बबवार्िा निर्यर् गिुयपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि निर्यर् गिेपनछ निर्यर्को व्र्होिा निर्यर् 
कक ाबिा िेखख सलिन िा उपजस्थ  सर्स्र्हरू सबैिे र्स् ख  गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि गरिएको निर्यर्को र्फा ४२ ि अन्र् 
प्रचलि  कािूि बिोजिि खुिाउिुपिे ववविर् खुिेको पूर्य पाठ निर्यर् 
भएको लिन िे बदढिा सा  दर्ि लभत्र  र्ाि गिी लिलसि सािेि िाख्नुपछय। 

(४) उपर्फा (१) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि सिर्ाभाव 
अथवा अन्र् कुिै ििालसब कािर्िे गर्ाय सोदह दर्ि बबवार् निर्यर् गिय 
िसतिे भएिा आगािी हप् ाको कुिै दर्िको िाधग अको पशेी  ािेख 
 ोतिुपिेछ । 

४२.  यनणायिा खुलाउनुपनेाः (१) सलिन िे र्फा ४१ बिोजिि गिेको 
निर्यर्को पूर्यपाठिा र्स र्फा बिोजििका कुिाहरू खुिाइय अिुसूची-७ 
बिोजििको ढाँचािा  र्ाि गिुयपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि पूर्यपाठ  र्ाि गर्ाय बार्ी  था 
प्रन बार्ीको जिककि, निर्यर् गिुयपिे रे्खखएको ववषर्, र्वैु पक्षबाट पेश भएको 
प्रिार्का कुिाहरू सिे को ववषर् खुिाउिुपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्खख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हार्का 
कुिाहरू सिे  खुिाउिुपिेछिः- 

(क)  थ्र्को ब्र्होिा; 



(ख) बबवार्को कुिै पक्षिे कािूि व्र्वसार्ी िाखेको भएिा निििे 
पेश गिेको बहस िोट  था बहसिा उठाइएका िुि ववषर्हरु; 

(ग) निर्यर् गियको िाधग आिाि लिइएको प्रिार्का साथै र्वैु 
पक्षबाट पेश भएको प्रिार्  था त्र्सको ववश्िेषर्; 

(घ) निर्यर् कार्ायन्वर्ि गियको िाधग गिुयपिे ववषर्हरूको 
लसिलसिेवाि उलिेखि सदह को  पलसि खण्ि;  था 

(ङ) निर्यर् उपि पुििावेर्ि िाग्ि े भएिा पुििावेर्ि िाग्ि े
जिलिा अर्ाि को िाि ि के कन  दर्िलभत्र पुििावेर्ि 
गिुयपिे हो सो सिे  ।  

 (४) उपर्फा २  था ३ िा उलिेख भएरे्खख बाहेक रे्हार्का कुिाहरु 
सिे  निर्यर्िा खुिाउि सतिेछिः- 
(क) साक्षी वा सियलििको बकपत्रको सािांश; 

(ख) कुिै ििीिको व्र्ाख्र्ा वा अविम्बि गिेको भए सो ििीिको 
ववविर् ि बबवार्िा उत  ििीिको लसध्र्ान्  के कुि 
आिाििा िागु भएको हो अथवा िाग ु िभएको हो भन्ि े
कािर् सदह को ववश्िेषर्; 

(ग) निर्यर्बाट कसैिाइय कुिै कुिा दर्िु भिाउिु पिे भएको भए 
कसिाइय के कन  भिाइय दर्िुपिे हो सोको ववविर्;  था 

(घ) बबवार्को क्रििा कुिै िािसािाि वा प्रिार्को रुपिा केदह 
वस् ु सलिन  सिक्ष पेश भएको भए सो िािसािाि वा 
वस् ुको हकिा के गि ेहो भन्ि ेववषर् । 

४३.  प्रारम्म्िक सुनवार्ािा यनणाय हुनसक्नेाः (१) सलिन िे पदहिो 
सुिवाइयको िाधग पशे भएको अवस्थािा िै बबवार्िा थप प्रिार् 
बुखझिहिुपिे अवस्था ििहेको रे्खेिा अथवा हर्म्र्ार् वा हकरै्र्ा वा 



सलिन को के्षत्राधिकाि ििहेको कािर्िे बबवार् निर्यर् गिय िलिलिे रे्खेिा 
पदहिो सुिवाइयिा िै निर्यर् गिय सतिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको निर्यर् के्षत्राधिकािको अभाव िहेको 
कािर्िे भएको अवस्थािा के्षत्राधिकाि ग्रहर् गि ेअर्ाि  वा स्थािीर्  ह 
वा अन्र् निकार्िा उिुिी गिय िािु भनि सम्बजन्ि  पक्षिाइय  िािकािी 
दर्िु पिेछ । 

४४.  यनणाय संशोिनाः (१) सलिन  सिक्ष बबवार्को पक्ष वा कुिै 
सिोकािवािािे बबवार्को निर्यर्िा भएको कुिै िेखाइयको तु्रटी संशोिि गिी 
पाउि जिककि लिइय निर्यर्को िािकािी भएको पैंन स दर्ि लभत्र निवेर्ि 
दर्ि सतिेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको निवेर्ि पिी सलिन िे हेर्ाय सािान्र् 
तु्रटी भएको ि संशोििबाट निर्यर्को िूि आशर्िा कुिै हेिफेि िहुिे 
रे्खेिा छुट्टै पचाय खिा गिी निवेर्ि बिोजिि निर्यर् संशोिि गि ेआरे्श 
दर्िसतिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको आरे्श िूि निर्यर्को अलभन्ि अङ्गको 
रुपिा लिइिेछ । 

४५.  यनणायिा हेरफेर गना नहुनेाः (१) सलिन का सर्स्र् अथवा अरु 
कसैिे पनि सलिन का सर्स्र्हरुको र्स् ख  भैसकेपनछ निर्यर्िा कुिै 
प्रकािको थपघट वा केििेट गिय हँुरै्ि । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१) बिोजिि को कसुि गि े कियचािीिाइय 
आवश्र्क कािवाहीको िाधग सम्बजन्ि  निकार्िा िेखख पठाउिुपिेछ ।  

४६.  यनणाय िएपयछ गनुापने कारवादहाः (१) उिुिी प्रशासकिे सलिन बाट 
निर्यर् भएपश्चा  निर्यर् कक ाबिा सलिन का सर्स्र्हरु सबकैो र्स् ख  
भएको र्ककि गिी निर्यर् कक ाब ि लिलसि जिम्िा लििुपछय । 



  (२) र्स ऐि बिोजिि निर्यर्को पूर्यपाठ  र्ाि भएपनछ सब ै
सर्स्र्को र्स् ख  भैसकेपनछ उिुिी प्रशासकिे निर्यर्को कार्ायन्र्वर् 
गियका िाधग  त्काि गिुयपिे केदह कार्य भए सो सम्पन्ि गिी लिलसि 
अलभिेखको िागी पठािुपछय । 

४७.  यनणाय गनापने अवधिाः (१) सलिन िे प्रन वार् र्ाखखि भएको वा 
बर्ाि गिुयपिेिा प्रन बार्ीको बर्ाि भएको लिन िे  था प्रन वार् र्ाखखि 
िभएको वा बर्ाि िभएकोिा सो हुिुपिे म्र्ार् भुत ाि भएको लिन िे 
िब्बे दर्िलभत्र बबवार्को अजन् ि निर्यर् गिुयपिेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सिर्ावधि गर्िा गर्ाय िेिलििापको 
िाधग पठाइयएको बबवार्को हकिा िेिलििापको प्रकक्रर्ािा िागेको सिर् 
कटाइय अवधि गर्िा गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि बबवार्िा 
बुझ्िुपिे प्रिार्  था पुिा गिुयपिे प्रकक्रर्ा बाकँक ििही बबवार् निर्यर् गिय 
अङ्ग पुधगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्िलभत्र अजन् ि निर्यर् 
गिुयपिेछ। 

  

४८.  अन्िररि संरिणात्िक आरे्श जारी गना सककनाेः  
स्थािीर् ऐिको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि क रे्खख ङ सम्ि 
उजलिखख  ववषर्िा  त्काि अन् रिि संिक्षर्ात्िक आरे्श िािी गिय 
सककिछे । र्स् ो आरे्श िािी गर्ाय निवेर्किे पेश गिेको कागिा , 

नििको अवस्था ि वस् गु  परिजस्थन को प्रािजम्भक छािववि गिी 
 त्काि आरे्श िगिे निवेर्किाई पिय सतिे िकािात्िक प्रभावको 
िुलर्ांकि गिुय पर्यछ । न्र्ानर्क सलिन िे िािी गि े अन् रिि 
संिक्षर्ात्िक आरे्श अिुसूची ८ िा उलिेख गिे बिोजिि हुिेछ । 



 

पररच्छेर्-७ 

समियिको सधचवालय 

४९.  समियिको सधचवालयाः  (१) सलिन को कार्यसम्पार्ििाइय 
सहजिकिर्ा गिय एक सधचवािर् िहि ेछ । 

  (२) उपर्फा (१) विोजििको सधचवािर्िा कार्यपालिकािे 
आवश्र्क ा अिुसाि उििुी प्रशासक, अलभिेख प्रशासक  था अन्र् 
कियचािीहरुको व्र्वस्था गिय सतिेछ । सधचवािर्को कार्यसम्पार्ििाइय 
व्र्वजस्थ  गिय सधचवािर् अन् गय  उििुी शाखा/ फाँट  था अलभिेख 
शाखा /फाँट िहि सतिेछ । 

 

५०.  उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः र्स ऐििा अन्र्त्र 
उलिेख भए रे्खख बाहेक उिुिी प्रशासकको काि, क यव्र् ि अधिकाि रे्हार् 
बिोजिि हुिेछिः 

(क) पेश भएका उििुी, प्रन वार् ि अन्र् लिख हरु िाँच गिी िी  
पुगेको भए कािूि बिोजिि िाग्ि ेर्स् ुि लिइय र् ाय गि ेि 
र् ाय गिय िलिलिे भए कािर् ििाइय र्िपीठ गि;े 

(ख) वववार्िा प्रिार्को िाधग पेश भएका ितकि कागििाइय 
सतकिसँग लभिाइय दठक रे्खखएिा प्रिाखर्  गि े ि लिलसि 
सािेि िाख्ने  था सतकििा केदह कैकफर्  रे्खखएिा सो 
ििाइय सम्बजन्ि  पक्षको सदहछाप गिाइय िाख्ने; 

(ग) पेश भएका लिख  साथ संिग्ि हुिुपिे प्रिार्  था अन्र् 
कागिा  छ वा छैि भए ठीक छ वा छैि िाँच्िे; 



(घ) सलिन को आरे्शिे खझकाउिुपिे प्रन बार्ी, साक्षी वा अन्र् 
व्र्जत को िाििा म्र्ार् िािी गि;े 

(ङ) वववार्का पक्षिाइय  ािेख वा पेशी  ािेख  ोति;े 

(च) सलिन  सिक्ष पेश हुिुपिे निवेर्ि र् ाय गिी आरे्शको िाधग 
सलिन  सिक्ष पेश गि;े 

(छ) कािूि बिोजिि वािेस लिि े  था गजु्रकेो  ािेख थाम्िे 
निवेर्ि लिइय आवश्र्क कािवाही गि;े 

(ि) सलिन बाट भएको आरे्श कार्ायन्वर्ि गि ेगिाउिे; 

(झ) सलिन िा पेश वा प्राप्  भएका कागिपत्र बुझ्िे, भपायइय गि े
िगार् का कार्यहरु गि;े 

(ञ) आवश्र्क ािुसाि सलिन को  फय बाट पत्राचाि गि;े 

(ट) सलिन को आरे्शिे  ािेि गिुयपिे म्र्ार्  ािेि गि ेगिाउिे, 
 ािेि भएको म्र्ार्को  ािेिी िाँची िी पूवयकको िभए पुििः 
िािी गि े  था अन्र् अर्ाि  वा निकार्बाट प्राप्  भएको 
गाउँपालिकािे  ािेि गरिदर्िुपिे म्र्ार्  ािेि गि ेगिाउिे; 

(ठ) निर्यर् कक ाब ि उििुीको लिलसि जिम्िा लििे; 
(ि) सलिन िा र् ाय भएका वववार्  था निवेर्ि िगार् का 

कागिा को अलभिेख  र्ाि गि े ि िालसक वा वावषयक 
प्रन वेर्ि पेश गिुयपिे निकार् सिक्ष प्रन वेर्ि  र्ाि गिी 
संर्ोिकबाट प्रिाखर्  गिाइय सम्बजन्ि  निकार्िा पठाउिे; 

(ढ) आफ्िो जिम्िा िहेका उिुिीका लिलसििा िहेका कागिा को 
िी पूवयक ितकि दर्िे; 

(र्) जिलिा अर्ाि िा पुििावेर्ि िाग्ि े गिी निर्यर् भएका 
वववार्िा पुििावेर्ि म्र्ार् िािी गिी  ािेि गि ेगिाउिे; 



