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बेलबारी नगरपाललकाको न्याययक सलिलि (कायययवधी) सम्बन्धी ऐन, २०७५   

प्रिाणिकरि लिलि:२०७५।०३।३१ 

प्रस्िावनााः नपेालको संयवधानबिोणिि देश सिािवाद उन्िखु संघीय लोकिाणन्िक गििन््िा्िक 
शासन प्रिाली अनरुुप सञ् चाललि रहेकोले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त न्याययक अलधकार अनरुुप न्याय 
सम्पादन पद्धलिलाई चसु्ि दरुुस्ि बनाउन र न्याययक सलिलिले प्रचललि कानून बिोणिि उिूरीको 
कारवाही र यकनारा गदाय अपनाउन ुपने कायययवलध िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एवं पारदणशयिा कायि 
गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको िनयवश्वास कायि राणखरहनको लालग प्रचलनिा रहेको 
संघीय कानूनिा भए देणख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनय बाञ्छनीय भएकोले, 
 नेपालको संयवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बिोणिि बेलवारी नगरपाललकाको 
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको  नाि “ बेलबारी नगरपाललकाको न्याययक सलिलि (कायययवधी) सम्बन्धी 
ऐन, २०७५”  रहेको छ । 

(२) यो ऐन बेलवारी नगरपाललका िेिलभि िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा; 
(क) "अलधकारिेि" भन् नाले सलिलििा उिू री लाग्ने र सनु् न पाउन ेयवषयलाई सम्झनन ुपछय । 

(ख) “यिरादपि” भन्नाले सलिलि सिि परेको उिरुी वा अन्य प्रकृलिका उिरुीबाट शरुु भएको 
प्रचललि कानून बिोणिि सलिलिले कारवाही र यकनारा गने वा नालेश सिेिलाई सम्झननपुछय । 

(ग) “कानून व्यवसायी” भन्नाले प्रचललि कानून बिोणिि कानून व्यवसायीिा दररएको व्यणि 
सम्झननपुछय । 

(घ) “खाम्ने” भन्नाले िोयकएको सम्पणिको िूल्याङ्कन गदाय असलु उपर हनु पगु्ने हदलाई  

सम्झननपुदयछ । 

(ङ) “चलन चलाईददन”े  भन्नाले लनिययपश्चाि हक अलधकार प्राप्त भएको व्यणिलाई कुनै वस्ि ुवा 
सम्पणि भोग गनय कायायन्वयन गराइददने काययलाई सम्झननपुदयछ । 

(च) “ििानि”  भन्नाले कुनै व्यणि वा सम्पणिलाई न्याययक सलिलिले चाहेको बखििा उपणस्थि वा 
हाणिर गराउन ललएको णिम्िा वा उिरदायय्वलाई सम्झननपुदयछ । 

(छ) “िेथाििानी” भन्नाले पलछ हनु सक्ने दण्ड िररवाना यवगो सिेिलाई खाम्ने गरी ललएको िग्गा 
िलिन लगायिका चल अचल सम्पणिलाई सम्झनन ुपछय । 

(ि) “िािेली”  भन्नाले न्याययक सलिलिको िेिालधकार लभिका यववादहरुिा सम्वणन्धि पिलाई 
वझुनाईने म्याद, सचुना, आदेश, पूिी वा िानकारी पि ररिपूवयक वझुनाउने काययलाई सम्झननपुछय 
।  
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(झन) “िायदाि” भन्नाले सम्पणिको यववरि वा गन्िी गरेको संख्या िलनने व्यहोरा वा सम्पणिको 
िााँटवारी वा लगिलाई सम्झननपुदयछ ।  

(ञ) “िोयकएको” वा “िोयकएबिोणिि” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनेको  लनयििा िोयकएबिोणिि 
सम्झननपुछय । 

(ट) “दरपीठ” भन्नाले न्याययक सलिलि सिि पेश हनु आएका कुनै कागिपिको सम्बन्धिा ररि 
नपगुे वा कानूनले दिाय नहनुे वा नलाग्ने भएिा ्यसको पछालड पट्टि सोको कारि र अवस्था 
िनाइ अलधकार प्राप्त अलधकारीले लेणखददने लनदेशन वा व्यहोरालाई सम्झननपुदयछ । 

(ठ) “धनििानी” भन्नाले िदु्दाको अणन्िि यकनारा हुाँदा लाग्न सक्ने यवगो दण्ड िररवाना वापि 
पिसंग ललइने नगद बैंक ग्यारेन्टी वा िायिेथालाई सम्झनन ुपछय । 

 

