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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

 न्यायिक सयियिले उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कािायवयिका सम्बन्धिा व्यवस्था 

गना बनेको ऐन २०७५ 

गाउँसभा बाट पाररि यियि २०७५/१०/२९ 

प्रिाणीकरण यियि २०७५/१०/२९ 

पयहलो संशोिन २०७८ असार  २६ 

 

प्रस्तावनााः न्याहिक सहिहिले प्रचहलि कानून बिोहिि उिुरीको कारवािी र हकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कािाहवहध िि गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं 

पारर्हशािा कािि गरी कानूनको शासन िथा न्याि प्रहिको िनहवश्वास कािि राखीरिनको लाहग प्रचलनिा रिेको संघीि कानूनिा भए रे्खख बािेक थप 

कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीि भएकोले, 

नेपालको संहवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बिोहिि बुद्धशाखि गाउँसभाले िो ऐन बनाएको छ । 

पररचे्छर् -१ 

प्रारम्भिक 

१. संहिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) िस ऐनको नाि बुद्धशाखि गाउँपाहलका न्याहिक सहिहि (कािाहवहध सम्बन्धी) ऐन, २०७५” रिेको छ । 

(२) िो ऐन िुरूि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषााः हवषि वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा िस ऐनिास 

(क)  “उिुरी” भन्नाले सहिहि सिि परेको उिुरीबाट शुरु भएको प्रचहलि कानून बिोहिि सहिहिले कारवािी र हकनारा गने उिुरी सम्झनुपछा  । सो 

शव्र्ले न्यािीक सहिहिद्धारा खडा गरेको िेलहिलाप केन्द्रिा र्िाा भएको उिुरी सिेि सम्झनुपछा  । 

(ख) “खामे्न”  भन्नाले िोहकएको सम्पहिको िूल्ांकन गररर्ा भ्याउने िर्लाई सम्झनु पर्ाछ । 

(ग) “चलन चलाईहर्ने”  भन्नाले हनर्ाि पश्चाि िक अहधकार प्राप्त भएको व्यखिलाई कुनै वसु्त वा सम्पहि भोग गना हर्ने कािालाई सम्झनुपर्ाछ । 

(घ) “ििानि”  भन्नाले कुनै व्यखि वा सम्पहिलाई न्याहिक सहिहिले चािेको वखििा उपखस्थि वा िाहिर गराउन हलएको हिम्मा वा उिरर्ाहित्वलाई 

सम्झनुपर्ाछ । 

(ङ) “िािेली”  भन्नाले न्याहिक सहिहिको िेत्राहधकार हभत्रका हववार्िरुिा सम्वखन्धि पिलाई वुझाईने म्यार्,  सुचना,  आरे्श,  पूिी वा िानकारी पत्र 

ररिपूवाक वुझाउने कािालाई  सम्झनुपछा  । 

(च) “िािर्ाि”  भन्नाले सम्पहिको हववरर् वा गिी गरेको संख्या िहनने व्यिोरा वा सम्पहिको फाँटवारी वा लगिलाई सम्झनुपर्ाछ । 

(छ) “िोहकएको” वा “िोहकए बिोहिि” भन्नाले िस ऐन अिगाि बनेको हनिििा िोहकए बिोहिि सम्झनुपछा  । 

(ि) “र्रपीठ”  भन्नाले न्याहिक सहिहि सिि पेश हुन आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्धिा ररि नपुगे वा कानूनले र्िाा नहुने वा नलागे्न भएिा त्यसको 

पछाहड पहि सोको कारर् र अवस्था िनाइ अहधकारप्राप्त अहधकारीले लेखखहर्ने हनरे्शन वा व्यिोरालाई सम्झनुपर्ाछ । 

(झ) “नािेसी”  भन्नाले कुनै व्यखिको नाि, थर र विन सिेिको हवसृ्ति हववरर् खुलाइएको व्यिोरालाई सम्झनुपर्ाछ । 

(ञ) “नाहलश”  भन्नाले कुनै हववार्को हवषििा र्फा ८ बिोहिि हर्एको उिुरी, हनवेर्न वा हफरार् सम्झनुपछा  

(ट)   “हनर्ाि हकिाब”  भन्नाले सहिहिले उिुरीिा गरेको हनर्ािको अहभलेख राख्नको लाहग खडा गरेको उिुरीिा हनर्ाि गरेको व्यिोरा र त्यसको 

आधार िथा कारर्को संहिप्त उले्लख भएको हकिाब सम्झनुपछा  । 

(ठ)  “पन्चकृहि िोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पहिको स्थलगि िथा स्थानीि अवलोकन िूल्ांकन गरी हवक्री हविरर् हुनसके्न उहचि ठिराएर 

हनहश्चि गरेको िुल्लाई  सम्झनुपर्ाछ । 

(ड) “पेशी”  भन्नाले न्याहिक सहिहि सिि हनर्ािाथा पेश हुने हववार्िरुिा पििरुलाई उपखस्थि गराइ सुनुवाइ गने कािलाई सम्झनुपर्ाछ । 

(ढ) “प्रहिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिुरी र्िाा गर्ाछ सो व्यखि वा संस्था सम्झनुपछा  । 

(र्) “वकपत्र”  भन्नाले हववार् सम्बन्धिा िानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा  लेखखने वा लेखखएको कागिलाई सम्झनुपछा  । 

(ि) “बन्द ईिलास”  भन्नाले न्याहिक सहिहि अिगाि हनरुपर् हुने हववार्िरु िधे्य गोप्य प्रकुहिको हववार् भएको र सम्वद्ध पििरुहवच गोपहनििा 

कािि गना आवश्यक रे्खखएिा सम्वद्ध पििरु िात्र सिभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सुनुवाई किलाई सम्झनुपछा  । 

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सहिहि सिि उिुरी र्िाा गने व्यखि वा संस्था सम्झनुपछा  । 

(र्) “िूल्तवी”  भन्नाले न्याहिक सहिहि अिगाि हवचाराधीन िुद्धा अन्य अड्डा अर्ालििा सिेि हवचाराहधन भईरिेको अवस्थािा न्याहिक सहिहिले 

हनर्ाि गर्ाा अन्य हवचाराहधन िुद्धािा प्रभाहवि हुने रे्खखएिा प्रभाव पाने िुद्धाको फैसला नभएसम्म प्रभाहवि हुने िुद्दा स्थहगि गने कािालाई सम्झनुपछा  । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(ध) “लगापाि”  भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अिर हनहिि टिरा,  बोट हवरुवा,  खुल्ला िहिन र त्यसिा रिेका सबैखाले संरचना वा चचेको िग्गा,  

छेउछाउ,  सेरोफेरो र समू्पर्ा अविवलाई सम्झनुपर्ाछ । 

(न) “सर्रस्यािा”  भन्नाले धरौटीिा रिेको रकिको लगि किा गरी आम्दानीिा वाधे्न कािालाई सम्झनुपछा  । 

(प) “सभा” भन्नाले गाउँसभारनगरसभा सम्झनुपछा  । 

(फ) “सहिहि” भन्नाले न्याहिक सहिहि सम्झनुपछा  र सो शव्र्ले स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोहििको सहिहिलाई 

सिेि िनाउनेछ । 

*(ब) “िेलहिलाप केन्द्र” भन्नाले न्यािीक सहिहिद्धारा स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा (१०) बिोहिि िेलहिलाप गराउने प्रिोिनको 

लागी खडा गररएको िेलहिलाप केन्द्रलाई िनाउनेछ । 

*(भ) “ सािुर्ािीक िेलहिलाप केन्द्र” भन्नाले िेलहिलाप सम्बन्धी कािा गना िेलहिलाप पररषर् बाट स्वीकृहि प्राप्त संस्थाद्वारा स्थानीि सरकारको अनुििी 

हलई स्थापना गररएको िेलहिलाप केन्द्र सम्झनुपछा  । 

*(ि)  “िेलहिलाप” भन्नाले पििरूले िेलहिलापकिााको सििोगिा हववार् वा िुद्दाको हनरुपर् गना अपनाइने प्रहक्रिा सम्झनु पछा  । 

*(ि) “िेलहिलापकिाा” भन्नाले पििरूबीचको हववार्िा िेलहिलाप गनाका लाहग उते्प्रररि गना िेलहिलाप सम्बन्धी प्रचहलि कानून बिोहिि हनिुि 

िेलहिलापकिाा सम्झनु पछा  । 

(र)“साल वसाली”  भन्नाले िरेक वषाको लाहग छुिा छुिै हुने गरी प्रहिवषाको हनहिि स्थािी रुपिा िि गररएको शिा सम्झनुपछा  । 

(ल)  “स्थानीि ऐन” भन्नाले “स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछा  । 

(व)  “संहवधान“ भन्नाले नेपालको संहवधान सम्झनुपछा  । 

 

पररचे्छर् – २ 

सयियिको अयिकार 

३. उिुरीिा हनर्ाि सम्बन्धी कािाः सहिहििा र्िाा भएका उिुरी वा उिुरीको हनर्ाि गने वा र्िाा भएको नाहलश वा उिुरीको कुनै व्यिोराले लगि 

किा गने अहधकार सहिहिलाई िात्र हुनेछ । 

४. हनर्ाि सम्बन्धी बािेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उले्लख भएको वा प्रचहलि कानूनले सहिहि वा सहिहिको सर्स्यले नै गने भने्न व्यवस्था गरेको 

वा कािाको प्रकृहिले सहिहि वा सहिहिको सर्स्यले नै गनुापने स्पष्ट भैरिेको रे्खख बािेकको अन्य कािािरू िस ऐनिा िोहकएको किाचारी र त्यसरी 

निोहकएकोिा सहिहिले हनर्ाि गरी िोकेको वा अहधकार प्रर्ान गरेको किाचारीले गनुापनेछ । 

(२) िोहकएको शाखा प्रिुख वा िोहकएका अन्य किाचारीले िस ऐन र प्रचहलि कानून बिोहिि िोहकएको काि गर्ाा सहिहिको संिोिक वा सहिहिले 

िोकेको सर्स्यको प्रत्यि हनरे्शन, रेखरे्ख र हनिन्त्रर्िा रिी गनुापनेछ । 

५.िस ऐन बिोहिि कािाहवहध अवलम्बन गनुापनेाः सहिहिले उिुरी वा उिुरीको कारवािी र हकनारा गर्ाा प्रचहलि र सम्बखन्धि संघीि कानूनिा स्पष्ट 

उले्लख भए रे्खख बािेक िस ऐन बिोहििको कािाहवहध अवलम्बन गनुापनेछ । 

६.सहिहिले िेनेाः सहिहिलाई रे्िाि बिोहििको उिुरीिरूिा कारवािी र हकनारा गने अहधकार रिनेछाः 

(क) स्थानीि ऐनको र्फा ४७ अिगािको उिुरी, 

(ख) िेलहिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेलहिलापको लाहग गाउँपाहलकािा पे्रहषि उिुरी, 

(ग) संहवधानको अनुसूची–८ अिगािको एकल अहधकार अिगाि सभाले बनाएको कानून बिोहिि हनरूपर् हुने गरी हसहिाि उिुरी, िथा 

(घ) प्रचहलि कानूनले गाउँपाहलका र नगरपाहलकाले िेने भहन िोकेका उिुरीिरू । 

७. सहिहिको िेत्राहधकाराः सहिहिले र्फा ६ अिगािका िधे्य रे्िाि बिोहििका उिुरीिरूिा िात्र िेत्राहधकार ग्रिर् गने िथा कारवािी हकनारा गनेछाः 

(क) व्यखिको िकिा उिुरीका सबै पि गाउँपाहलकाको भैगोहलक िेत्राहधकार हभत्र बसोबास गरीरिेको, 

(ख) प्रचहलि कानून र संहवधानको भाग ११ अिगािको कुनै अर्ालि वा न्यािाधीकरर् वा हनकािको िेत्राहधकार हभत्र नरिेको , 

(ग) गाउँपाहलकाको िेत्राहधकार हभत्र परेका कुनै अर्ालि वा हनकािबाट िेलहिलाप वा हिलापत्रको लाहग पे्रहषि गररएको, 

(घ) अचल सम्पहि सिावेश रिेको हवषििा सो अचल सम्पहि गाउँपाहलकाको भैगोहलक िेत्राहधकार हभत्र रहिरिेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बखन्धि हवषिवसु्त रिेकोिा सो घटना गाउँपाहलकाको भौगोहलक िेत्र हभत्र घटेको । 

पररचे्छर् – ३ 

उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा 



 
 

3 

• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

८. हबवार् र्िाा गनेाः (१) कसै उपर हबवार् र्िाा गर्ाा वा उिुरी चलाउँर्ा प्रचहलि कानून बिोहिि िकरै्िा पुगेको व्यखिले न्याहिक सहिहि सिि 

उिुरी र्िाा गना सके्नछ । *स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१) अिगािको र्िाा हुन आएको उिुरी अनुसूची– १ बिोिीि र र्फा ४७(२) 

अिगािको र्िाा हुन आएको उिुरी अनुसूची—१(क) बिोिीिको ढाँचाको र्िाा हकिाविा न्यािीक सहिहिले र्िाा गरर राख्नुपने छ । 

*(२) िेलहिलाप गने प्रिोिनको लागी कािापाहलकाको परािशािा न्याहिक सहिहिद्धारा प्रते्यक वडािा िेलहिलाप केन्द्र गठन गरी िेलहिलाप केन्द्र रिनेछ 

। न्यािीक सहिहिद्धारा गठन गररएको िेलहिलाप केन्द्रिा सिेि िकरै्िा पुगेको व्यखिले िेलहिलाप गने प्रिोिनको लागी उिुरी र्िाा गना  सके्नछ । 

(३) उपर्फा (१) वा (२) बिोहिि उिुरी हरं्र्ा िस ऐन िथा प्रचहलि कानून बिोहिि खुलाउनुपने कुरा सबै खुलाई िथा पुिााउनुपने प्रहक्रिा सबै पुरागरी 

उपर्फा(१) को िकिा अनुसूची–१(क) र उपर्फा (२) को िकिा अनुसूची (१(ख) बिोहििको ढाँचािा हर्नुपनेछ । 

(४) उपर्फा (३) िा लेखखए रे्खख बािेक उिुरीिा रे्िाि बिोहििको व्यिोरा सिेि खुलाउनुपनेछाः  

(क) बार्ीको नाि, थर, विन र हनिको बाबू र आिा, िथा थािा भएसम्म बािे र बजै्य को नाि 

(ख) प्रहिबार्ीको नाि, थर र थािा भएसम्म हनिको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा लागे्नगरी स्पष्ट खुलेको विन । 

(ग) गाउँपाहलकाको नाि सहिि सहिहिको नाि । 

(घ) उिुरी गनुापरेको व्यिोरा र समू्पर्ा हववरर् । 

(ङ) गाउँपाहलकाले िोके अनुसारको र्सु्तर बुझाएको रहसर् वा हनस्सा । 

(च) सहिहिको िेत्राहधकार हभत्रको उिुरी रिेको व्यिोरा र सम्बखन्धि कानून । 

(छ) बार्ीले र्ावी गरेको हवषि र सोसँग सम्बखन्धि प्रिार्िरू 

(ि) िर्म्यार् लागे्न भएिा िर्म्यार् रिेको िथा िकरै्िा पुगेको  सम्बन्धी व्यिोरा 

(झ) कुनै सम्पहिसँग सम्बखन्धि हवषि भएकोिा सो सम्पहि चल भए रिेको स्थान, अवस्था िथा अचल भए चारहकल्ला सहििको सबै हववरर् । 

(५)  प्रचहलि कानूनिा कुनै हवशेष प्रहक्रिा वा ढाँचा वा अन्य केहि उले्लख भएको रिेछ भने सो सन्दभािा आवश्यक हववरर् सिेि खुलेको हुनुपनेछ । 

(६) कुनै हकहसिको िहिपूहिा भराउनुपने अथवा बण्डा लगाउनुपने अवस्थाको उिुरीको िकिा त्यस्तो िहिपूहिा वा बण्डा वा चलनको लाहग सम्बखन्धि 

अचल सम्पहिको हववरर् खुलेको हुनुपनेछ । 

*(७) र्फा ८ को उपर्फा (२) बिोिीिको िेलहिलाप केन्द्रिा उिुरी र्िाा गना रे्िाि बिोिीिको अवस्था रिेको भएिा िात्र र्िाा गना सहकनेछ । 

(क)  हववार्का रु्बै पि एकै वडािा बसोबास गरररिेको, वा 

(ख) अचल सम्पहि सिावेश रिेको हवषििा सो अचल सम्पहि सम्बखन्धि वडाको भौगोहलक िेत्रहभत्र रिेको वा 

(ग) कुनै घटनासँग सम्बखन्धि हवषिवसु्त भएिा सो घटना सम्बखन्धि वडाको भौगोहलक िेत्रहभत्र भएको िकिा िात्र उिुरी र्िाा गना सके्नछ । 

*(८) िेलहिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन गना कािापाहलकाले वा कािापाहलकाको परािशािा न्यािीक सहिहिले िोहकएको व्यखिलाई संिोिनकारी कािा गना 

लगाउन सके्नछ । िेलहिलाप केन्द्रिा उिुरी र्िाा किाचारीको व्यवस्थापन कािापाहलकाले गनुा पनेछ । 