( ) अर्ाि  वा अन्र् कुिै निकार्िा वववार्को लिलसि वा कुिै 
कागिा  पठाउिुपिे भएिा सलिन िाइय िािकािी गिाइय 
लिलसि वा कागिा  पठाउिे  था कफ ाय प्राप्  भएपनछ 
कािूि बिोजिि सुिक्षक्ष  िाख्न ेव्र्वस्था लििाउिे; 

( ) निर्यर् कक ाब जिम्िा लिि;े  था 
(थ) पेश भएका निवेर्ि िगार् का कागिा िा सलिन बाट 

आरे्श हुिुपिे वा निकासा लििुपिेिा सलिन  सिक्ष पेश 
गिे। 

 

५१.  अमिलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अधिकाराः र्स ऐििा अन्र्त्र 
उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको काि, क यव्र् ि अधिकाि रे्हार् 
बिोजिि हुिेछिः 
 (क) निर्यर् कार्ायन्वर्ि सम्बन्िीिः 

(२) निर्यर् बिोजिि चिि चिाउिुपिे, कुिै कुिा 
दर्िाइयभिाइय दर्िुपिे िगार् का निर्यर् कार्ायन्वर्िका 
िाधग गिुयपिे कार्यहरु गि े था निर्यर् कार्ायन्वर्िको 
अलभिेख िाखी कािूि बिोजिि ववविर् पठाउिुपिे 
निकार्हरुिा ववविर् पठाउिे; 

(३) निर्यर् कार्ायन्वर्िको क्रििा निवेर्ि दर्एका पक्षहरुको 
वािेस लिि,े सकाि गिाउिे, गजु्रकेो  ािेख थिाउिे 
िगार् का कार्यहरु गि;े 

(४) सलिन को आरे्शिे िोतका भएको वा अरु कुिै अर्ाि  
वा निकार्बाट िोतका भै आएको िार्िेथा अन्र् अड्िा 
अर्ाि िा र्ाखखि चिाि गिुयपिे भए सो गि;े 

(५) निर्यर् बिोजिि लििाि गि े िगार् का अन्र् कुिै 
काि गिुयपिे भए सो सिे  गि;े  था 



(६) िेखखए रे्खख बाहेकको कुिै कार्य निर्यर् कार्ायन्वर्िको 
क्रििा गिुयपिे भएिा सलिन  सिक्ष पेश गिी आरे्श 
बिोजिि गि े। 

 (ख) अलभिेख संिक्षर् सम्बन्िीिः 
(१) अलभिेख शाखाको िेखरे्ख गिी निर्यर् भएका लिलसि 

सुिक्षक्ष  िाख्ने ि कािूि बिोजिि सिाउिुपि ेकागिहरु 
सिाउिे; 

(२) निर्यर् भएका लिलसिहरुिा कागिा  िाँच गिी र्रुुस्  
िहे ििहेको हेि ेि लिलसि कािूि बिोजिि गिी र्रुुस्  
अवस्थािा िाख्ने; 

(३) कािूि बिोजिि सिाउिे कागिको ववविर्  र्ाि गिी 
सो ववविर् सुिक्षक्ष  िहिे व्र्वस्था गिे; 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्  भएको लिलसिहरुको 
सािबसािी अलभिेख िाख्न ेि आवश्र्क ािुसाि ववविर् 
 र्ाि गि;े  था 

(५) कुिै अर्ाि  वा निकार्बाट अलभिेखिा िहेको लिलसि 
वा कुिै कागिा  िाग भै आएिा िी पूवयक पठाउिे ि 
कफ ाय प्राप्  भएपनछ िी पूवयक गिी सुिक्षक्ष  िाख्न े। 

५२.  उजुरी प्रशासक वा अमिलेख प्रशासकको आरे्श उपरको यनवेर्नाः 
(१) र्स ऐि बिोजिि उिुिी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकिे गिेको 
आरे्श वा कािवाही उपि धचि िबुझ्िे पक्षिे सो आरे्श वा कािवाही 
भएको पाँच दर्िलभत्र सलिन  सिक्ष निवेर्ि दर्ि सतिेछ । 

  (२) सलिन िे उपर्फा (१) बिोजिि पशे भएको निवेर्ि उपि 
सुिुवाइय गिी निवेर्ि पेश भएको बदढिा सा  दर्ि लभत्र निवेर्ि उपिको 
कािवादह टुङ्ग्र्ाउिुपिेछ । 



  (३) उपर्फा (२) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि उपर्फा (१) 
बिोजििको निवेर्ि उपि आरे्श वा निर्यर् गिुयपूवय केदह बुझ्िुपिे भए सो 
बुझेि िात्र निर्यर् वा आरे्श गिुयपिेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेलमिलाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३.  मिलापत्र गराउनेाः (१) सलिन िे प्रचलि  कािूि बिोजिि लििापत्र 
हुि सतिे िुिसुकै उिुिीिा लििापत्र गिाउि सतिेछ । 

  (२) वववार्का पक्षहरूिे लििापत्रको िाधग अिुसूची-९ बिोजििको 
ढाँचािा निवेर्ि दर्एिा सलिन िे उिुिीिा लििापत्र गिाउि उपरु्त  
रे्खेिा लििापत्र गिाइदर्िेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पक्षहरूिे दर्एको निवेर्िको व्र्होिा 
सलिन िे र्वैु पक्षिाइय सुिाइय त्र्सको परिर्ाि सम्झाइय पक्षहरूको लििापत्र 
गि ेसम्बन्ििा सहिन  िहेििहेको सोध्िुपिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि सुिाउँर्ा पक्षहरूिे लििापत्र गिय िञ्िुि 
गिेिा सलिन िे पक्षहरूको निवेर्ििा उलिेख भएको व्र्होिा बिोजििको 
लििापत्र  ीि प्रन   र्ाि गिाउिुपिेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजििको लििापत्रको व्र्होिा पक्षहरूिाइय 
पढीबाची सुिाइय लििापत्र गिय िञ्ििु भएिा पक्षहरूको सदहछाप गिाइय 
सलिन का सर्स्र्हरूिे लििापत्र कागि अिुसूची-१० बिोजििको ढाँचािा 
प्रिाखर्  गिी एक प्रन  सलिन िे अलभिेखको िाधग लिलसििा िाख्नुपिेछ 
 था एक-एक प्रन  बार्ी  था प्रन बार्ीिाइय दर्िुपिेछ । 

   



५४.  िेलमिलाप गराउन सक्नेाः (१) सलिन िे प्रचलि  कािूि बिोजिि 
लििापत्र गिय लिलिे उिुिीिा पक्षहरूबीच िेिलििाप गिाउि सतिेछ । 

  (२) पक्षहरूिे िुिसुकै  हिा ववचािािीि िहेको प्रचलि  कािूििे 
िेिलििापको िाध्र्िबाट सिािाि गिय सककि ेवववार्िा वववार्का पक्षिे 
संरु्त  रूपिा सलिन  सिक्ष निवेर्ि दर्ि सतिेछि ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि निवेर्ि दर्एकोिा िेिलििापबाट 
उिुिीको नििोपर् हुि उपरु्त  रे्खखएिा सलिन िे त्र्स् ो उिुिी 
िेिलििापको िाध्र्िबाट नििोपर् गिय िेखख पठाउिु पिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजििको आरे्शपनछ िेिलििाप सम्बन्िी 
कािवादह प्रािम्भ गिी पक्षहरूबीच िेिलििाप गिाइयदर्िुपिेछ । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था  ोककए बिोजिि हुिेछ । 

५५.  उजुरी यनणाय गनेाः (१) सलिन िे र्स ऐि बिोजिि िेिलििापको 
िाध्र्िबाट उििुीको नििोपर् गिय प्रकक्रर्ा बढाएकोिा िेिलििापको 
िाध्र्िबाट उिुिीको नििोपर् हुि िसकेिा पक्षहरूिाइय उिुिीको पेशी 
 ािेख  ोकक कािूि बिोजिि कािवाही गिी सुिवाइय  था निर्यर् गि े
प्रकक्रर्ा बढाउिुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि स्थािीर् 
ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको उिुिीिा िेिलििाप वा 
लििापत्र हुि िसकेिा सलिन िे अधिकाि के्षत्र िहेको अर्ाि िा िाि े
भनि सुिाइयदर्िुपिेछ । 

५६.  िेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेाः र्स ऐििा अन्र्त्र िुिसुकै 
कुिा िेखखएको भए  ापनि कुिै उिुिीिा लििापत्र गिाउँर्ा उिुिीको प्रकृन  
वा लििापत्रको व्र्होिाबाट िेपाि सिकाि बार्ी भइय चिेको कुिै वववार् वा 



सावयिनिक  था सिकािी सम्पवि वा दह िा असि पिे रे्खखएिा सलिन िे 
त्र्स् ो वववार्िा लििापत्र गिाउिेछैि । 

   ि त्र्स् ो असि पिे व्र्होिा हटाइय अन्र् व्र्होिाबाट िात्र लििापत्र 
गिय चाहेिा भि ेलििापत्र गिाइयदर्िुपिेछ । 

५७.  िेलमिलापको लाधग प्रोत्साहन गनाेः (१) सलिन िे सलिन  सिक्ष 
सुिवाइयको िाधग पशे भएको उिुिीिा िेिलििाप हुिसतिे सम्भाविा 
िहेको रे्खेिा पक्षहरूिाइय िेिलििापको िाधग  ािेख  ोति सतिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको  ािेखको दर्ि सलिन िे वववार्का पक्ष 
 था ववपक्ष, उपजस्थ  भएसम्ि पक्षिे पत्र्ाइय साथै लिइआएका अन्र् 
व्र्जत  सिे  उपजस्थ  गिाइय िेिलििापको िाधग छिफि गिाइय 
पक्षहरूको बीचिा सहिन  भएिा सहिन  भए बिोजिि लििापत्र कागि 
 र्ाि गिय िगाइय लििापत्र गिाइयदर्िुपिेछ । 

  (३) उिुिीिा  ोककएको म्र्ार्िा सलिन  सिक्ष उपजस्थ  िभएको 
वा उपजस्थ  भएि पनि  ािेख गिुािी वववार्िा  ािेखिा ििहेको पक्ष 
अथवा वववार्िा पक्ष कार्ि िभएको भए  ापनि वववार्को पेटबोिीबाट 
उिुिीको पक्ष कार्ि हुिे रे्खखएको व्र्जत  सिे  िेिलििापको िाधग 
उपजस्थ  भएिा सलिन िे िेिलििाप गिाइय लििापत्रको कागि 
गिाइयदर्िुपिेछ । 

५८.  प्रारम्म्िक सुनवार्ा पूवा िेलमिलापाः (१) उिुिी प्रशासकिे प्रािजम्भक 
सुिवाइयको िाधग सलिन  सिक्ष उिुिी पेश हुिुपूवय उिुिीिा िेिलििाप 
हुिसतिे अवस्था रे्खखएिा वा पक्षहरूिे सो व्र्होिाको निवेर्ि लिइय 
आएिा लििापत्रको व्र्होिा खुिेको कागि  र्ाि गिी सलिन  सिक्ष पेश 
गियसतिेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय लििापत्रिा अजन् ि सहिन  
ििुटेको भए  ापनि पक्षहरू िेिलििापको िाधग प्रकक्रर्ािा िाि सहि  
भएिा उिुिी प्रशासकिे पक्षहरूको निवेर्ि लिइय उिुिीिा िेिलििापको 
िाधग िेिलििापक ाय सिक्ष पठाउिे आरे्शको िाधग सलिन  सिक्ष पेश 
गियसतिेछ । 

५९.  िेलमिलापकिााको सूची ियार गनाेः (१) सलिन िे िेिलििापको 
कार्य गिाउिको िाधग रे्हार् बिोजििको र्ोग्र् ा पुगेको व्र्जत हरूको 
ववविर् खुिाइय सम्भावव  िेिलििापक ायको सूची  र्ाि गिछेिः 

 (क) कजम् िा िाध्र्लिक  ह उविर्य गिेको;  

 (ख) कुिै िाििीन क र्ि प्रन  आस्था िाखी िाििीन िा 
सकक्रर् ििहेको;  

 (ग) स्थािीर् स् ििा सिािसेवीको रुपिा पदहचाि 
बिाएको। 

 (घ)  िेिलििापक ायको ४८ घण्टा  ालिि लिई 
िेिलििापक ायको कार्य गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेि पुिा भएको । 
 (च)  िाथी र्ोग्र् ािा िुि सुकै कुिा िेखखएको भए ा पनि 

 ालिि लिइ हाि काि  गरििहेकाको हकिा निििाई 
नििन् ि ा दर्ि सककि े। 

  (२) िेिलििापक ायको सूची  र्ाि गिेपनछ सलिन िे सूची सभा 
सिक्ष पेश गिी अिुिोर्ि गिाउिुपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि सूची अिुिोर्ि भएपनछ सलिन िे 
सावयिनिक िािकािीको िाधग सूचिा प्रकाशि गिुयपिेछ  था 
िेिलििापको िाधग पठाउँर्ा प्रत्रे्क पक्षिाइय सो सूची उपिब्ि 
गिाउिुपिेछ । 