(ड) “नािेसी” भन्नाले कुनै व्यणिको नाि, थर र विन सिेिको यवस्ििृ यववरि खलुाइएको 
व्यहोरालाई सम्झननपुदयछ । 

(ढ) “नाललश” भन्नाले कुनै यववादको यवषयिा दिा १० बिोणिि ददएको उिरुी, लनवेदन वा 
यिरादपि सिेिलाई सम्झननपुछय  

(ि) “लनियय यकिाब”  भन्नाले सलिलिले उिरुीिा गरेको लनिययको अलभलेख राख्नको लालग खडा गरेको 
उिरुीिा लनियय गरेको व्यहोरा र ्यसको आधार िथा कारिको संणिप्त उल्लेख भएको यकिाब 
सम्झननपुछय । 

(ि) “पन्चकृिे िोल”  भन्नाले दिा ८३ को उपदिा (३) बिोणिि  कायि गररने  िूल्यलाई 
सम्झनन ुपछय ।    

(थ) “पेशी” भन्नाले न्याययक सलिलि सिि लनिययाथय पेश हनुे यववादहरुिा पिहरुलाई उपणस्थि 
गराइ सनुवुाइ गने कािलाई सम्झननपुदयछ । 

(द) “प्रलिबादी” भन्नाले बादीले िसका उपर उिरुी दिाय गदयछ सो व्यणि वा संस्था सम्झननपुछय । 
(ध) "प्रशासक" भन् नाले दिा ५२ बिोणििको काि गनय िोयकएको प्रशासकलाई सम्झनन ुपछय । 

(न) “व्यणिगि ििानी” भन्नाले िदु्दाका पिलाई उपणस्थि गराउन लागेको दण्ड िररवाना बझुनाउाँदा 
णिम्िा ललने व्यणिलाई सम्झनन ुपछय । 

(प) “वयान” भन्नाले िदु्दाका पि वा पेटबोलीिा बणुझनएका व्यणिले सलिलिसिि आई गने 
कागिािलाई सम्झननपुछय । 

(ि) “वकपि” भन्नाले यववाद सम्बन्धिा िानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा लेणखने वा 
लेणखएको कागिलाई सम्झननपुछय । 

(ब) “बन्द ईिलास”  भन्नाले न्याययक सलिलि अन्िगयि लनरुपि हनुे यववादहरूिध्ये गोप्य प्रकृलिको 
यववाद भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपनीयिा कायि गनय आवश्यक देणखएिा सम्वद्ध पिहरु 
िाि सहभागी हनुेगरी प्रवन्ध गररएको सनुवुाई किलाई सम्झननपुछय ।  

(भ) “िलु्िवी”  भन्नाले न्याययक सलिलि अन्िगयि यवचाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा अदालििा सिेि 
यवचाराधीन भईरहेको अवस्थािा न्याययक सलिलिले लनियय गदाय अन्य यवचाराधीन िदु्धा प्रभायवि 
हनुे देणखएिा प्रभाव पाने िदु्धाको िैसला नभएसम्ि प्रभायवि हनुे िदु्दा स्थलगि गने काययलाई 
सम्झननपुछय ।  

(ि) “लगापाि”  भन्नाले घरिग्गा र ्यससाँग अन्िरलनहीि टहरा, बोट यवरुवा,  खलु्ला िलिन र ्यसिा 
रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको िग्गा, छेउछाउ, सेरोिेरो र सम्पूिय अवयवलाई सम्झननपुदयछ 
। 

(य) “वादी” भन्नाले कसै उपर सलिलि सिि उिरुी दिाय गने व्यणि वा संस्था सम्झननपुछय । 

(र) “सणचवालय” भन्नाले न्याययक सलिलिको सणचवालयलाई सम्झननपुछय। 

(ल) “सदस्य” भन्नाले न्याययक सलिलिको संयोिक र सदस्य सिेिलाई सम्झननपुछय । 
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(व) “सदरस्याहा” भन्नाले धरौटीिा रहेको रकिको लगि कट्टा गरी आम्दानीिा बाध्ने काययलाई 
सम्झननपुछय । 

(श) “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झननपुछय । 
(ष) “सलिलि” भन्नाले न्याययक सलिलि सम्झननपुछय र सो शव्दले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 

२०७४ को दिा ४८ को उपदिा (६) बिोणििको सलिलिलाइय सिेि िनाउनेछ । 

(स) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषयको लालग छुट्टाछुटै्ट हनुे गरी प्रलिवषयको लनलिि स्थायी रुपिा िय 
गररएको शिय सम्झननपुछय । 

