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भाग-१ 

केराबारी गाउँपालिकाको न्याययक सलिलि (काययसम्पादन 
काययलबलि सम्बन्िी) ऐन, २०७८ 

स्वीकृत मिमतिः  २०७८।११।०४ 

 

प्रस्िावना : न्याययक सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजिि उिरुीको कारवाही 
र यकनारा गदाय अपनाउनपुने कायययवलि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं 
पारदजशयिा कायि गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको िनयवश्वास 
कायि राखीरहनको िालग प्रचिनिा रहेको संघीय कानूनिा भए देजख 
बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संयविानको 

स्थानीय रािपत्र 

केरावारी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाजशि 
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िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजिि केराबारी गाउँसभािे यो ऐन 
बनाएको छ । 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः- (१) यस ऐनको नाि “केराबारी गाउँपालिकाको 
न्याययक सलिलि (काययसम्पादन काययलबलि सम्बन्िी) ऐन, २०७८” रहेको 
छ । 

२) केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलिको अनसूुची १ बिोजििको एक 
छुटै्ट छाँप हनुछे । 

३) यो ऐन केराबारी गाउँपालिकाको स्थानीय रािपत्रिा प्रकाजशि भएपलछ 
प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषाः- यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा; 
(क) “उिरुी” भन्नािे सलिलि सिि परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचलिि 
कानून बिोजिि सलिलििे कारवाही र यकनारा गने उिरुी सम्झनपुछय ।यो 
शब्दिे न्याययक सलििद्वारा खडा गरीएको िेिलििाप केन्रिा दिाय भएको 
उिरुी  सिेििाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख)  “खाम्ने” भन्नािे िोयकएको सम्पजिको िूल्यांकन गररदा भ्याउन े
हदिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  “चिन चिाईददने” भन्नािे लनर्यय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको 
व्यजििाई कुनै वस्ि ुवा सम्पजि भोग गनय ददने  काययिाई सम्झन ुपदयछ 
। 
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(घ)  “ििानि” भन्नािे कुनै व्यजि वा सम्पजििाई न्याययक सलिलििे चाहेको 
वखििा उपजस्थि वा हाजिर गराउन लिएको  जिम्िा वा उिरदाययत्विाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “िािेिी” भन्नािे न्याययक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका यववादहरुिा 
सम्वजन्िि पििाई वझुाईने म्याद, सचुना,  आदेश,  पूिी वा िानकारी पत्र 
ररिपूवयक वझुाउने काययिाई सम्झन ुपछय ।  

(च)  “िायदाि” भन्नािे सम्पजिको यववरर् वा गन्िी गरेको संख्या िलनन े
व्यहोरा वा सम्पजिको फाँटवारी वा िगििाई सम्झन ुपदयछ ।  

(छ)  “िोयकएको” वा “िोयकए बिोजिि” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनकेो 
लनयििा िोयकए बिोजिि सम्झनपुछय । 

(ि)  “दरपीठ” भन्नािे न्याययक सलिलि सिि पेश हनु आएका कुनै 
कागिपत्रको सम्बन्ििा ररि नपगेु वा कानूनिे दिाय नहनुे वा निाग्न े
भएिा त्यसको पछालडपयट्ट सोको कारर् र अवस्था िनाइ अलिकारप्राप्त 
अलिकारीिे िेजखददने लनदेशन वा व्यहोरािाई सम्झनपुदयछ । 

(झ)  “नािेसी” भन्नािे कुनै व्यजिको नाि, थर र विन सिेिको यवस्ििृ 
यववरर् खिुाइएको व्यहोरािाई सम्झन ुपदयछ । 
(ञ)  “नालिश” भन्नािे कुनै यववादको यवषयिा दफा ८ बिोजिि ददएको 
उिरुी, लनवेदन वा यफराद सम्झन ुपछय .। 

(ट) “लनर्यय यकिाब” भन्नािे सलिलििे उिरुीिा गरेको लनर्ययको अलभिेख 
राख्नको िालग खडा गरेको उिरुीिा लनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यसको 
आिार िथा कारर्को संजिप्त उल्िेख भएको यकिाब सम्झनपुछय । 



खण्ड ५, संख्या १६, ४ फाल्गनु २०७८ 
 

4 
 

(ठ)  “पन्चकृलि िोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पजिको स्थिगि िथा 
स्थानीय अविोकन िूल्यांकन गरी यवक्री यविरर् हनुसक्न ेउजचि 
ठहराएर लनजश्चि गरेको िलु्यिाई सम्झनपुदयछ ।    

(ड)  “पेशी” भन्नािे न्याययक सलिलि सिि लनर्ययाथय पेश हनुे यववादहरुिा 
पिहरुिाईउपजस्थि गराइ सनुवुाइ गने काििाई सम्झनपुदयछ । 

(ढ)  “प्रलिबादी” भन्नािे बादीिे िसका उपर उिरुी दिाय गदयछ सो व्यजि 
वा संस्था सम्झन ुपछय । 

(र्)  “वकपत्र” भन्नािे यववाद सम्बन्ििा िानकार भई सािीको रुपिा 
व्यि गरेका कुरा िेजखन ेवा िेजखएको कागििाई सम्झनपुछय । 

(ि)  “बन्द ईििास” भन्नािे न्याययक सलिलि अन्िगयि लनरुपर् हनुे यववादहरु 
िध्येगोप्य प्रकुलिको यववाद भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलनयिा कायि 
गनयआवश्यक देजखएिा सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हनुेगरी प्रवन्ि 
गरीएको सनुवुाई कििाई सम्झनपुछय ।  

(थ) “बादी” भन्नािे कसै उपर सलिलि सिि उिरुी दिाय गने व्यजि वा 
संस्था सम्झनपुछय । 

(द) “िूल्िवी” भन्नािे न्याययक सलिलि अन्िगयि यवचारािीन िदु्धा अन्य 
अड्डा अदािििा सिेियवचारालिन भईरहेको  अवस्थािा न्याययक सलिलििे 
लनर्यय गदाय अन्य यवचारालिन िदु्धािा प्रभायवि हनु े देजखएिा प्रभाव पाने 
िदु्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभायवि हनुे िदु्दा स्थलगि गने काययिाई 
सम्झनपुछय ।  

(ि) “िगापाि” भन्नािे घरिग्गा र त्यससँग अन्िरलनयहि टहरा, बोट यवरुवा, 
खलु्िा िलिन र त्यसिा रहेका सबैखािे संरचना वा चचेको िग्गा, 
छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पूर्य अवयविाई सम्झनपुदयछ ।  
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(न) “सदरस्याहा” भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िगि कट्टा गरी 
आम्दानीिा वाध्ने काययिाई सम्झनपुछय ।  

(प) “सभा” भन्नािे केराबारी गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्झनपुछय । 
(फ) “सलिलि” भन्नािे न्याययक सलिलि सम्झनपुछय र सो शव्दिे स्थानीय 
सरकार संचािन ऐनको दफा ४८ को उपदफा (६) बिोजििको 
सलिलििाइय सिेि िनाउनेछ । 

(ब) िेिलििाप केन्र भन्नािे न्याययक सलिलिद्वारा स्थानीय सरकार 
संचािन ऐनको दफा ४९ को उपदफा १० बिोजिि िेिलििाप गराउन े
प्रयोिनका िालग खडा गररएको िेिलििाप केन्रिाई िनाउँछ भने वडा 
िेिलििाप केन्र भन्नािे केराबारी गाउँपालिका लभत्र िेिलििापका िालग 
स्थापना भएका न्याययक सलिलि िािहिका सम्बजन्िि वडा सदस्यको 
संयोिकत्विा स्थापना भएको वडा स्िरीय िेिलििाप केन्रहरुिाई सम्झन ु
पदयछ । 

(भ) "सािदुाययक िेिलििाप केन्र" भन्नािे िेिलििाप सम्बन्िी कायय गनय 
िेिलििाप पररषद्बाट स्वीकृलि प्राप्त गरी  केराबारी 
गाउँपालिकािा सजुचकृि भएको िेिलििाप केन्र सम्झन ुपछय ।  

(ि) "िेिलििाप" भन्नािे पिहरुिे िेिलििापकिायको सहयोगिा यववाद 
वा िदु्धाको लनरुपर् गनय अपनाइने प्रयक्रया  सम्झनपुछय। 

(य) "िेिलििापकिाय" भन्नािे पिहरुबीचको यववादिा िेिलििाप गनयको 
िालग उत्प्ररेरि गनय िेिलििाप सम्बन्िी प्रचलिि काननु बिोजिि सचुीकृि 
िेिलििापकिाय सम्झनपुछय । 

(र) “साि वसािी”  भन्नािे हरेक वषयको िालग छुट्टाछुटै्ट हनुे गरी प्रलिवषयको 
लनलिि स्थायी रुपिा िय गररएको शिय  सम्झनपुछय । 
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(ि) “स्थानीय ऐन” भन्नािे स्थानीय सभािे पास गरेका ऐनहरुिाई 
सम्झनपुछय । 

(व) "उिरुी प्रशासक" भन्नािे न्याययक सलिलिको सजचवाियिा रयह 
िोयकएको प्रशासलनक कायय गनयका िालग गाउँ काययपालिकािे िोकेको 
कियचारीिाई सम्झन ुपछय । 

(श) "संयविान" भन्नािे नेपािको संयविान सम्झन ुपछय । 

 

 

पररच्छेद-२ 

सलिलिको अलिकार 

 

३. उिरुीिा लनर्यय सम्बन्िी कािः- सलिलििा दिाय भएका उिरुी वा उिरुीको 
लनर्यय गने वा दिाय भएको नालिश वा उिरुीको कुनै व्यहोरािे िगि कट्टा 
गने अलिकार सलिलििाइय िात्र हनुेछ । 

 

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कािः- (१) दफा ३ िा उल्िेख भएको वा 
प्रचलिि कानूनिे सलिलि वा सलिलिको सदस्यिे नै गने भने्न व्यवस्था गरेको 
वा काययको प्रकृलििे सलिलि वा सलिलिको सदस्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको 
देजख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र त्यसरी 
निोयकएकोिा सलिलििे लनर्यय गरी िोकेको वा अलिकार प्रदान गरेको 
कियचारीिे गनुयपनेछ । 

 (२) िोयकएको शाखा प्रिखु वा िोयकएका अन्य कियचारीिे यस ऐन र 
प्रचलिि कानून बिोजिि िोयकएको काि गदाय सलिलिको संयोिक वा 
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सलिलििे िोकेको सदस्यको प्रत्यि लनदेशन, देखदेख र लनयन्त्रर्िा रही 
गनुयपनेछ  

 

५. यस ऐन बिोजिि कायययवलि अविम्बन गनुयपनेः- सलिलििे उिरुी वा 
उिरुीको कारवाही र यकनारा गदाय प्रचलिि र सम्बजन्िि संघीय कानूनिा 
स्पष्ट उल्िेख भए देजख बाहेक यस ऐन बिोजििको कायययवलि अविम्बन 
गनुयपनेछ । 

 

६. सलिलििे हेनेः- सलिलििाइय देहाय बिोजििको उिरुीहरूिा कारवाही र 
यकनारा गने अलिकार रहनेछः 

(क) स्थानीय सरकार संचािन ऐन -२०७४ को दफा ४७ अन्िगयिक्ो 
उिरुी, 

(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिकािा 
प्रयेषि उिरुी, 

(ग) संयविानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकि अलिकार अन्िगयि सभािे 
बनाएको कानून बिोजिि लनरूपर् हनुे गरी  

लसजियि उिरुी, िथा 
(घ) प्रचलिि कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन िोकेका उिरुीहरू । 

 

७. सलिलिको िते्रालिकारः- सलिलििे दफा ६ अन्िगयिका िध्ये देहाय 
बिोजििका उिरुीहरूिा िात्र िेत्रालिकार ग्रहर्गने िथा कारवाही यकनारा 
गनेछः 

(क) व्यजिको हकिा उिरुीका सबै पि गाउँपालिकाको भैगोलिक 
िेत्रालिकार लभत्र बसोबास गरररहेको, 
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(ख) प्रचलिि कानून र संयविानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अदािि वा 
न्यायािीकरर् वा लनकायको िेत्रालिकार  

लभत्र नरहेको, 
(ग) गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अदािि वा 
लनकायबाट िेिलििाप वा लििापत्रको िालग  

प्रयेषि गररएको, 
(घ) अचि सम्पजि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचि सम्पजि 
गाउँपालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यवषयवस्ि ुरहेकोिा सो घटना गाउँपालिकाको 
भैगोलिक िेत्र लभत्र घटेको । 

 

 

पररच्छेद-३ 

उिरुी िथा प्रलिवाद दिाय 
८. लबवाद दिाय गनेः- (१) कसै उपर लबवाद दिाय गदाय वा उिरुी चिाउँदा 

प्रचलिि कानून बिोजिि हकदैया पगेुको व्यजििे सलिलििे िोकेको 
शाखासिि उिरुी दिाय गनयसक्नेछ ।स्थालनय सरकार संचािन ऐन 
२०७४ को दफा ४७(१) र (२) अन्िगयिको दिाय हनु आएको उिरुी 
अनसूुची १८ (क) र (ख) बिोजििको छुट्टा छुटै्ट दिाय यकिाबिा सम्बजन्िि 
शाखािे दिाय गरी राख्न ुपनेछ । 

(२) िेिलििाप गने प्रयोिनका िालग काययपालिकाको परािशयिा न्याययक 
सलिलिद्वारा प्रत्येक वडािा कुनै १ िना वडा  सदस्यको 
संयोिकत्विा िेिलििाप केन्र  गठन गररनेछ । न्याययक सलिलिद्वारा 
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गठन गररएको िेिलििाप केन्रिा न्याययक सलिलििाई सम्बोिन गरी 
ररिपूवयक परेको उिरुी न्यययक सलिििा वा सम्बजन्िि वडाका 
 िेिलििाप केन्रिा सिेि दिाय गनय सयकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजिि उिरुी ददंदा यस ऐन िथा प्रचलिि कानून 
बिोजिि खिुाउन ुपने कुरा सबै खिुाइय िथा पयुायउन ुपने प्रयक्रया सबै 
परुागरी अनसूुची - २ बिोजििको ढाँचािा ददनपुनेछ । 

(४) प्रचलिि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उल्िेख 
भएको रहेछ भने सो सन्दभयिा आवश्यक  यववरर्  सिेि खिेुको हनुपुनेछ 
। 

(५)  कुनै यकलसिको िलिपूलिय भराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने 
अवस्थाको उिरुीको हकिा त्यस्िो िलिपूलिय वा बण्डा वा चिनको िालग 
सम्बजन्िि अचि सम्पजिको यववरर् खिेुको हनुपुनेछ । 

(६)  उपदफा (३) िा िेजखए देजख बाहेक उिरुीिा देहाय बिोजििको 
व्यहोरा सिेि खिुाउनपुनेछः 
 (क) बादीको नाि, थर, विन र लनिको बाबू र आिा, िथा 
थाहा भएसम्ि बािे र बज्यै को नाि; 

(ख) प्रलिबादीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनिको बाब ुर 
आिाको नाि, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको 
विन; 

 (ग) गाउँपालिकाको नाि सयहि सलिलिको नाि; 

 (घ) उिरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूर्य यववरर्; 
 (ङ) गाउँपालिकािे िोके अनसुारको दस्िरु बझुाएको रलसद वा 
लनस्सा; 
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 (च) सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी रहेको व्यहोरा र 
सम्बजन्िि कानून; 

 (छ) बादीिे दावी गरेको यवषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

 (ि) हदम्याद िाग्ने भएिा हदम्याद रहेको िथा हकदैया 
पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
 (झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्िि यवषय भएकोिा सो सम्पजि 
चि भए रहेको स्थान, अवस्था िथा अचि भए चारयकल्िा सयहिको सबै 
यववरर्  

(७) दफा ८ को उपदफा -२ बिोजििको िेिलििाप केन्रिा उिरुी दिाय 
गनय देहाय बिोजििको अवस्था भएिा िात्र दिाय गनय सयकनेछ – 

 (क) यववादका दवैु पि एकै वडािा बसोबास गरेको  वा  

 (ख) अचि सम्पजि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचि सम्पजि 
सम्बजन्िि वडाको भौगोलिक िेत्रलभत्र रहेको वा 
 (ग) कुनै घटनासँग सम्बजन्िि यवषयवस्ि ु भएिा सो घटना 
सम्बजन्िि वडाको भौगोलिक िेत्रलभत्र भएको हकिा िात्र उिरुी दिाय गनय 
सक्नेछ । 

(८)  वडा िेिलििाप केन्रको व्यवस्थापन गनय काययपालिकाको 
परािशयिा न्याययक सलिलििे वडा िेिलििाप केन्रको संयोिक िोक्नेछ 
भने वडा िेिलििाप केन्रिा उिरुी दिाय िगायि अन्य न्याययक काययगने 
कियचारीको  व्यवस्थापन काययपालिकािे गनुयपनेछ । 