६०.  िेलमिलापकिााको सूची अद्यावधिक गनाेः (१) सलिन िे र्फा ५९ 
बिोजिि  र्ाि भएको सूची प्रत्रे्क वषय अद्र्ावधिक गिुयपिेछ । 

  (२) प्रत्रे्क वषय अद्र्ावधिक गिेको िेिलििापक ायको सूची 
सलिन िे सभाबाट अिुिोर्ि गिाउिुपिेछ । 

  (३) र्स ऐि  था प्रचलि  कािूि बिोजिि िेिलििापक ायको 
सूचीिा सूचीकृ  हुि र्ोग्र् ा पुगेको व्र्जत िे सलिन  सिक्ष सूचीकृ  
गरिपाउिको िाधग अिुसूची-११ बिोजििको ढाँचािा निवेर्ि दर्िसतिेछ । 

६१.  िेलमिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सलिन िे र्फा ६० 
बिोजिि िेिलििापक ायको सूची अद्र्ावधिक गर्ाय रे्हार्को अवस्थाका 
िेिलििापक ायको िाि सूचीबाट हटाउिेछिः- 

(क) नििको ितृ्रु् भएिा; 
(ख) निििे आफ्िो िाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भन्ि े निवेर्ि 

दर्एिा; 
(ग) निििे िैन क प ि रे्खखि े फौिर्ािी अलभर्ोगिा 

सिार् पाएिा; 
(घ) निि कुिै संस्थासँग सम्बध्र् िहेकोिा सो संस्था 

खािेि वा ववघटि भएिा; ि 

(ङ) सलिन िे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि निििाइय 
सूचीबाट हटाउि ेनिर्यर् गिेिा । 

(च)  बसाईं सिाई गिेिा । 
  (२) उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट िाि हटाइएका 

िेिलििापक ायहरूको िािाविी सलिन िे सावयिनिक सूचिाको िाधग 
प्रकाशि गिुयपिेछ । 



६२.  िेलमिलापको लाधग सियावधि िोक्नेाः (१) सलिन िे र्स ऐि 
बिोजिि िेिलििापको िाधग िेिलििापक ाय पठाउँर्ा बदढिा  ीि िदहिा 
सम्िको सिर्  ोकक पठाउिेछ । 

  (२) िेिलििापको िाधग पठाउँर्ा सािान्र् र्ािः वदढिा  ीिििा बाट 
िेिलििाप गिाउिे गिी  ोतिुपिेछ ।   

६३.  िेलमिलापकिााको छनौटाः (१) सलिन िे िेिलििाप गिाउिे 
कार्यको िाधग वववार्का पक्षहरूिाइय एक ििा िेिलििापक ायको छिौट 
गिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय पक्षहरूबीचिा एकििा 
िेिलििापक ायको िाधग सहिन  िभएिा सलिन िे पक्षहरूको सहिन िा 
न ि ििा िेिलििापक ायको छिौट गिुयपिेछ । 

  (३) पक्षहरूको बीचिा िेिलििापक ायको िाििा सहिन  हुि 
िसकेिा सलिन िे िेिलििापक ायको सूचीिा िहेका िेिलििापक ायहरू 
िध्रे्बाट र्वैु पक्षबाट एक-एक ििा िेिलििापक ाय छिौट गिय िगाइय 
 ेस्रो िेिलििापक ाय छिौट गरिदर्िुपिेछ । 

  (४) उिुिीका सब ै पक्षको सहिन िा िेिलििापक ायको सूचीिा 
ििहेको र्स ऐि बिोजिि िेिलििापक ाय हुि अर्ोग्र् िभएको कुिै 
व्र्जत  वा संस्थाबाट िेिलििाप प्रकक्रर्ा अगािी बढाउि सहि  भै 
लिखख  निवेर्ि दर्एिा सलिन िे त्र्स् ो व्र्जत  वा संस्थािाइय 
िेिलििापक ाय  ोककदर्िुपिेछ । 

६४.  िेलमिलापकिााको पररविानाः (१) सलिन िे रे्हार्को अवस्था परि 
पक्षहरूिे निवेर्ि दर्एको अवस्थािा िेिलििापक ाय परिव यि 
गरिदर्िुपिेछिः- 



(क) र्फा ६१ बिोजिि िेिलििापक ायको सूचीबाट हटाउिे 
अवस्था भएिा; 

(ख) पक्षहरूिे पािस्परिक सहिन िा िेिलििापक ाय हेिफेि 
गिय िञ्िुि भएिा;  

(ग) वववार्को कुिै पक्षिे िेिलििापक ाय प्रन  अववश्वास 
िहेको लिखख  िािकािी गिाएिा; 

(घ) कुिै कािर्िे िेिलििापक ायिे िेिलििापिा सहभागी 
भैिहि िसतिे ििाएिा; 

(ङ) वववार्को ववषर्वस् िुा िेिलििापक ायको कुिै स्वाथय 
िहेको िेिलििापक ायिे िािकािी गिाएिा वा कुिै 
स्रो बाट सलिन  सिक्ष िािकािी भएिा;  था 

(च) िेिलििापक ायिे िेिलििापक ायको हैलसर् िे कार्यगर्ाय 
र्फा ६६  था अन्र् प्रचलि  कािूि बिोजिि पािि 
गिुयपिे आचिर् पािि िगिेिा । 

  (२) िेिलििापक ाय परिव यिको कािर्िे  ोककएको सिर्िा 
िेिलििापको कार्य सम्पन्ि हुि िसतिे भएिा सलिन िे बदढिा एक 
िदहिा सम्िको सिर् थप गिय सतिेछ । 

६५.  िेलमिलापको लाधग पठाउाँ र्ा गन ेप्रकियााः (१) सलिन िे कुिै उिुिी 
िेिलििापको िाधग िेिलििापक ाय सिक्ष पठाउँर्ा पक्षहरूिाइय 
िेिलििापक ायको सम्पकय  उपिब्ि गिाइय िेिलििापक ाय सिक्ष उपजस्थ  
हुिे  ािेख  ोकक रे्हार् बिोजििको कागि साथै िाखख िेखखपठाउिुपिेछिः 

(क) उिुिीको सािसंके्षप वा िुख्र् िुख्र् कागिा को 
प्रन लिपी; 



(ख) उिुिीको पक्ष वा वािेस भए वािेसको िाि, थि, व ि ि 
उपिब्ि भएसम्ि टेलिफोि िम्बि, इयिेि, फ्र्ातस  था 
अन्र् सम्पकय  ववविर्;  था 

(ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रकक्रर्ा सम्पन्ि गिुयपिे स्थाि ि 
सिर् । 

  (२) िेिलििापक ायिे सलिन  सिक्ष िाग गिेिा उिुिीका 
कागिा हरूको ितकि उपिब्ि गिाउिुपिेछ । 

  (३) िेिलििापको िाधग  ोककएको सिर् सम्पन्ि भएको सा  दर्ि 
लभत्र उिुिीको पक्षहरू सलिन  सिक्ष उपजस्थ  हुिे गिी  ािेख 
 ोतिुपिेछ। 

  (४) उपर्फा (३) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि 
िेिलििापक ायिे  ोककएको सिर् अगाव ै उिुिी सलिन  सिक्ष कफ ाय 
पठाउिे निर्यर् गिेिा सो निर्यर्को िािकािी भएको सा  दर्ि लभत्र 
पक्षहरूिाइय सलिन  सिक्ष उपजस्थ  हुिेगिी पठाउिुपिेछ । 

६६.  िेलमिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रकियााः (१) सलिन िे पक्षहरूको 
सहिन िा िेिलििापको िाधग छिफि गि े  था अन्र् कार्य गि े
स्थािको छिौट गिी पक्ष  था िेिलििापक ायिाइय सोको िािकािी 
उपिब्ि गिाउिुपिेछ । 

   ि पक्षहरूको सहिन िा िेिलििापक ायिे अन्र् कुिै स्थािको 
छिौट गिय बािा पिेछैि । 

  (२) पक्षहरूिाइय उपर्फा (१) बिोजिि िेिलििापक ायिे  ोकेको 
स्थाििा  ोककएको सिर्िा उपजस्थ  हुिे र्ानर्त्व िहिछे । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ानर्त्व पक्षहरूिे पुिा िगिेिा 
िेिलििापक ायिे िेिलििापको प्रकक्रर्ा बन्र् गिी सलिन िाइय सोको 
लिखख  िािकािी गिाइय उिुिीको कागिा  कफ ाय पठाउिसतिेछ । 



  (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापक ायिे पक्षहरूबीचिा 
सहिक ायको भूलिका गिछे ि उत  भूलिका निवायह गिे क्रििा निििे 
पक्षहरू बाहेक रे्हार्का व्र्जत हरूसँग सिे  एकि वा सािूदहक वा ाय 
गियसतिेछिः 

(क) वववार्को ववषर्िा िािकािी िहेको उििुीका पक्षिे 
िोिेको व्र्जत ;  था 

(ख) वववार्को ववषर्वस् ुको बािेिा िािकािी िहेको 
स्थािीर् भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापक ायिे पक्षहरूको सहिन िा पक्षहरूसँग रे्हार् 
बिोजिि वा ाय गियसतिेछिः 

(क) पक्षहरूसँग एकि एकान् वा ाय;  था 
(ख) टेलिफोि वा ाय, लभिीर्ो कन्रेन्स वा सञ्चािको अन्र् 

िाध्र्िबाट वा ायिाप । 

  (६) प्रचलि  कािूि  था र्स ऐिको िान्र् ा ववपिी  िहुिेगिी 
पक्षहरूको सहिन िा िेिलििापक ायिे िेिलििापको कार्यववधि नििायिर् 
गियसतिेछ । 

६७.  िेलमिलापकिााको आचरणाः (१) िेिलििापक ायिे रे्हार् 
बिोजििको आचिर् पािि गिुयपिेछिः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्िी कािवाही निष्पक्ष ढङ्गिे 
सम्पार्ि गिुयपिे; 

(ख) कुिै पक्षप्रन  झुकाव, आग्रह, पूवायग्रह ििाख्न ेवा िाखेको 
रे्खखि ेकुिै आचिर् वा व्र्वहाि िगि;े 

(ग) कुिै पक्षिाइय िि, त्रास, झुतर्ाि वा प्रिोभििा पािी 
िेिलििाप गिाउि िहुिे; 



(घ) वववार् कार्ि िहेको अवस्थािा वववार्को कुिै पक्षसँग 
आधथयक कािोबाििा सँिग्ि िहुिे; 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बिेको प्रचलि  कािूि  था 
अन्र् स्थावप  िान्र् ा ववपिी  आचिर् गिय िहुिे; 

(च) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुसँग सम्िािििक, 

सर्भावपूर्य ि सब ै पक्षप्रन  सिाि व्र्वहाि कार्ि 
गि;े 

(छ) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुिे व्र्त  गिेको 
ववषर्वस् कुो गोपिीर् ा कार्ि िाख्ने;  था 

(ि) िेिलििापको क्रििा पक्षबाट प्राप्  भएको कुिै 
कागिा  वा वस् ु प्रकक्रर्ा सम्पन्ि भएपनछ वा निि 
प्रकक्रर्ाबाट अिग भएपनछ सम्बजन्ि  पक्षिाइय सुिक्षक्ष  
कफ ाय गि े। 

  (२) सलिन िे कुिै िेिलििापक ायिे उपर्फा (१) बिोजििको 
आचिर् पाििा िगिेको उििुी पिी वा सो ववषर्िा स्वर् ंिािकािी प्राप्  
गिी छािववि गर्ाय व्र्होिा दठक रे्खखए त्र्स् ो िेिलििापक ायिाइय 
िेिलििापक ायको सूचीबाट हटाउिछे । 

६८.  मलखि ियारी र मिलापत्राः (१) िेिलििापक ायिे पक्षहरुसँगको 
छिफि पश्चा  िेिलििापको िाधग र्वैु पक्ष सहि  भएकोिा लििापत्र 
गिाइय सहिन  भएको ववषर्वस्  ु बिोजििको लििापत्रको लिख   र्ाि 
गरि सलिन  सिक्ष पठाउिुपिेछ ।  

६९.  िेलमिलाप निएको उजरुीिा गनुापने कारवाहीाः (१) 
िेिलििापक ायिे पक्षहरु बीचिा िेिलििाप हुि िसकेिा सो व्र्होिा 
खुिाइय प्रन वेर्ि  र्ाि गिी वववार्का सब ै कागिा  सदह  सलिन िा 
कफ ाय पठाउिुपिेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय िेिलििापक ायिे पक्षहरुिाइय सलिन  
सिक्ष हािीि हुि िाि ेबदढिा सा  दर्िको म्र्ार्  ोकक पठाउिु पिेछ । 