(ह) “स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झननपुछय । 

(ि) "संयवधान" भन्नाले नेपालको संयवधान सम्झननपुछय । 
(ि) "हकदैया" भन्नाले आिूलाई िकाय परेको यवषयिा उिूर ददन पाउने अलधकार सम्झनन ुपछय । 
(ज्ञ) "हदम्याद" भन् नाले उिूरी दिाय गनय पाउने सियावलधलाई सम्झनन ुपछय । 

(अ) "पि” भन्नाले िदु्दा िालिलाको बादी वा प्रलिवादी सिेि सम्झननपुछय । 

(आ) “िेललिलाप” भन्नाले िदु्दाका पिहरु यवचको यववादिा िान्य सहििीिा पगु्न लनष्पि र िटस्थ 
िेश्रो पि वाट सहिकिायको कायय गने सम्वाद र वािायको स्वेणिक र गोपनीय प्रकृया 
सम्भनपुछय ।  

(इ) “िेललिलापकिाय” भन्नाले िदु्दािा पिहरु यववाददि कुनै वा सवै यवषयवस्िहुरु िेललिलाप गराउन े
उदेश्यले सहिकिायकारुपिा कायय गनयका लालग पिहरुको सहििीिा न्याययक सलििीले 
िोकेको िेललिलापकिाय सिेि िनाउदछ । 

 (ई) “उिरुी भन्नाले ” न्याययक सलििी सिि परेको कुनै प्रकारको यववाद सम्बन्धीको लनवेदन 
सिेिलाइ िनाउदछ ।  

(उ) “प्रलि उिरपि ” भन्नाले न्याययक सलििी सिि परेको उिरुी वा यिरादपिका सम्बन्धिा 
प्रलिवादी पिले ललणखिरुपिा खण्डन सिथयन वा प्रलिवाद सिेिलाइ िनाउदछ ।  

(ऊ) “वारेस” भन्नाले सरकार वादी हनुे िदु्दा वाहेक बादी प्रलिवादी वा कुनै पिले आफ्नो सट्टािा 
यिराद प्रलिउिर वा कुनै प्रकारको उिरुी लनवेदन दिाय गरी कावायहीिा रहनका लालग ददइने 
अणख्ियारनािा लाइ िनाउदछ । 

 

पररच्छेद-२ 

सलिलिको अलधकार  

३. उिरुीिा लनियय सम्बन्धी कािाः सलिलििा दिाय भएका उिरुीको लनियय गने वा लिलापि गने वा िनुसकैु 
व्यहोराले लगि कट्टा गने अलधकार सलिलिलाइय िाि हनुेछ । 

४. लनियय सम्बन्धी बाहेक अन्य कािाः (१) दिा ३ िा उल्लेख भएको वा प्रचललि कानूनले सलिलि वा सलिलिको 
सदस्यले नै गने भन्ने व्यवस्था गरेको वा काययको प्रकृलिले सलिलि वा सलिलिको सदस्यले नै गनुयपने स्पष्ट 
भैरहेकोदेणख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा िोयकएको कियचारी र ्यसरी निोयकएकोिा सलिलिले लनियय 
गरी िोकेको वा अलधकार प्रदान गरेको कियचारीले गनुयपनेछ । 

(२) िोयकएको शाखा प्रिखु वा अन्य कियचारीले यस ऐन र प्रचललि कानून बिोणिि िोयकएको काि 
गदाय  सलिलिको संयोिक वा सलिलिले िोकेको  सदस्यको प्र्यि लनदेशन, रेखदेख र लनयन्िििा रही 
गनुयपनेछ । 
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५. यस ऐन बिोणिि कायययवलध अवलम्बन गनुयपनेाः सलिलिले उिरुी वा उिरुीको कारवाही र यकनारा गदाय प्रचललि 
र सम्बणन्धि संघीय कानूनिा स्पष्ट उल्लेख भए देणख बाहेक यस ऐन बिोणििको कायययवलध अवलम्बन 
गनुयपनेछ । 

६. सलिलिले हेनेाः सलिलिलाइय देहाय बिोणििको उिरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अलधकार रहनेछाः 

(क) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४७ अन्िगयिको उिरुी, 
(ख) अदालिबाट िेललिलापको लालग नगरपाललकािा प्रयेषि उिूरी, 
(ग) संयवधानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकल अलधकार अन्िगयि सभाले बनाएको कानून 

बिोणिि लनरूपि हनुे गरी लसणियि उिरुी, िथा 
(घ) प्रचललि कानूनले नगरपाललकाले हेने भलन िोकेका उिरुीहरू । 