(९) कसै उपर यववाद दिाय गदाय वा उिरुी चिाउदा प्रचलिि काननु 
बिोजिि हक दैया पगेुको व्यजििे िेिलििाप  केन्रिा  उिरुी दिाय 
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नगरी लसिै न्याययक सलिलििा उिरुी दिाय गनय कुनै बािा पयुायएको बािा 
िालनने छैन । 

(१०) वडा िेिलििाप केन्रको ब्यबस्थापन र सञ्चािन सम्बजन्िि वडा 
सलिलिको िािहििा वडा कायायियिे गनेछ । 

९. लबवाद दिाय गरी लनस्सा ददनःे- (१) सलिलििा दिाय भएको यववादिा 
उिरुी प्रशासकिे र िेिलििाप केन्रिा दिाय भएको यववादिा िोकीएको 
कियचारीिे दफा ८ बिोजिि प्राप्त उिरुी दिाय गरी बादी (प्रथि पि) 
िाइय िारेख िोयक अनसूुची-३ बिोजििको ढाँचािा लबवाद दिायको लनस्सा 
ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि िारेख ददन ु पने अवस्थािा िारेख िोक्दा 
अनसूुची - ४ बिोजििको ढाँचािा िारेख भपायइय खडा गरी सम्बजन्िि 
पिको दस्िखि गराइय लिलसि सािेि राख्नपुछय । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि 
लिलििा हनुे कायय सिेि उल्िेख गरी सम्बजन्िि पििाइय अनसूुची - 
५ बिोजििको ढाँचािा िारेख पचाय ददनपुनेछ । 

 

१०. उिरुी दरपीठ गनेः- (१) न्याययक सलिलििा उिरुी प्रशासकिे र 
वडा िेिलििाप केन्रिा भए िोकीएको कियचारीिे   दफा ८ 
बिोजिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया नपगेुको देजखए परुा गनुयपने 
देहायको प्रयक्रया परुा गरी अथवाखिुाउनपुने देहायको व्यहोरा खिुाइ 
ल्याउन ुभने्न व्यहोरा िेजख ७ ददनको सिय िोयक िथा लबवाद दिाय 
गनय नलिल्ने भए सो को कारर् सयहिको व्यहोरा िनाइय दरपीठ गरेर 
बादीिाइय उिरुी यफिाय ददनपुनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोजिि प्रयक्रया नपगेुको भलन दरपीठ गरी यफिाय गरेको 
उिरुीिा दरपीठिा उल्िेख भए बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी ७ ददनलभत्र 
ल्याएिा दिाय गररददनपुछय । 

(३) उपदफा (१) बिोजििको दरपीठ आदेश उपर जचि नबझु्ने पििे 
सो आदेश भएको लिलििे ३ ददन लभत्र       उि आदेशको यवरूद्मा 
न्याययक सलिलि सिि लनवेदन ददन सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बिोजिि ददएको लनवेदन व्यहोरा िनालसब देजखए 
सलिलििे उपदफा (१) बिोजििको दरपीठ बदर गरी लबवाद दिाय 
गनय आदेश ददन सक्नछे । 

(५) उपदफा (४) बिोजिि आदेश भएिा उिरुी प्रशासक वा िोकीएको 
कियचारीिे त्यस्िो लबवाद दिाय गरी अरू प्रयक्रया परुा गनुयपनेछ । 

 

११. दिाय गनय नहनुःे- उिरुी प्रशासकिे दफा ८ बिोजिि पेश भएको 
उिरुीिा देहाय बिोजििको व्यहोरा दठक भए नभएको िाँच गरी दिाय 
गनय नलिल्ने देजखएिा दफा १० बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी दरपीठ 
गनुयपनेछः 

 (क) प्रचलिि कानूनिा हदम्याद िोयकएकोिा हदम्याद वा म्याद लभत्र 
उिरुी परेनपरेको; 

 (ख) प्रचलिि कानून बिोजिि सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिरुी 
रहेनरहेको; 

 (ग) काननु बिोजिि िाग्ने दस्िरु दाजखि भएनभएको; 
 (घ) कुनै सम्पजि वा अलिकारसँग सम्बजन्िि यवषयिा यववाद लनरूपर् 
गनुयपने यवषय उिरुीिा सिावेश रहेकोिा त्यस्िो सम्पजि वा अलिकार 
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यवषयिा उिरुी गनय बादीको हक स्थायपि भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा 
सो प्रिार्  रहे नरहेको; 

 (ङ) उि यवषयिा उिरुी गने हकदैया बादीिाइय रहेनरहेको; िथा 
 (च) लिखििा परुा गनुयपने अन्य ररि पगेुनपगेुको । 

 

१२.  दोहोरो दिाय गनय नहनुःे- (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
िापलन प्रचलिि कानून बिोजिि सलिलि वा अन्य कुनै अदािि वा 
लनकायिा कुनै पििे उिरुी गरी सलिलि वा उि अदािि वा लनकायबाट 
उिरुीिा उल्िेख भएको यवषयिा प्रिार् बजुझ वा नबजुझ यववाद लनरुपर् 
भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उिरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा 
सोयह यवषयिा सलिलििे उिरुी दिाय गनय र कारवाही गनय हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि दिाय गनय नलिल्ने उिरुी भिुवश दिाय भएकोिा 
सो व्यहोरा िानकारी भएपलछ उिरुी 

         िनुसकैु अवस्थािा रहेको भए पलन सलिलििे उिरुी खारेि गनुयपनेछ 
। 

 

१३. उिरुी साथ लिखि प्रिार्को सक्कि पेश गनुयपनेः- उिरुी साथ पेश गनुय 
पने प्रत्येक लिखि प्रिार्को सक्कि र कजम्ििा एक प्रलि नक्कि उिरुी 
साथै पेश गनुयपनेछ र उिरुी प्रशासकिे त्यस्िो लिखििा कुनै कैयफयि 
िनाउन ुपने भए सो िनाइ सो प्रिार् सम्बजन्िि लिलसििा राख्नछे । 

 

१४.  उिरुी िथा प्रलिवाद दिाय दस्िरुः- (१) प्रचलिि कानूनिा लबवाद दिाय 
दस्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोजिि िथा दस्िरु निोयकएकोिा एकसय 
रूपैयाँ बझुाउन ुपनेछ । 
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 (२) प्रचलिि कानूनिा प्रलिवाद दिाय दस्िरु निाग्ने भनेकोिा बाहेक 
एकसय रूपैयाँ प्रलिवाद दिाय दस्िरु िाग्नेछ । 

 

१५.  प्रलिवाद पेश गनुयपनेः- (१) प्रलिवादीिे दफा २० बिोजिि म्याद वा 
सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद वा सूचनािा िोयकएको सियावलि लभत्र उिरुी 
प्रशासक वा वडाको हकिा िोकीएको कियचारी सिि आफै वा वारेस 
िाफय ि लिजखि प्रलिवाद दिाय गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्रलिवाद पेश गदाय प्रलिबादीिे भएको प्रिार् 
िथा कागिािका प्रलिलियप साथै संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

(६) प्रलिवादीिे लिजखि प्रलिउिरको ब्यहोरा ददँदा अनसूुची-६ बिोजििको 
ढाँचािा ददनपुनेछ । 

 

१६.  प्रलिवाद िाचँ गनेः- (१) उिरुी प्रशासकिे वा वडाको हकिा 
िोकीएको कियचारीिे दफा १५ बिोजिि पेश भएको  प्रलिवाद िाचँ 
गरी कानून बिोजििको ररि पगेुको िथा म्याद लभत्र पेश भएको देजखए 
दिाय गरी सलिलि सिि पेश हनुे गरी लिलसििा सािेि गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि प्रलिवाद दिाय हनुे भएिा उिरुी प्रशासकिे 
प्रलिबादीिाइय बादी लििानको िारेख िोक्नपुनेछ  

 (३) िालथ िनुसकैु कुरा उल्िेख भए पलन उिरुी प्रशासकिे गने भलनएको 
सम्पूर्य काि वडािा दिाय हनुे उिरुी िथा प्रलिउिरको हकिा सम्बजन्िि 
वडािा िोकीएको कियचारीिे गनेछ । 

 



खण्ड ५, संख्या १६, ४ फाल्गनु २०७८ 
 

15 
 

१७.  लिखििा परुागनुय पने सािान्य ररिः- (१) प्रचलिि कानून कानून िथा 
यस ऐनिा अन्यत्र िेजखए देजख बाहेक सलिलि सिि दिाय गनय ल्याएका 
उिरुी िथा प्रलिवादिा देहाय बिोजििको ररि सिेि परुा गनुयपनेछः 

(क) ए फोर साइिको नेपािी कागििा बायाँ िफय  पाँच सेजन्टलिटर, पयहिो 
पषृ्ठिा शीरिफय  दश सेजन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टलिटर 
छोडेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बजिस हरफिा नबढाइय कागिको एकािफय  
िात्र िेजखएको; 

(ख) लिखि दिाय गनय ल्याउने प्रत्येक व्यजििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर 
पछुारिा छोटकरी दस्िखि गरी अजन्िि पषृ्ठको  अन्त्यिा िेखात्िक 
िथा ल्याप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीिे लिखि ियार गरेको भए लनििे पयहिो पषृ्ठको 
बायाँ िफय  लनिको कानून व्यवसायी दिाय प्रिार्पत्र नम्बर, नाि र कानून 
व्यवसायीको यकलसि खिुाइय दस्िखि गरेको; िथा 

(घ) लिखिको अजन्िि प्रकरर्िा यस लिखििा िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो 
छ, झटु्ठा ठहरे कानून बिोजिि सहुिँा बझुाउँिा भने्न उल्िेख गरी सो 
िलुन लिखि दिाय गनय ल्याएको वषय, ियहना र गिे िथा वार खिुाइय लिखि 
दिाय गनय ल्याउने व्यजििे दस्िखि गरेको । िर ब्यहोरा पयुायई पेश 
भएको लिखि लिनिाइ यो उपदफािे बािा पारेको िालनने छैन ।  

(२) लिखििा यवषयहरू क्रिबध्द रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय संयलिि र 
ियायददि भाषािा िेजखएको हनुपुनेछ ।  

(३) लिखिको पेटबोलििा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरर् र 
व्यजिको नाि, थर, ठेगाना िथा अन्य यववरर् स्पष्ट  खिेुको 
हनुपुनेछ । 
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(४) लिखि दिाय गनय ल्याउने वा सलिलििा कुनै कागि गनय आउनिेे लनिको 
नाि, थर र विन खिेुको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुयपछय 
। 

 

१८.  नक्कि पेश गनुयपनेः- उिरुी वा प्रलिवाद दिाय गनय ल्याउनेिे यवपिीको 
िालग उिरुी िथा प्रलिवादको नक्कि िथा सम्िग्न लिखि प्रिार्हरूको 
नक्कि साथै पेश गनुयपछय । 

 

१९. उिरुी वा प्रलिवाद संशोिनः- पििे सलिलििा दिाय भइसकेको लिखििा 
िेखाइ वा टाइप वा िरुर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन लनवेदन ददन 
सक्नेछ । 

(१) लिखि दिाय गनय ल्याउने पििे सलिलििा दिाय भइसकेको लिखििा 
िेखाइ वा टाइप वा िरुर्को सािान्य त्रटुी सच्याउन लनवेदन ददन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको लनवेदनिा िाग बिोजिि सच्याउँदा दावी 
िथा प्रलिवादिा गरीएको िाग वा दावीिा ििुभिु पििा फरक 
नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोिन िाग गरेको देखेिा उिरुी 
प्रशासकिे सो बिोजिि सच्याउन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि संशोिन भएिा  सो को िानकारी उिरुीको 
अको पििाइय ददनपुनेछ । 

 
पररच्छेद-४ 

म्याद िािेिी िथा िारेख 
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२०.  म्याद सूचना िािेि गनेः- (१) उिरुी प्रशासकिे दफा ९ बिोजिि 
लबवाद दिाय भएपलछ बयढिा दइुय ददन लभत्र प्रलिबादीका नाििा प्रचलिि 
कानूनिा म्याद िोयकएको भए सोयह बिोजिि र निोयकएको भए पन्र 
ददनको म्याद ददइय सम्बजन्िि वडा कायायिय िाफय ि उि म्याद वा 
सूचना िािेि गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि म्याद वा सूचना िािेि गदाय दफा ९ 
बिोजििको उिरुी िथा उि उिरुी साथ पेश भएको  प्रिार् 
कागिको प्रलिलिपी सिेि संिग्न गरी पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन एक भन्दा 
बयढ प्रलिबादीिाइय म्याद ददनपुदाय प्रिार् कागिको नक्कि कुनै 
एकिना ििु प्रलिबादीिाइय पठाइय बाँयकको म्यादिा प्रिार् कागिको 
नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा िेजख 
पठाउनपुनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्याद वडा कायायियिे बयढिा 
लिन ददन लभत्र िािेि गरी िािेिीको व्यहोरा खिुाइय सलिलििा 
पठाउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोजिि म्याद िािेि हनु नसकेिा देहाय बिोजििको 
यवद्यिुीय िाध्यि वा पलत्रकािा सूचना  

प्रकाशन गरेर म्याद िािेि गनुयपनेछः 
(क) म्याद िािेि गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इयिेि वा अन्य 

कुनै अलभिेख हनु सक्ने यवद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो 
िाध्यिबाट; 
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(ख) प्रलिबादीिे म्याद िािेिी भएको िानकारी पाउन सक्न ेिनालसब 
आिार छ भने्न देजखएिा सलिलिको लनर्ययबाट कुनै स्थानीय दैलनक 
पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय एफ.एि. रेलडयो वा 
स्थानीय टेलिलभिनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद िािेि गराउँदा म्याद िािेि 
हनु सक्ने िनालसब कारर् देजखएिा सलिलिको आदेशबाट त्यस्िो 
सरकारी लनकाय िाफय ि । 

(७) यस ऐन बिोजिि म्याद सचुना िारी गनुयपदाय अनसूुची- ७ बिोजििको 
ढाँचािा िारी गनुयपनेछ । 

 
२१. रोहवरिा राख्नपुनेः- यस ऐन बिोजिि वडा कायायिय िाफय ि िािेि 
गररएको म्यादिा सम्बजन्िि वडाको अध्यि वा सदस्य िथा कजम्ििा 
दइुयिना स्थानीय भिादिी रोहवरिा राख्नपुनेछ । 

 
२२.  ररि बेरीि िाचँ गनेः- (१) उिरुी प्रशासकिे म्याद िािेिीको प्रलिवेदन 

प्राप्त भएपलछ रीिपूवयकको िािेि भएको छ वा छैन िाँच गरी आवश्यक 
भए सम्बजन्िि वडा सजचवको प्रलिवेदन सिेि लिइय रीिपूवयकको देजखए 
लिलसि सािेि राजख िथा बेरीिको देजखए बदर गरी पनुः म्याद िािेि 
गनय िगाइय िािेिी प्रलि लिलसि सािेि राख्नपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि िाँच गदाय सम्बजन्िि कियचारीिे बदलनयि 
राजख काययगरेको देजखए उिरुी प्रशासकिे सो  

       व्यहोरा खिुाइय सलिलि सिि प्रलिवेदन पेश गनुयपनेछ । 
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(१)  उपदफा (२) बिोजििको प्रलिवेदनको व्यहोरा उपयिु देजखए 
सलिलििे सम्बजन्िि कियचारी उपर कारवाहीको  

िालग काययपालिका सिि िेजख पठाउन सक्नेछ । 

 

२३.  िारेखिा राख्नपुनेः- (१) उिरुी प्रशासकिे दफा ९ बिोजिि लबवाद दिाय 
गरेपलछ उिरुीकिायिाइय र दफा १६ बिोजिि प्रलिवाद दिाय गरेपलछ 
प्रलिबादीिाइय िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछय । 

(२) उिरुीका पिहरूिाइय िारेख िोक्दा िारेख िोयकएको ददन गररने 
कािको व्यहोरा िारेख भपायइय िथा िारेख पचायिा खिुाइय उिरुीका सबै 
पििाइय एकै लििानको लिलि िथा सिय उल्िेख गरी एकै लििानको 
िारेख िोक्नपुछय । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाजिर 
नभए पलन िोयकएको कायय सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा 
हाजिर भएको पििाइय िारेख िोयक सियिा हाजिर नभइय पलछ हाजिर 
हनुे पििाइय अजघ हाजिर भइय िारेख िाने पिसँग एकै लििान हनुेगरी 
िारेख िोक्नपुछय । 

(४)  यस दफा बिोजिि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका 
पिहरूिाइय साथै राजख सलिलििे उिरुीको कारवायह गनुयपछय । 

(५) उपदफा (४) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िोयकएको 
िारेखिा कुनै पि उपजस्थि नभए पलन सलिलििे लबवादको यवषयिा 
कारवाही गनय बािा पनेछैन । 
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२४.  सलिलिको लनर्यय बिोजिि हनुःे- सलिलििे म्याद िािेिी सम्बन्ििा 
प्रचलिि कानून िथा यस ऐनिा िेजखए देजख बाहेकको यवषयिा आवश्यक 
प्रयक्रया लनिायरर् गनय सक्नछे । 