(९) कसै उपर हबवार् र्िाा गर्ाा वा उिुरी चलाउँर्ा प्रचहलि कानून बिोहिि िकरै्िा पुगेको व्यखिले िेलहिलाप केन्द्रिा उिुरी र्िाा नगरी न्याहिक 

सहिहि सिि हसधै उिुरी र्िाा गना कुनै बाधा पुिााएको िाहनने छैन । 

९. यबवार् र्िाा गरी यनस्सा यर्नेेः (१) सहिहििा र्िाा भएको हववार्िा उिुरी प्रशासकले र *िेलहिलाप केन्द्रिा र्िाा भएका हववार्िा उिुरी र्िाा 

किाचारीले र्फा ८ बिोहिि प्राप्त उिुरी र्िाा गरी बार्ी (प्रथि पि) लाई िारेख िोहक अनुसूची–२ बिोहििको ढाँचािा हबवार् र्िााको हनस्सा हर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि िारेख हर्नु पने अवस्थािा िारेख िोक्दा अनुसूची–३ बिोहििको ढाँचािा िारेख भपााई खडा गरी सम्बखन्धि पिको र्स्तखि 

गराई हिहसल सािेल राख्नुपछा  । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि िारेख भपााईिा िोहकएको िारेख िथा उि हिहििा हुने कािा सिेि उले्लख गरी सम्बखन्धि पिलाई अनुसूची–४ बिोहििको 

ढाँचािा िारेख पचाा हर्नुपनेछ । 

१०. उजुरी र्रपीठ गनेेः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोहिि पेश भएको उिुरीिा प्रहक्रिा नपुगेको रे्खखए पुरा गनुापने रे्िािको प्रहक्रिा पुरा गरी 

अथवा खुलाउनुपने रे्िािको व्यिोरा खुलाइ ल्ाउनु भने्न व्यिोरा लेखख पाँच हर्नको सिि िोहक िथा हबवार् र्िाा गना नहिल्ने भए सो को कारर् सहििको 

व्यिोरा िनाई र्रपीठ गरेिा बार्ी(प्रथि पि) लाई उिुरी हफिाा हर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि प्रहक्रिा नपुगेको भहन र्रपीठ गरी हफिाा गरेको उिुरीिा र्रपीठिा उले्लख भए बिोहििको प्रहक्रिा पुरा गरी पाच हर्नहभत्र 

ल्ाएिा र्िाा गररहर्नुपछा  । 

(३) उपर्फा (१) बिोहििको र्रपीठ आरे्श उपर हचि नबुझे्न पिले सो आरे्श भएको हिहिले हिन हर्न हभत्र उि आरे्शको हवरूध्र्िा सहिहि सिि 

हनवेर्न हर्न सके्नछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोहिि हर्एको हनवेर्न व्यिोरा िनाहसब रे्खखए सहिहिले उपर्फा (१) बिोहििको र्रपीठ बर्र गरी हबवार् र्िाा गना आरे्श 

हर्नसके्नछ । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(५) उपर्फा (४) बिोहिि आरे्श भएिा उिुरी प्रशासकले त्यस्तो हबवार् र्िाा गरी अरू प्रहक्रिा पुरा गनुापनेछ । 

११. र्िाा गना नहुनेेः उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बिोहिि पेश भएको उिुरीिा रे्िाि बिोहििको व्यिोरा हठक भए नभएको िाँच गरी र्िाा गना 

नहिल्ने रे्खखएिा र्फा १० बिोहििको प्रहक्रिा पुरा गरी र्रपीठ गनुापनेछाः 

(क) प्रचहलि कानूनिा िर्म्यार् िोहकएकोिा िर्म्यार् वा म्यार् हभत्र उिुरी परे नपरेको 

(ख) प्रचहलि कानून बिोहिि सहिहिको िेत्राहधकार हभत्रको उिुरी रिे नरिेको 

(ग) कानुन बिोहिि लागे्न र्सु्तर र्ाखखल भए नभएको 

(घ) कुनै सम्पहि वा अहधकारसँग सम्बखन्धि हवषििा हववार् हनरूपर् गनुापने हवषि उिुरीिा सिावेश रिेकोिा त्यस्तो सम्पहि वा अहधकार हवषििा 

उिुरी गना बार्ीको िक स्थाहपि भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रिे नरिेको 

(ङ) उि हवषििा उिुरी गने िकरै्िा बार्ीलाई रिे नरिेको 

(च) हलखििा पुरागनुापने अन्य ररि पुगे नपुगेको। 

१२. र्ोहोरो र्िाा गना नहुनेेः (१) िस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन प्रचहलि कानून बिोहिि सहिहि वा अन्य कुनै अर्ालि वा हनकाििा 

कुनै पिले उिुरी गरी सहिहि वा उि अर्ालि वा हनकािबाट उिुरीिा उले्लख भएको हवषििा प्रिार् बुहझ वा नबुहझ हववार् हनरोपर् भैसकेको हवषि 

रिेको छ भने सो उिुरीिा रिेका पि हवपिको बीचिा सोहि हवषििा सहिहिले उिुरी र्िाा गना र कारवािी गना  हँुरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि र्िाा गना नहिल्ने उिुरी भुलवश र्िाा भएकोिा सो व्यिोरा िानकारी भएपहछ उिुरी िुनसुकै अवस्थािा रिेको भए पहन 

सहिहिले उिुरी खारेि गनुापनेछ । 

१३. उजुरीसाथ यलखि प्रिाणको सक्कल पेश गनुापनेेः उिुरीसाथ पेश गनुा पने प्रते्यक हलखि प्रिार्को सक्कल र कखििा एक प्रहि नक्कल 

उिुरीसाथै पेश गनुापनेछ र उिुरी प्रशासकले त्यस्तो हलखििा कुनै कैहफिि िनाउनुपने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बखन्धि हिहसलिा राखे्नछ । 

१४. उजुरी िथा प्रयिवार् र्िाा र्सु्तरेः (१) प्रचहलि कानूनिा हबवार् र्िाा र्सु्तर िोहकएकोिा सोहि बिोहिि िथा र्सु्तर निोहकएकोिा एक सि 

रूपैिाँ बुझाउनुपनेछ । 

(२) प्रचहलि कानूनिा प्रहिवार् र्िाा र्सु्तर नलागे्न भनेकोिा बािेक एक सि रूपैिाँ प्रहिवार् र्िाा र्सु्तर लागे्नछ । 

१५. प्रयिवार् पेश गनुापनेेः (१) प्रहिबार्ी (र्ोश्रो पि) ले र्फा २० बिोहिि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपहछ म्यार् वा सूचनािा िोहकएको सििावहध 

हभत्र उिुरी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफा ि हलखखि प्रहिवार् र्िाा गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि प्रहिवार् पेश गर्ाा प्रहिबार्ीले भएको प्रिार् िथा कागिािका प्रहिहलहप साथै संलग्न गरी पेश गनुापनेछ । 

(३) प्रहिवार्ीले हलखखि ब्यिोरा हरँ्र्ा अनुसूची–५ बिोहििको ढाँचािा हर्नुपनेछ । 

१६. प्रयिवार्  जाँच गनेेः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा १५ बिोहिि पेश भएको प्रहिवार् िाँच गरी कानून बिोहििको ररि पुगेको िथा म्यार् हभत्र पेश 

भएको रे्खखए र्िाा गरी सहिहि सिि पेश हुने गरी हिहसल सािेल गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि प्रहिवार् र्िाा हुने भएिा उिुरी प्रशासकले प्रहिबार्ीलाई बार्ी हिलानको िारेख िोकु्नपनेछ । 

१७. यलखििा पुरागनुापने सािान्य ररिेः (१) प्रचहलि कानून िथा िस ऐनिा अन्यत्र लेखखए रे्खख बािेक सहिहि सिि र्िाा गना ल्ाएका उिुरी िथा 

प्रहिवार्िा रे्िाि बिोहििको ररि सिेि पुरा गनुापनेछाः 

(क) एफोर साइि को नेपाली कागििा बािाँ िफा  पाँच सेखिहिटर, पहिलो पृष्ठिा शीरिफा  र्श सेखिहिटर र त्यसपहछको पृष्ठिा पाँच सेखिहिटर 

छोडेको िथा प्रते्यक पृष्ठिा बहिस िरफिा नबढाई कागिको एकािफा  िात्र लेखखएको, 

(ख) हलखि र्िाा गना ल्ाउने प्रते्यक व्यखिले हलखिको प्रते्यक पृष्ठको शीर पुछारिा छोटकरी र्स्तखि गरी अखिि पृष्ठको अन्त्यिा लेखात्मक िथा 

ल्ाप्चे सहिछाप गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यवसािीले हलखि ििार गरेको भए हनिले पहिलो पृष्ठको बािाँ िफा  हनिको कानून व्यवसािी र्िाा प्रिार्पत्र नंबर , नाि र कानून 

व्यवसािीको हकहसि खुलाई र्स्तखि गरेको िथा 

(घ) हलखिको अखिि प्रकरर्िा िस हलखििा लेखखएको व्यिोरा हठक साँचो छ, झुट्ठा ठिरे कानून बिोहिि सहँुला बुझाउँला भने्न उले्लख गरी सो 

िुहन हलखि र्िाा गना ल्ाएको वषा, िहिना र गिे िथा वार खुलाई हलखि र्िाा गना ल्ाउने व्यखिले र्स्तखि गरेको, । 

िर ब्यिोरा पुिााइ पेश भएको हलखि हलनलाई िो उपर्फाले बाधा पारेको िाहनने छैन । 

 

(२) हलखििा हवषििरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याई संिहिि र ििा याहर्ि भाषािा लेखखएको हुनुपनेछ । 

(३) हलखििा पेटबोहलिा परेको स्थानको पहिचान हुने स्पष्ट हववरर् र व्यखिको नाि, थर , ठेगाना िथा अन्य हववरर् स्पष्ट खुलेको हुनुपनेछ । 

(४) हलखि र्िाा गना ल्ाउने वा सहिहििा कुनै कागि गना आउनेले हनिको नाि, थर र विन खुलेको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुापछा  । 

१८. नक्कल पेश गनुापनेेः उिुरी वा प्रहिवार् र्िाा गना ल्ाउनेले हवपिीको लाहग उिुरी िथा प्रहिवार्को नक्कल िथा संलग्न हलखि प्रिार्िरूको 

नक्कल साथै पेश गनुापछा  । 
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१९. उजुरी वा प्रयिवार् संशोिनेः (१) हलखि र्िाा गना ल्ाउने पिले सहिहििा र्िाा भइसकेको हलखििा लेखाइ वा टाइप वा िुद्रर्को सािान्य तु्रटी 

सच्याउन हनवेर्न हर्न सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्निा िाग बिोहिि सच्याउँर्ा र्ावी िथा प्रहिवार्िा गरीएको िाग वा र्ावीिा िुलभुि पििा फरक नपने र हनकै 

सािान्य प्रकारको संशोधन िाग गरेको रे्खेिा उिुरी प्रशासकले सो बिोहिि सच्याउन हर्न सके्नछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि संशोधन भएिा  सो को िानकारी उिुरीको अको पिलाई हर्नुपनेछ । 

पररचे्छर् – ४ 

म्यार् िािेली िथा िारेख 

२०. म्यार् सूचना िािेल गनेेः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोहिि हबवार् र्िाा भएपहछ बहढिा रु्ई हर्न हभत्र प्रहिबार्ीका नाििा प्रचहलि 

कानूनिा म्यार् िोहकएको भए सोहि बिोहिि र निोहकएको भए पन्ध्र हर्नको म्यार् हर्ई सम्बखन्धि वडा कािाालि िाफा ि उि म्यार् वा सूचना िािेल गना 

सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि म्यार् वा सूचना िािेल गर्ाा र्फा ९ बिोहििको उिुरी िथा उि उिुरी साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रहिहलपी सिेि 

संलग्न गरी पठाउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन एक भन्दा बहढ प्रहिबार्ीलाई म्यार् हर्नुपर्ाा प्रिार् कागिको नक्कल कुनै एकिना िुल 

प्रहिबार्ीलाई पठाई बाँहकको म्यार्िा प्रिार् कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यिोरा लेखख पठाउनुपनेछ ।  

(४) उपर्फा (१) बिोहिि प्राप्त भएको म्यार् वडा कािाालिले बहढिा हिन हर्न हभत्र िािेल गरी िािेलीको व्यिोरा खुलाई सहिहििा पठाउनु पनेछ । 

(५) उपर्फा (१) बिोहिि म्यार् िािेल हुन नसकेिा रे्िाि बिोहििको हवर्य िुिीि िाध्यि वा पहत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेल गनुापनेछाः 

(क) म्यार् िािेल गररनुपने व्यखिको कुनै फ्याक्स वा ईिेल वा अन्य कुनै अहभलेख हुन सके्न हवर्य िुिीि िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट 

(ख) प्रहिबार्ी (र्ोश्रो पि) ले म्यार् िािेली भएको िानकारी पाउन सके्न िनाहसब आधार छ भने्न रे्खखएिा सहिहिको हनर्ािबाट कुनै स्थानीि रै्हनक 

पहत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीि एफ.एि. रेहडिो वा स्थानीि टेहलहभिनबाट सूचना प्रसारर् गरेर वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी हनकािबाट म्यार् िािेल गराउँर्ा म्यार् िािेल हुन सके्न िनाहसब कारर् रे्खखएिा सहिहिको आरे्शबाट त्यस्तो सरकारी 

हनकाि िाफा ि । 

(६) िस ऐन बिोहिि म्यार् िारी गनुापर्ाा अनुसूची–६ बिोहििको ढाँचािा िारी गनुापनेछ । 

२१. रोहवरिा राख्नुपनेेः िस ऐन बिोहिि वडा कािाालि िाफा ि िािेल गररएको म्यार्िा सम्बखन्धि वडाको अध्यि वा सर्स्य िथा कखििा 

रु्ईिना स्थानीि भलार्हि रोिवरिा राख्नुपनेछ । 

२२. रीि बेरीि जाँच गनेेः (१) उिुरी प्रशासकले म्यार् िािेलीको प्रहिवेर्न प्राप्त भएपहछ रीिपूवाकको िािेल भएको छ वा छैन िाँच गरी आवश्यक 

भए सम्बखन्धि वडा सहचवको प्रहिवेर्न सिेि हलई रीिपूवाकको रे्खखए हिहसल सािेल राखख िथा बेरीिको रे्खखए बर्र गरी पुनाः म्यार् िािेल गना  लगाई 

िािेली प्रहि हिहसल सािेल राख्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि िाँच गर्ाा सम्बखन्धि किाचारीले बर्हनिि राखख कािा गरेको रे्खखए उिुरी प्रशासकले सो व्यिोरा खुलाई सहिहि सिि प्रहिवेर्न 

पेश गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहििको प्रहिवेर्नको व्यिोरा उपिुि रे्खखए सहिहिले सम्बखन्धि किाचारी उपर  कारवािीको लाहग कािापाहलका सिि लेखख 

पठाउनसके्नछ । 

२३. िारेखिा राख्नूपनेेः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बिोहिि हबवार् र्िाा गरेपहछ उिुरीकिाालाई र र्फा १६ बिोहिि प्रहिवार् र्िाा गरेपहछ 

प्रहिबार्ीलाई िारेख िोहक िारेखिा राख्नुपछा  । 

(२) उिुरीका पििरूलाई िारेख िोक्दा िारेख िोहकएको हर्न गररने कािको व्यिोरा िारेख भपााई िथा िारेख पचाािा खुलाई उिुरीका सबै पिलाई एकै 

हिलानको हिहि िथा सिि उले्लख गरी एकै हिलानको िारेख िोकु्नपछा  । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि िारेख िोहकएको सिििा कुनै पि िाहिर नभए पहन िोहकएको कािा सम्पन्न गरी अको िारेख िोकु्नपने भएिा िाहिर भएको 

पिलाई िारेख िोहक सिििा िाहिर नभई पहछ िाहिर हुने पिलाई अहघ िाहिर भई िारेख लाने पिसँग एकै हिलान हुनेगरी िारेख िोकु्नपछा  । 

(४) िस र्फा बिोहिि िोहकएको िारेखिा उपखस्थि भएका पििरूलाई साथै राखख सहिहिले उिुरीको कारवाहि गनुापछा  । 

(५) उपर्फा (४) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन िोहकएको िारेखिा कुनै पि उपखस्थि नभए पहन सहिहिले हबवार्को हवषििा कारवािी गना बाधा 

पनेछैन । 

२४. सहिहिको हनर्ाि बिोहिि हुनेाः सहिहिले म्यार् िािेली सम्बन्धिा प्रचहलि कानून िथा िस ऐनिा लेखखए रे्खख बािेकको हवषििा आवश्यक 

प्रहक्रिा हनधाारर् गना सके्नछ । 

पररचे्छर्–  ५ 
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सुनवाई िथा प्रिाण बुझे्न सम्बन्धिा 

२५. प्रारम्भिक सुनवाईेः (१) िेलहिलापबाट हबवार् हनरुपर् हुन नसकी सहिहििा आएका हबवार् प्रहिवार् र्िाा वा बिान वा सो सरिको कुनै कािा 

भएपहछ सुनवाईको लाहग पेश भएको हबवार्िा उपलब्ध प्रिार्का आधारिा ित्काल हनर्ाि गना सहकने भएिा सहिहिले हबवार् पेश भएको पहिलो 