७. सलिलिको ििेालधकाराः सलिलिले दिा ६ िा उल्लेख भएकािध्ये देहाय बिोणििका उिरुीहरूिा िाि 
िेिालधकार ग्रहि गने िथा कारवाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्यणिको हकिा उिरुीका कुनै एक वा दबैु पि नगरपाललकाको भैगोललक िेिालधकार 
लभि बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचललि कानून र संयवधानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अदालि वा न्यायाधीकरि वा 
लनकायको िेिालधकार लभि नरहेको, 

(ग) नगरपाललकाको िेिालधकार लभि परेका कुनै अदालि वा लनकायबाट िेललिलाप वा 
लिलापिको लालग प्रयेषि गररएको, 

(घ) अचल सम्पणि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचल सम्पणि नगरपाललकाको भैगोललक 
िेिलभि रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बणन्धि यवषयवस्ि ु रहेकोिा सो घटना नगरपाललकाको भैगोललक 
िेिलभि घटेको । 

(च) नगरपाललकाको िेिलभि  वादी वा धेरै प्रलिवादी रहेकोिा 
(छ) उिरुी वा लनवेदन वाट नगरपाललका िेि लभिको कुनै सम्पिी िााँच गनुयपने वा हेनुयपने 

वा ददलाउनपुने भएिा  

८. न्यायीक सलिलिको अलधकार िेिको प्रयोग  :  
(क) न्यायीक सलिलिको संयोिक र सदस्यहरुले सािूयहक रुपले न्याययक लनरुपि गनुयपनेछ । राय 

बाणझनएिा बहिुिको राय न्यायीक सलिलिको लनियय िालननेछ । 

(ख) उपदिा १ िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापलन न्ययीक सलिलिको संयोिक र अको एक िना 
सदस्यको उपणस्थिीिा यववादको कारवाही र यकनारा गनय सयकनेछ । 

(ग) न्याययक सलिलिको संयोिक बाहेक अरु दईुिना सदस्यहरुको उपणस्थलि भएकोिा यववादको 
यकनारा गनय बाहेक अरु कारवाही  गनय लसकनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-३ 
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९. ललखििा परुा गनुयपने सािान्य ररिाः (१) प्रचललि कानून िथा यस ऐनिा अन्यि लेणखएदेणख बाहेक सलिलि 
सिि दिाय हनु आएका उिरुी प्रलिवाद र अन्य ललखििा देहाय बिोणििको ररिसिेि परुा गनुयपनेछाः 

(क) A4 साइिको नेपाली कागििा बायााँ ििय  पााँच सेणन्टलिटर, पयहलो पषृ्ठिा शीरििय  दश 
सेणन्टलिटर र ्यसपलछको पषृ्ठिा पााँच सेणन्टलिटर छोडेको िथा प्र्येक पषृ्ठिा बणिस 
हरििा नबढाइय नउ्ने कालो िसी द्धारा कागिको एकाििय  िाि लेणखएको; 

(ख) ललखि दिाय गनय ल्याउने प्र्येक व्यणिले ललखिको प्र्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा 
छोटकरी दस्िखि गरी अणन्िि पषृ्ठको अन््यिा रेखा्िक भएको; 

(ग) कुनै कानून व्यवसायीले ललखि ियार गरेको भए लनिले पयहलो पषृ्ठको बायााँ ििय  
लनिको कानून व्यवसायी दिाय प्रिािपि नम्बर, नाि र कानून व्यवसायीको यकलसि 
खलुाइय दस्िखि गरेको;  

(घ) ललखिको अणन्िि  प्रकरििा यस ललखििा  लेणखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झनटु्ठा 
ठहरे कानून बिोणिि सहुाँला बझुनाउाँला भन्ने उल्लेख गरी सो िलुन ललखि दिाय गनय 
ल्याएको वषय, ियहना र गिे िथा वार खलुाइय ललखि दिाय गनय ल्याउने व्यणिले दस्िखि 
गरेको । 

(ङ) ललणखििा कुनै केरिेट भएिा थपघट भएिा केरिेट वा थपघट गररएको अगालड पछालड  
सािी र कारिीको लेखा्िक र रेखा्िक सहीछाप भएको हनुपुनेछ । 

 

 (२) ललखििा यवषयहरू क्रिवद्ध रुपिा प्रकरि प्रकरि छु् याइय संयलिि र ियायददि भाषािा 
लेणखएको हनुपुनेछ ।  

(३) ललखििा पेटबोललिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरि र व्यणिको नाि, थर, ठेगाना, 
इिेल िथा अन्य यववरि स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

(४) ललखि दिाय गनय ल्याउने वा सलिलििा कुनै कागि गनय आउनेले  लनिको नाि, थर र विन 
खलेुको नागररकिा वा अन्य कुनै प्रिाि पेश गनुयपछय । यववायहिा भए पिी पत्नीको नाि खलेुको हनुपुनेछ । 