७०.  िेलमिलाप निएको उजरुीिा यनणाय गनुापनेाः (१) स्थािीर् ऐिको 
र्फा ४७ (१) को ववबार्िा सलिन िे िेिलििापको िाधग पठाएको उिुिीिा 
पक्षहरुबीच िेिलििाप हुि िसकक िेिलििापक ायको प्रन वेर्ि सदह  
प्राप्  हुि आएिा कािूि बिोजिि कािवाही गिी निर्यर् गिुयपछय ।  

  (२) उपर्फा (१) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि रे्हार् 
बिोजििको उिुिीिा अधिकािक्षेत्र ग्रहर् गि े सम्बजन्ि  अर्ाि  वा 
निकार्िा उिुिी गिय िािु भनि सुिाइय पठाइयदर्िुपछयिः- 

(क) स्थािीर् ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोजििको वववार्िा;  था 

(ख) कुिै अर्ाि  वा निकार्बाट िेिलििापको िाधग 
प्रेवष  भएको वववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हार् (ख) बिोजििको वववार्िा सम्बजन्ि  
अर्ाि  वा निकार्िा पठाउँर्ा हाजिि हुि िाि े ािेख  ोकी पठाउिे  था 
लिलसि सिे  ितकि खिा गिी अलभिेख िाखख सतकि लिलसि 
सम्बजन्ि  अर्ाि  वा निकार्िा पठाउिुपिेछ । 

७१.  िेलमिलाप र्स्िुराः िेिलििापिा िाि े वववार्को हकिा 
िेिलििापक ायिे पक्षहरुिे सहिन िा दर्ि िञ्िुि भएरे्खख बाहेक कुिै 
प्रकािको र्स् ुि िाग्िेछैि ।  ि पक्षहरूको सहिन िा िेिलििापक ायिे 
पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिि पाउिेछि ।  

७२.  सिुर्ाय स्िरिा हुने सािुर्ाययक िेलमिलाप प्रविान गना किाचारी 
िोक्न सक्नेाः (१)सलिन िे स्थािीर् स् ििा िेिलििाप प्रवध्र्यि गियको 
िाधग कार्यपालिकािा अिुिोि गिेिा कियचािी खटाइय सिुर्ार् स् ििा 
िेिलििापको प्रवध्र्यिात्िक कार्यक्रि गिय सककिछे । 



(२) सिुर्ार् स् ििा हुिे सािुर्ानर्क िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) 
अिुसािको र्ोग्र् ा  था अिुभव िभएका िेिलििापक ायवाट िेिलििाप 
गिाउि वािा पिे छैि । 
(२) सलिन िे सिुर्ार्स् ििा हुिे सािुर्ानर्क िेिलििापको कार्यववधि 
 ोके विोजिि हुिेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

यनणाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था 

७३.  सधचवालयको म्जम्िेवारीाः कार्यपालिकाको प्रत्र्क्ष निर्न्त्रर् ि 
निरे्शििा िदह सलिन को निर्यर् कार्ायन्वर्ि गि े गिाउिे सम्बन्िी 
सम्पूर्य कार्यको िेखरे्ख गि ेजिम्िेवािी वहि गिुयपिेछ । 

७४.  सहयोग गनुापनेाः (१)गाउँपालिकाका कार्ायिर्  था सो अन् गय का 
सब ैविा कार्ायिर्  था अन्र् कार्ायिर्िे र्स ऐि  था प्रचलि  कािूि 
बिोजिि सलिन िे गिेको निर्यर् बिोजिि व्र्जत  वा संस्था वा अन्र् 
कसैसँग असुि गिुयपिे ििीवािा वा अन्र् िकि असुिउपि गिय सहर्ोग 
गिुयपिेछ ।  

  (२)  र्स ऐि  था प्रचलि  कािूि बिोजिि सलिन िे असूि 
गियपिे ििीवािा, बबगो वा अन्र् कुिै प्रकािको िकि असुिउपि िभइय 
उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोजििका कार्ायिर्हरुिे कुिै लसफारिश वा 
कुिै कार्य गरिदर्िे छैिि ्। 

७५.  असुल उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिन को निर्यर् 
बिोजिि कुिै पक्षसँग िरिवािा वा बबगो वा अन्र् कुिै प्रकािको असुि 
उपि गिुयपिे भएिा सो पक्षिे ििीवािा न िय बुझाउि लर्ाएिा बुखझ 
सर्िस्र्ाहा गिी ििीवािाको िग  कट्टा गिुयपिेछ । 



  (२) उपर्फा (१) बिोजिि असुिउपि िभएिा िग  िाखी 
सम्बजन्ि  पक्षको िाि िािेसी  था ििीवािा िकि सिे को ववविर् 
गाउँपालिकाको कार्ायिर्का साथै सब ैविा कार्ायिर्िा सिे  अलभिेखको 
िाधग पठाउिुपिेछ । 

  (३) सम्बजन्ि  कार्ायिर्हरुिे उपर्फा (२) बिोजिि िेखख आएिा 
त्र्स् ो पक्षसँग ििीवािा िकि असुिउपि गिी अलभिेख शाखािा 
सर्िस्र्ाहा गिय पठाउिुपिेछ । 

   

७६.  िरीिराउ गनेाः (१) सलिन िे र्स ऐि बिोजिि गिेको कुिै निर्यर् 
बिोजिि कुिै पक्षिे िाखेको र्स् िु, वा अन्र् कुिै प्रकािको िकि कुिै 
पक्षबाट भिाइय पाउि े भएिा भिाइय पाउि े पक्षिे भिी दर्िुपिे पक्षको 
त्र्स् ो िकि भिाइय दर्िुपिे स्रो  खुिाइय अिुसूची-१२ बिोजििको ढाँचािा 
निवेर्ि दर्िुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि निवेर्ि दरँ्र्ा र्थासम्भव िगर् िहेको बैँक 
खा ा वा कुिै सहकािी वा बच  संस्थािा िहेको िकि ि सो िभएिा 
लििाि बबक्री गिी असुि उपि गिुयपिे अवस्था भएिा कुिै अचि 
सम्पविको व्र्होिा खिुाइय निवेर्ि दर्िुपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको निवेर्ििा र्फा ७८ बिोजििको ववविर् 
खुिाइय निवेर्ि दर्िुपिेछ  

७७.  चलन चलार्ा दर्नेाः (१) सलिन िे र्स ऐि बिोजिि गिेको कुिै 
निर्यर् बिोजिि कुिै सम्पवि वा अधिकाि वा कुिै ववषर्वस्  ुवा सेवा वा 
अन्र् कुिै ववषर्को चिि पाउिे ठहिेको पक्षिे त्र्स् ो चिि पाउि े
ववषर्को ववविर् खुिाइय अलभिेख प्रशासक सिक्ष अिुसूची-१३ को ढाँचािा 
निवेर्ि दर्िुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि निवेर्ि पिेिा अलभिेख प्रशासकिे निर्यर् 
बिोजििको ववषर्को चिि चिाइयदर्िुपिेछ । 



  (३) उपर्फा (१) बिोजििको निवेर्ि दरँ्र्ा चिि चिाउिु पिे 
सम्पविको र्फा ७८ बिोजििको ववविर् खिुाउिुपिेछ । 

७८.  सम्पविको वववरण खुलाउनुपनेाः भरिभिाउ गिय वा चिि चिाइ 
पाउिको िाधग निवेर्ि दर्िे वववार्को पक्षिे निवेर्ििा सम्पविको ववविर् 
उलिेख गर्ाय रे्हार् बिोजििको ववविर् खिुाउिु पिेछिः- 

  (क) अचि सम्पविको ववविर् 

(१) घििग्गा भए िहेको स्थािको ठेगािा  था चाि ककलिा; 
(२) घि िग्गाको ककिा िम्बि  था के्षत्रफि;   

(३) घि िहेको भए घिको  िा  था कवि ि सम्भव 
भएसम्ि वगयकफट; 

(४) घि िग्गाको अवजस्थ ी आवास वा औद्र्ोधगक वा 
व्र्ापारिक के्षत्रिा िहेको व्र्होिा; 

(५) कच्ची वा पजतक सिकसँग िोडिएको व्र्होिा; 
(६) घििग्गाको स्वालित्व िहेको व्र्जत को िाि थि साथै 

स्वालित्व भन्र्ा फिक व्र्जत को भोगचिि िहेको भए 
भोगचिि गिकेो िाि थिका साथै अन्र् ववविर्;  था 

(७) घििा भएको िगापा   था खरिर् बबकक्र हुि सतिे 
न्रू्ि ि िूलर् । 

  (ख) चि सम्पविको ववविर्िः 
(१) चि सम्पवि िहेको ठाउँ  था भोग वा निर्न्त्रर् 

िाख्नेको िाि थि; 

(२) बैँक खा ािा िहेको िगर् भए खा ावािको साथै बैँक 
 था शाखाको िाि; 

(३) चि सम्पविको प्रकाि  था िगर् बाहेकको भए 
सम्भावव  बबकक्र िूलर्;  था 

(४) िगर् बाहेकको चि सम्पवि भए अवस्था, प्रकृन   था 
बिोटका साथै प्रत्रे्कको साइि ि सँख्र्ा । 



७९.  सम्पवि रोक्का राख्नेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ वा ७६ 
बिोजिि निर्यर् कार्ायन्वर्िको िाधग निवेर्ि पिेपनछ रे्खाइएको 
सम्पविको हकिा आवश्र्क पिे िन  िेथा िोतका िाख्न े सम्बन्ििा 
निर्यर्को िाधग कार्ायपालिका सिक्ष पेश गि े ि कार्यपालिकाबाट िोतका 
िाख्न ेनिर्यर् गिेपनछ निर्यर् बिोजिि िेथा िोतका िाख्नको िाधग सो िेथा 
र् ाय िहेको कार्ायिर् वा िजिष्रेशि गि ेकार्ायिर्िा िेखख पठाउिुपिेछ । 

  (२) बािी, ब्र्ाि, बहाि िगार् को सम्पविको हकिा निवेर्ि पिेको 
बदढिा र्इुय दर्ि लभत्र सम्पवि  ार्र्ा  गिय िगाइय  ार्र्ा  गर्ायको 
सिर्िा िै आवश्र्क पिे िन  सम्पवि वा सोबाट प्राप्  हुिे बािी, बहाि, 
ब्र्ाि, िुिाफा आदर् आर् निर्न्त्रर् गिुय वा िोतका िाख्नुपछय ि त्र्सको 
भपायइय सम्बजन्ि  पक्षिाइय दर्िुपछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हार् (ख) बिोजििको सम्पविको हकिा 
भरिभिाउको िाधग आवश्र्क पिे िन  सम्पवि िोतका िाखी िोतकाको 
सूचिा आवश्र्क ा अिुसाि िेखा शाखा वा सम्बजन्ि  बैँक वा सम्बजन्ि  
निकार्िा  ुरुन्  िेखख पठाउिुपिेछ । 

  (४) सम्पन  िोतका सम्वजन्ि  आरे्श अिुसूची १४ बिोजिि हुिेछ। 
 

८०.  सम्पवि मललाि गर्ाा अपनाउनुपने कायाववधिाः (१) कार्यपालिकािे 
र्स ऐि बिोजिि भिीभिाउ गिुयपिे बबगो वा कोटय फी वा त्र्स् ै कुिै 
िकि असुिउपि गिय र्फा ७८ को रे्हार् (क) बिोजिि सम्पविको ववविर् 
खुिाइय र्खायस्  पिेिा त्र्स् ो िकि भिी दर्िुपिे व्र्जत िाइय बुझाउिुपिे 
िकि बुझाउि सा  दर्िको म्र्ार् दर्इय सूचिा िािी गिुयपछय । 

  (२) उपर्फा (२) बिोजििको म्र्ार्िा िकि बुझाउि िलर्ाएिा 
त्र्स् ो भरिदर्िुपिे व्र्जत को भरिपाउिे व्र्जत िे रे्खाएको र्फा ७८ को 
रे्हार् (क) बिोजििको सम्पवि  ार्र्ा  गरिलर्ाउिुपछय ।   

  (३) र्ण्ि, ििीवािा, सिकािी बबगो वा कुिै अर्ाि  वा निकार् वा 
गाउँपालिका वा सलिन को निर्यर्िे असुि उपि गिुयपिे कुिै िकिको 



हकिा त्र्स् ो असुिउपि हुिुपिे व्र्जत िे बुझाउि िलर्ाएिा नििको 
िुिसुकै अचि सम्पवि फेिा पिेिा  ार्र्ा  गिी िोतका िाख्नुपछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि िेथा 
ििाि  वा कुिै प्रकािको िगर् ििौटी र्ाखखि गिेको हकिा सो 
सम्पविबाट खाम्िे िन  िकिको िाधग उपर्फा (३) बिोजिि गरििहिुपरै्ि 
।   