सुनवाईिा नै हनर्ाि गना सके्नछ । 

(२) सहिहि सिि पेश भएको हबवार्िा उपर्फा (१) बिोहिि ित्काल हनर्ाि गना सहकने नरे्खखएिा सहिहिले रे्िाि बिोहििको आरे्श गना सके्नछाः– 

(क) हबवार्िा िुख नहिलेको कुरािा िकीन गना प्रिार् बुझे्न वा अन्य कुनै कािा गने 

(ख) हबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् िहकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सम्बखन्धि हनकािबाट िाग गने आरे्श गने  

(ग) िेलहिलापका सम्बन्धिा हबवार्का पििरूसँग छलफल गने िथा 

(घ) हबवार्का पि उपखस्थि भएिा सुनुवाइको लाहग िारेख िथा पेहशको सिि िाहलका हनधाारर् गने । 

(३) उपर्फा (१) र (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन सहिहिले स्थानीि ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोहििको उिुरीिा िेलहिलापको 

लाहग पठाउने आरे्श गनुापनेछ । 

२६. प्रिाण र्ाम्भखल गनेेः बार्ी (पहिलो पि) वा प्रहिबार्ी (र्ोश्रो पि) ले कुनै निाँ प्रिार् पेश गना अनुिहि िाग गरी हनवेर्न पेश गरेिा उिुरी 

प्रशासकले सोहि हर्न हलन सके्नछ । 

२७. यलखि जाँच गनेेः (१) सहिहिले उिुरीिा पेश भएको कुनै हलखिको सत्यिा परीिर् गना रेखा वा िस्तािर हवशेषज्ञलाई िाँच गराउन िरूरी 

रे्खेिा सो हलखिलाई असत्य भने्न पिबाट परीिर् र्सु्तर र्ाखखल गना लगाई रेखा वा िस्तािर हवशेषज्ञबाट हलखि िाँच गराउन सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि िाँच गर्ाा िनाहसब िाहफकको सिि िोहक आरे्श गनुापनेछ र सिि हभत्र िाँच सम्पन्न हुनको लाहग िथासम्भव व्यवस्था 

गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोहिि िाँच गर्ाा हलखि असत्य ठिरीएिा हलखि सत्य रिेको भने्न पिबाट लागेको र्सु्तर असुल गरी उपर्फा (१) बिोहिि र्सु्तर 

र्ाखखल गने पिलाई भराईर्नुपछा  । 

२८. साक्षी बुझे्नेः (१) सहिहिबाट सािी बुझे्न आरे्श गर्ाा सािी बुझे्न हर्न िोहक आरे्श गनुापनेछ । साछी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्नु पने ।  

(२) उपर्फा (१) बिोहिि आरे्श भएपहछ उिुरी प्रशासकले उिुरीको पिलाई आरे्शिा उले्लख भएको हिहििा सािी बुझे्न िारेख िोकु्नपनेछ ।  

(३) सािी बुझे्न िारेख िोहकएको हर्निा आफ्नो सािी सहिहि सिि उपखस्थि गराउनु सम्बखन्धि पिको र्ाहित्व हुनेछ ।  

२९. सयियिको िर्ा बाट बकपत्र गराउनेेः (१) िस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन नाबालक वा अशि वा वृद्ध वृद्धा पि रिेको 

उिुरीिा साहि बकपत्रको लाहग िोहकएको िारेखको हर्न उपखस्थि नभएको वा उपखस्थि नगराइएको सािीलाई सहिहिले म्यार् िोहक सहिहिको िफा बाट 

हझकाई बकपत्र गराउन सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि सािी हझकाउँर्ा बकपत्र हुने िारेख िोहक म्यार् िारी गनुापनेछ र उिुरीका पििरूलाई सिेि सोहि हिलानको िारेख 

िोकु्नपनेछ । 

३०. साक्षी बकपत्र गराउनेेः (१) उिुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लाहग िोहकएको हर्न पििरूसँग हनििरूले उपखस्थि गराउन ल्ाएका 

साहिको नािावली हलई सहिहि सिि पेश गनुापनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको लाहग िोहकएको िारेखको हर्न उिुरीका सबै पिले सािी उपखस्थि गराउन ल्ाएको भए कािाालि खुल्नासाथ िथा कुनै पिले सािी 

उपखस्थि गराउन नल्ाएको भए हर्नको बाह्र बिेपहछ सहिहिले उपलब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ । 

३१. बने्दज गना सके्ेः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उिुरीको हवषिवसु्त भन्दा फरक प्रकारको िथा सािी वा उिुरीको पिलाई अपिाहनि गने वा 

हझझ्याउने वा अनुहचि प्रकारको प्रश्न सोहधएिा सहिहिले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाई बने्दि गना सके्नछ । 

(२) नाबालक वा वृद्ध वा असि वा हबरािीले सािी बकु्नपने भई त्यस्तो उिुरीिा कुनै पिको उपखस्थहि वा अन्य कुनै िनाहसब कारर्ले सािीलाई बकपत्र 

गना अनुहचि र्बाव परेको वा पने प्रबल सम्भावना रिेको छ भने्न सहिहिलाई लागेिा सहिहिले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपखस्थहिलाई बने्दि गरी हनिले 

सािीले नरे्खे्न गरी िात्र उपखस्थि हुन आरे्श गना सके्नछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि आरे्श गरेिा सािीले नरे्खे्न गरी पि उपखस्थि हुने व्यवस्था हिलाउने र्ाहित्व सहिहिको हुनेछ । 

(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोहिि गर्ाा सहिहिले उिुरीसँग सम्बखन्धि आवश्यक प्रश्न ििार गरी सहिहिको िफा बाट बकपत्र गराउन  सके्नछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुापनेेः (१) उिुरी प्रशासकले प्रते्यक िप्ता शुक्रवार अगािी िप्ताको लाहग पेशी िोहकएको हबवार्िरूको साप्ताहिक पेशी 

सूची िथा िोहकएको हर्न उि हर्नको लाहग पेशी िोहकएका हबवार्िरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको सूची संिोिकले र हनिको अनुपखस्थहििा हनिले हिमे्मवारी िोकेको सहिहिको सर्स्यले प्रिाहर्ि गनुापनेछ ।  

३३. रै्यनक पेशी सूचीेः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ३२ बिोहििको साप्ताहिक पेशी सूचीिा चढेका हबवार् िरूको  िोहकएको हर्नको पेशी सूची 

ििार गरी एक प्रहि सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउनुपनेछ िथा एक प्रहि सहिहिका सर्स्यिरूलाई उपलब्ध गराउनुपनेछ ।  
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको सूचीिा हबवार्िरू उले्लख गर्ाा हबवार् र्िााको आधारिा रे्िािको क्रििा ििार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः– 

(क) नाबालक पि भएको हबवार् 

(ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यखि पि भएको हबवार् 

(ग) सिरी वषा उिेर पुरा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पि भएको हबवार् िथा 

(घ) हबवार् र्िााको क्रिानुसार पहिले र्िाा भएको हबवार् । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि पेशी सूची ििार गर्ाा िुल्तवीबाट िागेका िथा सवोच्च अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा हिल्ला अर्ालिबाट पुनाः इन्साफको लाहग 

प्राप्त भई र्िाा भएको हबवार्को िकिा शुरूिा सहिहििा र्िाा भएको हिहिलाई नै र्िाा हिहि िाहन क्रि हनधाारर् गनुापनेछ ।  

(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रिेको क्रिानुसार नै सहिहिले हबवार्को सुनवाई र कारवािी िथा हकनारा गनुापनेछ । 

३४. उजुरी प्रशासकको यजमे्मवारी हुनेेः पेशी सूचीिा चढेका हबवार्िरू कािाालि खुलेको एक घण्टा हभत्र सहिहि सिि सुनवाईको लाहग पेश गने 

िथा उि हर्नको िोहकएको कािा सहकए पहछ सहिहिबाट हफिाा बुहझहलई सुरहिि राखे्न हिमे्मवारी उिुरी प्रशासकको हुनेछ । 

३५. प्रिाण सुनाउन सके्ेः सहिहिले र्फा २५ बिोहिि िोहकएको िारेखको हर्न उपखस्थि सबै पिलाई अको पिले पेश गरेको प्रिार् एविय 

कागिाि रे्खाई पहढ बाँची सुनाई सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रिेको भए हलखखि बिान गराई हिहसल सािेल गराउन सके्नछ । 

३६. यबवार्को सुनवाई गनेेः (१) सहिहिले रु्वै पिको कुरा सुनी हनििरूको हबवार्को सुनवाई िथा हनर्ाि गनुापनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोहििको सुनवाई िथा हनर्ाि गर्ाा पििरूको रोिवरिा गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोहिि हबवार्को सुनवाई गर्ाा इिलास कािि गरी सुनवाई गना िनाहसव रे्खखएिा सोिी अनुसार गना सके्नछ । 

िर रु्बै पिको भनाइ िथा हिहकर सुन्नलाई उपर्फा ३ अनुसारको इिलास कािि गना बाधा हुने छैन । 

३७. बन्द इजलासको गठन गनासके् (१) सहिहिले िहिला िथा बालबाहलका सिावेश रिेको िथा आवश्यक रे्खेको अन्य हबवार्को सुनवाईको 

लाहग बन्द इिलास कािि गरी सुनवाई गना सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको बन्द इिलासिा हबवार्का पि िथा अन्य सरोकारवाला बािेक अन्य व्यखिलाई इिलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्द 

इिलासको गठन गनुापनेछ । 

(३) बन्द इिलासबाट िेररने हबवार्को काि कारवािी, हपडीिको नाि थर ठेगाना लगाििका हवषि गोप्य राख्नुपनेछ । 

३८. बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाेः (१) बन्द इिलासबाट िेररएका हबवार्िरूको कागिािको प्रहिहलहप बार्ी, प्रहिवाहर् र हनिको हिििा 

असर परेको कुनै सरोकारवाला बािेक अरू कसैलाई उपलब्ध गराउनुहँुरै्न । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको हबवार्को िथ्य खुलाई कुनै सिाचार कुनै पत्रपहत्रकािा संपे्रषर् हुन हर्नु हँुरै्न ।  

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन सहिहिले पिको गोपहनििा िथा हिििा प्रहिकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार संपे्रषर् गना भने कुनै 

बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रिाण बुझे्नेः हबवार्को सुनवाईको क्रििा हबवार्को कुनै पिको अनुरोधिा वा हबवार् सुनवाईको क्रििा सहिहि आफैले थप प्रिार् 

बुझ्नुपने रे्खेिा उिुरीका पििरूलाई थप प्रिार् पेश गना पेश गने िारेख िोहक आरे्श गना सके्नछ । 

४०. स्वाथा बायिएको यबवार् हेना नहुनेेः सहिहिको सर्स्यले रे्िािका हबवार्को कारवािी र हकनारािा संलग्न हुनुहँुरै्नाः– 

(क) आफ्नो वा नहिकको नािेर्ारको िक हिि वा सरोकार रिेको हबवार् 

स्पष्टीकरर्ाः िस उपर्फाको प्रिोिनको लाहग “नहिकको नािेर्ार“ भन्नाले अपुिाली पर्ाा कानून बिोहिि अपुिाली प्राप्त गना सके्न प्राथहिकिा क्रििा 

रिेको व्यखि, िािा, िाइिु, सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाबु, ठूलोबाबू, पहि वा पत्नी िफा का सासू, ससुरा, फूपु, फूपािु, साला, िेठान, साली, हर्र्ी, बहिनी, 

हभनािु, बहिनी ज्वाईँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाईँ, भाञ्जी बुिारी िथा त्यस्तो नािाका व्यखिको एकासगोलिा रिेको पररवारको सर्स्य सम्झनुपछा  । 

(ख) हनिले अन्य कुनै िैहसिििा गरेको कुनै कािा वा हनि संलग्न रिेको कुनै हवषि सिावेश रिेको कुनै हबवार्  

(ग) कुनै हवषििा हनिले हबवार् चल्ने वा नचल्ने हवषिको छलफलिा सिभाहग भई कुनैराि हर्एको भए सो हवषि सिावेश रिेको हबवार् वा 

(घ) अन्य कुनै कारर्ले आधारभूि रूपिा हनि र हनिको एकाघरसंगोलका पररवारका सर्स्यको कुनै स्वाथा बाहझएको हबवार् । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको कुनै अवस्था रे्खखएिा िुन सर्स्यको त्यस्तो अवस्था पछा  उि सर्स्यले हबवार् िेना नहुने कारर् खुलाई आरे्श गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) को प्रहिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै हबवार्को कारवाहि र हकनारािा सिभाहग हुन लागेिा हबवार्को कुनै पिले आवश्यक प्रिार् 

सहिि हबवार्को कारवाहि हकनारा नगना हनवेर्न हर्न सके्नछ  र सो सम्बन्धिा  काि कारबािी स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार 

हुनेछ । 

(४) उपर्फा (३) अनुसार हबवार् हनरुपर् हुन नसके्न अवस्थािा स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले 

िोकेको सहिहिले काि कारवाहि र हकनारािा गनेछ । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(५) उपर्फा (४) बिोहिि गर्ाा सभाले हबवार्का पििरूलाई सोहि उपर्फा बिोहिि गहठि सहिहिबाट हबवार्को कारवाहि हकनारा हुने कुराको 

िानकारी गराई उि सहिहि सिि उपखस्थि हुन पठाउनुपनेछ । 

पररचे्छर् – ६ 

यनणाि र अन्य आरे्श 

४१. यनणाि गनुापनेेः (१) सहिहिले सुनवाईको लाहग पेश भएको हबवार् िेर्ाा कुनै प्रिार् बुझ्नुपने बाँहक नरहि हबवार् हकनारा गने अवस्था रिेको 

रे्खखएिा सोहि पेशीिा हबवार्िा हनर्ाि गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि हनर्ाि गरेपहछ हनर्ािको व्यिोरा हनर्ाि हकिाबिा लेखख सहिहििा उपखस्थि सर्स्यिरू सबैले र्स्तखि गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोहिि गरीएको हनर्ािको र्फा ४२ र अन्य प्रचहलि कानून बिोहिि खुलाउनुपने हववरर् खुलेको पूर्ा पाठ हनर्ाि भएको हिहिले 

बहढिा साि हर्न हभत्र ििार गरी हिहसल सािेल राख्नुपछा  । 

(४) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन सििाभाव अथवा अन्य कुनै िनाहसब कारर्ले गर्ाा सोहि हर्न हबवार् हनर्ाि गना नसके्न भएिा 

आगाहि िप्ताको कुनै हर्नको लाहग अको पेशी िारेख िोकु्नपनेछ । 

४२. यनणाििा खुलाउनुपनेेः (१) सहिहिले र्फा ४१ बिोहिि गरेको हनर्ािको पूर्ापाठिा िस र्फा बिोहििका कुरािरू खुलाई अनुसूची(७) 

बिोहििको ढाँचािा ििार गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि पूर्ापाठ ििार गर्ाा बार्ी िथा प्रहिबार्ीको हिहकर, हनर्ाि गनुापने रे्खखएको हवषि, रु्वै पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुरािरू 

सिेिको हवषि खुलाउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा उले्लख भए रे्खख बािेक पूर्ापाठिा रे्िािका कुरािरू सिेि खुलाउनुपनेछाः– 

(क) िथ्यको ब्यिोरा 

(ख) हबवार्को कुनै पिले कानून व्यवसािी राखेको भएिा हनिले पेश गरेको बिस नोट िथा बिसिा उठाइएका िुल हवषििरु  

(ग) हनर्ाि गनाको लाहग आधार हलइएको प्रिार्का साथै रु्वै पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको हवशे्लषर् 

(घ) हनर्ाि कािाान्विन गनाको लाहग गनुापने हवषििरूको हसलहसलेवार उले्लखन सहििको िपहसल खण्ड िथा 

(ङ) हनर्ाि उपर पुनरावेर्न लागे्न भएिा पुनरावेर्न लागे्न हिल्ला अर्ालिको नाि र के कहि हर्नहभत्र पुनरावेर्न गनुापने िो सो सिेि ।  

(४) उपर्फा २ िथा ३ िा उले्लख भएरे्खख बािेक रे्िािका कुरािरु सिेि हनर्ाििा खुलाउन सके्नछाः– 

(क) सािी वा सिाहिनको बकपत्रको सारांश 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो निीरको हववरर् र हबवार्िा उि निीरको हसध्र्ाि के कुन आधारिा लागु भएको िो 

अथवा लागु नभएको िो भने्न कारर् सहििको हवशे्लषर् 

(ग) हनर्ािबाट कसैलाई कुनै कुरा हर्नु भराउनु पने भएको भए कसलाई के कहि भराई हर्नुपने िो सोको हववरर् िथा 

(घ) हबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केहि वसु्त सहिहि सिि पेश भएको भए सो िालसािान वा वसु्तको िकिा के गने िो भने्न 

हवषि । 

४३. प्रारम्भिक सुनवाईिा यनणाि हुनसके्ेः (१) सहिहिले पहिलो सुनवाईको लाहग पेश भएको अवस्थािा नै हबवार्िा थप प्रिार् बुहझरिनुपने 

अवस्था नरिेको रे्खेिा अथवा िर्म्यार् वा िकरै्िा वा सहिहिको िेत्राहधकार नरिेको कारर्ले हबवार् हनर्ाि गना नहिल्ने रे्खेिा पहिलो सुनवाईिा नै 