 

 

 

पररच्छेद-५ 

सनुवाइय िथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 
 

२५.  प्रारजम्भक सनुवाइयः- (१) िेिलििापबाट लबवाद लनरुपर् हनु नसकी 
सलिलििा आएका लबवाद प्रलिवाद दिाय वा बयान वा सो सरहको कुनै 
कायय भएपलछ सनुवाइयको िालग पेश भएको लबवादिा उपिब्ि प्रिार्का 
आिारिा ित्काि लनर्यय गनय सयकन ेभएिा सलिलििे लबवाद पेश भएको 
पयहिो सनुवाइयिा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

(२) सलिलि सिि पेश भएको लबवादिा उपदफा (१) बिोजिि ित्काि 
लनर्यय गनय सयकने नदेजखएिा सलिलििे देहाय बिोजििको आदेश गनय 
सक्नेछः- 

(क) लबवादिा िखु नलििेको कुरािा यकीन गनय प्रिार् 
बझु्ने वा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) लबवादिा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश 
गनय िगाउने वा सम्बजन्िि लनकायबाट िाग गने आदेश 
गने; 

(ग) िेिलििापका सम्बन्ििा लबवादका पिहरूसगँ 
छिफि गने; िथा 
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(घ) लबवादका पि उपजस्थि भएिा सनुवुाइको िालग िारेख 
िथा पेजशको सिय िालिका लनिायरर् गने । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सलिलििे 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) 
बिोजििको उिरुीिा िेिलििापको िालग पठाउने आदेश गनुयपनेछ 
। 

 

२६.  प्रिार् दाजखि गनेः- बादी वा प्रलिबादीिे कुनै नयाँ प्रिार् पेश गनय 
अनिुलि िाग गरी लनवेदन पेश गरेिा उिरुी प्रशासकिे सोयह ददन लिन 
सक्नेछ । 

 

२७.  लिखि िाचँ गनेः- (१) सलिलििे उिरुीिा पेश भएको कुनै लिखिको 
सत्यिा परीिर् गनय रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञिाइय िाँच गराउन िरूरी 
देखेिा सो लिखििाइय असत्य भने्न पिबाट परीिर् दस्िरु दाजखि गनय 
िगाइय रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट लिखि िाँच गराउन सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बिोजिि िाँच गदाय िनालसब िायफकको सिय 
िोयक आदेश गनुयपनेछ र सिय लभत्र िाँच सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भव 
व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

        (३) उपदफा (१) बिोजिि िाचँ गदाय लिखि असत्य ठहरीएिा 
लिखि सत्य रहेको भने्न पिबाट िागेको दस्िरु असिु गरी उपदफा (१) 
बिोजिि दस्िरु दाजखि गने पििाइय भराइयददनपुछय । 
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२८.  सािी बझु्नःे- (१) सलिलिबाट सािी बझु्ने आदेश गदाय सािी बझु्ने ददन 
िोयक आदेश गनुयपनेछ । सािी राख्दा बढीिा ५ िना राख्न ुपने ।
  

 (२) उपदफा (१) बिोजिि आदेश भएपलछ उिरुी प्रशासकिे उिरुीको 
पििाइय आदेशिा उल्िेख भएको लिलििा  

       सािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

 (३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको ददनिा आफ्नो सािी सलिलि सिि 
उपजस्थि गराउन ुसम्बजन्िि पिको दाययत्व  

 हनुेछ  

 
२९.  सलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउनःे- (१) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु 

कुरा िेजखएको भए िापलन नाबािक वा अशि वा वधृ्दवृध्दा पि 
रहेको उिरुीिा सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको ददन 
उपजस्थि नभएको वा उपजस्थि नगराइएको सािीिाइय सलिलििे म्याद 
िोयक सलिलिको िफय बाट जझकाइय बकपत्र गराउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि सािी जझकाउँदा बकपत्र हनु ेिारेख िोयक 
म्याद िारी गनुयपनेछ र उिरुीका पिहरूिाइय सिेि सोयह लििानको 
िारेख िोक्नपुनेछ । 

 

३०.  सािी बकपत्र गराउनःे- (१) उिरुी प्रशासकिे प्रशासकिे सािी 
बकपत्रको िालग िोयकएको ददन पिहरूसँग लनिहरूिे उपजस्थि गराउन 
ल्याएका साजिको नािाविी लिइय सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ । 
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(२) सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको ददन उिरुीका सबै 
पििे सािी उपजस्थि गराउन ल्याएको भए कायायिय खलु्नासाथ िथा 
कुनै पििे सािी उपजस्थि गराउन नल्याएको भए ददनको बाह्र बिेपलछ 
सलिलििे उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

 

३१.  बन्देि गनय सक्नःे- (१) सािीको बकपत्र गराउँदा उिरुीको 
यवषयवस्ि ुभन्दा प्रकारको िथा सािी वा उिरुीको पििाइय अपिालनि 
गने वा जझझ्याउने वा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सलिलिबाट सोलिने छैन । 

(२) नाबािक वा वृध्द वा असि वा लबरािीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस्िो 
उिरुीिा कुनै पिको उपजस्थलि वा अन्य कुनै िनालसब कारर्िे 
सािीिाइय बकपत्र गनय अनजुचि दबाव परेको वा पने प्रबि सम्भावना 
रहेको छ भने्न सलिलििाइय िागेिा सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि 
उपजस्थलििाइय बन्देि गरी लनििे सािीिे नदेख्न ेगरी िात्र उपजस्थि 
हनु आदेश गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि आदेश गरेिा सािीिे नदेख्न े गरी पि 
उपजस्थि हनुे व्यवस्था लििाउने दाययत्व सलिलिको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बिोजिि गदाय सलिलििे उिरुीसँग सम्बजन्िि 
आवश्यक प्रश्न ियार गरी सलिलिको िफय बाट बकपत्र गराउन सक्नछे 
। 

 

३२.  पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेः- (१) उिरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता 
शकु्रवार अगािी हप्ताको िालग पेशी िोयकएको लबवादहरूको साप्तायहक 
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पेशी सूची िथा िोयकएको ददन उि ददनको िालग पेशी िोयकएका 
लबवादहरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको सूची संयोिकिे र लनिको अनपुजस्थलििा 
लनििे जिम्िेवारी िोकेको सलिलिको सदस्यिे प्रिाजर्ि गनुयपनेछ । 

 

 
३३.  दैलनक पेशी सूचीः- (१) उिरुी प्रशासकिे दफा ३२ बिोजििको 

साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका लबवादहरूको िोयकएको ददनको पेशी 
सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउन ुपनेछ िथा 
एक प्रलि सलिलिका सदस्यहरूिाइय उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको सूचीिा लबवादहरू उल्िेख गदाय लबवाद 
दिायको आिारिा देहायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउन ुपनेछः- 

 (क) नाबािक पि भएको लबवाद; 

 (ख) शारररीक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको लबवाद; 

 (ग) सिरी वषय उिेर परुा भएको वृध्द वा वृध्दा पि भएको लबवाद; 
िथा 

 (घ) लबवाद दिायको क्रिानसुार पयहिे दिाय भएको लबवाद । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि पेशी सूची ियार गदाय िलु्िवीबाट िागेका 
िथा सवोच्च अदािि, उच्च अदािि िथा जिल्िा अदाििबाट पनुः 
इन्साफको िालग प्राप्त भइय दिाय भएको लबवादको हकिा शरुूिा सलिलििा 
दिाय भएको लिलििाइय नै दिाय लिलि िालन क्रि लनिायरर् गनुयपनेछ । 

(१) उपदफा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सलिलििे लबवादको 
सनुवाइय र कारवाही िथा यकनारा गनुयपनेछ । 
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३४. उिरुी प्रशासकको जिम्िेवारी हनुःे-  पेशी सूचीिा चढेका लबवादहरू 
कायायिय खिेुको एक घण्टा लभत्र सलिलि सिि सनुवाइयको िालग पेश 
गने िथा उि ददनको िोयकएको कायय सयकए पलछ सलिलिबाट यफिाय 
बजुझलिइय सरुजिि राख्न ेजिम्िेवारी उिरुी प्रशासकको हनुछे । 

 

३५.  प्रिार् सनुाउन सक्नःे- सलिलििे दफा २५ बिोजिि िोयकएको 
िारेखको ददन उपजस्थि सबै पििाइय अको पििे पेश गरेको प्रिार् एवि ्
कागिाि देखाइय पयढबाँची सनुाइय सो बारेिा अको पिको कुनै कथन 
रहेको भए लिजखि बयान गराइय लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ । 

 

३६.  लबवादको सनुवाइय गनेः- (१) सलिलििे दवैु पिको कुरा सनुी 
लनिहरूको लबवादको सनुवाइय िथा लनर्यय गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजििको सनुवाइय िथा लनर्यय गदाय पिहरूको 
रोहवरिा गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजिि लबवादको सनुवाइय गदाय इििास कायि गरी 
सनुवाइय गनय िनालसव देजखएिा सोही अनसुार गनय सक्नछे । 

िर दबैु पिको भनाइ िथा जियकर सनु्निाइ उपदफा ३ अनसुारको 
इििास कायि गनय बािा हनुे छैन । 

 

३७.  बन्द इििासको गठन गनयसक्न:े- (१) सलिलििे ियहिा िथा 
बािबालिका सिावेश रहेको िथा आवश्यक देखेको अन्य लबवादको 
सनुवाइयको िालग बन्द इििास कायि गरी सनुवाइय गनय सक्नेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोजििको बन्द इििासिा लबवादका पि िथा अन्य 
सरोकारवािा बाहेक अन्य व्यजििाइय  

         इििासिा प्रवेश गनय नपाउने गरी बन्द इििासको गठन गनुयपनेछ 
। 

(२) बन्द इििासबाट हेररने लबवादको काि कारवाही, यपडीिको नाि 
थर ठेगाना िगायिका यवषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

 

३८.  बन्द इििास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाः- (१) बन्द इििासबाट 
हेररएका लबवादहरूको कागिािको प्रलिलियप बादी, प्रलिवादद र लनिको 
यहििा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ि 
गराउनहुुँदैन । 

 (२) उपदफा (१) बिोजििको लबवादको िथ्य खिुाइय कुनै सिाचार कुनै 
पत्रपलत्रकािा संप्रषेर् हनुददनहुुँदैन । 

 (३) उपदफा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सलिलििे पिको 
गोपलनयिा िथा यहििा प्रलिकुि प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रषेर् गनय 
भने कुनै बािा पनेछैन । 

 

३९.  थप प्रिार् बझु्नःे- लबवादको सनुवाइयको क्रििा लबवादको कुनै पिको 
अनरुोििा वा लबवाद सनुवाइयको क्रििा सलिलि आफैिे थप प्रिार् बझु्नपुने 
देखेिा उिरुीका पिहरूिाइय थप प्रिार् पेश गनय पेश गने िारेख िोयक 
आदेश गनयसक्नेछ । 

 

४०.  स्वाथय बाजझएको लबवाद हेनय नहनुःे- (१) सलिलिको सदस्यिे देहायका 
लबवादको कारवाही र यकनारािा संिग्न हनुहुुँदैनः- 



खण्ड ५, संख्या १६, ४ फाल्गनु २०७८ 
 

27 
 

  (क) आफ्नो वा नजिकको नािेदारको हक यहि वा सरोकार 
रहेको लबवाद; 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपदफाको प्रयोिनको िालग "नजिकको 
नािेदार" भन्नािे अपिुािी पदाय कानून बिोजिि अपिुािी प्राप्त गनय 
सक्ने प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा, िाइि,ु सानीआिा, 
ठूिीआिा, सानोबबुा, ठूिोबाबू, पलि वा पत्नी िफय का सासू, ससरुा, 
फूप,ु फूपाि,ु सािा, िेठान, सािी, दददी, बयहनी, लभनाि,ु बयहनी 
 ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो 
नािाका व्यजिको एकासगोििा रहेको पररवारको सदस्य 
सम्झनपुछय । 

  (ख) लनििे अन्य कुनै हैलसयििा गरेको कुनै कायय वा लनि 
संिग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश रहेको कुनै लबवाद; 

 (ग) कुनै यवषयिा लनििे लबवाद चल्न े वा नचल्ने यवषयको 
छिफििा सहभालग भइय कुनै राय ददएको भए सो  यवषय 
सिावेश रहेको लबवाद; वा 

 (घ) अन्य कुनै कारर्िे आिारभिू रूपिा लनि र लनिको 
एकाघरसंगोिका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथय  बाजझएको 
लबवाद । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको कुनै अवस्था देजखएिा िनु सदस्यको 
त्यस्िो अवस्था पछय उि सदस्यिे लबवाद हेनय नहनुे कारर् खिुाइय 
आदेश गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा (१) को प्रलिकुि हनुे गरी कुनै सदस्यिे कुनै लबवादको 
कारवायह र यकनारािा सहभालग हनु िागेिा लबवादको कुनै पििे आवश्यक 
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प्रिार् सयहि लबवादको कारवायह यकनारा नगनय लनवेदन ददन सक्नछे  र 
सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४८ 
(५) अनसुार हनुेछ । 

(४)  उपदफा (३) अनसुार लबवाद लनरुपर् हनु नसक्ने अवस्थािा 
स्थानीय ऐनको दफा ४८ (६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको 
सभािे िोकेको सलिलििे काि कारवायह र यकनारािा गनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बिोजिि गदाय सभािे लबवादका पिहरूिाइय सोयह 
उपदफा बिोजिि गदठि सलिलिबाट लबवादको कारवायह यकनारा 
हनुे कुराको िानकारी गराइय उि सलिलि सिि उपजस्थि हनु 
पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेद-६ 

लनर्यय र अन्य आदेश 

 

४१.  लनर्यय गनुयपनेः- (१) सलिलििे सनुवाइयको िालग पेश भएको लबवाद 
हेदाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने बाँयक नरयह लबवाद यकनारा गने अवस्था रहेको 
देजखएिा सोयह पेशीिा लबवादिा लनर्यय गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय 
यकिाबिा िेजख सलिलििा उपजस्थि सदस्यहरू सबैिे  दस्िखि 
गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजिि गरीएको लनर्ययको दफा ४२ र अन्य प्रचलिि 
कानून बिोजिि खिुाउनपुने यववरर् खिेुको पूर्य  पाठ लनर्यय भएको 
लिलििे बयढिा साि ददन लभत्र ियार गरी लिलसि सािेि राख्नपुछय ।
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(४) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सियाभाव 
अथवा अन्य कुनै िनालसब कारर्िे गदाय सोयह ददन लबवाद लनर्यय गनय 
नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुनै ददनको िालग अको पेशी िारेख 
िोक्नपुनेछ । 

 

४२.  लनर्ययिा खिुाउनपुनेः-  

(१)  सलिलििे दफा ४१ बिोजिि गरेको लनर्ययको पूर्यपाठिा यस दफा 
बिोजििका कुराहरू खिुाइय अनसूुची- ८ बिोजििको ढाचँािा ियार 
गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि पूर्यपाठ ियार गदाय बादीदाबी िथा 
प्रलिबादीको जियकर, लनर्यय गनुयपने देजखएको यवषय, दवैु पिबाट पेश 
भएको प्रिार्का कुराहरू सिेिको यवषय खिुाउनपुनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा उल्िेख भए देजख बाहेक पूर्यपाठिा देहायका 
कुराहरू सिेि खिुाउनपुनेछः- 
 (क) िथ्यको ब्यहोरा; 
  (ख) लबवादको कुनै पििे कानून व्यवसायी राखेको भएिा 

लनििे पेश गरेको बहस नोट िथा बहसिा   उठाइएका 
ििु यवषयहरु; 

 (ग) लनर्यय गनयको िालग आिार लिइएको प्रिार्का साथै दवैु 
पिबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको      यवश्लषेर्; 

(घ) लनर्यय कायायन्वयन गनयको िालग गनुयपने यवषयहरूको 
लसिलसिेवार उल्िेखन सयहिको िपलसि खण्ड; र 
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  (ङ) लनर्यय उपर पनुरावेदन िाग्ने भएिा पनुरावेदन िाग्न े
जिल्िा अदाििको नाि र के कलि ददनलभत्र  
 पनुरावेदन गनुयपने हो सो सिेि ।  

(४) उपदफा २ िथा ३ िा उल्िेख भएदेजख बाहेक देहायका कुराहरु 
सिेि लनर्ययिा खिुाउन सक्नेछः- 
 (क) सािी वा सियलिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या वा अविम्बन गरेको भए सो 
निीरको यववरर् र लबवादिा उि निीरको लसध्दान्ि के 
कुन आिारिा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुनभएको हो 
भने्न कारर् सयहिको यवश्लषेर्; 

(ग)   लनर्ययबाट कसैिाइय कुनै कुरा ददनभुराउनपुने भएको भए 
कसिाइय के कलि भराइयददनपुने हो सोको यववरर्; र 