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि िोि कार्ि भएपनछ उत  अचि 
सम्पविको लििािको सूचिा सम्बजन्ि  पक्षिाइय दर्इय सवयसािािर्को 
िािकािीको िाधग लििाि हुिे लिन  ि सम्पविको ववविर् सदह को 
सावयिनिक सूचिा गाउँपालिका, जिलिा प्रशासि कार्ायिर्, जिलिा 
अर्ाि , जिलिा सिन्वर् सलिन को कार्ायिर्  था कोष  था िेखा 
निर्न्त्रकको कार्ायिर्िा टाँस्ि िगाउिुपिेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजििको सूचिािा  ोककएको दर्ििा उत  
सूचिािा  ोककएको सम्पवि पञ्चकक े िोिबाट िाधथ बढाबढ प्रकक्रर्ा 
बिोजिि लििाि गिुयपिेछ । 

  (७) लििाि प्रकक्रर्ािा सम्भव भएसम्ि जिलिा अर्ाि , जिलिा 
प्रशासि कार्ायिर् वा स्थािीर् प्रशासि कार्ायिर्, स्थािीर् प्रहिी कार्ायिर् 
 था गाउँपालिका के्षत्र लभत्र िहेका अन्र् सिकािी कार्ायिर्का प्रन निधििाइय 
िोहवििा िाख्नुपिेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाय उत  सम्पवि कसैिे पनि लििाि 
सकाि िगिेिा सोदह प्रकक्रर्ाबाट पुििः र्ोस्रोपटक लििाि गिुयपिेछ  था 
र्ोस्रोपटक गर्ाय पनि कसैिे लििाि सकाि िगिेिा भिाइयपाउिे पक्ष 
निवेर्किाइय िै उत  सम्पवि पञ्चकक े िोििा सकाि गिय िगाउिुपिेछ। 

  (९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाय निवेर्किे सम्पवि सकाि गिय 
िचाहेिा पनछ अको िेथा खुलि आएका बख  कािूि बिोजिि गिगेिी 
नििको निवेर्ि  ािेिीिा िाखी लििाििा चढाइयएको सम्पवि फुकुवा 
गिीदर्िुपछय ।      

  (१०) र्स र्फािा अन्र्त्र िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि 
गाउँपालिकाको कुिै िकि असुि उपि गि े क्रििा लििाि गर्ाय कसैिे 



सकाि िगिेिा िन िा सकाि हुन्छ त्र्न िा िै सो सम्पवि लििाि गिी 
प्राप्  िकि सर्िस्र्ाहा गिी िपुग िकिको हकिा कािूि बिोजिि अन्र् 
सम्पवि वा प्रकक्रर्ाबाट असुिउपि गिुयपिेछ ।  

८१.  िायर्ाि गन ेप्रकियााः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोजिि 
सम्पवि  ार्र्ा  गिुयपर्ाय कजम् िा विा सधचव स् िको कियचािी खटाइय 
त्र्स् ो अचि सम्पविको चििचल ीको िूलर् स्पष्ट खुलिे गिी  ार्र्ा  
गिय िगाउिुपिेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि  ार्र्ा  गि ेकियचािीिे  ार्र्ा  गिुयपिे 
सम्पविको चििचल ीको िूलर् कार्ि गि े प्रर्ोिििे पञ्चकक े िोि 
कार्ि गिी िुचुलका खिा गिी अलभिेख प्रशासक सिक्ष प्रन वरे्ि सदह  
पेश गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चकक  े िोि कार्ि गर्ाय रे्हार् 
बिोजििक कुिािाइय आिाि लिइय कार्ि गिुयपिेछिः 

(क)  निवेर्किे निवेर्ििा खुिाएको िूलर्; 

(ख) निर्यर्िा उलिेख भएको भए सो िूलर्;    

(ग) पक्षिे ििाि  वा कुिै अन्र् प्रर्ोििको िाधग 
कार्यपालिका सिक्ष निवेर्ि दरँ्र्ा खुिाएको िूलर्; 

(घ)  ार्र्ा  गर्ाय भै आएको स्थािीर् िूलर्ाकँि अिुसािको 
िूलर्; 

(ङ) िािपो  कार्ायिर्िे कार्ि गिेको न्रू्ि ि िूलर्; 

(च)  अन्र् कुिै प्रर्ोिििे कुिै सिकािी निकार्िे कुिै 
िूलर् कार्ि गिेको भए सो िूलर्; 

(छ) पञ्चकक े िोि कार्ि गिुयभन्र्ा  त्काि अगाव ै कुिै 
खरिर्बबकक्र भएको भए सो िूलर् । 

स्पम्टटकरणाः “पञ्चकक े िोि” भन्िािे अचि सम्पवि बबकक्र 
गिुयपर्ाय बबकक्रहुिे न्रु्ि ि िूलर्िाइय 
सम्झिुपछय। 



  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय रे्हार् बिोजििको कुिािाइय सिे  
ध्र्ाििा िाख्नुपिेछिः 

(क) औद्र्ोधगक वा व्र्ापारिक वा आवास के्षत्र िगार्  
सिक सञ्िािसँग  िोडिएको छ वा छैि;  था 

(ख) िगिक्षेत्रलभत्र पिे घिको हकिा घिको व यिाि अवस्था 
सम्बन्ििा प्राववधिक िुलर्ाँकि प्रन वेर्ि । 

८२.  खाम्नेजयि िात्र मललाि गनुापनेाः (१) कार्यपालिकािे र्फा ८० 
बिोजिि लििाि गर्ाय असुि गिुयपिे बाँकक खाम्िे िन  सम्पवि िात्र 
लििाि गिुयपिेछ ।       

  (२) सम्पवि लििाि गर्ाय सकाि भएको िकि असुिउपि गिुयपिे 
भन्र्ा बदढ भएिा सो बदढ भएको िन  िकि सम्पविवाि पक्षिाइय कफ ाय 
गरिदर्िुपछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि िकि कफ ाय पाउिे पक्ष लििाि गर्ायको 
बख  उपजस्थ  िभएको भए िकि कफ ाय लिि आउिुभनि नििको िाििा 
सा  दर्िको सूचिा िािी गिीखझकाइय िकि कफ ाय गिुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय सम्बजन्ि  पक्ष िकि कफ ायलिि 
िआएिा उत  िकि सजञ्च कोषिा र्ाखखि गिी आम्र्ािी बाधँि 
सर्िस्र्ाहा गिुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोजिि लििाि गिेको सम्पवि 
सकाि गि े पक्षको िाििा सम्पवि र् ाय िािसािीको िाधग सम्बजन्ि  
कार्ायिर् वा निकार्िा पत्राचाि गिी निििाइय सम्पविको चििपूिी 
उपिब्ि गिाइय आवश्र्क पिे सो सम्पविको चिि चिाइय दर्िुपछय ।  

  (६) र्स ऐििा अन्र्त्र िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि र्फा ८० 
बिोजििको लििाि प्रकक्रर्ा अगािी बदढसकेपनछ भिाउिुपिे िकि बुझाउि 
लर्ाए पनि सो िकि िबुखझ सम्पवि लििाि गिुयपिेछ । 

८३.  मललाि उपरको उजुरीाः र्स ऐि बिोजिि भएको लििािको 
प्रकक्रर्ािा धचि िबुझ्िे पक्षिे िुि प्रकक्रर्ा उपि धचि िबुझेको हो सो 



भएको पन्र दर्ि लभत्र सलिन  सिक्ष उिुिी पेश गिी भएको आरे्श 
बिोजिि गिुयपिेछ। 

८४.  बबगो िराउाँ र्ा वा चलन चलाउाँ र्ा लागेको खचााः र्स ऐि बिोजिि 
बबगो भिाउँर्ा वा चिि चिाउँर्ा िागेको खचय बबगो भरिदर्िुपिे वा चिि 
दर्िुपिे सम्बजन्ि  पक्षिे व्र्होिुयपिेछ ।    

८५.  यथाम्स्थयििा राख्नाेः कार्यपालिकािे र्स ऐि बिोजिि चिि चिाइय 
िाग्ि वा बबगो भिाइय पाउि कुिै सम्पवि रे्खाइय निवेर्ि पिेपनछ बबगो 
भिाउिे वा चिि चिाउिे कार्य सम्पन्ि िभएसम्िको िाधग उत  
सम्पवि हक हस् ान् िर् गिय, भत्काउि, बबगािय  था कुिै प्रकािको 
नििायर् कार्य गिी उत  सम्पविको स्वरुप परिव यि गिय िपाउि े गिी 
िोतका िाख्न सम्बजन्ि  पक्षको िाििा आरे्श िािी गिी उत  सम्पवि 
र्थाजस्थन िा िाख्नुपिेछ ।     

८६. यनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुिै पक्षिे र्फा 
८५ बिोजिि भएको आरे्श ववपरि  कुिै सम्पविको हक हस् ान् िर् वा 
स्वरुप परिव यि आदर् गिेको निवेर्ि पिेिा उत  निवेर्ि र् ाय गिी 
त्र्स् ो गि े पक्षको िाििा न ि दर्िको म्र्ार्  िािी गिी निििाइय 
हाजिि गिाइय सो निवेर्ि सलिन  सिक्ष पशे गिुयपिेछ ।     

  (२) सलिन िे उपर्फा (१) बिोजििको निवेर्ि पेश हुि आएिा 
पक्षिाइय िर्ा ँ उिुिी र् ाय गिय ििगाइय उत  निवेर्िबाट िै आवश्र्क 
कािवाही गिी निर्यर् गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि उपर्फा (१) 
बिोजििको निवेर्िको व्र्होिाबाट निवेर्ि सलिन को के्षत्राधिकाि लभत्र 
िपि ेववषर्िा पिेको रे्खखएिा सलिन िे उत  ववषर्िा के्षत्राधिकाि ग्रहर् 
गि ेअर्ाि  वा निकार् सिक्ष िाि सुिाइय दर्िुपिेछ । 

८७.  चलन चलाउने सूचनााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिन को निर्यर् 
बिोजिि चिि चिाइय पाउि निवेर्ि पिेिा चिि चिाउिे लिन  खुिाइय 



फिािो लिन िा फिािो घि िग्गाको चिि चिाउि कियचािी खदटइय 
आउि े हँुर्ा सो लिन  अगाव ै घि िग्गा खालि गिीदर्िु भनि चिि 
दर्िुपिे पक्षको िाििा सूचिा िािी गिुयपिेछ ।    

  (२) चिि दर्िुपिे सम्पवि उिुिीको पक्षबाहेक अन्र् कसैको 
भोगचिििा िहेको भएिा अलभिेख प्रशासकिे सोदह पक्षको िाििा 
उपर्फा (१) बिोजििको सूचिा िािी गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि  ोककएको लिन िा खदटइय िाँर्ा घििग्गा 
खािी गिेको भए सम्बजन्ि  कियचािीिे चिि चिाइय दर्एको िुचुलका 
खिागिी  था घििग्गा खािी िगिेको भए खािी गिाइय चिि चिाइय 
चिि चिाएको िुचुलका खिा गिी प्रन वेर्ि साथ अलभिेख शाखािा पेश 
गिुयपिेछ ।       

 

पररच्छेर्-१० 

ववववि 

८८.  नक्कल यनवेर्नाः (१) सलिन  सिक्ष र् ाय िहेको उिुिीको कुिै 
सिोकािवािा पक्षिे वववार्को लिलसििा िहेको कुिै कागिपत्रको ितकि 
लििको िाधग निवेर्ि दर्एिा सलिन िे उत  पक्षिाइय सो कागिको 
ितकि उपिब्ि गिाउिुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको निवेर्ि दरँ्र्ा सम्बजन्ि  पक्षिे उिुिी 
शाखािा िहेको लिलसिको ितकि लििुपर्ाय उिुिी प्रशासक  था अलभिेख 
शाखािा िहेको लिलसिको ितकि लििुपिे भएिा अलभिेख प्रशासक 
सिक्ष निवेर्ि पेश गिुयपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको निवेर्ि दर्िको एघाि बि ेअगाव ैपेश 
भएिा सम्बजन्ि  कियचािीिे सोदह दर्ि ि सो भन्र्ा पछी पशे भएिा 



सम्भव भएसम्ि सोदह दर्ि िभए सोको भोलिपलट ितकि उपिब्ि 
गिाउिेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि निवेर्ि दरँ्र्ा फिक फिक उिुिीको िाधग 
फिक फिक निवेर्ि दर्िुपिेछ । 

  (५) वववार्को कुिै पक्षिे उपर्फा (१) बिोजििको निवेर्ि दरँ्र्ा 
ितकिको सट्टािा कागिपत्रको फोटो खखच्िे अिुिन  िागेिा सो 
दर्िुपिेछ । 

  (६) ितकि निवेर्ि दरँ्र्ा अिुसूची-१५ बिोजििको ढाचँािा 
दर्िुपिेछ । 

८९.  नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन्ि  प्रशासकिे र्फा ८८ बिोजिि 
ितकि वा फोटो खखच्िको िाधग निवेर्ि दर्िेपक्षसँग रे्हार् बिोजििको 
र्स् ुि लिइय ितकि उपिब्ि गिाउिुपिेछिः 

(क) ितकिको हकिा सतकि पािाको प्रन  पषृ्ठको रू ५।– 
रुपैर्ाँको र्ििे; 