हनर्ाि गना सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको हनर्ाि िेत्राहधकारको अभाव रिेको कारर्ले भएको अवस्थािा िेत्राहधकार ग्रिर् गने अर्ालि वा स्थानीि िि वा अन्य 

हनकाििा उिुरी गना िानु भहन सम्बखन्धि पिलाई  िानकारी हर्नु पनेछ । 

४४. यनणाि संशोिनेः (१) सहिहि सिि हबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले हबवार्को हनर्ाििा भएको कुनै लेखाईको तु्रटी संशोधन गरी पाउन 

हिहकर हलई हनर्ािको िानकारी भएको पैंहिस हर्न हभत्र हनवेर्न हर्न सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्न परी सहिहिले िेर्ाा सािान्य तु्रटी भएको र संशोधनबाट हनर्ािको िूल आशििा कुनै िेरफेर नहुने रे्खेिा छुिै पचाा 

खडा गरी हनवेर्न बिोहिि हनर्ाि संशोधन गने आरे्श हर्नसके्नछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहििको आरे्श िूल हनर्ािको अहभन्न अङ्गको रुपिा हलइनेछ । 

४५. यनणाििा हेररे्र गना नहुनेेः (१) सहिहिका सर्स्य अथवा अरु कसैले पहन सहिहिका सर्स्यिरुको र्स्तखि भैसकेपहछ हनर्ाििा कुनै प्रकारको 

थपघट वा केरिेट गना हँुरै्न । 

(२) कसैले उपर्फा (१) बिोहिि को कसुर गने किाचारीलाई आवश्यक कारवािीको लाहग सम्बखन्धि हनकाििा लेखख पठाउनुपनेछ ।  

४६. यनणाि भएपयि गनुापने कारवायहेः (१) उिुरी प्रशासकले सहिहिबाट हनर्ाि भएपश्चाि हनर्ाि हकिाबिा सहिहिका सर्स्यिरु सबैको र्स्तखि 

भएको िहकन गरी हनर्ाि हकिाब र हिहसल हिम्मा हलनुपछा  । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(२) िस ऐन बिोहिि हनर्ािको पूर्ापाठ ििार भएपहछ सबै सर्स्यको र्स्तखि भैसकेपहछ उिुरी प्रशासकले हनर्ािको कािाान्यवि गनाका लाहग ित्काल 

गनुापने केहि कािा भए सो सम्पन्न गरी हिहसल अहभलेखको लागी पठाउनुपछा  । 

४७. यनणाि गनापने अवयिेः (१) सहिहिले प्रहिवार् र्ाखखल भएको वा बिान गनुापनेिा प्रहिबार्ीको बिान भएको हिहिले िथा प्रहिवार् र्ाखखल 

नभएको वा बिान नभएकोिा सो हुनुपने म्यार् भुिान भएको हिहिले नबे्ब हर्नहभत्र हबवार्को अखिि हनर्ाि गनुापनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बिोहििको सििावहध गर्ना गर्ाा िेलहिलापको लाहग पठाईएको हबवार्को िकिा िेलहिलापको प्रहक्रिािा लागेको सिि कटाई 

अवहध गर्ना गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन हबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् िथा पुरा गनुापने प्रहक्रिा बाँहक नरिी हबवार् हनर्ाि गना अङ्ग पुहगसकेको 

भए सो पुगेको पन्ध्र हर्नहभत्र अखिि हनर्ाि गनुापनेछ । 

 

४८. अन्तररि संरक्षणात्मक आरे्श जारी गना सयकनेेः 

स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ड (क) रे्खख (ङ) सम्म उखल्लखखि हवषििा ित्काल अिररि संरिर्ात्मक आरे्श िारी 

गना सहकनेछ । िस्तो आरे्श िारी गर्ाा हनवेर्कले पेश गरेको कागिाि, हनिको अवस्था र वसु्तगि पररखस्थहिको प्रारखम्भक छानहवन गरी ित्काल आरे्श 

नगरे हनवेर्कलाई पना सके्न नकारात्मक प्रभावको िुल्ांकन गनुा पर्ाछ । न्याहिक सहिहिले िारी गने अिररि संरिर्ात्मक आरे्श अनुसूची १० िा 

उले्लख गरे बिोहिि हुनेछ । 

 

पररचे्छर् – ७ 

सयियिको सयचवालि 

४९. सयियिको सयचवालिेः  (१)सहिहिको कािासम्पार्नलाई सिहिकरर् गना एक सहचवालि रिने छ 

(२) उपर्फा (१) विोहििको सहचवालििा कािापाहलकाले आवश्यिा अनुसार उिुरी प्रशासक, अहभलेख प्रशासक िथा अन्य किाचारीिरुको व्यवस्था गना 

सके्नछ । सहचवालिको कािासम्पार्नलाई व्यवखस्थि गना सहचवालि अिगाि उिुरी शाखा र फाँट िथा अहभलेख शाखा र फाँट रिन सके्नछ ।  

 

५०. उजुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकारेः िस ऐनिा अन्यत्र उले्लख भए रे्खख बािेक उिुरी प्रशासकको काि, किाव्य र अहधकार रे्िाि 

बिोहिि हुनेछाः 

(क) पेश भएका उिुरी, प्रहिवार् र अन्य हलखििरु िाँच गरी रीि पुगेको भए कानून बिोहिि लागे्न र्सु्तर हलई र्िाा गने र र्िाा गना नहिल्ने भए 

कारर् िनाई र्रपीठ गने 

(ख) हववार्िा प्रिार्को लाहग पेश भएका नक्कल कागिलाई सक्कलसँग हभडाई हठक रे्खखएिा प्रिाहर्ि गने र हिहसल सािेल राखे्न िथा सक्कलिा 

केहि कैहफिि रे्खखएिा सो िनाई सम्बखन्धि पिको सहिछाप गराई राखे्न 

(ग) पेश भएका हलखि साथ संलग्न हुनुपने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन िाँचे्न 

(घ) सहिहिको आरे्शले हझकाउनुपने प्रहिबार्ी, सािी वा अन्य व्यखिको नाििा म्यार् िारी गने 

(ङ) हववार्का पिलाई िारेख वा पेशी िारेख िोके्न 

(च) सहिहि सिि पेश हुनुपने हनवेर्न र्िाा गरी आरे्शको लाहग सहिहि सिि पेश गने 

(छ) कानून बिोहिि वारेस हलने िथा गुजे्रको िारेख थामे्न हनवेर्न हलई आवश्यक कारवािी गने 

(ि) सहिहिबाट भएको आरे्श कािाान्विन गने गराउने 

(झ) सहिहििा पेश वा प्राप्त भएका कागिपत्र बुझे्न, भपााई गने लगाििका कािािरु गने 

(ञ) आवश्यकिानुसार सहिहिको िफा बाट पत्राचार गने 

(ट) सहिहिको आरे्शले िािेल गनुापने म्यार् िािेल गने गराउने, िािेल भएको म्यार्को िािेली िाँची रीिपूवाकको नभए पुनाः िारी गने िथा अन्य 

अर्ालि वा हनकािबाट प्राप्त भएको गाउँपाहलका ÷नगरपाहलकाले िािेल गररहर्नुपने म्यार् िािेल गने गराउने 

(ठ) हनर्ाि हकिाब र उिुरीको हिहसल हिम्मा हलने 

(ड) सहिहििा र्िाा भएका हववार् िथा हनवेर्न लगाििका कागिािको अहभलेख ििार गने र िाहसक वा वाहषाक प्रहिवेर्न पेश गनुापने हनकाि सिि 

प्रहिवेर्न ििार गरी संिोिकबाट प्रिाहर्ि गराई सम्बखन्धि हनकाििा पठाउने 

(ढ) आफ्नो हिम्मा रिेका उिुरीका हिहसलिा रिेका कागिािको रीिपूवाक नक्कल हर्ने 

(र्) हिल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न लागे्न गरी हनर्ाि भएका हववार्िा पुनरावेर्न म्यार् िारी गरी िािेल गनेगराउने 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(ि) अर्ालि वा अन्य कुनै हनकाििा हववार्को हिहसल वा कुनै कागिाि पठाउनुपने भएिा सहिहिलाई िानकारी गराई हिहसल वा कागिाि 

पठाउने िथा हफिाा प्राप्त भएपहछ कानून बिोहिि सुरहिि राखे्न व्यवस्था हिलाउने 

(ि) हनर्ाि हकिाब हिम्मा हलने िथा 

(थ) पेश भएका हनवेर्न लगाििका कागिाििा सहिहिबाट आरे्श हुनुपने वा हनकासा हलनुपनेिा सहिहि सिि पेश गने । 
 

५१. अयभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अयिकारेः िस ऐनिा अन्यत्र उले्लख भए बािेक अहभलेख प्रशासकको काि, किाव्य र अहधकार 

रे्िाि बिोहिि हुनेछाः 

(क) हनर्ाि कािाान्विन सम्बन्धीाः 

(२) हनर्ाि बिोहिि चलन चलाउनुपने, कुनै कुरा हर्लाईभराई हर्नुपने लगाििका हनर्ाि कािाान्विनका लाहग गनुापने कािािरु गने िथा हनर्ाि 

कािाान्विनको अहभलेख राखी कानून बिोहिि हववरर् पठाउनुपने हनकाििरुिा हववरर् पठाउने 

(३) हनर्ाि कािाान्विनको क्रििा हनवेर्न हर्एका पििरुको वारेस हलने, सकार गराउने, गुजे्रको िारेख थिाउने लगाििका कािािरु गने 

(४) सहिहिको आरे्शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालि वा हनकािबाट रोक्का भै आएको िाििेथा अन्य अड्डा अर्ालििा र्ाखखल चलान 

गनुापने भए सो गने 

(५) हनर्ाि बिोहिि हललाि गने लगाििका अन्य कुनै काि गनुापने भए सो सिेि गने िथा 

(६) लेखखए रे्खख बािेकको कुनै कािा हनर्ाि कािाान्विनको क्रििा गनुापने भएिा सहिहि सिि पेश गरी आरे्श बिोहिि गने ।  

(ख) अहभलेख संरिर् सम्बन्धीाः 

(१) अहभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी हनर्ाि भएका हिहसल सुरहिि राखे्न र कानून बिोहिि सडाउनेपने कागििरु सडाउनेस  

(२) हनर्ाि भएका हिहसलिरुिा कागिाि िाँच गरी रु्रुस्त रिेनरिेको िेने र हिहसल कानून बिोहिि गरी रु्रुस्त अवस्थािा राखे्नस 

(३) कानून बिोहिि सडाउने कागिको हववरर् ििार गरी सो हववरर् सुरहिि रिने व्यवस्था गने 

(४) अहभलेख शाखािा प्राप्त भएको हिहसलिरुको सालबसाली अहभलेख राखे्न र आवश्यकिानुसार हववरर् ििार गने िथा 

(५) कुनै अर्ालि वा हनकािबाट अहभलेखिा रिेको हिहसल वा कुनै कागिाि िाग भै आएिा रीिपूवाक पठाउने र हफिाा प्राप्त भएपहछ रीिपूवाक 

गरी सुरहिि राखे्न । 

५२. उजुरी प्रशासक वा अयभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको यनवेर्नेः (१) िस ऐन बिोहिि उिुरी प्रशासक वा अहभलेख प्रशासकले गरेको 

आरे्श वा कारवािी उपर हचि नबुझे्न पिले सो आरे्श वा कारवािी भएको पाँच हर्नहभत्र सहिहि सिि हनवेर्न हर्न सके्नछ । 

(२) सहिहिले उपर्फा (१) बिोहिि पेश भएको हनवेर्न उपर सुनुवाई गरी हनवेर्न पेश भएको बहढिा साि हर्न हभत्र हनवेर्न उपरको कारवाहि 

टुङय याउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्न उपर आरे्श वा हनर्ाि गनुापूवा केहि बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र 

हनर्ाि वा आरे्श गनुापनेछ । 

 

पररचे्छर् – ८ 

िेलयिलाप सम्बन्धी व्यवस्था 

५३. यिलापत्र गराउनेेः (१) सहिहिले प्रचहलि कानून बिोहिि हिलापत्र हुन सके्न िुनसुकै उिुरीिा हिलापत्र गराउन सके्नछ । 

**(२) हववार्का पििरूले हिलापत्रको लाहग अनुसूची-११ बिोहििको ढाँचािा हनवेर्न हर्एिा सहिहिले उिुरीिा हिलापत्र गराउन उपिुि रे्खेिा 

हिलापत्र गराइहर्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि पििरूले हर्एको हनवेर्नको व्यिोरा सहिहिले रु्वै पिलाई सुनाई त्यसको पररर्ाि सम्झाई पििरूको हिलापत्र गने सम्बन्धिा 

सििहि रिे नरिेको सोध्नुपनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोहिि सुनाउँर्ा पििरूले हिलापत्र गना िञ्िुर गरेिा सहिहिले पििरूको हनवेर्निा उले्लख भएको व्यिोरा बिोहििको हिलापत्र 

िीन प्रहि ििार गराउनुपनेछ । 

**(५) उपर्फा (४) बिोहििको हिलापत्रको व्यिोरा पििरूलाई पढीबाँची सुनाई हिलापत्र गना िञ्िुर भएिा पििरूको सहिछाप गराई सहिहिका 

सर्स्यिरूले हिलापत्र कागि अनुसूची–१२ बिोहििको ढाँचािा प्रिाहर्ि गरी एक प्रहि सहिहिले अहभलेखको लाहग हिहसलिा राख्नुपनेछ िथा एक–एक 

प्रहि बार्ी िथा प्रहिबार्ीलाई हर्नुपनेछ । 

५४. िेलयिलाप गराउन सके्ेः (१) सहिहिले प्रचहलि कानून बिोहिि हिलापत्र गना हिल्ने उिुरीिा पििरूबीच िेलहिलाप गराउन सके्नछ । 

(२) पििरूले िुनसुकै िििा हवचाराधीन रिेको प्रचहलि कानूनले िेलहिलापको िाध्यिबाट सिाधान गना सहकने हववार्िा हववार्का पिले संिुि 

रूपिा सहिहि सिि हनवेर्न हर्न सके्नछनय । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि हनवेर्न हर्एकोिा िेलहिलापबाट उिुरीको हनरोपर् हुन उपिुि रे्खखएिा सहिहिले त्यस्तो उिुरी िेलहिलापको िाध्यिबाट 

हनरोपर् गना लेखख पठाउनु पनेछ । 

(४) उपर्फा (३) बिोहििको आरे्शपहछ िेलहिलाप सम्बन्धी कारवाहि प्रारम्भ गरी पििरूबीच िेलहिलाप गराईर्नुपनेछ । 

*(५) र्फा ८ को उपर्फा २ बिोिीि िेलहिलाप केन्द्रिा र्िाा भएको उिुरीको िकिा सम्बखन्धि िेलहिलाप केन्द्रबाट िेलहिलापको िाध्यिद्धारा पििरु 

बीच िेलहिलाप गराउनु पनेछ । िेलहिलाप केन्द्रिा हिलापत्र भएका हववार्िरुको कािाान्विन िेलहिलाप सम्बन्धी प्रचहलि कानून र िस ऐन बिोिीि 

बनेको हनिि, हनरे्हशका र कािाहवहध अनुसार हुनेछ । 

*(६) िेलहिलाप केन्द्रिा र्िाा भएका हववार्को अहभलेख सुरहिि राख्नु पनेछ । िेलहिलाप केन्द्रले र्िाा भएको हववार्को अहभलेखको प्रहिहलहप वडा 

अध्यिद्धारा प्रिार्ीि गराई न्यािीक सहिहििा पेश गनुा पनेछ । 

* (७) िेलहिलाप केन्द्रिा र्िाा भएका हववार्िरुिा हिलापत्र हुन नसकेिा सम्बखन्धि पि िर्म्यार् हभत्र उिुरी र्िाा गनाका लाहग न्याहिक सहिहि वा 

सम्वन्धीि हनकाििा िान सके्न छ । 

*(८) न्यािीक सहिहििा र्िाा भएका हववार् िेलहिलाप गराउनका लागी सहिहिले िेलहिलाप केन्द्रिा पठाई िेलहिलाप गराउन सके्नछ । 

(९) िेलहिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बिोहिि हुनेछ । 

५५. उजुरी यनणाि गनेेः (१) सहिहिले िस ऐन बिोहिि िेलहिलापको िाध्यिबाट उिुरीको हनरोपर् गना प्रहक्रिा बढाएकोिा िेलहिलापको 

िाध्यिबाट उिुरीको हनरोपर् हुन नसकेिा पििरूलाई उिुरीको पेशी िारेख िोहक कानून बिोहिि कारवािी गरी सुनवाई िथा हनर्ाि गने प्रहक्रिा 

बढाउनुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन स्थानीि ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोहििको उिुरीिा िेलहिलाप वा हिलापत्र हुन 

नसकेिा सहिहिले अहधकार िेत्र रिेको अर्ालििा िाने भहन सुनाइया हर्नुपनेछ । सक्कल हिहसल कागिाि सिेि सम्बखन्धि अर्ालििा पठाउनु पनेछ। 

५६. िेलयिलाप वा यिलापत्र हुन नसके्ेः िस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन कुनै उिुरीिा हिलापत्र गराउँर्ा उिुरीको प्रकृहि 

वा हिलापत्रको व्यिोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भई चलेको कुनै हववार् वा सावािहनक िथा सरकारी सम्पहि वा हिििा असर पने रे्खखएिा सहिहिले 