(घ)    लबवादको क्रििा कुनै िािसािान वा प्रिार्को रुपिा 
केयह वस्ि ुसलिलि सिि पेश भएको भए सो िािसािान 
वा वस्िकुो हकिा के गने हो भने्न यवषय । 

 
४३.  प्रारजम्भक सनुवाइयिा लनर्यय हनुसक्नःे- (१) सलिलििे पयहिो सनुवाइयको 

िालग पेश भएको अवस्थािा नै लबवादिा थप प्रिार् बजुझरहनपुने अवस्था 
नरहेको देखेिा पयहिो सनुवुाईिा नै उपदफा २ बिोजिि आदेश गनय  
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको लनर्यय िते्रालिकारको अभाव रहेको 
कारर्िे भएको अवस्थािा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अदािि वा 
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स्थानीय िह वा अन्य लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सम्बजन्िि 
पििाइय िानकारी ददन ुपनेछ । 

 

४४.  लनर्यय संशोिनः-  (१) सलिलि सिि लबवादको पि वा कुनै 
सरोकारवािािे लबवादको लनर्ययिा भएको कुनै िेखाइयको त्रटुी संशोिन 
गरीपाउन जियकर लिइय लनर्ययको िानकारी भएको पैंलिस ददन लभत्र लनवेदन 
ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको लनवेदन परी सलिलििे हेदाय सािान्य त्रटुी 
भएको र संशोिनबाट लनर्ययको िूि आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे देखेिा 
छुटै्ट पचाय खडा गरी लनवेदन बिोजिि लनर्यय संशोिन गने आदेश 
ददनसक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोजििको आदेश िूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपिा 
लिइनेछ । 

 

४५.  लनर्ययिा हेरफेर गनय नहनुःे- (१) सलिलिका सदस्य अथवा अरु कसैिे 
पलन सलिलिका सदस्यहरुको दस्िखि भैसकेपलछ लनर्ययिा कुनै प्रकारको 
थपघट वा केरिेट गनय हुँदैन । 

(३) कसैिे उपदफा (१) बिोजिि को कसरु गरेिा त्यस्िा कियचारीिाइय 
आवश्यक कारवाहीको िालग सम्बजन्िि लनकायिा  िेजख 
पठाउनपुनेछ ।  

 

४६.  लनर्यय भएपलछ गनुयपने कारवायहः- 
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(१) उिरुी प्रशासकिे सलिलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय यकिाबिा 
सलिलिका सदस्यहरु सबैको दस्िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिाब र 
लिलसि जिम्िा लिनपुछय । 

 (२) यस ऐन बिोजिि लनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपलछ सबै सदस्यको 
दस्िखि भैसकेपलछ उिरुी प्रशासकिे लनर्ययको कायायन्यवय गनयका िालग 
ित्काि गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको िागी 
पठाउनपुछय । 

 

४७.  लनर्यय गनयपने अवलिः- (१) सलिलििे प्रलिवाद दाजखि भएको वा बयान 
गनुयपनेिा प्रलिबादीको बयान भएको लिलििे िथा प्रलिवाद दाजखि नभएको 
वा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्याद भिुान भएको लिलििे नब्बे ददनलभत्र 
लबवादको अजन्िि लनर्यय गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजििको सियावलि गर्ना गदाय िेिलििापको िालग 
पठाइयएको लबवादको हकिा िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको सिय 
कटाइय अवलि गर्ना गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन लबवादिा बझु्नपुने 
प्रिार् िथा परुा गनुयपने प्रयक्रया बाँयक  

नरही लबवाद लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र ददनलभत्र 
अजन्िि लनर्यय गनुयपनेछ । 

  

४८  अन्िररि संरिर्ात्िक आदेश िारी गनय सयकनःे- स्थानीय सरकार 
संचािन ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड "क" देजख "ङ" 
सम्ि उल्िेजखि यवषयिा ित्काि अन्िररि संरिर्ात्िक आदेश िारी गनय 
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सयकने छ ।यस्िो आदेश िारी गदाय लनवेदकिे पेश गरेको कागिाि¸ 
लनिको अवस्था र वस्िगुि पररजस्थलिको प्रारजम्भक छानयवन गरी ित्काि 
आदेश नगरे लनवेदकिाई पनय सक्न े नकारात्िक प्रभावको िलु्याङ्कन 
गनयपछय ।न्याययक सलिलििे िारी गने अन्िररि संरिर्ात्क देश अनसूुची-
९ िा उल्िेख गरे विोजिि हनुेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

सलिलिको सजचवािय 

 

४९ सलिलिको सजचवाियः- (१) सलिलिको काययसम्पादनिाइय सहजिकरर्ा गनय 
एक सजचवािय रहने छ । 

 (२) उपदफा (१) विोजििको सजचवाियिा काययपालिकािे 
आवश्यिाअनसुार उिरुी प्रशासक, अलभिेख प्रशासक िथा अन्य 
कियचारीहरुको व्यवस्था गनय सक्नछे । सजचवाियको काययसम्पादनिाइय 
व्यवजस्थि गनय सजचवािय अन्िगयि उिरुी शाखा/ फाटँ िथा अलभिेख 
शाखा/फाँट रहन सक्नेछ । 

 

५० उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकारः-  यस ऐनिा अन्यत्र उल्िेख 
भए देजख बाहेक उिरुी प्रशासकको काि,  कियव्य र अलिकार देहाय 
बिोजिि हनुेछः 
 (क) पेश भएका उिरुी, प्रलिवाद र अन्य लिखिहरु िाँच गरी रीि पगेुको 

भए कानून बिोजिि िाग्न ेदस्िरु लिइय दिाय गने र दिाय गनय नलिल्ने भए 
कारर् िनाइय दरपीठ गने; 
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 (ख) यववादिा प्रिार्को िालग पेश भएका नक्कि कागििाइय सक्किसगँ 
लभडाइय दठक देजखएिा प्रिाजर्ि गने र लिलसि सािेि  राख्न े िथा 
सक्कििा केयह कैयफयि देजखएिा सो िनाइय सम्बजन्िि पिको सयहछाप 
गराइय राख्न;े 

 (ग) पेश भएका लिखि साथ संिग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागिाि 
छ वा छैन भए ठीक छ वा छैन िाँच्ने; 

 (घ) सलिलिको आदेशिे जझकाउनपुने प्रलिबादी, सािी वा अन्य व्यजिको 
नाििा म्याद िारी गने; 

 (ङ) यववादका पििाइय िारेख वा पेशी िारेख िोक्ने; 
 (च) सलिलि सिि पेश हनुपुने लनवेदन दिाय गरी आदेशको िालग सलिलि 

सिि पेश गने; 

 (छ) कानून बिोजिि वारेस लिने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने लनवेदन लिइय 
आवश्यक कारवाही गने; 

 (ि) सलिलिबाट भएको आदेश कायायन्वयन गने गराउने; 
 (झ) सलिलििा पेश वा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्ने, भपायइय गने िगायिका 

काययहरु गने; 

 (ञ) आवश्यकिानसुार सलिलिको िफय बाट पत्राचार गने; 

 (ट) सलिलिको आदेशिे िािेि गनुयपने म्याद िािेि गनेगराउने, िािेि 
भएको म्यादको िािेिी िाँची रीिपूवयकको नभए पनुः िारी गने िथा अन्य 
अदािि वा लनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपालिका/नगरपालिकािे िािेि 
गररददनपुने म्याद िािेि गने गराउने; 

 (ठ) लनर्यय यकिाब र उिरुीको लिलसि जिम्िा लिने; 
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 (ड) सलिलििा दिाय भएका यववाद िथा लनवेदन िगायिका कागिािको 
अलभिेख ियार गने र िालसक वा वायषयक प्रलिवेदन पेश गनुयपने लनकाय 
सिि प्रलिवेदन ियार गरी संयोिकबाट प्रिाजर्ि गराइय सम्बजन्िि 
लनकायिा पठाउने; 

 (ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिरुीका लिलसििा रहेका कागिािको रीिपूवयक 
नक्कि ददन;े 

 (र्) जिल्िा अदािििा पनुरावेदन िाग्ने गरी लनर्यय भएका यववादिा 
पनुरावेदन म्याद िारी गरी िािेि गनेगराउने; 

 (ि) अदािि वा अन्य कुनै लनकायिा यववादको लिलसि वा कुनै कागिाि 
पठाउनपुने भएिा सलिलििाइय िानकारी गराइय  लिलसि वा कागिाि 
पठाउन ेिथा यफिाय प्राप्त भएपलछ कानून बिोजिि सरुजिि राख्न ेव्यवस्था 
लििाउन;े 

 (थ)  पेश भएका लनवेदन िगायिका कागिाििा सलिलिबाट आदेश हनुपुने 
वा लनकासा लिनपुनेिा सलिलि सिि पेश गने । 

 (द) वडािा दिाय भएका उिरुी/ प्रलिवाद एवं सो सम्बजन्ि भएका िेिलििाप 
िगायिका काि कारवाहीको वडा िेिलििाप केन्र संग सिन्वय गरी सो 
को अलभिेख सिेि राख्न े। 

 

५१ अलभिेख प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकारः-  यस ऐनिा अन्यत्र 
उल्िेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको काि, कियव्य र अलिकार देहाय 
बिोजिि हनुेछः 
 (क) लनर्यय कायायन्वयन सम्बन्िीः- 
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 (१) लनर्यय बिोजिि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा ददिाइयभराइय ददनपुने 
िगायिका लनर्यय कायायन्वयनका िालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनर्यय 
कायायन्वयनको अलभिेख राखी कानून बिोजिि यववरर् पठाउनपुने 
लनकायहरुिा यववरर् पठाउन;े 

 (२) लनर्यय कायायन्वयनको क्रििा लनवेदन ददएका पिहरुको वारेस 
लिन,े सकार गराउने, गजु्रकेो िारेख थिाउने  िगायिका काययहरु 
गने; 

 (३) सलिलिको आदेशिे रोक्का भएको वा अरु कुनै अदािि वा 
लनकायबाट रोक्का भै आएको िायिेथा अन्य अड्डा  अदािििा 
दाजखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

 (४) लनर्यय बिोजिि लििाि गने िगायिका अन्य कुनै काि गनुयपने 
भए सो सिेि गने; िथा 

 (५) िेजखए देजख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्वयनको क्रििा 
गनुयपने भएिा सलिलि सिि पेश गरी आदेश बिोजिि गने । 

 (ख) अलभिेख संरिर् सम्बन्िीः- 

 (१) अलभिेख शाखाको रेखदेख गरी लनर्यय भएका लिलसि सरुजिि 
राख्न ेर कानून बिोजिि सडाउनेपने कागिहरु सडाउन ुपनेभए सडाउन े
। 

 (२) लनर्यय भएका लिलसिहरुिा कागिाि िाँच गरी दरुुस्ि रहेनरहेको 
हेने र लिलसि कानून बिोजिि गरी दरुुस्ि अवस्थािा राख्न े। 

 (३) कानून बिोजिि सडाउन ेकागिको यववरर् ियार गरी सो यववरर् 
सरुजिि रहने व्यवस्था गने । 
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 (४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख 
राख्न ेर आवश्यकिानसुार यववरर् ियार गने;  

 (५) कुनै अदािि वा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि वा कुनै 
कागिाि िाग भै आएिा ररिपूवयक पठाउने र  यफिाय प्राप्त 
भएपलछ रीिपूवयक गरी सरुजिि राख्न े। 

(६) अलभिेख प्रशासकको व्यवस्था नभएको अवस्थािा अलभिेख 
प्रशासकिे गने काि¸ कियव्य र अलिकारको कायय प्रिखु प्रशासकीय 
अलिकृििे िोकेको कियचारीिे गने । 

 

 

५२. उिरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको काि कारबाही उपरको 
लनवेदनः- (१) यस ऐन बिोजिि उिरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकिे 
गरेको न्याययक काि कारवाही उपर जचि नबझु्ने पििे सो काि कारवाही 
भएको पाँच ददनलभत्र सलिलि सिि लनवेदन ददन सक्नेछ । 

 (२) सलिलििे उपदफा (१) बिोजिि पेश भएको लनवेदन उपर सनुवुाइय 
गरी लनवेदन पेश भएको बयढिा साि ददन लभत्र  लनवेदन उपरको 
कारवायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपदफा (१) 
बिोजििको लनवेदन उपर आदेश वा लनर्यय  गनुयपूवय केयह बझु्नपुने 
भए सो बझेुर िात्र लनर्यय वा आदेश गनुयपनेछ । 

 

 

पररच्छेद-८ 

िेिलििाप सम्बन्िी व्यवस्था 
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५३. लििापत्र गराउनःे- (१) सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजिि लििापत्र 
हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीिा लििापत्र गराउन   सक्नेछ । 

 (२) यववादका पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची-१० बिोजििको 
ढाँचािा लनवेदन ददएिा सलिलििे उिरुीिा लििापत्र गराउन उपयिु देखेिा 
लििापत्र गराइददनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोजिि पिहरूिे ददएको लनवेदनको व्यहोरा सलिलििे 
दवैु पििाइय सनुाइय त्यसको िििव र पररर्ािसिेि सम्झाइय 
पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्ििा सहिलि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोजिि सनुाउँदा पिहरूिे लििापत्र गनय िञु्जर गरेिा 
सलिलििे पिहरूको लनवेदनिा उल्िेख  भएको व्यहोरा बिोजििको 
लििापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजििको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबाँची 
सनुाइय लििापत्र गनय िञु्जर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइय सलिलिका 
सदस्यहरूिे लििापत्र कागि अनसूुची-११ बिोजििको ढाँचािा 
प्रिाजर्ि गरी एक प्रलि सलिलििे अलभिेखको िालग लिलसििा 
राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रलि बादी िथा प्रलिबादीिाइय ददनपुनेछ । 

   

५४ िेिलििाप गराउन सक्नःे- (१) सलिलििे प्रचलिि कानून बिोजिि 
लििापत्र गनय लिल्ने उिरुीिा पिहरूबीच िेिलििाप गराउन सक्नछे । 

 (२) पिहरूिे िनुसकैु िहिा यवचारािीन रहेको प्रचलिि कानूनिे 
िेिलििापको िाध्यिबाट सिािान गनय सयकने यववादिा यववादका 
पििे संयिु रूपिा सलिलि सिि लनवेदन ददन सक्नेछन ्। 
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 (३) उपदफा (२) बिोजिि लनवेदन ददएकोिा िेिलििापबाट उिरुीको 
लनरुपर् हनु उपयिु देजखएिा सलिलििे त्यस्िो  उिरुी िेिलििापको 
िाध्यिबाट लनरुपर् गनय िेिलििाप केन्रिा िेखी पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बिोजििको आदेशपलछ िेिलििाप सम्बन्िी 
कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच िेिलििाप   गराइयददनपुनेछ 
। 

  (५) दफा-८ को उपदफा २ बिोजिि िेिलििाप केन्रिा दिाय भएको 
उिरुीको हकिा सम्बजन्िि िेिलििाप केन्रबाट िेिलििापको 
िाध्यिद्वारा पिहरुबीच िेिलििाप गराउन ुपनेछ । िेिलििाप केन्रबाट 
न्याययक सलिलि सिि  पिहरुबीच भएको लििापत्र प्रिाजर्ि गनय आएिा 
सलिलििे लििापत्र प्रिाजर्ि गरीददन ुपनेछ । 

(६) िेिलििाप केन्रिा दिाय भएका यववादको अलभिेख सम्बजन्िि 
िेिलििाप केन्रिा सरुजिि राख्न ु पनेछ साथै त्यस्िो यववादको 
अलभिेखको प्रलिलिपी वडा अध्यिबाट प्रिाजर्ि गराई न्याययक 
सलिलििा िालसक रुपिा पेश गनुय पनेछ । 

(७) ररिपवुयक िेिलििाप केन्रिा दिाय भएको यववाद लििापत्र भएपलन वा 
नभएपलन पिहरुिाई िारेख िोकी बढीिा २ ियहना लभत्र प्रलिवेदन 
सयहिको सम्पूर्य लिजशि कागिाि न्याययक सलिलििा पठाउन ुपनेछ 
। सो लिजशि प्राप्त भएपलछ यववादका पि न्याययक सलिलििा हाँजिर 
भएिा वा हाँजिर नभई म्याद नघाई बसेिा सिेि न्याययक सलिलििे 
काननु बिोजिि िोकीएको प्रकृया अनसुारको कायय गनुय पनेछ । 

(८) न्याययक सलिलििा दिाय भएका यववाद िेिलििाप गराउनका िालग 
सलिलििे िेिलििाप केन्रिा पठाई िेिलििाप गराउन सक्नेछ । 
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 (९) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोजिि हनुेछ । 

 

५५  उिरुी लनर्यय गनेः- (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि िेिलििापको 
िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपर् गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको 
िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूिाइय उिरुीको 
पेशी िारेख िोयक कानून बिोजिि कारवाही गरी सनुवाइय िथा लनर्यय 
गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको 
दफा ४७ को उपदफा (२) बिोजििको  उिरुीिा िेिलििाप वा 
लििापत्र हनु नसकेिा सलिलििे अलिकार िेत्र रहेको अदािििा िान े
भलन  सनुाइयददनपुनेछ ।सक्कि लिजशि कागिाि सिेि सम्बजन्िि 
अदािििा पठाई ददन ुपनेछ । 