(ख) सलिन को निर्यर् कागिको हकिा प्रन  सतकि पािाको प्रन  
पषृ्ठको रू ५।– रुपैर्ाकँो र्ििे;  था 

(ग) लिख  कागिपत्रको ितकि िलिइय फोटो खखच्ि चाहेिा प्रन  
पािाको रू ५।– रुपैर्ाकँो र्ििे । 

  (२) उपर्फा (१) िा िुिसुकै कुिा िेखखएको भए  ापनि प्रचलि  
कािूि बिोजिि ितकि र्स् िु ििाग्ि े पक्षिाइय र्स र्फा बिोजििको 
र्स् ुि िाग्िछैेि । 

  (३) र्स र्फा बिोजिि ितकि उ ाि गिी िैिाि े पक्षिे ितकि 
उ ाि गर्ाय िागेको खचयको व्र्वस्था आफै गिुयपिेछ । 



९०. र्स्िुर उल्लेख गनेाः (१) ितकि प्रिाखर्  गि े सम्बजन्ि  प्रशासकिे 
ितकि प्रिाखर्  गर्ाय ितकि िैिाि े पक्षको िाि थि  था उििुीिा 
हैलसर् का साथै ितकि उ ाि गिेवाप  र्ाखखि गिेको र्स् िु ि ितकि 
पािा सिे  उलिेख गिी ितकि दर्एको व्र्होिा ििाइय ितकि प्रिाखर्  
गिुयपिेछ । 
   

९१.  र्स्िुर चुक्िा निर्ा नक्कल नदर्र्नेाः सम्बजन्ि  प्रशासकिे र्स 
ऐि बिोजिि ितकि िाग्ि ेपक्षिे ितकि उ ाि गर्ाय र्फा ८९ बिोजिि 
िाग्ि े र्स् ुि र्ाखखि िगर्ायसम्ि ितकि दर्िेछैि ि सो ितकिको 
आधिकारिक ा प्रिाखर्  गिय पाउिेछैि ।  

९२.  प्रचमलि कानून बिोम्जि हुनेाः र्स ऐििा िुिसुकै कुिा िेखखएको 
भए  ापनि उििुीसँग सम्बजन्ि  प्रचलि  कािूििा कुिै कुिा िेखखएको 
भए सोिा िेखखए िन को हकिा सोदह बिोजिि हुिेछ । 

९३.  यनयि बनाउने अधिकाराः सलिन िे र्स ऐिको प्रभावकािी 
कार्ायन्वर्िको िाधग आवश्र्क निर्ि बिाउि सतिेछ । 

  



 

अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उजुरीको ढाँचा 

न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको 

यिवेदि-पत्र  

 

काभ्रेपलाञ्चोक यिल्ला खािीखोला गाउपँायलका, वडा िं ..... ........... वस्िे 

.................................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीििी 

वर्ष ... .......... को  .............................. .................................यिवेदक  

प्रथि पक्ष 

यवरुद्ध  

काभ्रेपलाञ्चोक यिल्ला खािीखोला गाउपँायलका वडा िं ............... ......... .वस्िे वर्ष  ... ........ को 

..................................................................................यवपक्षी 

 दोस्रो पक्ष 

यवर्यः सम्वन्ध यवच्छेद      िििुा 

ि यिम्ि वुदँाहरुिा लेयखए विोयिि यिवेदि गदषछु  : 

१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह गररएको हो । यववाह 

भएपश्चाि २ वर्षसम्ि अथाषि २०७१ सालसम्ि हािी यवच सिुधरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा 

१ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िी यवचको सहियि र सहकायषिा छोरा िन्िपेयछ क्रिशः 

सिस्या देयखदैँ िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपयछ उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट 

अिरुोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि गए ँ। िर यििले यििीसगँ िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिुषपछष  गर 

भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि आफुखसुी गर र  िलाई 

सम्पकष  िगर, गरेिा राम्रो हुदैँि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फकेला र घर आउयलि भयि पखी 

वसे ँ िर आईिि्् । कररव ३ वर्षपयछ अथाषि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पूिः यलि गए ँ िर यवपक्षी िसगँ वोल्दै िवोली 

घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाई शारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गरे । ियुककलले 

ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकष ए ँर अव दोस्रो पक्ष श्रीििी िसगँ पिुः फयकष  आउिे र दाम्पत्य िीवि सिुधरु हुिे सम्भाविा 

िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।  



२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझु्िपुछष  विुी यववाद यिरुपण गराईपाउ ँ।  

३. यस गाउपँायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायषयवयधको दफा ....... विोयिि यिवेदि दस्िुर रु  ...... , दोस्रो 

पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िुर रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िुर रु .  ......... सिेि गरी िम्िा रु   ...  

....... यस ैयिवेदिसाथ दायखल गरेको छु ।  

४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७% को दफा ४७ (२) अिसुार यसै सयियिको अयधकार क्षेत्र यभत्र पदषछ ।  

५. यो यिवेदि हदम्याद यभतै्र छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवदेि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छैि ।  

७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफष का र िेरो घर िफष का पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझु्ि सयकिेछ ।  

८. यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक साचँो सत्य हुि्, िठुा ठहरे कािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु । ईयि संवि               

साल             ियहिा          गिे               रोि शभुि् । 

 

 

यिवेदक 

िािः  ............................. 

ईयि संवि    ...........   साल   ...........   ियहिा ........... गिे  रोि ....... शभुि् । 

 



अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

उिुिी र् ाय गिेको निस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

ववषर्:  उििुी र् ायको निस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ि े  पाइ  ........................िे   .................... बस्िे   .......................

ववरुद्ििा   ....................................... भिी उिुिी र् ाय गिय लर्ाएकोिा आिको 
लिन िा र् ाय गिी र् ाय िं ................ .कार्ि भएकोिे र्ो निस्सा िािी गरिदर्एको 
छ ।   

 

अधिकृ  कियचािी 

र्स् ख :   ........  

लिन :   ...........  

  



अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

ताररख भपाार्ा 

न्र्ानर्क सलिन  

vfgLvf]nf गाउँपालिकािा खिा गरिएको  ािेख भिपाई 

 

वार्ी           प्रन वार्ी 

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

िुद्र्ा  .................... 

लिन  ................... िा ......................................... काि भएकोिे सोही दर्ि 
........... बि ेर्स न्र्ानर्क सलिन  /कार्ायिर्िा उपजस्थ  हुिेछु भिी सही गि े
...... 

 

वार्ी ................        प्रन वार्ी................ 

 

इन  संव  ्........... साि .......... िदहिा .............. ग  ेिोि ....... शुभि ्।  

 

  



अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

न्र्ानर्क सलिन  

खािीखोिा गाउँपालिका 

बाट िािी भएको  ािेखको पचाय 

 

वार्ी        प्रन वार्ी 

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

िुद्र्ािः ...................... 

 

लिन  ............... िा .................... काि गिय ........ बि े हाजिि हुि 
आउिुहोिा ।  

 

फाँटवािाको र्स् ख   

लिन  ................. 

 

  



अनुसूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

लिखख  िवाफको ििूिा 

न्र्ानर्क सलिन  सिक्ष पेश गिेको 

लिखख  िवाफ 

प्रथि पक्ष 

 काभेपिाञ्चोक जिलिाा खािीखोिा गाउँपालिका विा िं   ...........................

..................को....................... (िा ा सम्बन्ि उलिेख गिे) वषय  .............

को.....................................................................लिखख  िवाफ प्रस् ु क ाय 

र्ोस्रो पक्ष 

काभेपिाञ्चोक जिलिा खािीखोिा गाउँपालिका, विा िं ............... .वस्िे 
...................................................................को छोिा वषय   ......... को 
....................................................................................................ववपक्षी (निवेर्क) ववषर् सम्वन्ि 
ववच्छेर् । 

ि निम्ि वुँर्ाहरुिा िेखखए विोजिि निवेर्ि गर्यछु : 

१. ि लिखख  िवाफ प्रस् ु क ाय ि ववपक्षी निवेर्कववच संव  २०६९ साििा सािाजिक 
पिम्पिा अिुसाि वववाह भएको व्र्होिा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि िेठिा १ छोिाको 
सिे  िार्िन्ि भएको दठक हो । २०७१ सािको न हाििा िाइ  गएपछी ि घि िफकेको, 
पटक पटक घि आउि फोिबाट अिुिोि गिेको, २ पटकसम्ि लिि आएको  ि ि घि 
िगएको,िैिे ववपक्षी निवेर्किाई र्ाम्पत्र् िीवि चलि िसतिे भिेको ि िेिा र्ाईभाईिे 
शािीरिक आक्रिर् गिे सम्िको कार्य गिेको भनि कपोिकजलप  झुठा ि हँुरै् िभएका नििािाि 
व्र्होिा उलिेख गिी वववार् गिेको कुिा उलिेख गिय चाहान्छु ।  

२. ििाई ववपक्षी निवेर्क सिे  लििी गािी गिौच, िि, िाक, िम्की रे्खाई हा पा  गिी 
घिबाट निकािा गिेपछी ि िाइ ीिा आई वसकेी हँु । वववाह भएको केही वषयपनछ वविा 



कािर् ि िाधथ ववलभन्ि ककलसिका आिोप िगाई अपिाि गिे, गािी गिौच गिे िगार् का 
कािहरु हँुरै्गए । परिवािका अन्र् सर्स्र्हरुिे ि िाथी घरृ्ा गिे, वोिचाि िगि ेिस् ा कार्य 
गिेपनि ववपक्षीबाट केही सिर् ििाई िै सिथयि ि सहर्ोग गरै् आएका धथए  ि पछी ववपक्षी 
निवेर्क सिे  उनिहरुसँगै लििे ि ििाई िवििस् ाी घिबाट निकालिे कार्यिा सहभागी भए 
। के कुि कािर्िे वा िेिो के गल ीिे र्सो गिेका हुि भनि वुझ्र्ा वेिा वेिा र्ाइिो 
िलर्ाएको भनि िाइ ी पक्ष सिे को  आिोचिा गिे गिेका धथए । सार्र् उनिहरुिाई 
र्ाइिोकै िोभका कािर् ििाई घिबाट निकालिदर्एका हुिुपर्यछ । िैिे कुिै गल ी िगिेको ि 
ववपक्षी िोग्िेसँग पूवयव  िार्ा, सद्भाव ि सम्िाि र्थाव  िहेकोिे िोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ि 
र्थाव  कार्ि गिीपाउँ ।  

३. घिबाट िवििस्  निकािेपनछ ४ िदहिाको िावािक छोिा काखी च्र्ापेि िाइ ी आएको 
झण्ि ै३ वषयसम्ि वेखवि, सम्पकय ववदहि वसी अदहिे एतकासी सम्वन्ि ववच्छेर्को िाग गिी 
निवेर्ि दर्िु आफैँ िा आश्चर्यििक िागेको छ, सत्र्  थ्र् वुखझ कािूि विोजिि गरिपाउँ ।  

४.  ......................... बाट िािी भएको स्थािीर् न्र्ानर्क कार्यवविीको र्फा  .... विोजिि 
लिखख  िवाफ वाप  र्स् ुि रु   ................र्सै निवेर्िसाथ र्ाखखि गिेको छु ।  

५ .र्ो लिखख  िवाफ म्र्ार्लभतै्र लिई ि आफैं  उपजस्थ  भएको छु ।  

६ .र्स ववषर्िा अन्र्त्र कहीीँ क ै कुि ैनिकार्िा कुि ैप्रकािको निवेर्ि दर्एको छैि ।  

७ .र्सिा िेखखएका व्र्होिा दठक साँचो सत्र् हुि,् झुठा ठहिे कािूि विोजिि संिार् भोग्ि 
 र्ाि छु ।  

निवेर्क 

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

इन  संव   .................साि   ..................... िदहिा   .............. ग े िोि ....... शुभि ्। 

 

 

  



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

न्र्ानर्क सलिन बाट िािी भएको 

म्यार् सूचना 

....................................................... वस्िे .....................................................को 
िाउँिा  खािीखोिा गाउँपालिका कार्ायिर्बाट िािी भएको १५ (पन्र) दर्िे सूचिा 

 

................................................... वस्ि े ................................................................ िे 
 पाईंको ववरुद्ि  ................................... वववार् पिेको भनि निवेर्ि र् ाय गिेको 
हँुर्ा सो को प्रन लिपी र्सै साथ पठाईएको छ । अ िः  पाईिे र्ो म्र्ार् वुझेको 
वा रि  पूवयक  ािेि भएको लिन िे १५ (पन्र) दर्ि लभत्रिा आफ्िो भिाइ सदह  
आफैं  वा कािूि विोजििको वािेश िाफय   र्स कार्ायिर्िा हाजिि हुि 
आउिुहोिा । अन्र्था कािूि विोजिि हुिे व्र्होिा िािकािी गिाईन्छ ।  

 

इन  सम्ब ................. साि ...................  िदहिा .........  ग े िोि ........ शुभि ्। 

  



अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा 

खािीखोिा गाउँपालिका न्र्ानर्क सलिन  

संर्ोिक श्री......................................................................................... 