त्यस्तो हववार्िा हिलापत्र गराउने छैन । 

िर त्यस्तो असर पने व्यिोरा िटाई अन्य व्यिोराबाट िात्र हिलापत्र गना चािेिा भने हिलापत्र गराइया हर्नुपनेछ । 

५७. िेलयिलापको लायग प्रोत्साहन गनेेः (१) सहिहिले सहिहि सिि सुनवाईको लाहग पेश भएको उिुरीिा िेलहिलाप हुनसके्न सम्भावना रिेको 

रे्खेिा पििरूलाई िेलहिलापको लाहग िारेख िोक्न सके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको िारेखको हर्न सहिहिले हववार्का पि िथा हवपि, उपखस्थि भएसम्म पिले पत्याई साथै हलइआएका अन्य व्यखि सिेि 

उपखस्थि गराई िेलहिलापको लाहग छलफल गराई पििरूको बीचिा सििहि भएिा सििहि भए बिोहिि हिलापत्र कागि ििार गना लगाई हिलापत्र 

गराइहर्नुपनेछ । 

(३) उिुरीिा िोहकएको म्यार्िा सहिहि सिि उपखस्थि नभएको वा उपखस्थि भएर पहन िारेख गुिारी हववार्िा िारेखिा नरिेको पि अथवा हववार्िा 

पि कािि नभएको भए िापहन हववार्को पेटबोलीबाट उिुरीको पि कािि हुने रे्खखएको व्यखि सिेि िेलहिलापको लाहग उपखस्थि भएिा सहिहिले 

िेलहिलाप गराई हिलापत्रको कागि गराइहर्नुपनेछ । 

५८. प्रारम्भिक सुनवाई पूवा िेलयिलापेः (१) उिुरी प्रशासकले प्रारखम्भक सुनवाईको लाहग सहिहि सिि उिुरी पेश हुनुपूवा उिुरीिा िेलहिलाप 

हुनसके्न अवस्था रे्खखएिा वा पििरूले सो व्यिोराको हनवेर्न हलई आएिा हिलापत्रको व्यिोरा खुलेको कागि ििार गरी सहिहि सिि पेश गनासके्नछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि गर्ाा हिलापत्रिा अखिि सििहि निुटेको भए िापहन पििरू िेलहिलापको लाहग प्रहक्रिािा िान सििि भएिा उिुरी 

प्रशासकले पििरूको हनवेर्न हलई उिुरीिा िेलहिलापको लाहग िेलहिलापकिाा सिि पठाउने आरे्शको लाहग सहिहि सिि पेश गनासके्नछ ।  

५९. िेलयिलापकिााको सूची ििार गनेेः (१) सहिहिले िेलहिलापको कािा गराउनको लाहग रे्िाि बिोहििको िोयिा पुगेको व्यखििरूको 

हववरर् खुलाई सम्भाहवि िेलहिलापकिााको सूची ििार गनेछाः 

(क) कखििा स्नािक उहिर्ा गरेको 

(ख) कुनै रािनीहिक र्ल प्रहि आस्था राखी रािनीहििा सहक्रि नरिेको िथा 

(ग) स्थानीि स्तरिा सिािसेवीको रुपिा पहिचान बनाएको । 

**(घ) िेलहिलापकिााको ४८ घण्टा िाहलि हलई िेलहिलापकिााको कािा गरै् आएको 

(ङ)  २५ बषा उिेर पुरा भएको । 

* (च) िर िाथी खण्ड (क) िा िोयिा सम्बखन्ध िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापहन न्यािीक सहिहििा र्िाा भएका िथा न्यािीक सहिहिद्धारा स्थापना 

गररएका िेलहिलाप केन्द्रिा र्िाा भएका हववार्िरुिा िेलहिलाप कािा गराउनका लागी आठ किा उहत्रर्ा गरेको र िेलाहिलाप सम्बखन्ध िाहलि सञ्चालन 

गना अनुििी प्राप्त संस्थाबाट िाहलि हलई खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बिोिीिको िोयिा भएका व्यखिलाई वा िो ऐन प्रारम्भ हुनुपूवा िेलहिलाप सम्बखन्ध 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

िाहलि हलई िाल काि गरररिेकाको िकिा वा प्रचहलि कानुन विोहिि सािुर्ाहिक िेलहिलापकिााको रुपिा काि गरै् आएका िेलहिलापकिाालाई 

सूचीकृि गना वाधा पुिााएको िाहनने छैन । 

 

(२) िेलहिलापकिााको सूची ििार गरेपहछ सहिहिले सूची सभा सिि पेश गरी अनुिोर्न गराउनुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि सूची अनुिोर्न भएपहछ सहिहिले सावािहनक िानकारीको लाहग सूचना प्रकाशन गनुापनेछ िथा िेलहिलापको लाहग पठाउँर्ा 

प्रते्यक पिलाई सो सूची उपलब्ध गराउनुपनेछ 

६०. िेलयिलापकिााको सूची अद्यावयिक गनेेः (१) सहिहिले र्फा ५९ बिोहिि ििार भएको सूची प्रते्यक वषा अद्यावहधक गनुापनेछ । 

(२) प्रते्यक वषा अद्यावहधक गरेको िेलहिलापकिााको सूची सहिहिले सभाबाट अनुिोर्न गराउनुपनेछ 

(३) िस ऐन िथा प्रचहलि कानून बिोहिि िेलहिलापकिााको सूचीिा सूचीकृि हुन िोयिा पुगेको व्यखिले सहिहि सिि सूचीकृि गररपाउनको लाहग 

अनुसूची (१३) बिोहििको ढाँचािा हनवेर्न हर्नसके्नछ । 

६१. िेलयिलापकिााको सूचीबाट हटाउनेेः (१) सहिहिले र्फा ६० बिोहिि िेलहिलापकिााको सूची अद्यावहधक गर्ाा रे्िािको अवस्थाका 

िेलहिलापकिााको नाि सूचीबाट िटाउनेछाः– 

(क) हनिको िृतु्य भएिा 

(ख) हनिले आफ्नो नाि सूचीबाट िटाईपाउँ भने्न हनवेर्न हर्एिा 

(ग) हनिले नैहिक पिन रे्खखने फौिर्ारी अहभिोगिा सिाि पाएिा 

(घ) हनि कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रिेकोिा सो संस्था खारेि वा हवघटन भएिा र 

 

(ङ) सहिहिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोहिि हनिलाई सूचीबाट िटाउने हनर्ाि गरेिा । 

(च)  बसाइ सराइ गरेिा । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि सूचीबाट नाि िटाइएका िेलहिलापकिाािरूको नािावली सहिहिले सावािहनक सूचनाको लाहग प्रकाशन गनुापनेछ । 

६२. िेलयिलापको लायग सििावयि िोके्ेः (१) सहिहिले िस ऐन बिोहिि िेलहिलापको लाहग िेलहिलापकिााकोिा पठाउँर्ा बहढिा हिन िहिना 

सम्मको सिि िोहक पठाउनेछ । 

(२) िेलहिलापको लाहग पठाउँर्ा सािान्यििााः वहढिा िीनिना बाट िेलहिलाप गराउने गरी िोकु्नपनेछ । 

६३. िेलयिलापकिााको िनौटेः (१) सहिहिले िेलहिलाप गराउने कािाको लाहग हववार्का पििरूलाई एक िना िेलहिलापकिााको छनौट गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि गर्ाा पििरूबीचिा एकिना िेलहिलापकिााको लाहग सििहि नभएिा सहिहिले पििरूको सििहििा हिन िना 

िेलहिलापकिााको छनौट गनुापनेछ । 

(३) पििरूको बीचिा िेलहिलापकिााको नाििा सििहि हुन नसकेिा सहिहिले िेलहिलापकिााको सूचीिा रिेका िेलहिलापकिाािरू िधे्यबाट रु्वै 

पिबाट एक–एक िना िेलहिलापकिाा छनौट गना लगाई िेस्रो िेलहिलापकिाा छनौट गररहर्नुपनेछ । 

(४) उिुरीका सबै पिको सििहििा िेलहिलापकिााको सूचीिा नरिेको िस ऐन बिोहिि िेलहिलापकिाा हुन अिोय नभएको कुनै व्यखि वा संस्थाबाट 

िेलहिलाप प्रहक्रिा अगाडी बढाउन सििि भै हलखखि हनवेर्न हर्एिा सहिहिले त्यस्तो व्यखि वा संस्थालाई िेलहिलापकिाा िोहकहर्नुपनेछ ।  

६४. िेलयिलापकिााको पररविानेः (१) सहिहिले रे्िािको अवस्था परर पििरूले हनवेर्न हर्एको अवस्थािा िेलहिलापकिाा पररविान 

गररहर्नुपनेछाः– 

(क) र्फा ६१ बिोहिि िेलहिलापकिााको सूचीबाट िटाउने अवस्था भएिा 

(ख) पििरूले पारस्पररक सििहििा िेलहिलापकिाा िेरफेर गना िञ्िुर भएिा 

(ग) हववार्को कुनै पिले िेलहिलापकिाा प्रहि अहवश्वास रिेको हलखखि िानकारी गराएिा 

(घ) कुनै कारर्ले िेलहिलापकिााले िेलहिलापिा सिभागी भैरिन नसके्न िनाएिा 

(ङ) हववार्को हवषिवसु्तिा िेलहिलापकिााको कुनै स्वाथा रिेको िेलहिलापकिााले िानकारी गराएिा वा कुनै स्रोिबाट सहिहि सिि िानकारी 

भएिा िथा 

(च) िेलहिलापकिााले िेलहिलापकिााको िैहसििले कािागर्ाा र्फा ६६ िथा अन्य प्रचहलि कानून बिोहिि पालन गनुापने आचरर् पालन नगरेिा । 

(२) िेलहिलापकिाा पररविानको कारर्ले िोहकएको सिििा िेलहिलापको कािा सम्पन्न हुन नसके्न भएिा सहिहिले बहढिा एक िहिना सम्मको सिि 

थप गना सके्नछ । 

६५. िेलयिलापको लायग पठाउँर्ा गने प्रयििाेः (१) सहिहिले कुनै उिुरी िेलहिलापको लाहग िेलहिलापकिाा सिि पठाउँर्ा पििरूलाई 

िेलहिलापकिााको सम्पका  उपलब्ध गराई िेलहिलापकिाा सिि उपखस्थि हुने िारेख िोहक रे्िाि बिोहििको कागि साथै राखख लेखखपठाउनुपनेछाः 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(क) उिुरीको सारसंिेप वा िुख्य िुख्य कागिािको प्रहिहलपी 

(ख) उिुरीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपलब्ध भएसम्म टेहलफोन नम्बर, ईिेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पका  हववरर् िथा 

(ग) िेलहिलाप सम्बन्धी प्रहक्रिा सम्पन्न गनुापने स्थान र सिि । 

(२) िेलहिलापकिााले सहिहि सिि िाग गरेिा उिुरीका कागिाििरूको नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) िेलहिलापको लाहग िोहकएको सिि सम्पन्न भएको साि हर्न हभत्र उिुरीको पििरू सहिहि सिि उपखस्थि हुने गरी िारेख िोकु्नपनेछ ।  

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन िेलहिलापकिााले िोहकएको सिि अगावै उिुरी सहिहि सिि हफिाा पठाउने हनर्ाि गरेिा सो 

हनर्ािको िानकारी भएको साि हर्न हभत्र पििरूलाई सहिहि सिि उपखस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ । 

६६. िेलयिलापिा अवलम्बन गनुापने प्रयििाेः (१) सहिहिले पििरूको सििहििा िेलहिलापको लाहग छलफल गने िथा अन्य कािा गने स्थानको 

छनौट गरी पि िथा िेलहिलापकिाालाई सोको िानकारी उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

िर पििरूको सििहििा िेलहिलापकिााले अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन । 

(२) पििरूलाई उपर्फा (१) बिोहिि िेलहिलापकिााले िोकेको स्थानिा िोहकएको सिििा उपखस्थि हुने र्ाहित्व रिनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहििको र्ाहित्व पििरूले पुरा नगरेिा िेलहिलापकिााले िेलहिलापको प्रहक्रिा बन्द गरी सहिहिलाई सोको हलखखि िानकारी गराई 

उिुरीको कागिाि हफिाा पठाउनसके्नछ । 

(४) िेलहिलापको क्रििा िेलहिलापकिााले पििरूबीचिा सििकिााको भूहिका गनेछ र उि भूहिका हनवााि गने क्रििा हनिले पििरू बािेक 

रे्िािका व्यखििरूसँग सिेि एकल वा सािूहिक वािाा गनासके्नछाः 

(क) हववार्को हवषििा िानकारी रिेको उिुरीका पिले रोिेको व्यखि िथा 

(ख) हववार्को हवषिवसु्तको बारेिा िानकारी रिेको स्थानीि भद्रभलार्िी । 

(५) िेलहिलापकिााले पििरूको सििहििा पििरूसँग रे्िाि बिोहिि वािाा गनासके्नछाः 

(क) पििरूसँग एकल एकािवािाा िथा 

(ख) टेहलफोन वािाा, हभडीिो कन्फ्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािाालाप । 

(६) प्रचहलि कानून िथा िस ऐनको िान्यिा हवपरीि नहुनेगरी पििरूको सििहििा िेलहिलापकिााले िेलहिलापको कािाहवहध हनधाारर् गनासके्नछ । 

६७. िेलयिलापकिााको आचरणेः (१) िेलहिलापकिााले रे्िाि बिोहििको आचरर् पालन गनुापनेछाः– 

(क) िेलहिलाप सम्बन्धी कारवािी हनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुापने 

(ख) कुनै पिप्रहि झुकाव, आग्रि, पूवााग्रि नराखे्न वा राखेको रे्खखने कुनै आचरर् वा व्यविार नगने 

(ग) कुनै पिलाई डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनिा पारी िेलहिलाप गराउन नहुने 

(घ) हववार् कािि रिेको अवस्थािा हववार्को कुनै पिसँग आहथाक कारोबारिा सँलग्न नहुने 

(ङ) िेलहिलाप सम्बन्धिा बनेको प्रचहलि कानून िथा अन्य स्थाहपि िान्यिा हवपरीि आचरर् गना नहुने 

(च) िेलहिलापको क्रििा पििरुसँग सम्मानिनक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रहि सिान व्यविार कािि गने 

(छ) िेलहिलापको क्रििा पििरुले व्यि गरेको हवषिवसु्तको गोपनीििा कािि राखे्न िथा 

(ि) िेलहिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा वसु्त प्रहक्रिा सम्पन्न भएपहछ वा हनि प्रहक्रिाबाट अलग भएपहछ सम्बखन्धि पिलाई 

सुरहिि हफिाा गने । 

(२) सहिहिले कुनै िेलहिलापकिााले उपर्फा (१) बिोहििको आचरर् पालना नगरेको उिुरी परी वा सो हवषििा स्विं िानकारी प्राप्त गरी छानहवन गर्ाा 

व्यिोरा हठक रे्खखए त्यस्तो िेलहिलापकिाालाई िेलहिलापकिााको सूचीबाट िटाउनेछ । 

६८. यलखि ििारी र यिलापत्रेः (१) िेलहिलापकिााले पििरुसँगको छलफल पश्चाि िेलहिलापको लाहग रु्वै पि सििि भएकोिा हिलापत्र गराई 

सििहि भएको हवषिवसु्त बिोहििको हिलापत्रको हलखि ििार गरर सहिहि सिि पठाउनुपनेछ । 

६९. िेलयिलाप नभएको उजुरीिा गनुापने कारवाहीेः (१) िेलहिलापकिााले पििरु बीचिा िेलहिलाप हुन नसकेिा सो व्यिोरा खुलाई प्रहिवेर्न 

ििार गरी हववार्का सबै कागिाि सहिि सहिहििा हफिाा पठाउनुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि गर्ाा िेलहिलापकिााले पििरुलाई सहिहि सिि िािीर हुन िाने बहढिा साि हर्नको म्यार् िोहक पठाउनु पनेछ । 

७०. िेलयिलाप नभएको उजुरीिा यनणाि गनुापनेेः (१) स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४७ (१) को हवबार्िा सहिहिले िेलहिलापको लाहग 

पठाएको उिुरीिा पििरुबीच िेलहिलाप हुन नसहक िेलहिलापकिााको प्रहिवेर्न सहिि प्राप्त हुन आएिा कानून बिोहिि कारवािी गरी हनर्ाि गनुापछा  

। 

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन रे्िाि बिोहििको उिुरीिा अहधकारिेत्र ग्रिर् गने सम्बखन्धि अर्ालि वा हनकाििा िानु भहन 

सुनाई पििरुलाई िाररख िोकी पठाइहर्नुपनेछ र हिहसल कागि सिेि सम्बखन्धि अर्ालि वा हनकाििा पठाउनुपनेछ । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(क) स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोहििको हववार्िा िथा 

(ख) कुनै अर्ालि वा हनकािबाट िेलहिलापको लाहग पे्रहषि भएको हववार्िा । 

(३) उपर्फा (२) को रे्िाि (ख) बिोहििको हववार्िा सम्बखन्धि अर्ालि वा हनकाििा पठाउँर्ा िाहिर हुन िाने िारेख िोकी पठाउने िथा हिहसल सिेि 

नक्कल खडा गरी अहभलेख राखख सक्कल हिहसल सम्बखन्धि अर्ालि वा हनकाििा पठाउनुपनेछ । 

*(४) स्थानीि सरकार संचालन ऐनको र्फा ४७ अिगािका हववार्का हवषििरु प्रचहलि कानून िथा स्थानीि सरकार संचालन ऐनले िोके बिोहििको 