 

५६ िेिलििाप वा लििापत्र हनु नसक्नःे-यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु 
कुरा िेजखएको भए िापलन कुनै उिरुीिा लििापत्र गराउँदा उिरुीको 
प्रकृलि वा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भइय चिेको 
कुनै यववाद वा सावयिलनक िथा सरकारी सम्पजि वा यहििा असर पने 
देजखएिा सलिलििे त्यस्िो यववादिा लििापत्र गराउनछैेन ।िर त्यस्िो 
असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गनय चाहेिा 
भने लििापत्र गराइयददनपुनेछ  

 

५७       िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेः- (१) सलिलििे सलिलि सिि 
सनुवाइयको िालग पेश भएको उिरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने सम्भावना 
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रहेको देखेिा पिहरूिाइय िेिलििापको िालग िारेख िोक्न सक्नछे 
। 

 (२) उपदफा (१) बिोजििको िारेखको ददन सलिलििे यववादका पि 
िथा यवपि, उपजस्थि भएसम्ि पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य 
व्यजि सिेि उपजस्थि गराइय िेिलििापको िालग छिफि गराइय 
पिहरूको बीचिा सहिलि भएिा  सहिलि भए बिोजिि लििापत्र 
कागि ियार गनय िगाइय लििापत्र गराइयददनपुनेछ । 

 (३) उिरुीिा िोयकएको म्यादिा सलिलि सिि उपजस्थि नभएको वा 
उपजस्थि भएर पलन िारेख गिुारी यववादिा िारेखिा नरहेको पि अथवा 
यववादिा पि कायि नभएको भए िापलन यववादको पेटबोिीबाट उिरुीको 
पि कायि हनुे देजखएको व्यजि सिेि िेिलििापको िालग उपजस्थि 
भएिा सलिलििे िेिलििाप गराइय लििापत्रको कागि गराइयददनपुनेछ । 

 

५८  प्रारजम्भक सनुवाइय पूवय िेिलििापः- (१) उिरुी प्रशासकिे प्रारजम्भक 
सनुवाइयको िालग सलिलि सिि उिरुी पेश हनुपूुवय उिरुीिा 
िेिलििाप हनुसक्ने अवस्था देजखएिा वा पिहरूिे सो व्यहोराको 
लनवेदन लिइय आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागि ियार गरी 
सलिलि सिि पेश गनयसक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि गदाय लििापत्रिा अजन्िि सहिलि निटेुको 
भए िापलन पिहरू िेिलििापको िालग  प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा 
उिरुी प्रशासकिे पिहरूको लनवेदन लिइय उिरुीिा िेिलििापको िालग 
 िेिलििापकिाय सिि पठाउने आदेशको िालग सलिलि सिि पेश 
गनयसक्नेछ । 
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५९  िेिलििापकिायको सूची ियार गनेः- (१) सलिलििे िेिलििापको कायय 
गराउनको िालग देहाय बिोजििको योग्यिा  पगेुको व्यजिहरूको 
यववरर् खिुाइय सम्भायवि िेिलििापकिायको सूची ियार गनेछः 

  (क) कजम्ििा १० किा उजिर्य गरेको¸ 
  (ख) कुनै रािनीलिक दिसिा सयक्रय नरहेको  
  (ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

  (घ)  िेिलििापकिायको ४८ घण्टा िालिि लिएका र 
िेिलििापकिायको कायय गनय इच्छुक रहेको । 

  (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

  (च)  िाथी योग्यिािा िनु सकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन 
िालिि लिइ हाि काि गरररहेकाको हकिा   लनििाइ 
लनरन्िरिा ददन सयकने । 

 (२) िेिलििापकिायको सूची ियार गरेपलछ सलिलििे सूची सभासिि पेश 
गरी अनिुोदन गराउनपुनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोजिि सूची अनिुोदन भएपलछ सलिलििे सावयिलनक 
िानकारीको िालग सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ िथा िेिलििापको िालग 
पठाउँदा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

 

६०  िेिलििापकिायको सूची अद्यावलिक गनेः- (१) सलिलििे दफा ५९ 
बिोजिि ियार भएको सूची प्रत्येक वषय अद्यावलिक गनुयपनेछ । 

 (२) प्रत्येक वषय अद्यावलिक गरेको िेिलििापकिायको सूची सलिलििे 
सभाबाट अनिुोदन गराउनपुनेछ । 
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(३) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजिि िेिलििापकिायको सूचीिा 
सूचीकृि हनु योग्यिा पगेुको व्यजििे सलिलि सिि  सूचीकृि 
गररपाउनको िालग अनसूुची-१२ बिोजििको ढाँचािा लनवेदन ददनसक्नछे 
। 

 
६१  िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउनःे- (१) सलिलििे दफा ६० बिोजिि 

िेिलििापकिायको सूची अद्यावलिक गदाय देहायको अवस्थाका 
िेिलििापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनेछः- 
 (क) लनिको ितृ्य ुभएिा; 
 (ख) लनििे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न लनवेदन 
ददएिा; 
 (ग) लनििे नैलिक पिन देजखने फौिदारी अलभयोगिा सिाय 
पाएिा; 
 (घ) लनि कुनै िेिलििाप सम्बन्िी संस्थासँग सम्बध्द रहेकोिा 
सो संस्था खारेि वा यवघटन भएिा; र 

 (ङ) सलिलििे दफा ६७ को उपदफा (२) बिोजिि लनििाइय 
सूचीबाट हटाउने लनर्यय गरेिा । 

 (च)  पालिका बायहर बसाइँसराइ गरर गएिा । 

 (छ) न्याययक सलिलििे सचुीकरर् अद्यावलिक आह्वान गदाय 
सचुीकृि हनु नआएिा । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका 
िेिलििापकिायहरूको नािाविी सलिलििे सावयिलनक सूचनाको िालग 
 प्रकाशन गनुयपनेछ । 
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६२  िेिलििापको िालग सियावलि िोक्नःे- 

(१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि िेिलििाको िालग िेिलििापिा पठाउँदा 
बयढिा ३ (लिन) ियहनासम्िको सिय िोकी पठाउनेछ । 

 (२) िेिलििापको िालग पठाउँदा सािान्यियाः वयढिा लिन िनाबाट 
िेिलििाप गराउने गरी िोक्नपुनेछ । 

   

६३  िेिलििापकिायको छनौटः- (१) यववादका पिहरु सहिि भएिा १ िना 
िात्र िेिलििापकिाय छनौट गनय सक्नेछ । 

(२) सहिि नभएिा पिहरुिे रोिेको १/१ िना िेिलििापकिाय छनौट 
हनुेछन ्। 

(३) उपदफा २ बिोजििको अवस्थािा सलिलििे आवश्यक ठानेिा थप 
१ िना िेिलििापकिाय छनौट गरीददन सक्नछे  

 (४) उिरुीका सबै पिको सहिलििा िेिलििापकिायको सूचीिा नरहेको 
यस ऐन बिोजिि िेिलििापकिाय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा 
संस्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया अगाडी बढाउन सहिि भै लिजखि लनवेदन 
ददएिा सलिलििे त्यस्िो व्यजि वा संस्थािाइय िेिलििापकिाय 
िोयकददनपुनेछ । 

 

६४  िेिलििापकिायको पररवियनः- (१) सलिलििे देहायको अवस्था परर 
पिहरूिे लनवेदन ददएको अवस्थािा िेिलििापकिाय  पररवियन 
गररददनपुनेछः- 

(क) दफा ६१ बिोजिि िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउने अवस्था 
भएिा; 



खण्ड ५, संख्या १६, ४ फाल्गनु २०७८ 
 

45 
 

(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिलििा िेिलििापकिाय हेरफेर गनय 
िञ्जुर भएिा; 
(ग)यववादको कुनै पििे िेिलििापकिाय प्रलि अयवश्वास रहेको लिजखि 
िानकारी गराएिा; 
(घ) कुनै कारर्िे िेिलििापकिायिे िेिलििापिा सहभागी भैरहन 
नसक्ने िनाएिा; 
(ङ) यववादको यवषयवस्ििुा िेिलििापकिायको कुनै स्वाथय रहेको 
िेिलििापकिायिे िानकारी गराएिा वा कुनै  स्रोिबाट सलिलि सिि 
िानकारी भएिा; िथा 
(च) िेिलििापकिायिे िेिलििापकिायको हैलसयििे काययगदाय दफा 
६७ िथा अन्य प्रचलिि कानून बिोजिि पािन गनुयपने आचरर् पािन 
नगरेिा । 

(२) िेिलििापकिाय पररवियनको कारर्िे िोयकएको सियिा 
िेिलििापको कायय सम्पन्न हनु नसक्ने भएिा सलिलििे बयढिा एक ियहना 
सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ । 

 

६५  िेिलििापको िालग पठाउँदा गने प्रयक्रयाः- (१) सलिलििे कुनै उिरुी 
िेिलििापको िालग िेिलििापकिाय सिि पठाउँदा पिहरूिाइय 
िेिलििापकिायको सम्पकय  उपिब्ि गराइय िेिलििापकिाय सिि उपजस्थि 
हनुे िारेख िोयक देहाय  बिोजििको कागि साथै राजख िेजखपठाउनपुनेछः 
 (क) उिरुीको सारसंिेप वा िखु्य िखु्य कागिािको प्रलिलिपी; 
 (ख) उिरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपिब्ि 
भएसम्ि टेलिफोन नम्बर, इयिेि, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय  यववरर्; िथा 
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 (ग) िेिलििाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

(२) िेिलििापकिायिे सलिलि सिि िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको 
नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) िेिलििापको िालग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि ददन लभत्र 
उिरुीको पिहरू सलिलि सिि उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन 
िेिलििापकिायिे िोयकएको सिय अगावै उिरुी सलिलि  सिि यफिाय 
पठाउने लनर्यय गरेिा सो लनर्ययको िानकारी भएको साि ददन लभत्र 
पिहरूिाइय सलिलि सिि  उपजस्थि  हनुेगरी पठाउनपुनेछ 
। 

 

६६  िेिलििापिा अविम्बन गनुयपने प्रयक्रयाः- (१) सलिलििे पिहरूको 
सहिलििा िेिलििापको िालग छिफि गने िथा अन्य कायय गने 
स्थानको छनौट गरी पि िथा िेिलििापकिायिाइय सोको िानकारी 
उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

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

(२) पिहरूिाइय उपदफा (१) बिोजिि िेिलििापकिायिे िोकेको स्थानिा 
िोयकएको सियिा उपजस्थि हनुे दाययत्व रहनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोजििको दाययत्व पिहरूिे परुा नगरेिा 
िेिलििापकिायिे िेिलििापको प्रयक्रया बन्द गरी  सलिलििाइय 
सोको लिजखि िानकारी गराइय उिरुीको कागिाि यफिाय पठाउनसक्नछे 
। 
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 (४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकिायिे पिहरूबीचिा सहिकिायको 
भलूिका गनेछ र उि भलूिका लनवायह गने  क्रििा लनििे पिहरू 
बाहेक देहायका व्यजिहरूसगँ सिेि एकि वा सािूयहक वािाय गनयसक्नेछः 

(क) यववादको यवषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पििे रोिेको 
व्यजि; िथा 

(ख) यववादको यवषयवस्िकुो बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय 
भरभिादिी । 

(५) िेिलििापकिायिे पिहरूको सहिलििा पिहरूसँग देहाय बिोजिि 
वािाय गनयसक्नेछः 

(क) पिहरूसँग एकि एकान्िवािाय; िथा 
(ख) टेलिफोन वािाय, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट 

वािायिाप । 
(६) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहनुेगरी पिहरूको 
सहिलििा िेिलििापकिायिे िेिलििापको  कायययवलि लनिायरर् 
गनयसक्नेछ । 

 

६७  िेिलििापकिायको आचरर्ः- (१) िेिलििापकिायिे देहाय बिोजििको 
आचरर् पािन गनुयपनेछः- 

(क) िेिलििाप सम्बन्िी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख्न ेवा राखेको देजखन े
कुनै आचरर् वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुनै पििाइय डर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप 
गराउन नहनुे; 
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(घ) यववाद कायि रहेको अवस्थािा यववादको कुनै पिसँग आलथयक 
कारोबारिा सँिग्न नहनुे; 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्ििा बनेको प्रचलिि कानून िथा अन्य स्थायपि 
िान्यिा यवपरीि आचरर् गनय नहनुे; 

(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानिनक, सदभावपूर्य र 
सबै पिप्रलि सिान व्यवहार कायि गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको यवषयवस्िकुो 
गोपनीयिा कायि राख्न;े िथा 

(ि) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा 
वस्ि ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ वा लनि  प्रयक्रयाबाट अिग 
भएपलछ सम्बजन्िि पििाइय सरुजिि यफिाय गने । 

 (२) सलिलििे कुनै िेिलििापकिायिे उपदफा (१) बिोजििको आचरर् 
पािना नगरेको उिरुी परी वा सो यवषयिा  स्वयं िानकारी प्राप्त 
गरी छानयवन गदाय व्यहोरा दठक देजखए त्यस्िो िेिलििापकिायिाइय 
िेिलििापकिायको  सूचीबाट हटाउनछे । 

 

६८  लिखि ियारी र लििापत्रः- (१) िेिलििापकिायिे पिहरुसँगको छिफि 
पश्चाि िेिलििापको िालग दवैु पि सहिि भएकोिा लििापत्र गराइय 
सहिलि भएको यवषयवस्ि ु बिोजििको लििापत्रको लिखि ियार गरर 
सलिलि सिि पठाउनपुनेछ । 

 

   

६९  िेिलििाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारवाहीः- (१) िेिलििापकिायिे 
पिहरु बीचिा िेिलििाप हनु नसकेिा सो व्यहोरा खिुाइय अनसुजुच 
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१३ बिोजििको ढाँचािा  प्रलिवेदन ियार गरी यववादका सबै कागिाि 
सयहि सलिलििा यफिाय पठाउनपुनेछ । 

(१) उपदफा (१) बिोजिि गदाय िेिलििापकिायिे पिहरुिाइय सलिलि 
सिि हािीर हनु िान े बयढिा साि ददनको म्याद  िोयक 
पठाउनपुनेछ । 

 

 

७०  िेिलििाप नभएको उिरुीिा लनर्यय गनुयपनेः- (१) स्थानीय सरकार 
संचािन ऐनको दफा ४७ (१) को यववादिा सलिलििे िेिलििापको 
िालग पठाएको उिरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसयक 
िेिलििापकिायको प्रलिवेदन सयहि सलिलििा प्राप्त हनु आएिा कानून 
बिोजिि कारवाही गरी लनर्यय गनुयपछय । 

  (२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन देहाय 
बिोजििको उिरुीिा अलिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अदािि वा 
लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सनुाइय पठाइयददनपुछय र लिजशि कागि 
सिेि अदािि वा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

 (क) स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(२) बिोजििको यववादिा; िथा 
 (ख) कुनै अदािि वा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रयेषि 
भएको यववादिा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बिोजििको यववादिा सम्बजन्िि 
अदािि वा लनकायिा पठाउँदा हाजिर हनु िान ेिारेख िोकी पठाउन ेिथा 
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लिलसि सिेि नक्कि खडा गरी अलभिेख राजख सक्कि लिलसि िाग 
भइआएिा सम्बजन्िि अदािि वा लनकायिा पठाउनपुनेछ । 

 

७१  िेिलििाप दस्िरु िथा िेिलििापकिाय व्यबस्थापन:- 

(१) यववादका पिहरु सहिि भई लििापत्र भईसके पश्चाि यववादका 
पिहरुिे िनही रु. २५०।– का दरिे रािश्व िम्िा गरी 
न्याययक सलिलििा भौचर/ रलसदको नक्कि दाजखिा गनुय पनेछ । 

(२) वादी वा प्रलिवादी पििा १/१ भन्दा वढी वादी वा प्रलिवादी 
रहेको खण्डिा लििापत्र दस्िरु वापि िनही रु. २५०।– रािश्व 
दाजखिा गनुय पनेछ । 

(३) आलथयक अभावका कारर् लििापत्र दस्िरु बझुाउन नसक्ने बादी 
वा प्रलिवादीिे न्याययक सलिलि सिि लनवेदन ददएिा सलिलििे छुट 
वा लिनाहा गररददन सक्ने छ । 

(४) िेिलििापकिायहरुिे लिलसिको लििापत्र गराए वापि खािा, 
यािायाि िथा सञ्चार आदी खचय सलिलिको परािशयिा 
काययपालिकािे िोके बिोजिि हनुेछ । 

 