सर्स्र् श्री........................................................................................... 

सर्स्र् श्री........................................................................................... 

निर्यर् 

संव  ............... सािको निवेर्ि िं........ 

ववषर्ािः विेसीबाट पािी झािेको । 

 

काभे्रपिाञ्चोक जिलिा खािीखोिा गाउँपालिका  विा िं........ 
..................................वस्ि े
..................................................................................प्रथि पक्ष 

ववरुद्ि 

काभे्रपिाञ्चोक जिलिा खािीखोिा गाउँपालिका  विा िं............ 
...............................वस्ि े
..................................................................................र्ोस्रो पक्ष 

स्थािीर् सिकाि संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजिि निवेर्ि र् ाय 
भई सोही ऐिको र्फा ४६ विोजिि गठि भएको न्र्ानर्क सलिन  सिक्ष प्रस्  ु 
हुि आएको िुद्र्ाको संक्षक्षप्   थ्र् ि निर्यर् र्स प्रकाि छिः  



(१) खािीखोिा गाउँपालिका विा िं. ..... ितसा लसट िं.... कक.ि ं ........ क्षे.फ. .......... को 
घि िग्गािा पजश्चि  फय का कक.ि.ं.........का संधिर्ाि ववपक्षी ...................िे घि विाउँर्ा 
आफ्िो घि िग्गािा लसिािा सम्ि आई िोडि विाएको  ि छ   था विेसीको पािी आफ्िो 
घि कम्पाउण्िलभत्र झािेगिी विाएको हँुर्ा सो विेसी वन्र् गिाइपाउँ भन्िे निवेर्कको निवेर्ि 
व्र्होिा ।  

(२) खािीखोिा गाउँपालिकाबाट प्रचलि  भवि नििायर् सम्वन्िी िापर्ण्ि विोजिि 
इिाि  प्राप्  गिी भविको ितसा सिे  स्वीकृ  गिाई सो ितसा विोजिि भवि नििायर् 
गिेको हँु । ववपक्षी निवेर्किे भिे विोजिि आफ्िो घिको छ   था विेसीको पािी नििको 
घि कम्पाउण्ि लभत्र झािे िगिेको आफ्िै घि िग्गािा झािे गिेको हँुर्ा झुठा निवेर्ि खािेि 
गरिपाउँ भन्िे प्रत्र्थीको लिखख  िवाफ ।  

(३) खािीखोिा गाउँपालिकाबाट स्थिग  निरिक्षर्  था सवेंक्षर् गिय गएका प्राववधिक टोिीिे 
स्थिग  निरिक्षर् गिी लिन .  ........ िा पेश गिेको स्केच सदह को प्रन वेर्िबाट प्रत्र्थीको 
घि फय बाट छ   था विेसीको पािी खस्र्ा निवेर्कको घि कम्पाउण्ि लभत्र पिे गिेको 
रे्खखन्छ भन्िे व्र्होिा उलिेखख  भएको  ।  

(४) वववार्का र्वु ै पक्षिाई िेिलििाप गिाउिे प्रर्ोििका िाधग खािीखोिा गाउँपालिका 
विा ि.ं......., ................. िा िहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेिलििाप हुि िसकी फककय  
आएको ।  

निर्यर् 

र्वुै पक्षिाई सुिुवाईको िाधग आि पेशी  ोककएकोिा वववार्का सम्वजन्ि  पक्षहरु स्वर्ि ्
 था नििहरुबाट निर्ुत  गिेका कािूि व्र्वसार्ीहरु सिे को भिाई सुिी पुििः लििापत्र 
गिुयहोस ्भनि सम्झाउँर्ा वुझाउँर्ा पनि लििापत्र गिय िञ्िुि िगिुय भएकोिे फाइििा संिग्ि 
प्रिार् कागिहरुको सिे  िूलर्ाङ्कि गिी स्थािीर् सिकाि संचािि ऐि २०७४ को र्फा 
४९(२) विोजिि निर्यर् दर्िुपिे हुि आई निर्यर्  फय  ववचाि गर्ाय निवेर्कको कक. िं. ........... 
को पजश्चि फय  प्रत्र्थीको कक.िं. ........... को घििग्गा िोडिएि िहेकोिा वववार् रे्खखएि । 
निवेर्कको भिाई अिुसाि आफ्िो घि कम्पाउण्ि लभत्र प्रत्र्थीको छ   था विेसीको पािी 
झािेको हो होइि भनि स्थिग  रुपिै िाँचवुझ गिी प्राववधिक प्रन वेर्ि पेश गिय कार्ायिर्बाट 
खदट गएका प्राववधिक कियचािीिे लिन  ....................... िा पेश गिेको स्केच सदह को 
प्राववधिक प्रन वेर्ि सिे बाट निवेर्कको िाग र्ावी विोजिि आफ्िो घि कम्पाउण्ि लभत्र 



प्रत्र्थीको छ   था विेसीबाट पािी झिे गिेको भन्िे पुजष्ट हुिे रे्खखन्छ । प्रत्र्थीिे र्स 
कार्ायिर्बाट पारि  गिेको ितसािा सिे  छ   था विेसीको पािी आफ्िै घि िग्गािा झािे 
भनि रे्खाईएको ि निवेर्कको घि कम्पाउण्ि लभत्र पािी झािय पाउिुपछय भनि प्रत्र्थीिे र्ावी 
वविोि गिय सिे  िसकेको ि प्रचलि  कािूि ि प्रचििबाट सिे  अकायको घि कम्पाउण्ि 
लभत्र आफ्िो छ   था विेंसीको पािी झािय पाउिे िरे्खखएको हँुर्ा निवेर्कको िाग विोजिि 
प्रत्र्थीिे आफ्िो छ   था विेंसीबाट आफ्िै घि िग्गािा पािी झािे प्रवन्ि गिुयपिे रे्खखन्छ 
। निवेर्कको घि कम्पाउण्ििा पािी झािय िपाउिे ठहछय  । सो ठहिायिे  पलशि बिोजिि 
गिुय ।  

िपमशल 

१. सिोकािवािािे ितकि िाग गिय आएिा निर्िािुसाि र्स् ुि लिई ितकि दर्िु ।  

२. र्ो निर्यर्िा धचि िवुझे ३५ दर्िलभत्र काभ्रेपिाञ्चोक जिलिा अर्ाि िा पुििावेर्ि गिय 
िािु भनि प्रत्र्थीिाई सुिाईदर्िु ।  

३. म्र्ार्लभत्र पुििावेर्ि िपिेिा कािूि विोजिि निर्यर् कार्ायन्वर्ि गिुय/गिाउिु ।  

इन  संव  ्............. साि...................िदहिा......................ग े िोि ....... शुभि ्।  

 

  



अनुसूची-८ 

(दफा ४८  सँग सम्बन्धित) 

अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमूना 

 

खानीखोला गाउाँपामलकाा न्याययक समियि 

संर्ोिक श्री......................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 
आरे्श 

संव  ............................ सािको निवेर्ि िं........ 
 

ववषयाः  वपडडिलाई उपचार गराउने सम्वन्ििा । 
 

 काभे्रपिाञ्चोक जिलिा   खािीखोिा गाउँपालिका   विा िं............ 
...............................वस्ि े
..................................................................................प्रथि पक्ष 

ववरुद्ि 

काभे्रपलाञ्चोक  जिलिा खािीखोिा गाउँपालिका  विा िं............ 
...............................वस्ि े
..................................................................................र्ोस्रो पक्ष 

र्सिा निवेर्कको िाग विोजिि .......................... जिलिा विा 
िं................................ वस्ि े ...............को िान  ..........................को 
छोिा/छोिी वषय ................ को ................िे आफुिाई असाध्र् िोग िाधग 
निर्लि  रुपिा हप् ाको २ पटक िगृौिा िार्िोलसस गिय धचककत्सकिे लशफारिस 
गिेकोिा एकाघिका छोिा वषय .................. को ...........................िे निर्लि  
रुपिा िार्िोलसस गिय अटेि गिेको, घरि घरि रुपैँर्ा िभएको वहािा गि ेगिेको, 
कदहिे कदहिे कार्ायिर्को कािको व्र्स्  ािे फुसयर् िलििेको आदर् कािर् 



ििाई आफुिे निर्लि  प्राप्  गिुयपिे स्वाथ्र् सेवा प्राप्  गिय िसकेको हँुर्ा 
आफ्िो िीवि झिझि ख िारु्त  वन्रै् गएको भनि अस्प ािको धचककत्सकको 
पूिाय ि लशफारिस सदह  पेश हुि आएको निवेर्ि उपि प्रािजम्भक रुपिा 
िाँचवुझ गर्ाय व्र्होिा ििालसव रे्खखएको हँुर्ा हाििाई निवेर्कको िाधग 
धचककत्सकिे लशफारिस गिे विोजिि हिेक हप् ा २ पटक िार्िोलसस गिुय 
गिाउिु  था नििको स्वाथ्र् िाभका िाधग आवश्र्क अन्र् प्रवन्ि सिे  
लििाउिु भनि स्थािीर् सिकाि संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४९(८) विोजिि 
ववपक्षी ........................को िाििा र्ो अन् रिि संिक्षर्ात्िक आरे्श िािी 
गरिदर्एका छौं । र्ो आरे्श लिलसि सािेि िाखी ववपक्षीिाई िेखी  पठाईदर्िु । 
र्ो आरे्श अिुसाि उपचाि भएको िािकािी प्राप्  गिी लिलसि सािेि िाख्न ुि 
निर्िािुसाि पेश गिुय ।  

 

ईन  संव  ................... साि ..........िदहिा....ग  ेिोि ....... शुभि ्। 

 



अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

गाउँपालिका न्र्ानर्क सलिन  सिक्ष पेश गिेको लििापत्रको संरु्त  निवेर्िपत्र                                                                

काभे्रपिाञ्चोक  जिलिा  खािीखोिा गाउँपालिका, विा िं   ............... ......... वस्िे 
.............................................................................................. को छोिा/छोिी/श्रीि ी  

वषय   .................. को  .............................................................................  निवेर्क   

(प्रथि पक्ष) 

ववरुद्ि 

काभे्रपिाञ्चोक जिलिा   खािीखोिा  गाउँपालिका , विा िं......... ......... .वस्ि ेवषय 
 ..................को  ............................................ लिखख  िवाफक ाय  (र्ोस्रो पक्ष) 

ववषर्ािः सम्वन्ि ववच्छेर् । 

हािी निवेर्क  निम्ि लिखख  निवेर्ि गर्यछौािः  

१. हािीववच संव  २०६९ साििा सािाजिक पिम्पिा अिुसाि वववाह गरिएकोिा 
करिव  २ वषयसम्ि  सुििुि र्ाम्पत्र् िीवि िहेको धथर्ो । हािीबाट २०७१ साि 
िेठिा १ छोिाको सिे  िार्िन्ि भएको,   सोदह वषय २०७१ सािको न हाििा 
िाइ  गएपछी घि िआएको, पटक पटक घि आउि फोिबाट अिुिोि गिेको, 
लिि गएको  ि उलटै कुटवपट गिी पठाएको भनि निवेर्कको निवेर्ि पिेको ।  

२. आफुिाई र्ाइिो िलर्ाएको निहँुबाट घििा हेिा गिेको, अपिाि गिी 
िवििस् ाी घिबाट निकािा गिेको हो । आफु खुशीिे िाइ  गई वसेको होइि 
अझपनि िोग्िेप्रन  आफ्िो र्थाव  िार्ा, सद्भाव ि सम्िाि िहेकोिे िोग्ि े
स्वास्िीको सम्वन्ि र्थाव  कार्ि गिाई पाउँ भन्ि ेप्रत्र्थीको लिखख  िवाफ 
िहेको  ।  



३. हािी झगिा गरि आर्ौं, केही वषय िोग्ि ेस्वास्िी छुदटएि वस्र्ौं, हािीबाट एक 
सन् ािको िार्िन्ि सिे  भैसकेको छ । घििा सािान्र् घिार्सी ववषर्िे 
िििुटाव भई िोग्िे स्वास्िी अिग अिग वसेकोिा  ..................... गाउँपालिका 
न्र्ानर्क सलिन  िाफय   विा िं ........ .....  अन् गय को   ............................

िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापक ाय   ................. को पहििा एक आपसिा 
छिफि गिी लििी आएको व्र्होिा र्ो छ की ववग िा ि े िस् ा ववषर्िा 
असिझर्ािी  था विेेि भएको भए ापनि हािीववच एक अकायप्रन  ववश्वास, 

सर्भाव ि प्रेि कार्िै िहेकोिे िोग्ि े स्वास्िीको सम्वन्ि ववच्छेर् गिी पाउँ 
भन्ि े निवेर्ि र्ावी छोडि पािूिः सुििुि सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्र् िीवििाई 
व्र्वजस्थ  ढंगिे अगाडि वढाउिे छौं । निवेर्कको घििा  त्काि िोग्ि ेस्वास्िी 
लिलि वस्ि ेवा ाविर् िहुिे भएकोिे छुट्टै ठाउिा ििेा लिई वस्ि हािी र्वैु पक्ष 
सहि  भएकािे स्थािीर् सिकाि संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४७ (२) विोजिि 
र्ो लििापत्रको संरु्त  निवेर्ि पेश गिेका छौं, िेखखए विोजिि लििापत्र गिी 
पाउँ ।  

४. .................. गाउँपालिका स्थािीर् न्र्ानर्क कार्यवविी विोजिि र्ो लििापत्रको 
संरु्त  निवेर्ि र्स् िु बाप  रु ........... र्सैसाथ संिग्ि छ ।   

५. र्सिा िेखखएका व्र्होिा दठक साँचो  हुि,् झुठा ठहिे कािूि विोजिि सहँुिा 
वुझाउँिा ।  

निवेर्कहरु 

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

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

इन  संव  ्.............  साि .............. िदहिा ........... ग  ेिोि ....... शुभि ्।  

 



अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

                        खािीखोला गाउपँायलका     न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयिु यिवेदि पत्र 

............. यिल्ला............. .गाउपँायलका, वडा िं ............... ......... .वस्िे 

.................................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीििी 

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

यवरुद्ध 

.............. यिल्ला ............. .गाउपँायलका ,  वडf िं 

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

यवर्य्ः सम्वन्ध यवच्छेद । (िििुा) 

हािी यिवेदक  यिम्ि यलयखि यिवदेि गदषछौं : 

१. हािीयवच संवि  .......................  सालिा सािायिक परम्परा अिसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ वर्षसम्ि  सिुधरु 

दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट          साल        ियहिािा     छोरा । छोरीको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वर्ष        

सालको        िाइि गएपयछ घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरेको, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी 

पठाएको भयि यिवेदकको यिवेदि परेको ।  

२. आफुलाई दाइिो िल्याएको यिउबँाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी िवरिस्ि्ी घरबाट यिकाला गरेको हो । आफु 

खशुीले िाइि गई वसेको होइि अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध 

यथावि कायि गराईपाउ ँभन्िे प्रत्यथीको यलयखि िवाफ रहेको  ।  

३. हािी िगडा गरर आयौं, केहीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि सिेि भैसकेको छ । 

घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटुाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा खािीखोला गाउपँायलका न्याययक सयियि 

िाफष ि वडा िं ................. .अन्िगषिको   ............................ िेलयिलाप केन्द्रिा िेलयिलापकिाष 

.................को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा 

असििदारी िथा वेिेल भएको भएिापयि हािीयवच एक अकाषप्रयि यवश्वास, सदभाव र पे्रि कायि ैरहेकोले लोग्िे स्वास्िीको 

सम्वन्ध यवच्छेद गरी पाउ ँभन्िे यिवेदि दावी छोयड पूिः सिुधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायड 

वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छुट्टै ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी 

दवुै पक्ष सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ (२) विोयिि यो यिलापत्रको संयिु यिवेदि पेश 

गरेका छौं , लेयखए विोयिि यिलापत्र गरी पाउ ँ।  



४. खािीखोला गाउपँायलका  स्थािीय न्याययक कायषयवयध विोयिि यो यिलापत्रको संयिु यिवेदि दस्िुर बापि रु ….. 

यसैसाथ संलग्ि छ ।   

५ .यसिा लेयखएका व्यहोरा यठक साचँो  हुि्, िठुा ठहरे कािूि विोयिि सहुलँा विुाउलँा ।  

यिवेदकहरु 

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

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

 

इन  संव  ्.............  साि .............. िदहिा ........... ग े िोि ....... शभुि ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्र्ानर्क सलिन  

खािीखोिा गाउँपालिका सिक्ष पेश गिेको निवेर्ि 

 

ववषर्ािः िेिलििापक ायिा सूचीकृ  हुि पाउँ ।   

 

प्रस् ु  ववषर्िा  पलसििा उलिेखख  कागिा हरुको प्रन लिपी साथै िाखी  
खािीखोिा गाउँपालिका न्र्ानर्क सलिन  अन् गय का ............ िेिलििाप 
केन्द्रिा सूचीकृ  भई िेिलििाप गिाउि अिुिन  पाउँ भिी निवेर्ि गर्यछु ।  

 पलसि  

१) िागरिक ा प्रिार्पत्रको छाँर्ाकपी,  

२) स्िा क  हसम्ि उन र्य गिेको शकै्षक्षक प्रिार्पत्रको छाँर्ाकपी, 

३) िेिलििापक ायको  ालिि प्राप्  गिेको प्रिार्पत्रको छार्ाँकपी, 

४) िेिलििाप सम्बन्िी अिुभव ि 

५) व्र्विग  ववविर् (Bio- data) 

                                                 निवेर्क 

िाि थिािः .......... 

र्स् ख िः ........... 

लिन ािः ............. 

 

फोटो 

    



 

अनुसूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित 

खािीखोिा गाउँपालिका न्र्ानर्क सलिन  सिक्ष पेश गिेको 

भरिभिाउको निवेर्ि पत्र 

 

ववषर्िः भरिभिाई पाउँ भन्िे वािे । 

......वस्िे................................निवेर्क÷वार्ी÷प्रन वार्ी 

ववरुद्ि 

.......वस्िे.............ववपक्षी÷वार्ी÷प्रन वार्ी 

िुद्िा 

ि निवेर्क निवेर्ि वाप  रु १०।– र्स् ुि साथै िाखी निम्ि व्र्होिा निवेर्ि गर्यछु । 

१ .उपिोत  ववपक्षी संगको उलिेखख  िुद्िा र्स गाउँपालिकाको न्र्ानर्क सलिन को लिन  
..............  को निर्यर् बिोजिि िैिे र्स कार्ायिर्िा िाखेको र्स् ुि÷िकि लिन  
.............. को श्री ................... जिलिा अर्ाि को फैसिा बिोजिि िैिे भिी भिाई पाउि े
ठहि भएको हँुर्ा उत  िकि भिी भिाई पाउि र्ो निवेर्ि पेश गिेको छु । 

२ .िैिे र्स कार्ायिर्िा िम्िा गिेको र्स् ुि÷िकिको भिपाई÷िलसर्÷भौचिको सतकि ैप्रन  ि 
सम्िानि  श्री ....................... जिलिा अर्ाि को अजन् ि फैसिाको छार्ााँकपी र्स ै
साथ संिग्ि छ । 

३ .र्सिा िेखखएको व्र्होिा दठक हो, झुठा ठहिे सहँुिा बुझाउिा । 

निवेर्क 

िाि.............. 

ईन  संव ..................साि...................िदहिा.............ग े िोि ........ शुभि ्। 



अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

चिि चिाउिे निवेर्ि 

खािीखोिा गाउँपालिकािा पेश गिेको 
निवेर्ि पत्र 

ववषर्िः चिि चिाई पाउँ भन्िे वािे । 
.......वस्िे.....................निवेर्क÷वार्ी÷प्रन वार्ी 
ववरुद्ि 

.......वस्िे..................ववपक्षी÷वार्ी÷प्रन वार्ी 
िुद्िा 
ि निवेर्क निवेर्ि वाप  रु १०।– र्स् ुि साथै िाखी निम्ि व्र्होिा निवेर्ि गर्यछु । 
१ .उपिोत  ववपक्षीसंगको उलिेखख  िुद्िा र्स गाउँपालिकाको न्र्ानर्क सलिन बाट लिन   

........  िा निर्यर् भई उत  घि िग्गा )वा िुि सम्पवि भोग गिय पाउिे गिी निर्यर् 
भएको छ सो सम्पवि वा वस् ु उलिेख गिे     ( िेिो हक भोग ि स्वालित्वको हुिे ठहि 
भएकोिा श्री   ......  जिलिा अर्ाि िा ववपक्षीिे पिुिाविोकि गिेकोिा सम्िािजा  
अर्ाि बाट सिे  लिन  ..............िा निर्यर् हँुर्ा न्र्ानर्क सलिन कै निर्यर्िाई सर्ि गिी 
िेिै हक भोग कार्ि गिेको हँुर्ा सो िेिो हक भोगको कार्ि भएको सम्पवि िहेको हँुर्ा 
लशघ्रान लशघ्र ििाई उत   सम्पवि चिि चिाई पाउि र्ो निवेर्ि पेश गिेको छु । 

२ .र्सै निवेर्ि साथ रे्हार्का कागिा हरु संिग्ि गिेको छु । 
 क .न्र्ानर्क सलिन िे लिन ............िा गिेको निर्यर्को छार्ाँकपी 
 ख .श्री...........जिलिा अर्ाि िे गिेको लिन .............को सर्ि फैसिाको छार्ाँकपी 
 ग .र्स वववार् सम्वद्ि लिलसि र्सै कार्ायिर्िा िहेको छ । 
 घ .िेखखएको व्र्होिा दठक साँचो छ, झुठा ठहिे कािूि बिोजिि सहँुिा बुझाउँिा । 
 

निवेर्क 

िाि............... 

 

ईन  संव ..................साि...................िदहिा.............ग े िोि ........ शुभि ्। 
 

 



अनुसूची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बम्न्िि) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

खानीखोला गाउाँपामलका न्याययक समियि  

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

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

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

आदेश 

संवि  .................सालको यिवेदि िं........ 

 

न्वषयः सम्पन्त हस्ताधतरर् रोक्का 

 

.............. जिलिा ………………… गाउँपालिका विा िं   ............... ......... वस्िे  . 

........................................................................................   को छोिा/छोिी/श्रीि ाी वषय 
 ..................को.........................................................निवेर्क   ) प्रथि पक्ष( 

ववरुद्ि 

………………   .....  जिलिा ……........................ गाउँपालिका, विा ि.ं ... ववपक्षी (र्ोश्रो पक्ष) .......... 
वस्िे वषय ..... को र्सिा निवेर्कको िाग बिोजिि                   ......                जिलिा          ........ ......               
गाउँपालिका  विा ि.ं ... क्ष.ेफ. ........ कक.िं.  ....... िग्गािा बिेको      .........      को िाििा िहेको 
अवण्िाको .................. वगयकफटको चाि  लिे घि ि लिग िगापा  सिे  ववपक्षी          ....          
सम्पवि निि ववपक्षीबाट अन्र् अंलशर्ािहरुको िन्िुिी वविा हक हस् ान् िर् हुि सति े
आशंका गिी निवेर्किे दर्एको निवेर्ि उपि प्रािजम्भक रुपिा िाँचवुझ गर्ाय व्र्होिा ििालसव 
रे्खखएको हँुर्ा हाििाई प्रत्र्क्षी को िाििा िहेको उजलिखख  घििग्गाको हक हस् ान् िर् गिय 
लसफारिस िदर्ि विािाई ि अको आरे्श िभएसम्िका िाधग उत  घििग्गाको हक 
हस् ान् िर् िगिुय/गिय िदर्ि ु भिी िािपो  कार्ायिर्को िाििा सिे  स्थािीर् सिकाि 
संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजिि र्ो िोतकाको आरे्श िािी गरिदर्एका छौं । र्ो 
आरे्श लिलसि सािेि िाखी सम्वजन्ि  कार्ायिर्हरुिा पठाईदर्िु । र्ो आरे्श अिुसाि िोतका 
भएको िािकािी प्राप्  गिी लिलसि सािेि िाखु्न ि निर्िािुसाि पेश गिुय । 
ईन  संव ................साि.............िदहिा...........ग े िोि ........... शुभि ्। 

 



 

अनुसूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

न्र्ानर्क सलिन  

खािीखोिा गाउँपालिकािा पेश गिेको निवेर्ि पत्र 

ववषर्ािः ितकि पाउँ भन्िे बािे । 

................... बस्िे ........................................................................... 
निवेर्क/वार्ी/प्रन वार्ी 

ववरुद्ि 

............... बस्िे ................................................................................ 
ववपक्षी/वार्ी/प्रन वार्ी 

िुद्र्ाािः ..................................। 

ि निवेर्क निवेर्ि र्स् ुि वाप  रु. १०।– साथै िााखी निम्ि व्र्होिा निवेर्ि गर्यछुािः 

(१) उपिोत  ववपक्षीसँगको उलिेखख  िुद्र्ािा अध्र्र्िको िाधग रे्हार्का कागिा हरु 
आवश्र्क पिेको हँुर्ा प्रिाखर्  प्रन लिपी पाउँ भिी र्ो निवेर्ि साथ उपजस्थ  भएको छु । 
अ िः ितकिको प्रिाखर्  प्रन लिपी पाउँ ।  

रे्हार्  

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

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

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

२) िेखखएको व्र्होिा दठक साँचो छ, झुट्टा ठहिे कािूि बिोजिि सहँुिा बुझाउँिा ।  

निवेर्क 

िाि .......................... 

इन  सम्व  ्......... साि .... िदहिा .... ग े िोि ्... शुभि ्................ 