िर्म्यार् हभत्र न्याहिक सहिहििा र्िाा भएका उिुरी िर्म्यार् हभतै्र र्िाा भएको िाहननेछ । 

७१. िेलयिलाप र्सु्तरेः िेलहिलापिा िाने हववार्को िकिा िेलहिलापकिााले पििरुले सििहििा हर्न िञ्िुर भएरे्खख बािेक कुनै प्रकारको 

र्सु्तर लागे्नछैन । िर पििरूको सििहििा िेलहिलापकिााले पििरुबाट बढीिा रु ५००।– र ५००।– हलन पाउनेछनय । 

**७२. सािुर्ायिक िेलयिलाप सम्बन्धी: प्रचहलि कानून बिोिीि िेलहिलाप सम्बन्धी कािा गना िेलहिलाप पररषद्बाट स्वीकृहि प्राप्त संस्थाले स्थानीि 

सरकारको अनुििी हलई िेलहिलाप केन्द्र खोल्न सके्नछ । त्यस्ता सािुर्ािीक िेलहिलाप केन्द्रले र्िाा भएका हववार्को अहभलेखको प्रहिहलहप वडा 

अध्यिद्धारा प्रिार्ीि गरर न्यािीक सहिहििा पेश गनुापनेछ । 

(२)  सािुर्ाहिक िेलहिलापको िकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको िोयिा िथा अनुभव नभएका िेलहिलापकिाावाट िेलहिलाप गराउन वाधा पने छैन 

। 

(२)  न्यािीक सहिहिले सािुर्ाहिक िेलहिलापको प्रवद्रय धनको लागी छुिै कािाहवहध बनाई लागु गना सके्नछ । िर िेलहिलाप सम्बखन्ध कािा गने 

संस्थाले प्रचहलि कानूनको अहधनिा रहि आफ्नो छुिै कािाहवहध ििार गरी अवलम्वन गना िस र्फाले कुनै बाधा पुिााएको िाहनने छैन ।  

 

पररचे्छर् – ९ 

यनणाि कािाान्विन सम्बन्धी व्यवस्था 

७३. सयचवालिको यजमे्मवारीेः कािापाहलकाको प्रत्यि हनिन्त्रर् र हनरे्शनिा रहि सहिहिको हनर्ाि कािाान्विन गने गराउने सम्बन्धी समू्पर्ा 

कािाको रेखरे्ख गने हिमे्मवारी विन गनुापनेछ । 

७४. सहिोग गनुापनेेः (१)गाउँपाहलका कािाालि िथा सो अिगािका सबै वडा कािाालि िथा अन्य कािाालिले िस ऐन िथा प्रचहलि कानून बिोहिि 

सहिहिले गरेको हनर्ाि बिोहिि व्यखि वा संस्था वा अन्य कसैसँग असुल गनुापने िरीवाना वा अन्य रकि असुलउपर गना सििोग गनुापनेछ । 

(२)  िस ऐन िथा प्रचहलि कानून बिोहिि सहिहिले असूल गनापने िरीवाना, हबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असुलउपर नभई उपर्फा (१) िा उले्लख 

भए बिोहििका कािाालििरुले कुनै हसफाररश वा कुनै कािा गररहर्ने छैन । 

७५. असुल उपर गनेेः (१) अहभलेख प्रशासकले सहिहिको हनर्ाि बिोहिि कुनै पिसँग िरीवाना वा हबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असुल उपर 

गनुापने भएिा सो पिले िरीवाना हिना बुझाउन ल्ाएिा बुहझ सर्रस्यािा गरी िरीवानाको लगि किा गनुापनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि असुलउपर नभएिा लगि राखी सम्बखन्धि पिको नाि नािेसी िथा िरीवाना रकि सिेिको हववरर् गाउँपाहलकाको 

कािाालिका साथै सबै वडा कािाालििा सिेि अहभलेखको लाहग पठाउनुपनेछ । 

**  

(३) सम्बखन्धि कािाालििरुले उपर्फा (२) बिोहिि लेखख आएिा त्यस्तो पिसँग िरीवाना रकि असुलउपर गरी अहभलेख शाखािा सर्रस्यािा गना 

पठाउनुपनेछ । 

७६. भरीभराउ गनेेः (१) सहिहिले िस ऐन बिोहिि गरेको कुनै हनर्ाि बिोहिि कुनै पिले राखेको र्सु्तर, वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै 

पिबाट भराई पाउने भएिा भराई पाउने पिले भरी हर्नुपने पिको त्यस्तो रकि भराई हर्नुपने स्रोि खुलाई *अनुसूची (१४) बिोहििको ढाँचािा हनवेर्न 

हर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि हनवेर्न हरँ्र्ा िथासम्भव नगर् रिेको बैकँ खािा वा कुनै सिकारी वा बचि संस्थािा रिेको रकि र सो नभएिा हललाि हबक्री 

गरी असुल उपर गनुापने अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पहिको व्यिोरा खुलाई हनवेर्न हर्नुपनेछ ।  

(३) उपर्फा (२) बिोहििको हनवेर्निा र्फा ७८ बिोहििको हववरर् खुलाई हनवेर्न हर्नुपनेछ 

७७. चलन चलाइइ ा यर्नेेः (१) सहिहिले िस ऐन बिोहिि गरेको कुनै हनर्ाि बिोहिि कुनै सम्पहि वा अहधकार वा कुनै हवषिवसु्त वा सेवा वा अन्य कुनै 

हवषिको चलन पाउने ठिरेको पिले त्यस्तो चलन पाउने हवषिको हववरर् खुलाई अहभलेख प्रशासक सिि अनुसूची(१५) को ढाँचािा हनवेर्न हर्नुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि हनवेर्न परेिा अहभलेख प्रशासकले हनर्ाि बिोहििको हवषिको चलन चलाइया हर्नुपनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्न हरँ्र्ा चलन चलाउनु पने सम्पहिको र्फा ७८ बिोहििको हववरर् खुलाउनुपनेछ ।  

७८. सम्पयिको यववरण खुलाउनुपनेेः भररभराउ गना वा चलन चलाइ पाउनको लाहग हनवेर्न हर्ने हववार्को पिले हनवेर्निा सम्पहिको हववरर् 

उले्लख गर्ाा रे्िाि बिोहििको हववरर् खुलाउनु पनेछाः 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(क) अचल सम्पहिको हववरर् 

(१) घरिग्गा भए रिेको स्थानको ठेगाना िथा चार हकल्लास 

(२) घर िग्गाको हकिा नम्बर िथा िेत्रफलसस 

(३) घर रिेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्म वख्फा टस 

(४) घर िग्गाको अवखस्थिी आवास वा औद्योहगक वा व्यापाररक िेत्रिा रिेको व्यिोरास 

(५) कच्ची वा पखक्क सडकसँग िोहडएको व्यिोरास 

(६) घरिग्गाको स्वाहित्व रिेको व्यखिको नाि थर साथै स्वाहित्व भन्दा फरक व्यखिको भोगचलन रिेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथै 

अन्य हववरर्स िथा 

(७) घरिा भएको लगापाि िथा खररर्हबहक्र हुन सके्न नू्यनिि िूल् । 

(ख) चल सम्पहिको हववरर्ाः 

(१) चल सम्पहि रिेको ठाउँ िथा भोग वा हनिन्त्रर् राखे्नको नाि थरस 

(२) बैकँ खािािा रिेको नगर् भए खािावालको साथै बैकँ िथा शाखाको नािस 

(३) चल सम्पहिको प्रकार िथा नगर् बािेकको भए सम्भाहवि हबहक्र िूल्स िथा 

(४) नगर् बािेकको चल सम्पहि भए अवस्था, प्रकृहि िथा बनोटका साथै प्रते्यकको साइि र सँख्या । 

७९. सम्पयि रोक्का राखे्ेः (१) अहभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोहिि हनर्ाि कािाान्विनको लाहग हनवेर्न परेपहछ रे्खाइएको सम्पहिको 

िकिा आवश्यक पने िहि िेथा रोक्का राखे्न सम्बन्धिा हनर्ािको लाहग न्याहिक सहिहि सिि पेश गने र रोक्का राखे्न हनर्ाि गरेपछी हनर्ाि बिोहिि िेथा 

रोक्का राख्नको लाहग सो िेथा र्िाा रिेको कािाालि वा रहिष्टर ेशन गने कािाालििा लेखख पठाउनुपनेछ । 

(२) बाली, ब्याि, बिाल लगाििको सम्पहिको िकिा हनवेर्न परेको बहढिा रु्ई हर्न हभत्र सम्पहि िािर्ाि गना लगाई िािर्ाि गर्ााको सिििा नै 

आवश्यक पने िहि सम्पहि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बिाल, ब्याि, िुनाफा आहर् आि हनिन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपछा  र त्यसको भपााई सम्बखन्धि 

पिलाई हर्नुपछा  । 

(३) र्फा ७८ को रे्िाि (ख) बिोहििको सम्पहिको िकिा भररभराउको लाहग आवश्यक पने िहि सम्पहि रोक्का राखी रोक्काको सूचना 

आवश्यकिाअनुसार लेखा शाखा वा सम्बखन्धि बैकँ वा सम्बखन्धि हनकाििा िुरुि लेखख पठाउनुपनेछ । 

*(४) सम्पहि रोक्का सम्वखन्ध  आरे्श अनुसूची १६ बिोहिि हुनेछ । 

 

८०. सम्पयि यललाि गर्ाा अपनाउनुपने कािायवयि (१) कािापाहलकाले िस ऐन बिोहिि भरीभराउ गनुापने हबगो वा कोटा फी वा त्यसै्त कुनै रकि 

असुलउपर गना र्फा ७८ को रे्िाि (क) बिोहिि सम्पहिको हववरर् खुलाई र्खाास्त परेिा त्यस्तो रकि भरी हर्नुपने व्यखिलाई बुझाउनुपने रकि 

बुझाउन साि हर्नको म्यार् हर्ई सूचना िारी गनुापछा  । 

(२) उपर्फा (२) बिोहििको म्यार्िा रकि बुझाउन नल्ाएिा त्यस्तो भरीहर्नुपने व्यखिको भरीपाउने व्यखिले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्िाि (क) 

बिोहििको सम्पहि िािर्ाि गरील्ाउनुपछा  । 

(३) र्ण्ड, िरीवाना, सरकारी हबगो वा कुनै अर्ालि वा हनकाि वा गाउँपाहलकारनगरपाहलका वा सहिहिको हनर्ािले असुल उपर गनुापने कुनै रकिको 

िकिा त्यस्तो असुलउपर हुनुपने व्यखिले बुझाउन नल्ाएिा हनिको िुनसुकै अचल सम्पहि फेला परेिा िािर्ाि गरी रोक्का राख्नुपछा  ।  

 

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन िेथा ििानि वा कुनै प्रकारको नगर् धरौट र्ाखखल गरेको िकिा सो सम्पहिबाट खामे्न िहि 

रकिको लाहग उपर्फा (३) बिोहिि गरररिनुपरै्न 

(५) उपर्फा (४) बिोहिि िोल कािि भएपहछ उि अचल सम्पहिको हललािको सूचना सम्बखन्धि पिलाई हर्ई सवासाधारर्को िानकारीको लाहग 

हललाि हुने हिहि र सम्पहिको हववरर् सहििको सावािहनक सूचना गाउँपाहलकारनगरपाहलका, हिल्ला प्रशासन कािाालि, हिल्ला अर्ालि, हिल्ला 

सिन्वि सहिहिको कािाालि िथा कोष िथा लेखा हनिन्त्रकको कािाालििा टाँस्न लगाउनुपनेछ । 

(६) उपर्फा (५) बिोहििको सूचनािा िोहकएको हर्निा उि सूचनािा िोहकएको सम्पहि पञ्चहकिे िोलबाट िाहथ बढाबढ प्रहक्रिा बिोहिि हललाि 

गनुापनेछ । 

(७) हललाि प्रहक्रिािा सम्भव भएसम्म हिल्ला अर्ालि, हिल्ला प्रशासन कािाालि वा स्थानीि प्रशासन कािाालि, स्थानीि प्रिरी कािाालि िथा 

गाउँपाहलकारनगरपाहलका िेत्र हभत्र रिेका अन्य सरकारी कािाालिका प्रहिहनहधलाई रोिवरिा राख्नुपनेछ ।  

(८) उपर्फा (६) बिोहिि गर्ाा उि सम्पहि कसैले पहन हललाि सकार नगरेिा सोहि प्रहक्रिाबाट पुनाः र्ोस्रोपटक हललाि गनुापनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाा 

पहन कसैले हललाि सकार नगरेिा भराईपाउने पि हनवेर्कलाई नै उि सम्पहि पञ्चहकिे िोलिा सकार गना लगाउनुपनेछ ।  
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(९) उपर्फा (८) बिोहिि गर्ाा हनवेर्कले सम्पहि सकार गना नचािेिा पहछ अको िेथा खुल्न आएका बखि कानून बिोहिि गनेगरी हनिको हनवेर्न 

िािेलीिा राखी हललाििा चढाईएको सम्पहि फुकुवा गरीहर्नुपछा  । 

(१०) िस र्फािा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन गाउँपाहलकारनगरपाहलकाको कुनै रकि असुल उपर गने क्रििा हललाि गर्ाा कसैले सकार 

नगरेिा िहििा सकार हुन्फ्छ त्यहििा नै सो सम्पहि हललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्यािा गरी नपुग रकिको िकिा कानून बिोहिि अन्य सम्पहि वा 

प्रहक्रिाबाट असुलउपर गनुापनेछ । 

८१. िािर्ाि गने प्रयििाेः (१) अहभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोहिि सम्पहि िािर्ाि गनुापर्ाा कखििा वडा सहचव स्तरको किाचारी खटाई 

त्यस्तो अचल सम्पहिको चलनचल्तीको िूल् स्पष्ट खुल्ने गरी िािर्ाि गनालगाउनुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहिि िािर्ाि गने किाचारीले िािर्ाि गनुापने सम्पहिको चलनचल्तीको िूल् कािि गने प्रिोिनले पञ्चहकिे िोल कािि गरी 

िुचुल्का खडा गरी अहभलेख प्रशासक सिि प्रहिवेर्न सहिि पेश गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि पञ्चहकिे िोल कािि गर्ाा रे्िाि बिोहििक कुरालाई आधार हलई कािि गनुापनेछाः  

(क)  हनवेर्कले हनवेर्निा खुलाएको िूल् 

(ख) हनर्ाििा उले्लख भएको भए सो िूल् 

(ग) पिले ििानि वा कुनै अन्य प्रिोिनको लाहग कािापाहलका सिि हनवेर्न हरँ्र्ा खुलाएको िूल् 

(घ) िािर्ाि गर्ाा भै आएको स्थानीि िूल्ाँकन अनुसारको िूल् 

(ङ) िालपोि कािाालिले कािि गरेको नू्यनिि िूल् 

(च)  अन्य कुनै प्रिोिनले कुनै सरकारी हनकािले कुनै िूल् कािि गरेको भए सो िूल् 

(छ) पञ्चहकिे िोल कािि गनुाभन्दा ित्काल अगावै कुनै खररर्हबहक्र भएको भए सो िूल् । 

स्पहष्टकरर्ाः“पञ्चहकिे िोल” भन्नाले अचल सम्पहि हबहक्र गनुापर्ाा हबहक्रहुने नु्यनिि िूल्लाई सम्झनुपछा  । 

(४) उपर्फा (३) बिोहिि गर्ाा रे्िाि बिोहििको कुरालाई सिेि ध्यानिा राख्नुपनेछाः 

(क) औद्योहगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगािि सडक सञ्जालसँग  िोहडएको छ वा छैनस िथा 

(ख) नगरिेत्रहभत्र पने घरको िकिा घरको विािान अवस्था सम्बन्धिा प्राहवहधक िुल्ाँकन प्रहिवेर्न । 

८२. खामे्निहि िात्र हललाि गनुापनेाः (१) कािापाहलकाले र्फा ८० बिोहिि हललाि गर्ाा असुलगनुापने बाँहक खामे्न िहि सम्पहििात्र हललाि गनुापनेछ ।  

(२) सम्पहि हललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनुापने भन्दा बहढ भएिा सो बहढ भएको िहि रकि सम्पहिवाल पिलाई हफिाा गरीहर्नुपछा  । 

(३) उपर्फा (२) बिोहिि रकि हफिाा पाउने पि हललाि गर्ााको बखि उपखस्थि नभएको भए रकि हफिाा हलन आउनुभनी हनिको नाििा साि हर्नको 

सूचना िारी गरीहझकाई रकि हफिाा गनुापछा  । 

(४) उपर्फा (३) बिोहिि गर्ाा सम्बखन्धि पि रकि हफिा याहलन नआएिा उि रकि सहञ्चिकोषिा र्ाखखल गरी आम्दानीबाँहध सर्रस्यािा गनुापछा  । 

(५) अहभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोहिि हललाि गरेको सम्पहि सकार गने पिको नाििा सम्पहि र्िाा नािसारीको लाहग सम्बखन्धि कािाालि वा 

हनकाििा पत्राचार गरी हनिलाई सम्पहिको चलनपूिी उपलब्ध गराई आवश्यक परे सो सम्पहिको चलन चलाइया हर्नुपछा  । 