७२  सािदुाययक िेिलििाप सम्बजन्ि:- (१) प्रचलिि काननु बिोजिि 
िेिलििाप सम्बजन्ि कायय गनय िेिलििाप पररषदबाट स्वीकृि प्राप्त संस्थािे 
केराबारी  गाउँपालिकाको अनिुलि लिई िेिलििाप केन्र खोल्न सक्नेछन 
।यस्िा िेिलििाप केन्रिा दिाय भएका यववाद लििापत्र भई न्याययक 
सलिलि सिि पिहरु लििापत्र प्रिाजर्ि गरी िाग्न आएिा सलिलििे 
लििापत्र प्रिाजर्ि गररददन सक्नेछ।  
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(२) सािदुाययक िेिलििाप केन्रिा दिाय भएका यववादको अलभिेखको 
प्रलिलिपी सम्बजन्िि वडा अध्यिद्वारा प्रिाजर्ि गराई िालसक रुपिा 
न्याययक सलिलि सिि पेश गनुयपने छ । यसरी सािदुाययक िेलिलििाप 
केद्नबाट लििापत्र भएका यववािको हकिा िेिलििाप दस्िरु दफा ७१ 
बिोजिि हनुेछ ।  

(३) िेिलििापका िालग खडा भएका सािदुाययक संस्थाहरुिे प्रचलिि 
काननुको अलिनिा रही आफ्नो छुटै्ट कायययवलि ियार गरी अविम्बन गनय 
सक्नेछन । 

 

पररच्छेद-९ 

लनर्यय कायायन्वयन सम्बन्िी व्यवस्था 
 

७३  सजचवाियको जिम्िेवारीः- काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनदेशनिा 
रयह सलिलिको लनर्यय कायायन्वयन गने गराउन ेसम्बन्िी सम्पूर्य काययको 
रेखदेख गने जिम्िेवारी वहन गनुयपनेछ । 

७४  सहयोग गनुयपनेः-(१) गाउँ कापायलिकाको कायायिय िथा सो अन्िगयिका 
सबै वडा कायायिय िथा अन्य कायायियिे यस ऐन िथा प्रचलिि कानून 
बिोजिि सलिलििे गरेको लनर्यय बिोजिि व्यजि वा संस्था वा अन्य 
कसैसँग असिु गनुयपने िरीवाना वा अन्य रकि असिुउपर गनय सहयोग 
गनुयपनेछ । 

(२) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बिोजिि सलिलििे असूि गनयपने 
िरीवाना, लबगो वा अन्य कुनै प्रकारको रकि असिु उपर नभइय 
उपदफा (१) िा उल्िेख भए बिोजििका कायायियहरुिे कुनै 
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लसफाररश वा कुनै सेवा उपिब्ि गराउँदा सलिलििे िोकेको त्यस्िो 
बाँयक असिु भएपलछ िात्र िाग भएको सेवा वा कायय गररददन ुपनेछ। 

 

७५  असिुउपर गनेः- (१) अलभिेख प्रशासक वा िोकीएको कियचारीिे 
सलिलिको लनर्यय बिोजिि कुनै पिसँग िरीवाना वा लबगो वा अन्य कुनै 
प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएिा सो पििे िरीवाना लिनय बझुाउन 
ल्याएिा बजुझ सदरस्याहा गरी िरीवानाको िगि कट्टा गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि असिुउपर नभएिा िगि राखी सम्बजन्िि 
पिको नाि नािेसी िथा िरीवाना रकि  सिेिको यववरर् 
गाउँकाययपालिकाको कायायियका साथै सबै वडा कायायियिा सिेि 
अलभिेखको िालग पठाउनपुनेछ । 

 (३) सम्बजन्िि कायायियहरुिे उपदफा (२) बिोजिि िेजख आएिा त्यस्िो 
पिसँग िरीवाना रकि असिुउपर गरी  अलभिेख शाखािा सदरस्याहा 
गनय पठाउनपुनेछ । 

 
७६  भरीभराउ गनेः- (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय 

बिोजिि कुनै पििे राखेको दस्िरु, वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै 
पिबाट भराइयपाउने भएिा भराइयपाउने पििे भरीददनपुने पिको त्यस्िो 
रकि भराइयददनपुने स्रोि खिुाइय  अनसूुची-१४ बिोजििको ढाँचािा लनवेदन 
ददनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि लनवेदन ददँदा यथासम्भव नगद रहेको बैँक 
खािा वा कुनै सहकारी वा बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा 
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लििाि लबक्री गरी असिुउपर गनुयपने अवस्था भएिा कुनै अचि 
सम्पजिको व्यहोरा खिुाइय लनवेदन ददनपुनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोजििको लनवेदनिा दफा ७८ बिोजििको यववरर् 
खिुाइय लनवेदन ददनपुनेछ । 

 

७७  चिनचिाइयददनःे- (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि गरेको कुनै लनर्यय 
बिोजिि कुनै सम्पजि वा अलिकार वा कुनै यवषयवस्ि ुवा सेवा वा अन्य 
कुनै यवषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्यस्िो चिन पाउन ेयवषयको 
यववरर् खिुाइय अलभिेख प्रशासक सिि अनसूुची-१५ को ढाँचािा लनवेदन 
ददनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि लनवेदन परेिा अलभिेख प्रशासकिे लनर्यय 
बिोजििको यवषयको चिन चिाइयददनपुनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोजििको लनवेदन ददँदा चिन चिाउनपुने सम्पजिको 
दफा ७८ बिोजििको यववरर् खिुाउनपुनेछ । 

 

७८  सम्पजिको यववरर् खिुाउनपुनेः- भररभराउ गनय वा चिनचिाइ पाउनको 
िालग लनवेदन ददन ेयववादको पििे लनवेदनिा सम्पजिको यववरर् उल्िेख 
गदाय देहाय बिोजििको यववरर् खिुाउनपुनेछः- 

  (क) अचि सम्पजिको यववरर्:- 

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

  

 (३) घर रहेको भए घरको ििा िथा कवि र सम्भव भएसम्ि 
वगययफट; 
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 (४) घर िग्गाको अवजस्थिी आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक 
िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 

 (५) कच्ची वा पदक्क सडकसगँ िोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्वालित्व रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्वालित्व 
भन्दा फरक व्यजिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको 
नाि थरका साथै अन्य यववरर्; िथा 

 (७) घरिा भएको िगापाि िथा खररदलबयक्र हनु सक्ने न्यूनिि 
िूल्य । 

   (ख) चि सम्पजिको यववरर्ः- 

 (१) चिसम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग वा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाि 
थर; 

 (२) बैँक खािािा रहेको नगद भए खािावािको साथै बैँक िथा 
शाखाको नाि; 

 (३) चि सम्पजिको प्रकार िथा नगद बाहेकको भए सम्भायवि 
लबयक्र िूल्य; िथा 

 (४) नगद बाहेकको चि सम्पजि भए अवस्था, प्रकृलि िथा बनोटका 
साथै प्रत्येकको साइि र संख्या । 

 

७९ सम्पजि रोक्का राख्नःे- (१) अलभिेख प्रशासकिे दफा ७५ वा ७६ बिोजिि 
लनर्यय कायायन्वयनको िालग लनवेदन परेपलछ देखाइएको सम्पजिको 
हकिा आवश्यक पने िलि िेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्ििा लनर्ययको िालग 
कायायपालिका सिि पेश गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न े लनर्यय 
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गरेपछी लनर्यय बिोजिि िेथा रोक्का राख्नको िालग सो िेथा दिाय रहेको 
कायायिय वा रजिषे्ट्रशन गने कायायियिा िेजख पठाउनपुनेछ । 

 (२) बािी, ब्याि,बहाि िगायिको सम्पजिको हकिा लनवेदन परेको 
बयढिा दइुय ददन लभत्र सम्पजि िायदाि गनय िगाइय िायदाि गदायको सियिा 
नै आवश्यक पने िलि सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हनु ेबािी, बहाि, ब्याि, 
िनुाफा आदद आय लनयन्त्रर् गनुय वा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय 
सम्बजन्िि पििाइय ददनपुछय । 

 (३) दफा ७८ को देहाय (ख) बिोजििको सम्पजिको हकिा भररभराउको 
िालग आवश्यक पने िलि सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना 
आवश्यकिाअनसुार िेखा शाखा वा सम्बजन्िि बैँक वा सम्बजन्िि 
लनकायिा िरुुन्ि िेजख  पठाउनपुनेछ । 

 (४) सम्पलि रोक्का सम्वजन्ि आदेश अनसूुची १६ बिोजिि हनुेछ । 

 

 
८०  सम्पजि लििाि गदाय अपनाउनपुने कायययवलिः- (१) काययपालिकािे यस 

ऐन बिोजिि भरीभराउ गनुयपने लबगो वा कोटय फी वा त्यस्िै कुनै रकि 
असिुउपर गनय दफा ७८ को देहाय (क) बिोजिि सम्पजिको यववरर् 
खिुाइय दखायस्ि परेिा त्यस्िो  रकि भरीददनपुने व्यजििाइय बझुाउनपुने 
रकि बझुाउन साि ददनको म्याद ददइय सूचना िारी गनुयपछय । 

(२) उपदफा (२) बिोजििको म्यादिा रकि बझुाउन नल्याएिा त्यस्िो 
भरीददनपुने व्यजिको भरीपाउने व्यजििे देखाएको दफा ७८ को 
देहाय (क) बिोजििको सम्पजि िायदाि गरील्याउनपुछय ।  
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(३) दण्ड, िरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अदािि वा लनकाय वा 
गाउँपालिका/नगरपालिका वा सलिलिको लनर्ययिे असिु उपर गनुयपने 
कुनै रकिको हकिा त्यस्िो असिुउपर हनुपुने व्यजििे बझुाउन 
नल्याएिा लनिको िनुसकैु अचि सम्पजि फेिा परेिा िायदाि गरी 
रोक्का राख्नपुछय । 

 (४) उपदफा (३) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िेथा ििानि वा 
कुनै प्रकारको नगद िरौट दाजखि गरेको  हकिा सो सम्पजिबाट 
खाम्ने िलि रकिको िालग उपदफा (३) बिोजिि गरररहनपुदैन । 

 (५) उपदफा (४) बिोजिि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पजिको 
लििािको सूचना सम्बजन्िि पििाइय ददइय  सवयसािारर्को 
िानकारीको िालग लििाि हनुे लिलि र सम्पजिको यववरर् सयहिको 
सावयिलनक सूचना  गाउँपालिका, जिल्िा प्रशासन कायायिय, जिल्िा 
अदािि, जिल्िा सिन्वय सलिलिको कायायिय िथा  कोष िथा 
िेखा लनयन्त्रकको कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोजििको सूचनािा िोयकएको ददनिा उि सूचनािा 
िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे िोिबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजिि 
लििाि गनुयपनेछ । 

(७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि जिल्िा अदािि, जिल्िा प्रशासन 
कायायिय वा स्थानीय प्रशासन कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय 
िथा गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी 
कायायियका प्रलिलनलििाइय रोहवरिा राख्नपुनेछ ।  

(८) उपदफा (६) बिोजिि गदाय उि सम्पजि कसैिे पलन लििाि सकार 
नगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट पनुः दोस्रोपटक लििाि गनुयपनेछ िथा 
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दोस्रोपटक गदाय पलन कसैिे लििाि सकार नगरेिा भराइयपाउने पि 
लनवेदकिाइय नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोििा सकार गनय 
िगाउनपुनेछ । 

(९) उपदफा (८) बिोजिि गदाय लनवेदकिे सम्पजि सकार गनय नचाहेिा 
पलछ अको िेथा खलु्न आएका बखि कानून बिोजिि गनेगरी लनिको 
लनवेदन िािेिीिा राखी लििाििा चढाइयएको सम्पजि फुकुवा 
गरीददनपुछय ।  

(१०) यस दफािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन 
गाउँपालिका/नगरपालिकाको कुनै रकि असिु उपर गने क्रििा 
लििाि गदाय कसैिे सकार नगरेिा िलििा सकार हनु्छ त्यलििा नै 
सो सम्पजि लििाि गरी प्राप्त रकि सदरस्याहा गरी नपगु रकिको 
हकिा कानून बिोजिि अन्य सम्पजि वा प्रयक्रयाबाट असिुउपर 
गनुयपनेछ ।  

 

८१  िायदाि गने प्रयक्रयाः- (१) अलभिेख प्रशासकिे दफा ७९ बिोजिि 
सम्पजि िायदाि गनुयपदाय कजम्ििा वडा सजचव स्िरको कियचारी खटाइय 
त्यस्िो अचि सम्पजिको चिनचल्िीको िूल्य स्पष्ट खलु्ने गरी िायदाि 
गनयिगाउनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि िायदाि गने कियचारीिे िायदाि गनुयपने 
सम्पजिको चिनचल्िीको िूल्य कायि गने  प्रयोिनिे पञ्चयकिे 
िोि कायि गरी िचुलु्का खडा गरी अलभिेख प्रशासक सिि प्रलिवेदन 
सयहि पेश गनुयपनेछ । 
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 (३) उपदफा (२) बिोजिि पञ्चयकिे िोि कायि गदाय देहाय बिोजििक 
कुरािाइय आिार लिइय कायि गनुयपनेछः 

(क) लनवेदकिे लनवेदनिा खिुाएको िूल्य; 

(ख) लनर्ययिा उल्िेख भएको भए सो िूल्य; 

(ग) पििे ििानि वा कुनै अन्य प्रयोिनको िालग काययपालिका 
सिि लनवेदन ददँदा खिुाएको िूल्य; 

(घ) िायदाि गदाय भै आएको स्थानीय िूल्याँकन अनसुारको िूल्य; 

(ङ) िािपोि कायायियिे कायि गरेको न्यूनिि िूल्य; 

(च) अन्य कुनै प्रयोिनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िूल्य कायि 
गरेको भए सो िूल्य; 

(छ) पञ्चयकिे िोि कायि गनुयभन्दा ित्काि अगावै कुनै खररदलबयक्र 
भएको भए सो िूल्य । 

स्पयष्टकरर्ः“पञ्चयकिे िोि” भन्नािे अचि सम्पजि लबयक्र गनुयपदाय 
लबयक्रहनुे न्यनुिि िूल्यिाइय सम्झनपुछय । 

 (४) उपदफा (३) बिोजिि गदाय देहाय बिोजििको कुरािाइय सिेि ध्यानिा 
राख्नपुनेछः 

(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगायि सडक 
सञ्जािसँग िोलडएको छ वा छैन; िथा 

(ख) नगरिते्रलभत्र पने घरको हकिा घरको वियिान अवस्था 
सम्बन्ििा प्रायवलिक िलु्याँकन प्रलिवेदन । 
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८२  खाम्निेलि िात्र लििाि गनुयपनेः- (१) काययपालिकािे दफा ८० बिोजिि 
लििाि गदाय असिुगनुयपने बाँयक खाम्न ेिलि सम्पजििात्र लििाि गनुयपनेछ 
। 

 (२) सम्पजि लििाि गदाय सकार भएको रकि असिुउपर गनुयपने भन्दा 
बयढ भएिा सो बयढ भएको िलि रकि सम्पजिवाि पििाइय यफिाय 
गरीददनपुछय । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि रकि यफिाय पाउने पि लििाि गदायको बखि 
उपजस्थि नभएको भए रकि यफिाय लिन आउनभुनी लनिको नाििा साि 
ददनको सूचना िारी गरीजझकाइय रकि यफिाय गनुयपछय । 

 (४) उपदफा (३) बिोजिि गदाय सम्बजन्िि पि रकि यफिायलिन नआएिा 
उि रकि सजञ्चिकोषिा दाजखि गरी आम्दानी बाँलि सदरस्याहा गनुयपछय 
। 

 (५) अलभिेख प्रशासकिे दफा ८० बिोजिि लििाि गरेको सम्पजि सकार 
गने पिको नाििा सम्पजि दिाय नािसारीको िालग सम्बजन्िि कायायिय 
वा लनकायिा पत्राचार गरी लनििाइय सम्पजिको चिनपूिी उपिब्ि गराइय 
आवश्यक परे सो सम्पजिको चिन चिाइयददनपुछय । 

 (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन दफा ८० 
बिोजििको लििाि प्रयक्रया अगाडी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकि 
बझुाउन ल्याए पलन सो रकि नबजुझ सम्पजि लििाि गनुयपनेछ । 

 

८३  लििाि उपरको उिरुीः- 
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  यस ऐन बिोजिि भएको लििािको प्रयक्रयािा जचि नबझु्ने पििे िनु 
प्रयक्रया उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र सलिलि सिि 
उिरुी पेश गरी भएको आदेश बिोजिि गनुयपनेछ । 

 

८४  लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागेको खचयः- यस ऐन बिोजिि लबगो 
भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागेको खचय लबगो भरीददनपुने वा चिनददनपुने 
सम्बजन्िि पििे व्यहोनुयपनेछ । 

 

८५  यथाजस्थलििा राख्नःे-काययपालिकािे यस ऐन बिोजिि चिनचिाइय िाग्न 
वा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पजि देखाइय लनवेदन परेपलछ लबगो भराउन े
वा चिनचिाउने कायय सम्पन्न नभएसम्िको िालग उि सम्पजि 
हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनिायर् कायय 
गरी उि सम्पजिको स्वरुप पररवियन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न 
सम्बजन्िि पिको नाििा आदेश िारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थलििा 
राख्नपुनेछ । 

 

८६  लनवेदनबाट कारवाही गनेः-(१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे दफा ८५ 
बिोजिि भएको आदेश यवपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् वा 
स्वरुप पररवियन आदद गरेको लनवेदन परेिा उि लनवेदन दिाय गरी त्यस्िो 
गने पिको नाििा लिन ददनको म्याद  िारी गरी लनििाइय हाजिर गराइय 
सो लनवेदन सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ । 

 (२) सलिलििे उपदफा (१) बिोजििको लनवेदन पेश हनु आएिा पििाइय 
नयाँ उिरुी दिाय गनय निगाइय उि  लनवेदनबाट नै आवश्यक 
कारवाही गरी लनर्यय गनुयपनेछ । 



खण्ड ५, संख्या १६, ४ फाल्गनु २०७८ 
 

61 
 

 (३) उपदफा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपदफा (१) 
बिोजििको लनवेदनको व्यहोराबाट लनवेदन  सलिलिको िेत्रालिकार 
लभत्र नपने यवषयिा परेको देजखएिा सलिलििे उि यवषयिा िेत्रालिकार 
ग्रहर् गने अदािि वा लनकाय सिि िान सनुाइयददनपुनेछ । 

 

८७  चिनचिाउन ेसूचनाः- (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लनर्यय बिोजिि 
चिन चिाइय पाउन लनवेदन परेिा चिन चिाउने लिलि खिुाइय फिानो 
लिलििा फिानो घर िग्गाको चिन चिाउन कियचारी खयटइय आउन ेहुँदा 
सो लिलि अगावै घर िग्गा खालि गरीददन ु भलन चिन ददनपुने 
पिको नाििा सूचना िारी गनुयपनेछ । 

 (२) चिनददनपुने सम्पजि उिरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा 
रहेको भएिा अलभिेख प्रशासकिे सोयह पिको नाििा उपदफा (१) 
बिोजििको सूचना िारीगनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोजिि िोयकएको लिलििा खयटइयिाँदा घरिग्गा खािी 
गरेको भए सम्बजन्िि कियचारीिे चिन  चिाइय ददएको िचुलु्का खडागरी 
िथा घरिग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन 
चिाएको  िचुलु्का खडा गरी प्रलिवेदन साथ अलभिेख शाखािा पेश 
गनुयपनेछ । 

 
पररच्छेद-१० 

यवयवि 
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८८  नक्कि लनवेदनः- (१) सलिलि सिि दिाय रहेको उिरुीको कुनै 
सरोकारवािा पििे यववादको लिलसििा रहेको कुनै कागिपत्रको नक्कि 
लिनको िालग लनवेदन ददएिा सलिलििे उि पििाइय सो कागिको नक्कि 
उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजििको लनवेदन ददँदा सम्बजन्िि पििे उिरुी 
शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुदाय उिरुी प्रशासक िथा अलभिेख 
शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने भएिा अलभिेख प्रशासक सिि 
लनवेदन पेश  गनुयपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोजििको लनवेदन ददनको एघार बिे अगावै पेश भएिा 
सम्बजन्िि कियचारीिे सोयह ददन र सो भन्दा पछी पेश भएिा सम्भव 
भएसम्ि सोयह ददन नभए सोको भोलिपल्ट नक्कि उपिब्ि गराउनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बिोजिि लनवेदन ददँदा फरक फरक उिरुीको िालग 
फरक फरक लनवेदन ददनपुनेछ । 

 (५) यववादको कुनै पििे उपदफा (१) बिोजििको लनवेदन ददँदा नक्किको 
सट्टािा कागिपत्रको फोटो जखच्ने अनिुलि िागेिा सो ददनपुनेछ । 

 (६) नक्कि लनवेदन ददँदा अनसूुची-१७ बिोजििको ढाँचािा ददनपुनेछ । 

 
८९  नक्कि दस्िरुः- (१) सम्बजन्िि प्रशासकिे दफा ८८ बिोजिि नक्कि वा 

फोटो जखच्नको िालग लनवेदन ददनेपिसँग देहाय बिोजििको दस्िरु लिइय 
नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको 
दरिे; 
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(ख) सलिलिको लनर्यय कागिको हकिा प्रलि सक्कि पानाको प्रलि 
पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको दरिे; िथा 

(ग) लिखि कागिपत्रको नक्कि नलिइय फोटो जखच्न चाहेिा प्रलि 
पानाको रू ५।– रुपैयाँको दरिे । 

 (२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून 
बिोजिि नक्कि दस्िरु निाग्ने पििाइय यस दफा बिोजििको दस्िरु 
िाग्नेछैन । 

 (३) यस दफा बिोजिि नक्कि उिार गरी िैिान ेपििे नक्कि उिार गदाय 
िागेको खचयको व्यवस्था आफै गनुयपनेछ । 

 

९० दस्िरु उल्िेख गनेः-  नक्कि प्रिाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकिे नक्कि 
प्रिाजर्ि गदाय नक्कि िैिान ेपिको नाि थर िथा उिरुीिा हैलसयिका साथै 
नक्कि उिार गरेवापि दाजखि गरेको दस्िरु र नक्कि पाना सिेि उल्िेख गरी 
नक्कि ददएको व्यहोरा िनाइय नक्कि प्रिाजर्ि गनुयपनेछ । 

   
९१ दस्िरु चिुा नभइय नक्कि नददइनःे- सम्बजन्िि प्रशासकिे यस ऐन बिोजिि 
नक्कि िाग्न ेपििे नक्कि उिार गदाय दफा  ८९ बिोजिि िाग्ने दस्िरु 
दाजखि नगदाय सम्ि नक्कि ददनेछैन र सो नक्किको आलिकाररकिा प्रिाजर्ि 
गनय पाउनेछैन । 

 

९२ प्रचलिि कानून बिोजिि हनुःे-  यस ऐनिा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
िापलन उिरुीसँग सम्बजन्िि प्रचलिि कानूनिा कुनै कुरा िेजखएको भए सोिा 
िेजखए िलिको हकिा सोयह बिोजिि हनुेछ । 

 



खण्ड ५, संख्या १६, ४ फाल्गनु २०७८ 
 

64 
 

९३ लनयि बनाउन ेअलिकारः- सलिलििे यस ऐनको प्रभावकारी कायायन्वयनको 
िालग आवश्यक लनयि बनाउन सक्नछे । 

 

९४ खारेिी र वचाउ:- केराबारी गाउँपालिकाको न्याययक सलिलि (काययलबलि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७५ खारेि गरीएको छ । सो ऐन बिोजिि भएका सबै 
कारबाहीहरु यसै ऐन बिोजिि भएको िालननेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफा १ को उपदफा (२) सगँ सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलिको  छाप 
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अनसूुची-२ 
(दफा ८ को उपदफा (३) सगँ सम्बजन्िि) 

उिरुीको ढाचँा 
केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको 

उिरुी/ लनवेदन-पत्र 

 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

यवरुद्ध 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. यवपिी 
(दोस्रो पि) ............................................ १ 

 

यवषय/ िदु्दा :-......................................... 
 

ि लनम्न वुदँाहरुिा िेजखए विोजिि लनवेदन गदयछु : 
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१........................................................................................
............................................  

 

 

 

२. यस सलिलिबाट दोस्रो पि जझकाई िे िो वझु्नपुछय वझुी यववाद 
लनरुपर् गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट िारी भएको स्थानीय न्याययक 
कायययवलिको दफा  ..... विोजिि  लनवेदन दस्िरु रु. ........¸ 
दोस्रो पि ...... िनािाई म्याद सूचना दस्िरु रु. ........¸ पाना ..... को 
 लनवेदन प्रलिलिपी दस्िरु रु. ........ सिेि गरी िम्िा रु. ........ 
यसै लनवेदन साथ दाजखिा गरेको छु  

४. यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को  दफा  ४७ 
को ….. अनसुार यसै सलिलिको  अलिकार िेत्र लभत्र पदयछ । 

५. यो लनवेदन हदम्यादलभतै्र छ र ि लनवेदकिाई यस यवषयिा लनवेदन 
ददने हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको 
लनवेदन ददएको छैन । 

७.  कागि प्रिार्हरु- 

८. यसिा िेरो/ हाम्रो लनम्न सािी बजुझपाउँ । 

 (क)........................ जिल्िा ..................... गाउँपालिका/ 
नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय    ....... को 
............................................................. । 
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 (ख)........................ जिल्िा ..................... गाउँपालिका/ 
नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय    ....... को 
.............................................................  

 (ग)........................ जिल्िा ..................... गाउँपालिका/ 
नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय    ....... को 
.............................................................  

९. यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून 
विोजिि संिाय भोग्न ियार छु ।  

 

 

लनवेदक 

नािः 
 ............................. 

    

हस्िािर: 
.................
........ 

 
 

इलि संवि ्......... साि................ ियहना ............... गिे 
............. रोि शभुि ्। 
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अनसूुची- ३ 

    (दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि) 

उिरुी दिाय गरेको लनस्साको ढाँचा 
 

श्री ..........................  
   ........................ । 

 

यवषय:  उिरुी दिायको लनस्सा-पत्र । 

 

 

................ जिल्िा .................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. 

....... बस्ने िपाई श्री ................................ िे ................ जिल्िा 

.................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ....... बस्ने श्री 

..................................... का यवरुद्दिा 

......................................……........... का यवषयिा उिरुी दिाय गनय 
ल्याएकोिा आिको लिलििा दिाय गरी दिाय नं. ......... कायि गरी यो 
लनस्सा िारी गररएको छ । 

 

कियचारीको 
दस्िखि-................... 

    
लि
ि
. 
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अनसूुची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलििा खडा गररएको  

िारेख भरपाई 

िदु्दा नं. …………………      

    लिलि - ……………………… 

 

 

लनवेदक (प्रथि पि)      
   यवपिी (दोस्रो पि) ......................... 
       
 ...................... 
 

  यववाद/ िदु्दा  ........................................ । 

 

क्र. 
सं. 

यववरर् 
हस्िािर 

वादी प्रलिवादी 
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अनसूुची-५ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलििा िारी गररएको 
िाररख पचाय 

 
 

लनवेदक (प्रथि पि)      
   यवपिी (दोस्रो पि) ......................... 
       
 ...................... 

यववाद/ िदु्दा  ........................................ । 

िदु्दा नं. …………….. 

 

 

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

 

 

फाँटवािाको दस्िखि  

लिलि ...................... 
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अनसूुची-६ 

(दफा १५ को उपदफा (३)सँग सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि सिि पेश गर््न े

लिजखि िवाफ / प्रलिउिर पत्र 

 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. िवाफकिाय 
(दोस्रो पि) ....................................... १ 

 

यवरुद्ध 

............................. को निी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

 

यवषय/ िदु्दा :-......................................... 
 

ि लनम्न वुदँाहरुिा िेजखए विोजिि लनवेदन गदयछु : 
१........................................................................................
.................................................. 
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२........................................................................................
.................................................. 
४. ................... बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक काययलबलिको 
दफा  ...... बिोजिि लिजखि िवाफ  वापि दस्िरु रु. ....... यसै 
लनवेदन साथ दाजखिा गरेको छ । 

५. यो लिखि िवाफ म्याद लभत्र लिई ि आफैं  उपजस्थि भएको छु  

६. यस यवषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनवेदन 
ददएको छैन । 

७. िेरा कागि प्रिार्हरु देहाय बिोजिि रहेका छन ् 

८.  सािी- 
९. यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून 
विोजिि संिाय भोग्न ियार छु । 

 

लिजखि 
िवाफकिाय- 

नािः  ........................ 
हस्िािर: ..................... 
इलि संवि ्..............साि...................ियहना...................... 
गिे.....................रोि शभुि ्। 
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अनसूुची-७ 

(दफा २० को उपदफा (७) सँग सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलिबाट िारी भएको 
म्याद सूचना 

........................ जिल्िा ..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका 
वडा नं. .... वस्ने वषय …… को 
श्री ....................................................को नाउँिा 

............................... ......  न्याययक सलिलिबाट िारी भएको १५ 
(पन्र) ददने सूचना । 

 

........................ जिल्िा ..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका 
वडा नं. .... वस्न े वषय ……. को .......................................... िे 
िपाईको यवरुद्दिा .................................................... यवषयको 
उिरुी दिाय गरेको हुँदा सो उिरुीको प्रलिलिपी यसैसाथ पठाईएको छ 
।अि: िपाईिे यो म्याद बझेुको वा ररि पवुयक िािेि भएको लिलििे १५ 
(पन्र) ददन लभत्रिा आफ्नो लिजखि िवाफ सयहि आफैं  वा काननु 
विोजििको वारेश िाफय ि यस कायायियिा हाजिर हनु आउनहुोिा ।अन्यथा 
कानून विोजिि हनुे व्यहोरा िानकारी गराईन्छ । 

म्याद िारी गने अलिकारी: 
हस्िािर: ............................ 
नाि: ................................. 
पद: ................................... 
िारी लिलि: .......................... 
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म्याद िािेि गनेको नाि:...................................  म्याद 
बजुझलिनकेो नाि: .......................... 
हस्िािर:...............      
 हस्िािर:............... 
पद: .................      बजुझ 
लिएको लिलि: ............... 
 

रोहवर 

......... जिल्िा .......... पालिका वडा नं. ...... का वडा अध्यि/ 
सदस्य .................................. 
हस्िािर ........................... 
वडा कायायियको  छाप : 
 

.......... जिल्िा .......... पालिका वडा नं. ...... वषय .... को श्री 

...................... हस्िािर ............. 

.......... जिल्िा .......... पालिका वडा नं. ...... वषय .... को श्री 

...................... हस्िािर ............. 
 

इलि संवि ्.............. साि............. ियहना.............. गिे............ 
रोि शभुि ्। 
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अनसूुची-८ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलिबाट भएको 
लनर्यय 

संयोिक श्री................................................................ 
सदस्य श्री................................................................... 
सदस्य श्री................................................................... 
सम्वि ........... सािको लनवेदन नं. ............... 
 

 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) ......................................... १ 

 

यवरुद्ध 

............................. को निी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. यवपिी 
(दोस्रो पि) .......................................... १ 

 

यवषय/ िदु्दा :-......................................... । 
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ि लनम्न वुदँाहरुिा िेजखए विोजिि लनवेदन गदयछु : 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) विोजिि लनवेदन 
दिाय भई न्याययक सलिलि सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त िथ्य 
र लनर्यय यस प्रकार छ: 
१. 
..........................................................................................
...........................................।  

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

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

४. 
..........................................................................................
........................................ ..। 

 

 

लनर्यय: 
यसिा लनवेदक (प्रथि पि) ....... र लिजखि िवाफकिाय (दोस्रो पि) 
....... दवैु पििाई छिफििा राजख लनिहरुको सिेि कुरा सनुी लिलसि 
संगल्न प्रिार् कागिािहरुको अध्ययन गदाय  
..................................... प्रिार् कागि र पि/ यवपिको िफय बाट 
रहेको सािी ............. को बकपत्रबाट सिेि ............................. 
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भने्न पयुष्ट भएको देजखदा  ....................... हनुे ठहछय भनी लनर्यय 
गरीएको छ । सो ठहनायिे िपलसि बिोजिि गनुय । 

िपलसि  

१. सरोकारवािािे नक्कि िाग गनय आएिा लनयिानसुार दस्िरु लिई 
ददन ु। 

२. यो लनर्यय जचि नबझेु ३५ ददन लभत्र .................... जिल्िा 
अदािििा पनुरावेदन गनय िान ुभनी प्रत्यलथयिाई सनुाईददन ु। 

३. म्यादलभत्र पनुराबेदन नपरेिा काननु बिोजिि लनर्यय कायायन्वयन 
गनुय र गराउन ु। 

 

 

 

इलिसंवि.्.............साि...................ियहना......................गिे..
............रोि शभुि ्। 
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अनसूुची-९ 

(दफा ४८ को सँग सम्बजन्िि) 

 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलिको 
अन्िररि संरिर्ात्िक आदेश 

 

संयोिक श्री........................................................................ 
सदस्य 
श्री................................................................................. 
सदस्य 
श्री................................................................................. 
 

आदेश 

 

सम्वि ............................ सािको िदु्दा नं........ 
 

यवषयः  ................................................... । 
 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

यवरुद्ध 
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............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. 
प्रलिउिरकिाय (दोस्रो पि) ................................... १ 

 

यवषय/ िदु्दा :-......................................... । 

 

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

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

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

इलि संवि ्
..............साि...................ियहना......................गिे..................
...रोि शभुि ्। 

अनसूुची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्िि) 

लििापत्रको िालग लनवेदन 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

यवरुद्ध 
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............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. 
प्रलिउिरकिाय (दोस्रो पि) ................................... १ 

 

यवषय/ िदु्दा :-......................................... 
 