(६) िस ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन र्फा ८० बिोहििको हललाि प्रहक्रिा अगाडी बहढसकेपहछ भराउनुपने रकि बुझाउन ल्ाए 

पहन सो रकि नबुहझ सम्पहि हललाि गनुापनेछ । 

८३. यललाि उपरको उजुरीेः िस ऐन बिोहिि भएको हललािको प्रहक्रिािा हचि नबुझे्न पिले िुन प्रहक्रिा उपर हचि नबुझेको िो सो भएको पन्ध्र 

हर्न हभत्र सहिहि सिि उिुरी पेश गरी भएको आरे्श बिोहिि गनुापनेछ । 

८४. यबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचाेः िस ऐन बिोहिि हबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचा हबगो भरीहर्नुपने वा 

चलनहर्नुपने सम्बखन्धि पिले व्यिोनुापनेछ । 

८५. िथाम्भस्थयििा राखे्ेः कािापाहलकाले िस ऐन बिोहिि चलनचलाई िाग्न वा हबगो भराईपाउन कुनै सम्पहि रे्खाई हनवेर्न परेपहछ हबगो भराउने 

वा चलनचलाउने कािा सम्पन्न नभएसम्मको लाहग उि सम्पहि िकिस्तािरर् गना, भत्काउन, हबगाना िथा कुनै प्रकारको हनिाार् कािा गरी उि 

सम्पहिको स्वरुप पररविान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बखन्धि पिको नाििा आरे्श िारी गरी उि सम्पहि िथाखस्थहििा राख्नुपनेछ । 

८६. यनवेर्नबाट कारवाही गनेेः (१) अहभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोहिि भएको आरे्श हवपररि कुनै सम्पहिको िक िस्तािरर् वा 

स्वरुप पररविान आहर् गरेको हनवेर्न परेिा उि हनवेर्न र्िाा गरी त्यस्तो गने पिको नाििा हिन हर्नको म्यार्  िारी गरी हनिलाई िाहिर गराई सो 

हनवेर्न सहिहि सिि पेश गनुापनेछ । 

(२) सहिहिले उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्न पेश हुन आएिा पिलाई निाँ उिुरी र्िाा गना नलगाई उि हनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवािी गरी हनर्ाि 

गनुापनेछ । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्नको व्यिोराबाट हनवेर्न सहिहिको िेत्राहधकार हभत्र नपने 

हवषििा परेको रे्खखएिा सहिहिले उि हवषििा िेत्राहधकार ग्रिर् गने अर्ालि वा हनकाि सिि िान सुनाई हर्नुपनेछ ।  

८७. चलनचलाउने सूचनाेः (१) अहभलेख प्रशासकले सहिहिको हनर्ाि बिोहिि चलन चलाई पाउन हनवेर्न परेिा चलन चलाउने हिहि खुलाई 

फलानो हिहििा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन किाचारी खहटई आउने हँुर्ा सो हिहि अगावै घर िग्गा खाहल गरीहर्नु भहन चलन हर्नुपने पिको 

नाििा सूचना िारी गनुापनेछ । 

(२) चलनहर्नुपने सम्पहि उिुरीको पिबािेक अन्य कसैको भोगचलनिा रिेको भएिा अहभलेख प्रशासकले सोहि पिको नाििा उपर्फा (१) बिोहििको 

सूचना िारीगनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोहिि िोहकएको हिहििा खहटईिाँर्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बखन्धि किाचारीले चलन चलाई हर्एको िुचुल्का खडागरी िथा 

घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली गराई चलन चलाई चलन चलाएको िुचुल्का खडा गरी प्रहिवेर्न साथ अहभलेख शाखािा पेश गनुापनेछ । 

पररचे्छर् – १० 

यवयवि 

८८. नक्कल यनवेर्नेः (१) सहिहि सिि र्िाा रिेको उिुरीको कुनै सरोकारवाला पिले हववार्को हिहसलिा रिेको कुनै कागिपत्रको नक्कल 

हलनको लाहग हनवेर्न हर्एिा सहिहिले उि पिलाई सो कागिको नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्न हरँ्र्ा सम्बखन्धि पिले उिुरी शाखािा रिेको हिहसलको नक्कल हलनुपर्ाा उिुरी प्रशासक िथा अहभलेख शाखािा 

रिेको हिहसलको नक्कल हलनुपने भएिा अहभलेख प्रशासक सिि हनवेर्न पेश गनुापनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्न हर्नको एघार बिे अगावै पेश भएिा सम्बखन्धि किाचारीले सोहि हर्न र सो भन्दा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्म 

सोहि हर्न नभए सोको भोहलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोहिि हनवेर्न हरँ्र्ा फरक फरक उिुरीको लाहग फरक फरक हनवेर्न हर्नुपनेछ 

(५) हववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोहििको हनवेर्न हरँ्र्ा नक्कलको सिािा कागिपत्रको फोटो खखचे्न अनुिहि िागेिा सो हर्नुपनेछ । 

*(६) नक्कल हनवेर्न हरँ्र्ा अनुसूची- १७ बिोहििको ढाँचािा हर्नुपनेछ । 

८९. नक्कल र्सु्तरेः (१) सम्बखन्धि प्रशासकले र्फा ८८ बिोहिि नक्कल वा फोटो खखच्नको लाहग हनवेर्न हर्नेपिसँग रे्िाि बिोहििको र्सु्तर हलई 

नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेछाः 

(क) नक्कलको िकिा सक्कल पानाको प्रहि पृष्ठको रू ५।– रुपैिाँको र्रले 

(ख) सहिहिको हनर्ाि कागिको िकिा प्रहि सक्कल पानाको प्रहि पृष्ठको रू ५।– रुपैिाँको र्रले िथा 

(ग) हलखि कागिपत्रको नक्कल नहलई फोटो खखच्न चािेिा प्रहि पानाको रू ५।–         रुपैिाँको र्रले । 

(२) उपर्फा (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन प्रचहलि कानून बिोहिि नक्कल र्सु्तर नलागे्न पिलाई िस र्फा बिोहििको र्सु्तर लागे्नछैन । 

(३) िस र्फा बिोहिि नक्कल उिार गरी लैिाने पिले नक्कल उिार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था आफै गनुापनेछ । 

९०. र्सु्तर उले्लख गनेाः (१) नक्कल प्रिाहर्ि गने सम्बखन्धि प्रशासकले नक्कल प्रिाहर्ि गर्ाा नक्कल लैिाने पिको नाि थर िथा उिुरीिा 

िैहसििका साथै नक्कल उिार गरेवापि र्ाखखल गरेको र्सु्तर र नक्कल पाना सिेि उले्लख गरी नक्कल हर्एको व्यिोरा िनाई नक्कल प्रिाहर्ि 

गनुापनेछ । 

९१. र्सु्तर चुक्ता नभई नक्कल नयर्इनेेः सम्बखन्धि प्रशासकले िस ऐन बिोहिि नक्कल िागे्न पिले नक्कल उिार गर्ाा र्फा ८९ बिोहिि लागे्न 

र्सु्तर र्ाखखल नगर्ाासम्म नक्कल हर्नेछैन र सो नक्कलको आहधकाररकिा प्रिाहर्ि गना पाउनेछैन । 

९२. प्रचयलि कानून बिोयजि हुनेेः िस ऐनिा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापहन उिुरीसँग सम्बखन्धि प्रचहलि कानूनिा कुनै कुरा लेम्भखएको 

भए सोिा लेम्भखए जयिको हकिा सोयह बिोयजि हुनेि । 

९३. यनिि बनाउने अयिकारेः सहिहिले िस ऐनको प्रभावकारी कािाान्विनको लाहग आवश्यक हनिि, हनरे्हशका र कािाहवहध बनाउन सके्नछ । 

 

 

 

 

अनुसूची—१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका 

न्यािीक सहिहि 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१) अन्रयिगिको 
 

हववार्- िुद्धा र्ािरी हकिाव 

२०.......साल साउन रे्खख २०......साल असार िसाि सम्मको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**अनुसूची—१(क) 

(र्फा ८ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) ............पाहलका 

न्यािीक सिहि 

स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(२) 

अिगािको२०.......साल साउन रे्खख २०......साल असार िसाि सम्मको । 

हववार्/िुद्धा र्ािरी हकिाव 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**अनुसूची – १(ख) 

(र्फा ८ को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

न्यािीक सहिहि सिि र्िाा गररने उिुरीको ढाँचा 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका न्याहिक सहिहि सिि पेश गरेको 

हनवेर्न–पत्र 

 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्/िुद्धााः ................................ 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

ि हनम्न वँुर्ािरुिा लेखखए विोहिि हनवेर्न गर्ाछु 

१. ............................................................................................................................. 

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

२. िस सहिहिबाट र्ोस्रो पि हझकाई िे िो वुझ्नुपछा  वुझी हववार् हनरुपर् गराईपाउँ । 

३. िस गाउँपाहलकारनगरपाहलकाबाट िारी भएको स्थानीि न्याहिक काख्वाहधको र्फा ....विोहिि हनवेर्न र्सु्तर रु ......, र्ोस्रो पि ... िनालाई 

म्यार् सूचना र्सु्तर रु ........., पाना ... को हनवेर्नको प्रहिहलपी र्सु्तर रु ............. सिेि गरी िम्मा रु ......िसै हनवेर्नसाथ र्ाखखल गरेको छु । 

४. िो हनवेर्न स्थानीि सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ......... अनुसार िसै सहिहिको अहधकारिेत्रहभत्र पर्ाछ । 

५. िो हनवेर्न िर्म्यार्हभतै्र छ र ि हनवेर्कलाई िस हवषििा हनवेर्न हर्ने िकरै्िा प्राप्त छ । 

६. िस हवषििा अन्यत्र किी ँकिै कुनै हनकाििा कुनै प्रकारको हनवेर्न हर्एको छैन । 

७. िसिा िेरो िाम्रो हनम्न साँिी बुहझपाऊँ । 

(क) हिल्ला ....................... गाउँपाहलका/नगरपाहलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वषाको .................................................................... 

(ख) हिल्ला ....................... गाउँपाहलका÷नगरपाहलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वषाको ................................................ .................... 

(ग) हिल्ला ....................... गाउँपाहलका÷नगरपाहलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वषाको ................................................ .................... 

 

८. िसिा लेखखएका व्यिोरा हठक साँचो सत्य हुनय, झुठा ठिरे कानून विोहिि संिाि भोग्न ििार छु । 

 

हनवेर्क 

नािाः ............................. 

सिीाः ......................... 

सम्पका  नं. ......................... 

 

 

इहि संविय ............. साल...................िहिना...............गिे.............रोि शुभिय । 

 

 

 

**अनुसूची–१(ग) 

(र्फा ८ को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

िेलहिलाप केन्द्रिा र्िाा गररने उिुरीको ढाँचा 

...........गाँउपाहलका/नगरपाहलका 

न्यािीक सहिहि 

िेलहिलाप केन्द्र वडा नं.... 

िेलहिलाप केन्द्र सिि पेश गरेको 

हनवेर्न–पत्र 

 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका÷नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी÷नािीनी ......को छोरी÷छोरा÷श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका÷नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी÷नािीनी ......को छोरी÷छोरा÷श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्÷िुद्धााः ................................ 

ि हनम्न वँुर्ािरुिा लेखखए विोहिि हनवेर्न गर्ाछु 

१. ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... .......................................................................................................................... । 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

२. िस सहिहिबाट र्ोस्रो पि हझकाई िे िो वुझ्नुपछा  वुझी हववार् हनरुपर् गराईपाउँ । 

३. िस गाउँपाहलकारनगरपाहलकाबाट िारी भएको स्थानीि न्याहिक काख्वाहधको र्फा ....विोहिि हनवेर्न र्सु्तर रु ......, र्ोस्रो पि ... िनालाई 

म्यार् सूचना र्सु्तर रु ........., पाना ... को हनवेर्नको प्रहिहलपी र्सु्तर रु ............. सिेि गरी िम्मा रु ......िसै हनवेर्नसाथ र्ाखखल गरेको छु । 

४. िो हनवेर्न स्थानीि सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ......... अनुसार िसै सहिहिको अहधकारिेत्रहभत्र पर्ाछ । 

५. िो हनवेर्न िर्म्यार्हभतै्र छ र ि हनवेर्कलाई िस हवषििा हनवेर्न हर्ने िकरै्िा प्राप्त छ । 

६. िस हवषििा अन्यत्र किी ँकिै कुनै हनकाििा कुनै प्रकारको हनवेर्न हर्एको छैन । 

७. िसिा िेरो/िाम्रो हनम्न साँिी बुहझपाऊँ । 

(क) हिल्ला ....................... गाउँपाहलका/नगरपाहलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वषाको .................................................................... 

(ख) हिल्ला ....................... गाउँपाहलका/नगरपाहलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वषाको .................................................................... 

(ग) हिल्ला ....................... गाउँपाहलका/नगरपाहलका........................... वडा नं. .... बसे्न ............. वषाको .................................................................... 

८. िसिा लेखखएका व्यिोरा हठक साँचो सत्य हुनय, झुठा ठिरे कानून विोहिि संिाि भोग्न ििार छु । 

हनवेर्क 

नािाः ............................. 

सिीाः ............................. 

सम्पका  नं. ......................................... 

इहि संविय ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोि शुभिय । 

 

 

 

 

 

अनुसूची–२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

उिुरी र्िाा गरेको हनस्साको ढाँचा 

 

श्री ............................................. 

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

 

हवषिाः  उिुरी र्िााको हनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

.................... बसे्न िपाई ........................ ले .................... बसे्न ....................... हवरुद्धिा ....................................... भनी उिुरी र्िाा गना ल्ाएकोिा आिको 

हिहििा र्िाा गरी र्िाा नं. ................ कािि भएकोले िो हनस्सा िारी गररहर्एको छ । 

 

अहधकृि किाचारीको 

र्स्तखिाः  ........ 

हिहिाः  ................. 

अनुसूची – ३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सँग सम्बखन्धि) 

िाररख भपााई 

...........न्याहिक सहिहि 

.......... गाउँपाहलकाद्वारा खडा गररएको िारेख भरपाई 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

 

हनवेर्क (प्रथि पि)     हवपिी(र्ोस्रो पि) 

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

हववार्/िुद्दााः  .................... 

हिहि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोिी हर्न ........... बिे िस न्याहिक सहिहि कािाालििा उपखस्थि हुनेछु भनी सिी गने ...... 

 

हनवेर्क(प्रथि पि) ................                      हवपिी(र्ोस्रो पि) ................ 

 

इहि संविय ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोि शुभिय । 

 

 

 

 

 

अनुसूची–४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

िाररख पचाा 

न्याहिक सहिहि 

.......... गाउँपाहलका 

 

 

बाट िारी भएको िारेखको पचाा 

 

हनवेर्क(प्रथि पि) ................                      हवपिी(र्ोस्रो पि) .............. 

हववार्/िुद्दााः ...................... 

 

 

 

 

अनुसूची–५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

प्रहिवार्को ढाँचा 

हलखखि िवाफको निूना 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका न्याहिक सहिहि सिि पेश गरेको 

हलखखि िवाफ 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................ हलखखि 

िवाफकिाा(र्ोस्रो पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी/हनवेर्क (प्रथि पि) 

हववार्/िुद्धााः 

ि हनम्न वँुर्ािरुिा लेखखए विोहिि हनवेर्न गर्ाछु । 

१. ......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .......................................................................................................................... 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

२. .............................................................................................................................. 

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

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

३. ............................................................................................................................. .................................................................................................... 

४. .........................बाट िारी भएको स्थानीि न्याहिक कािाहवहधको र्फा ....विोहिि हलखखि िवाफ वापि र्सु्तर रु ......िसै हनवेर्नसाथ र्ाखखल 

गरेको छु । 

५. िो हलखखि िवाफ म्यार्हभतै्र हलई ि आफैं  उपखस्थि भएको छु । 

६. िस हवषििा अन्यत्र किी ँकिै कुनै हनकाििा कुनै प्रकारको हनवेर्न हर्एको छैन । 

७. िसिा लेखखएका व्यिोरा हठक साँचो सत्य हुनय, झुठा ठिरे कानून विोहिि संिाि भोग्न ििार छु । 

हलखखििवाफकिाा 

नािाः ................................... 

सहिाः 

इहि संवि ................. साल ..................... िहिना .............. गिे....................रोि शुभिय । 

 

अनुसूची – ६ 

(र्र्ा २० को उपर्र्ा (६) सँग सम्बम्भन्धि) 

...................पायलका 

न्यायिक सयियिबाट जारी भएको 

म्यार् सूचना 

.............................................................वसे्न .....................................................को नाउँिा ........................................ नगरपाहलका न्यािीक सहिहिबाट िारी 

भएको १५ (पन्ध्र) हर्ने सूचना 

 

...............................................वसे्न ....................................................................ले िपाईंको हवरुद्ध ...................................हववार् परेको भहन हनवेर्न र्िाा गरेको 

हँुर्ा सो को प्रहिहलपी िसै साथ पठाईएको छ । अिाः िपाईले िो म्यार् वुझेको वा ररि पूवाक िािेल भएको हिहिले १५(पन्ध्र) हर्न हभत्रिा आफ्नो हलखखि 

िवाफ सहिि आफैं  वा कानून विोहििको वारेश िाफा ि िस कािाालििा िाहिर हुन आउनुिोला । अन्यथा कानून विोहिि हुने व्यिोरा िानकारी 

गराईन्फ्छ । 

म्यार् िारी गने अहधकारीाः 

नािाः 

पर्ाः 

सिीाः 

िारी हिहिाः 

म्यार् िािेल भएको/बुहझ हलएको हिहिाः..................................। 

म्यार् बुझे्नको नाि र सिीाः 

म्यार् बुझाउने किाचारीको नािाः............................................। 

पर्ाः 

सिीाः............................. 

रोिवर 

१.झापा हिल्लाबुद्धशाखि गाउँपाहलका वडा नं......का वडाअध्यि⁄सर्स्य.................................... 

सिीाः.................................... 

वडा कािाालिको छापाः 

स्थानीि िाहनसको रोिवराः 

१ झापा हिल्ला बुद्धशाखि गाउँपाहलका वडा नं.....वसे्न वषा......को...........................................। 

सहिाः...................................... 



 
 

24 

• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

२. झापा हिल्ला बुद्धशाखि गाउँपाहलका वडा नं.....वसे्न वषा......को...........................................। 

 

*अनुसूची – ७ 

(र्फा ४१ को उपर्फा (२) सँग सम्बखन्धि) 

 

हनर्ाि हकिावको ढाँचा 

 

हसनं िुद्दा नं. िुद्दा 

र्िाा 

हिहि 

वार्ी/प्रहिवार्ीको 

नाि 

िुद्दाको 

नाि 

हनर्ाि 

हिहि 

फैसलाको 

हकहसि 

हनर्ािको छोटकरी ब्यिोरा 
 

कैहफिि 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

 

**अनुसूची–८ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

हनर्ािको ढाँचा 

....................................... न्याहिक सहिहिबाट भएको 

हनर्ाि 

संिोिक श्री......................................................................................... 

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

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

संवि ............... सालको हनवेर्न नं........ 

 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी÷नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्/िुद्धााः ..................................... 

 

स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोहिि हनवेर्न र्िाा भई सोिी ऐनको र्फा ४६ विोहिि गठन भएको न्याहिक सहिहि सिि 

प्रसु्ति हुन आएको िुद्दाको संहिप्त िथ्य र हनर्ाि िस प्रकार छाः 

(१) ............................................................................................................................. 

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

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

(२) .............. ............................................................................................................... ................................................................................................................ 

(३) ............................................................................................................................ 

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

(४) .............................................................................................................................. 

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

हनर्ािाः 

िसिा हनवेर्क(प्रथि पि) .....र हलखखििवाफकिाा(र्ोस्रो पि) रु्वै पिलाई छलफलिा राखख हनििरुको सिेि कुरा सुहन हिहसल संलग्न प्रिार् 

कागििरुको अध्यिन गर्ाा ............................................प्रिार् कागि र फलानाको िफा बाट रिेका फलाना साँिीको बकपत्रबाट सिेि .....भने्न पुहष्ट भएको 

रे्खखर्ा ........ हुने ठिछा  भनी हनर्ाि गररएको छ । सो ठिनााले िपहसल बिोिीि गनुा । 

िपहशल 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाग गना आएिा हनििानुसार र्सु्तर हलई नक्कल हर्नु । 

२. िो हनर्ाििा हचि नवुझे ३५ हर्नहभत्र ..............हिल्ला अर्ालििा पुनरावेर्न गना िानु भहन  प्रत्यथीलाई सुनाईहर्नु । 

३. म्यार्हभत्र पुनरावेर्न नपरेिा कानून विोहिि हनर्ाि कािाान्विन गनुारगराउनु । 

इहि संविय ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोि शुभिय । 

 

**अनुसूची–९ 

(र्फा ४२ उपर्फा ३ को (ङ) सँग सम्बखन्धि 

बुद्धशाखि गाउपाहलका न्याहिक सहिहिको कािाालिबाट िारी भएको 

पुनरावेर्नको म्यार् (निुना) 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका न्याहिक सहिहिको कािाालिबाट िारी भएको..................  हिल्ला ..........................नगरपाहलका/गाउपाहलका वडा नं............. बसे्न 

.......................को छोरा वषा..............को .............................का नाििा िारी भएको ................ हर्ने पुनरावेर्नको म्यार्....................... 

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

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

उप्राि वार्ी र प्रहिवार्ी......... हिल्ला...........................................नगरपाहलका/ गाउपाहलका वडा नं.......................बसे्न........................र वार्ी प्रहिवार्ी िपाई 

सिेि भएको......................................िुद्दािा ..............................................................................................................हुने ठिरी िस कािाालिबाट 

हिहि............................................गिे फैसला भएको हँुर्ा िपाईको नाििा िो म्यार् िारी गरी पठाइको छ। िपाईले िो म्यार् पाए वा कानून बिोहिि 

िपाईको घर रै्लोिा टाँस भएको हिहिले बाटोको म्यार् बािेक............ हर्न हभत्रिा िस कािाालिबाट भएको फैसलािा हचि नवुझे श्री झापा हिल्ला 

अर्ालििा पुनरावेर्न गना िानु िोला अन्यथा कानूनबिोहिि हुनेछ। 

सूचनारम्यार् िारी गने अहधकारीको 
 

र्स्तखि: 
 

नाि: 
 

पर् 

हिहि: 
 

 

**अनुसूची–१० 

(र्फा ४८ को सँग सम्बखन्धि) 

अिररि संरिर्ात्मक आरे्शको निूना 

 

........................................................... न्याहिक सहिहि 

संिोिक श्री......................................................................................... 

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

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

आरे्श 

संवि ............................ सालको हनवेर्न नं........ 

हवषिाः  हपहडिलाई उपचार गराउने सम्वन्धिा । 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्/िुद्धााः ................................ 

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

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

 

ईहि संवि ................... साल ..........िहिना....गिे रोि..शुभिय । 

 

 

 

**अनुसूची–११ 

(र्र्ा ५३ को उपर्र्ा (२) सँग सम्बम्भन्धि) 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

यिलापत्रको लायग यनवेर्नको ढाँचा 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका न्यािीक सहिहि सिि चढाएको 

संिुि हनवेर्न‒ पत्र 

हवषिाः हिलापत्र गररपाँऊ । 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... हनवेर्क (प्रथि 

पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्/िुद्धााः ................................ 

िािी हनवेर्क  हनम्न हलखखि हनवेर्न गर्ाछौाः 

१. .......................................................................................................................... ...............................................................................भने्न सिेि व्यिोराको 

हिहि ...को हनवेर्न । 

२. .............................................................................................................................. ......................................................भने्न सिेि व्यिोराको हिहि....को 

हलखखििवाफ। 

३. िािी हववार्का रु्वै पि .....िेलहिलाप केन्द्रिा फलना, फलना िेलहिलापकिाा सिि छलफल 

गरी.............................................................................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................................................................................................ग

ने गरर हिलापत्र गना िन्फ्िुर भएको हँुर्ा हिलापत्र गना आएका छौ, िाम्रो हनवेर्न िाग बिोिीि हिलापत्र गरर पाँऊ । 

३. िसिा लेखखएका व्यिोरा हठक साँचो  हुनय, झुठा ठिरे कानून विोहिि सहँुला वुझाउँला । 

हनवेर्किरु 

...................................... प्रथि पि 

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

 

इहि संविय ............. साल...................िहिना......................गिे.....................रोि शुभिय । 

 

 

**अनुसूची–१२ 

(र्र्ा ५३ को उपर्र्ा (५) सँग सम्बम्भन्धि) 

यिलापत्रको ढाँचा 

बुद्धशाम्भन्त गाउँपायलका न्यािीक सयियि 

संिोिक श्री......................................................................................... 

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

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

हिलापत्र 

हववार्को हबषि:- ........................................................................... । 
 

झापा  हिल्ला ........................ गाउँपाहलका  ........... वडा नं......बसे्न वषा .... को श्री ...................................................र ..................... हिल्ला ............................ 

....................गाउँपाहलका..... वडा नं......... बसे्न वषा ...को श्री....................................बीच उले्लखखि हबषििा हववार् भई न्यािीक सहिहििा/िेलहिलाप केन्द्रिा 

हनवेर्न परेको हुनाले रु्बै पिलाई राखी िेलहिलाप प्रहक्रिाद्वारा हिहि ......... गिेिा छलफल गराउँर्ा िपहसलका बँुर्ािरुिा िािी रु्बै पिको हचि बुझ्र्ो 

सििहि भएकोले सििि भएको बँुर्ािरुलाई हनष्ठापूवाक पालना गने गरी िेलहिलापकिाािरुको उपखस्थहििा रािीखुशीले िो सििहि पत्रिा सिीछाप गरी 

हलिौ/ँहर्िौ ँ। 

१.......................................................................................................................... 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

२.......................................................................................................................... 

३.......................................................................................................................... 

४......................................................................................................................... 

 

सििि हुने पििरु:- 

 

पहिलो पि          र्ोस्रो पि 

 

 

 

 

िेलयिलापकिााहरु 

 

 

 

 

 

ईहि सम्बिय................... साल ................. िहिना ................ गिे.................रोि शुभिय । 

 

 

 

**अनुसूची–१३ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) सँग सम्बखन्धि) 

िेलहिलापकिाािा सूचीकृि हुने हनवेर्न ढाँचा 

न्याहिक सहिहि 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका सिि पेश गरेको 

हनवेर्न 

 

हवषिाः िेलहिलापकिाािा सूचीकृि हुन पाउँ । 

 

प्रसु्ति हवषििा िपहसलिा उले्लखखि कागिाििरुको प्रहिहलपी साथै राखी ............  गाउँपाहलका न्याहिक सहिहि अिगािका ............ िेलहिलाप केन्द्रिा 

सूचीकृि भई िेलहिलाप गराउन अनुििी पाउँ भनी हनवेर्न गर्ाछु । 

िपहसल 

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छाँिाकपी, 

२) िेलहिलापकिााको िाहलि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छािाँकपी, 

३) िेलहिलाप सम्बन्धी अनुभव र 

४) व्यहिगि हववरर्  

हनवेर्क 

नाि थराः ...................... 

र्स्तखिाः ............... 

हिहिाः ............. 

 

 

 

 

नाि:-  

ठेगाना:- 

िस्तािराः 

नाि   

ठेगाना 

िस्तािराः 

नाि  

ठेगाना 

िस्तािर 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**अनुसूची–१४ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका न्याहिक सहिहि सिि पेश गरेको 

हनवेर्न पत्र 

हवषिाः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्/िुद्धााः ................................ 

ि हनवेर्क हनवेर्न वापि रु १०।– र्सु्तर साथै राखी हनम्न व्यिोरा हनवेर्न गर्ाछु । 

१. उपरोि हवपिी संगको उले्लखखि िुद्धा िस गाउँपाहलका न्याहिक सहिहिको हिहि..............को हनर्ाि बिोहिि िैले िस कािाालििा राखेको 

र्सु्तर/रकि हिहि..............को श्री...................हिल्ला अर्ालिको फैसला बिोहिि िैले भरी भराई पाउने ठिर भएको हँुर्ा उि रकि भरी भराई पाउन िो 

हनवेर्न पेश गरेको छु । 

२. िैले िस कािाालििा िम्मा गरेको र्सु्तर÷रकिको भरपाई÷रहसर्÷भौचरको सक्कलै प्रहि र सम्मानीि श्री.......................हिल्ला अर्ालिको अखिि 

फैसलाको छािाकपी िसै साथ संलग्न छ । 

३. िसिा लेखखएको व्यिोरा हठक िो, झुठा ठिरे सहँुला बुझाउला । 

हनवेर्क 

हनि.............. 

ईहि संवि..................साल...................िहिना.............गिे........रोि शुभिय । 

 

 

**अनुसूची–१५ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सँग सम्बखन्धि) 

चलन चलाउने हनवेर्न 

बुद्धशाखि गाउँपाहलका न्याहिक सहिहि सिि पेश गरेको 

हनवेर्न पत्र 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

हवषिाः चलन चलाई पाउँ भने्न वारे । 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्÷िुद्धााः ................................ 

ि हनवेर्क हनवेर्न वापि रु १०।– र्सु्तर साथै राखी हनम्न व्यिोरा हनवेर्न गर्ाछु । 

१. उपरोि हवपिीसंगको उले्लखखि िुद्धा िस गाउँपाहलका/नगरपाहलकाको न्याहिक सहिहिबाट हिहि........िा हनर्ाि भई उि घर िग्गा (वा िुन सम्पहि 

भोग गना पाउने गरी हनर्ाि भएको छ सो सम्पहि वा वसु्त उले्लख गने) िेरो िक भोग र स्वाहित्वको हुने ठिर भएकोिा श्री...... हिल्ला अर्ालििा हवपिीले 

पुनरावेर्न गरेकोिा सम्मानीि अर्ालिबाट सिेि हिहि.............. िा हनर्ाि हँुर्ा न्याहिक सहिहिकै हनर्ािलाई सर्र गरी िेरै िक भोग कािि गरेको हँुर्ा 

सो िेरो िक भोगको कािि भएको सम्पहि रिेको हँुर्ा हशघ्राहिहशघ्र िलाई उि सम्पहि चलन चलाई पाउन िो हनवेर्न पेश गरेको छु ।  

२. िसै हनवेर्न साथ रे्िािका कागिाििरु संलग्न गरेको छु । 

क. न्याहिक सहिहिले हिहि............िा गरेको हनर्ािको छाँिाँकपी 

ख. श्री...........हिल्ला अर्ालिले गरेको हिहि.............को सर्र फैसलाको छाँिाँकपी 

ग. िस हववार् सम्वद्ध हिहसल िसै कािाालििा रिेको छ । 

घ. लेखखएको व्यिोरा हठक साँचो छ, झुठा ठिरे कानून बिोहिि सहँुला बुझाउँला । 

हनवेर्क 

हनि........................... 

ईहि संवि..................साल...................िहिना.............गिे........रोि शुभिय । 

 

**अनुसूची–१६ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बखन्धि) 

सम्पहि रोक्काको अरे्श 

.............................................. न्याहिक सहिहि 

संिोिक श्री......................................................................................... 

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

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

आरे्श 

संवि ................. सालको हनवेर्न नं........ 

हवषिाः सम्पहि िस्तािरर् रोक्का 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) र 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) भएको......................हववार्/िुद्धािा..........वसे्न....वषा.....को िसिा हनवेर्कको िाग बिोहिि......हिल्ला........ ...... 

गाउँपाहलका/नगरपाहलका, वडा नं.... िे.फ.........हक.नं........ िग्गािा बनेको.........को नाििा रिेको अवण्डाको..................वगाहफटको चार िले्ल घर र हलग 

लगापाि सिेि हवपिी....सम्पहि हनि हवपिीबाट अन्य अंहशिारिरुको िन्फ्िुरी हवना िक िस्तािरर् हुन सके्न आशंका गरी हनवेर्कले हर्एको हनवेर्न 

उपर प्रारखम्भक रुपिा िाँचवुझ गर्ाा व्यिोरा िनाहसव रे्खखएको हँुर्ा िाललाई प्रत्यिी को नाििा रिेको उखल्लखखि घरिग्गाको िक िस्तािरर् गना 

हसफाररस नहर्न वडालाई र अको आरे्श नभएसम्मका लाहग उि घरिग्गाको िक िस्तािरर् नगनुा र गना नहर्नु भनी िालपोि कािाालिको नाििा 

सिेि स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोहिि िो रोक्काको आरे्श िारी गररहर्एका छौ ं। िो आरे्श हिहसल सािेल राखी 

सम्वखन्धि कािाालििरुिा पठाईहर्नु । िो आरे्श अनुसार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी हिहसल सािेल राख्नु र हनििानुसार पेश गनुा ।  

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

न्यािीक सहिहि सर्स्य           न्यािीक सहिहि संिोिक               न्यािीक सहिहि सर्स्य 
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• पहिलो शंसोधनद्वारा थहपएको 
 

   **  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गररएको 

 

ईहि संवि................साल.............िाहिना...........गिे‘..........रोि शुभिय । 

 

 

**अनुसूची–१७ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सँग सम्बखन्धि) 

नक्कलको लाहग हनवेर्न 

न्याहिक सहिहि 

.......... गाउँपाहलकारनगरपाहलकािा पेश गरेको 

हनवेर्न पत्र 

हवषिाः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हनवेर्क (प्रथि पि) 

हवरुद्ध 

.......हिल्ला .........गाँउपाहलका/नगरपाहलका वडा नं. ....वसे्न ......को नािी/नािीनी ......को छोरी/छोरा/श्रीििी वषा.....को........................................................... 

हवपिी (र्ोस्रो पि) 

हववार्/िुद्धााः ................................ 

ि हनवेर्क हनवेर्न र्सु्तर वापि रु. १०।– साथै राखी हनम्न व्यिोरा हनवेर्न गर्ाछुाः 

(१) उपरोि हवपिीसँगको उले्लखखि िुद्दािा अध्यिनको लाहग रे्िािका कागिाििरु आवश्यक परेको हँुर्ा प्रिाहर्ि प्रहिहलपी पाउँ भनी िो 

हनवेर्न साथ उपखस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिाहर्ि प्रहिहलपी पाउँ 

रे्िाि 

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

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

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

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

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

२) लेखखएको व्यिोरा हठक साँचो छ, झुिा ठिरे कानून बिोहिि सहँुला बुझाउँला । 

हनवेर्क 

हनि .......................... 

इहि सम्विय ......... साल .... िहिना .... गिे रोिय ... शुभिय ............... 

 

 