ि लनम्न वुदँाहरुिा िेजखए विोजिि लनवेदन गदयछु : 
१. .......................................................................................

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

........................ भने्न सिेि ब्यहोराको लिलि ................ को 
लनवेदन । 

२. .......................................................................................
...................................... 
..................................................... भने्न सिेि ब्यहोराको लिलि 
................ को लिजखि िवाफ । 

३. हािी यववादका दवैु पि ........ वडा िेिलििाप केन्रका 
.................... िेिलििापकिायको सहजिकरर्िा छिफि गरी 
.................................................................... गने गरर 
लििापत्र गनय िञ्जुर भएको हुंदा लििापत्र गनय आउका छौ¸ हाम्रो लनवेदन 
बिोजिि लििापत्र गरर पाउँ । 
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४. यसिा िेजखएको ब्यहोरा दठक साँचो हनु¸झठुा ठहरे कानून बिोजिि 
सकंुिा बझुाउिा । 

लनवेदकहरु 

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

................................. दोस्रो पि 

 
  इलि संवि ्
..............साि...................ियहना......................गिे................रो
ि शभुि ्। 
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अनसूुची-११ 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको 
लििापत्र 
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लिजखिि हािी िपलसििा िेजखएका वादीप्रलिवादीहरु आगे हाम्रो िदु्दा नं. 
…… (……………….) को ………………………….िदु्दािा प्रथि पि 
……………………. को …………………………………………………………….. भने्न 
यफराद दावी । 

 

यस यववादको दोश्रो पि ………………………. को 
………………………………………………………………………  भने्न प्रलिवादी जिकीर । 

 
यसरी उपरोि िदु्दािा हािी वादी र प्रलिबादी भै आिका लिलि सम्ि 
यववाद/  झगडा गरी आयौ िापलनअव उपरान्ि झगडा नगरौ लिलि बसौ भनी 
ि बादीिे सम्पूर्य बादी दावी छाडी िथा ि प्रलिवादीिेसम्पूर्य प्रलिबादी 
जियकरछाडी लिलि आएको के छ भने यस लििापत्रको िपलसि खण्डिा 
उल्िेख भए अनसुार ि बादी ........... र ि प्रलिवादी ................  लिलि 
बस्न िञु्जर भै यो लििापत्रको कागि िेजख िेखाई सयहछाप सिेि गरी 
यस लििापत्र कागिका साथ लििापत्रको िालग छुटै्ट संयिु लनवेदन सिेि 
न्याययक सलिलि केराबारीिा उपजस्थि भएका छौ । हािीिाई लिलि ......... 
को िारेख िोकी पाएको भए पलनउि िारेख आिै जखजच िेजखए बिोजिि 
हनुे गरी लििापत्र गराई पाउँ । 

िपलसि 

१.  

२.  

३.  

बादी-  
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...................को नािी/ नालिनी.................को 
छोरा/छोरी/पिी/पत्नी जिल्िा ……………. िोरङ …………… 
गाउँपालिका वडा नं................ वस्ने वषय ..... को 
श्री...................... ............................ १ 

 

प्रलिबादी-  

.....................को नािी/ नालिनी .................को 
छोरा/छोरी/पिी/पत्नी …………. जिल्िा  …………….. गाउँपालिका 
वडा नं. ............... वस्ने वषय ..... को श्री ..................... 
........................ १ 

 

यसिा लििापत्र कागििा िेजखएको ब्यहोरा सत्य साँचो हो झठुा ठहरे 
प्रचलिि काननु बिोजिि सहुँिा बझुाउिा । 

 

 

 

ईलि सम्बि …………………….. साि ............ियहना...... गिे रोि ..... 
शभुि  
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अनसूुची-१२ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बजन्िि) 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि 

िेिलििापकिायिा सूचीकृि हनुे लनवेदन 

 

 

लिलि ………………………… 

श्री न्याययक सलिलि, 

केराबारी गाउँपालिका¸  

केराबारी, िोरङ । 
 

 

यवषयः िेिलििापकिायिा सूचीकृि हनु पाउँ भने्न सम्बन्ििा । 

 

प्रस्ििु यवषयिा िपलसििा उल्िेजखि कागिािहरुको छाँयाकपी 
साथै साथ संिग्न राखी केराबारी  गाउँपालिकाको न्याययक सलिलि अन्िगयि 
िेिलििापकिायको रुपिा सूचीकृि गरी पाउँ भनी यो लनवेदन पेश गरेकोछु 
।  

िपलसि  

१) नागररकिा प्रिार्-पत्रको छायँाकपी थान …… 

२) SEE उलिर्य गरेको शैजिक प्रिार्-पत्रको छायँाकपी  थान …… 

३) ४८ घण्टे िेिलििापकिायको िालिि प्राप्त गरेको प्रिार्-पत्रको 
छायाँकपी  थान …… 

४) िेिलििाप सम्बन्िी अनभुवका प्रिार्-पत्रहरु थान …… 
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५) व्यजिगि यववरर् (Bio- data) थान …… 

६) अन्य ………………… 

लन
वे
द
क 

दस्िखिः ................. 
नाि थरः ................. 
ठेगाना :................... 
सम्पकय  न:................... 
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अनसुचुी–१३ 

(दफा ६९को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि 

िेिलििाप केन्रबाट न्याययक सलिलििा पठाउने प्रलिवेदन 

 

श्री न्याययक सलिलि,  

केराबारी गाँउपालिका,  
केराबारी, िोरङ । 

 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

यवरुद्ध 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. 
प्रलिउिरकिाय (दोस्रो पि) ................................... १ 

 

यवषयः  ............................ 
िदु्दा नं........ 
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उपययिु पिहरु भएको उि िदु्दािा न्याययक सलिलि केराबारीबाट िीजशि 
साथै पिहरुिाई सिेि लिलिः...............को िारेख िोकी यस िेिलििाप 
केन्रिा िेिलििापका िालग पठाइएकोिा यस िेिलििाप केन्रबाट 
पिहरुको उपजस्थलििा छिफि चिाउँदा िपजशिको यवबरर् अनसुारको 
पजर्ाि सयहिको यो प्रलिवेदन न्याययक सलिलि सिि पेश गररएको छ । 

िपजशि 

(क) लनवेदक/वादीको कायि अडानः 
१) 

२) 

३) 

 (ख) प्रलिवादीको कायि जियकरः 
१) 

२) 

३) 

 (ग) लििे/नलििेसम्िका बुदँाहरु- 

१) 

२) 

३) 

 (घ) छिफििा अन्य सरोकारवािाहरु राखे नराखेकोः (राखेकोभए 
बढीिा २ िना सम्िको नाि र ठेगाना उल्िेख गने- 

१) 

२) 

(ङ) यस यववादिा चिाइएको छिफिको संख्या र लिलिः 
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१) 

२) 

३) 

(च) िेिलििाप केन्रको नािः  

(छ) िेिलििाप किायहरुको यववरर्:      

क्र.सं. नाि, थर सम्पकय  नम्बर हस्िािर 

१    

२    

३    
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अनसूुची-१४ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि 

केराबारी गाउँपालिकाको न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको 
भररभराउको लनवेदन पत्र 

 

   यवषयः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 
 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

यवरुद्ध 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. 
प्रलिउिरकिाय (दोस्रो पि) ................................... १ 

 

 

यवषय/ िदु्दा :- ......................................... । 

िदु्दा नं. …………. 

ि लनवेदक लनवेदन वापि रु १०।– दस्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा 
लनवेदन गदयछु । 
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१. उपरोि यवपिी संगको उल्िेजखि िदु्दा यस गाउँपालिकाको न्याययक 
सलिलिको लिलि.................. को लनर्यय बिोजिि िैिे यस 
कायायियिा राखेको दस्िरु/रकि लिलि..................... को श्री 
...................... जिल्िा अदाििको फैसिा बिोजिि िैिे भरी भराई 
पाउने ठहर भएको हँदा उि रकि भरी भराई पाउन यो लनवेदन पेश 
गरेको छु । 

२. िैिे यस कायायियिा िम्िा गरेको दस्िरु/रकिको 
भरपाई/रलसद/भौचरको सक्किै प्रलि र सम्िानीि 
श्री.................................  जिल्िा अदाििको अजन्िि फैसिाको 
छाँया कपी यसै साथ संिग्न छ । 

३. यसिा िेजखएको व्यहोरा दठक हो¸ झठुा ठहरे  सहँिा बझुाउिा । 

 

इलि संवि ्..............साि...................ियहना.................. 
गिे...............रोि शभुि ्। 
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अनसूुची -१५ 

दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि 

केराबारी गाउँपालिकाको न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको 
चिन चिाउने लनवेदन पत्र 

 

यवषयः चिन चिाई पाउँ भने्न वारे । 

 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

यवरुद्ध 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. 
प्रलिउिरकिाय (दोस्रो पि) ................................... १ 
 

यववाद/िदु्धा : .......................................... 
िदु्दा नं. …………. 

 

ि लनवेदक लनवेदन वापि रु १०।– दस्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा 
लनवेदन गदयछु । 

१.उपरोि यवपिीसंगको उल्िेजखि िदु्धा यस गाउँपालिकाको न्याययक 
सलिलिबाट लिलि................ िा लनर्यय भई उि घर िग्गा (वा िनु 
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सम्पजि भोग गनय पाउने गरी लनर्यय भएको छ सो सम्पजि वा वस्ि ु
उल्िेख गने) िेरो हक भोग र स्वालित्वको हनुे ठहर भएकोिा 
श्री............... जिल्िा अदािििा यवपिीिे पनुरावेदन गरेकोिा 
सम्िानीि अदाििबाट सिेि लिलि.................. िा लनर्यय हँदा 
न्याययक सलिलिकै लनर्ययिाई सद्दर गरी िेरै हक भोग कायि गरेको 
हुँदा सो हक भोगको कायि भएको सम्पजिय रहेको हुँदा यथालसघ्र 
ििाई उि सम्पजि चिन चिाई पाउन यो लनवेदन पेश गरेको छु 
। 

२. यसै लनवेदन साथ देहायका कागिािहरु संिग्न गरेको छु । 

क. न्याययक सलिलििे लिलि ................ िा गरेको लनर्ययको छाँयाकपी, 
ख. श्री ................. जिल्िा अदािििे गरेको लिलि................... को 
सदर फैसिाको छायँाकपी, 
ग. यस यववाद सम्बद्ध लिलसि यसै कायायियिा रहेको छ । 

 

घ. िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो हो¸ झठुा ठहरे काननु बिोजिि सहुँिा 
बझुाउँिा । 

लनवेदक 

हस्िािर: ................. 
नाि: ...................... 
ठेगाना: ..................... 

 
इलि संवि ्..............साि...................ियहना...................... 

गिे.....................रोि शभुि ्। 
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अनसूुची -१६ 

दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्िि 

सम्पलि रोक्काको आदेश 
केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि 

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

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

आदेश 

सम्वि ............ सािको लनवेदन नं. ................... 
यवषयः सम्पलि हस्िान्िरर् रोक्का 

 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) र 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. 
प्रलिउिरकिाय (दोस्रो पि)  

यवपिी भएको ........................... यववाद/ िदु्दािा लनवेदकको िाग 
विोजिि ........... जिल्िा .............. गाउँपालिका/ नगरपालिका ¸ वडा 
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नं. ..... िे.फ. ...... यक.नं. ...... िग्गािा बनेको ............... को नाििा 
रहेको अवण्डाको ......... वगययफटको ..... ििे, गोठ, पखायि, रुख, घर र 
िगापाि सिेि लनि यवपिीबाट अंजशयारहरुको िञ्जुरी यवना हक हस्िान्िरर् 
हनु सक्ने आशंका गरी लनवेदकिे ददएको लनवेदन उपर प्रारजम्भक रुपिा 
िाँचबझु गदाय ब्यहोरा िनालसव देजखएको हुंदा हाििाई प्रत्यिीको नाििा 
रहेको उल्िेजखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय लसफाररस नददन ..... 
नं. वडा कायायियिाई र अको आदेश नभए सम्िका िालग उि घर 
िग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय र गनय नददन ु भनी िािपोि कायायिय, 

.......... को नाििा सिेि स्थानीय सरकार संचािन ऐन ०७४ को दफा 
४९ (६) बिोजिि यो रोक्का आदेश िारी गररददएका छौ । यो आदेश 
लिलसि सािेि राजख सम्बजन्िि कायायियिा पठाईददन ु। यो आदेश अनसुार 
रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्न ुर लनयिानसुार पेश 
गनुय । 

    ..................    ................     
       .................... 
न्याययक सलिलि सदस्य     न्याययक सलिलि सदस्य    
    न्याययक सलिलि संयोिक 

 

इलि संवि ् ..............साि...................ियहना...................... 
गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनसूुची -१७ 

दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बजन्िि 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि सिि पेश गने 

 

नक्किको िालग लनवेदन-पत्र 

यवषय:  नक्कि पाउँ भन्न ेबारे । 

 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. लनवेदक 
(प्रथि पि) .......................................... १ 

यवरुद्ध 

............................. को नािी/ नालिनी .............................. 
छोरा/ छोरी/ श्रीििी/ पत्नी/ पिी ........................ जिल्िा 
..................... गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं. ........ वस्ने वषय 
....... को ............................................................. 
प्रलिउिरकिाय (दोस्रो पि) ................................... १ 

 

यववाद/िदु्धा...................................... । 

िदु्दा नं========================= 

 

ि लनवेदक लनवेदन वापि रु. १०।– दस्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा 
लनवेदन गदयछु । 
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१. उपरोि यवपिीसंगको उल्िेजखि िदु्धािा अध्ययनको िालग 
देहायका कागिािहरु आवश्यक परेको हुंदा प्रिाजर्ि प्रलिलिपी 
पाउँ भनी यो लनवेदन साथ उपजस्थि भएको छु । अि: नक्किको 
प्रिाजर्ि प्रलिलिपी पाउँ । 

देहाय- 
क)....................................................................... 
ख) ...................................................................... 

 

२.  िेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ¸ झटा ठहरे काननु बिोजिि 
सहुँिा बझुाउिा । 

 

क 

ि: ............... 
ह
स्क
र 

इलि संवि ्..............साि...................ियहना...................... 
गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनसूुची -१८ (क) 
दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) अन्िगयिको 
यववाद/ िदु्दा दायरी यकिाव 

२०...... साि साउन १ गिे देजख २०....... साि असार िसान्ि सम्िको । 

 

क्र
.सं
. 

ि.ु
नं.

 

दि
ाय ल
िल
ि 

लनवे
दक

/व
ादी

क
ो द

स्ि
खि

 

वा
दी 

(प्र
थि

 प
ि)

 क
ो न

ाि
¸थ
र¸व

िन
 

यवव
ाद/

 ि
द्दा 

प्रलि
वा
दी 

(द
ोश्र
ो प

ि)
 क

ो न
ाि

¸थ
र¸व

िन
 

फ
ाँट
वा
िा

क
ो न

ाि
 र
 स

यह 
यवग

ो अं
क 

क
ोट
य यफ

/ 
दस्

िरु
 

म्य
ाद 

सि
ाप्त
 भ

एक
ो ल
िल
ि 

लि
िा
पत्र

/ 
फै
सि

ा ल
िल
ि 

फै
सि

ा ग
ने 

न्य
ायय

क
 स

लि
लिक

ा स
दस्

यक
ो न

ाि
 

फै
सि

ाक
ो य
कल

सि
 

प्रलि
उि

र 
प्राप्त

 भ
एक

ो ल
िल
ि 

लनरु
पर्

क
ो अ

वस्
था

 

१                

२                



खण्ड ५, संख्या १६, ४ फाल्गनु २०७८ 
 

100 
 

३                

४                

५                

६                
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अनसूुची -१८ (ख) 
दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िि 

केराबारी गाउँपालिका न्याययक सलिलि 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) अन्िगयिको 
यववाद/ िदु्दा दायरी यकिाव 

२०...... साि साउन १ गिे देजख २०....... साि असार िसान्ि सम्िको । 

क्र
.सं
. 

ि.ु
नं.

 

दि
ाय ल
िल
ि 

लनवे
दक

/व
ादी

क
ो द

स्ि
खि

 

वा
दी 

(प्र
थि

 प
ि)

 क
ो न

ाि
¸थ
र¸व

िन
 

यवव
ाद/

 ि
द्दा 

प्रलि
वा
दी 

(द
ोश्र
ो प

ि)
 क

ो न
ाि
¸थ

र¸व
िन

 

फ
ाँट
वा
िा
क
ो न

ाि
 र
 स

यह 
यवग

ो अं
क

 

क
ोट
य यफ

/ 
दस्

िरु
 

म्य
ाद 

सि
ाप्त
 भ

एक
ो ल
िल
ि 

लि
िा
पत्र

/ 
फै
सि

ा ल
िल
ि 

प्रलि
उि

र 
प्राप्त

 भ
एक

ो ल
िल
ि 

लनरु
पर्

क
ो अ

वस्
था

 

१              

२              

३              
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४              

५              

६              

 

 

आज्ञािे, 
सदुशयन दाहाि 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृि 