 

पररच्छेद- ४ 

उिरुी िथा प्रलिवाद दिाय 

१०. यिराद, उिूरी वा लनवेदन दिाय गनेाः (१) कसै उपर यिराद, उिूरी वा लनवेदन दिाय गदाय वा सो सम्बन्धी 
कारबाही चलाउाँदा प्रचललि कानून बिोणिि हकदैया पगुेको व्यणिले सलिलिको सणचवालय सिि उिूरी दिाय 
गनयसक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि उिरुी ददंदा यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोणिि खलुाउनपुने कुरा सबै 
खलुाइय िथा परु् याउनपुने प्रयक्रया सबै परुा गरी अनसूुची-१ बिोणििको ढााँचािा ददनपुनेछ । 

(३) उपदिा (२) िा लेणखए देणख बाहेक उिूरीिा देहाय बिोणििको व्यहोरा सिेि खलुाउन ुपनेछाः 

(क) वादीको नाि, थर, विन, भएसम्ि िोवाइल नम्वर  र लनिको बाबू र आिा, िथा थाहा 
भएसम्ि बािे र बज्यैको नाि; 
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(ख) प्रलिवादीको नाि, थर थाहा भएसम्ि िोवाइल नम्वर  र थाहा भएसम्ि लनिको बाब ुर 
आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको विन; 

(ग) नगरपाललकाको नाि सयहि सलिलिको नाि; 

(घ) उिरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूिय यववरि; 
(ङ) नगरपाललकाले िोके अनसुारको दस्िरु बझुनाएको रलसद वा लनस्सा; 
(च) सलिलिको िेिालधकार लभिको उिरुी रहेको व्यहोरा र सम्बणन्धि कानून; 

(छ) बादीले िाग दावी ललएको यवषय र सोसाँग सम्बणन्धि प्रिािहरू; 

(ि) हदम्याद लाग्ने भएिा हदम्याद रहेको िथा हकदैया पगुेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झन) कुनै सम्पणिसाँग सम्बणन्धि यवषय भएकोिा सो सम्पणि चल भए रहेको स्थान, अवस्था 

िथा अचल भए चारयकल्ला सयहिको सबै यववरि । 

(ञ)  कोट िी लिनुयपनेिा लबगो खलुाइ सो को आधारिा काननु बिोणिि कोट यि बझुनाएको 
लनस्सा यवगो नखलेुकोिा सोयह अनसुारको व्यहोरा 

(ट) कुन ऐन अन्िगयि न्याययक सलिलिको िेिालधकार भएको सो कुरा 
(ठ) नगरपाललकालाइ लिनुय बझुनाउनपुने बाकी बक्यौिा वा कुनै प्रकारको दण्ड िररवाना वा 

कदै — दस्िरु भए सो लिरे वा बझुनाएको लनस्सा 
(ड) बादीको दावी र सोसंग सम्बन्धीि काननु 

(ि) अन्यअड्डा अदालि वा लनकायिा प्रस्ििु यववाद सम्वन्धी उिरुी गरे नगरेको  

(४) प्रचललि कानूनिा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढााँचा वा अन्य केयह उल्लेख भएको रहेछ भने सो 
सन्दभयिा आवश्यक यववरि सिेि खलेुको हनुपुनेछ । 

(५) कुनै यकलसिको िलिपूलिय भराउनपुने अथवा बण्डा लगाउनपुने अवस्थाको उिरुीको हकिा ्यस्िो 
िलिपूलिय वा बण्डा वा चलनको लालग सम्बणन्धि अचल सम्पणिको यववरि खलेुको हनुपुनेछ । 

११. यिराद, उिूरी वा लनवेदन दिाय गरी लनस्सा ददनाेः (१) प्रशासकले दिा १० बिोणिि प्राप्त उिरुी दिाय यकिाबिा 
दिाय गरी बादीलाइय िारेख िोयक अनसूुची-२ बिोणििको ढााँचािा दिायको लनस्सा ददनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि िारेख ददन ुपने अवस्थािा िारेख िोक्दा अनसूुची-३ बिोणििको ढााँचािा 
िारेख भपायइय खडा गरी सम्बणन्धि पिको दस्िखि गराइय लिलसल सािेल राख् नपुछय । 

िर सलिलिले पटक यपच्छेको िारेख पचाय नबनाई लिलि लेखेर काि हनु सके वा नसकेको व्यहोरा 
खोली पनु: अको िारेख िोक्न सक्नेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि लिलििा हनुे कायय सिेि 
उल्लेख गरी सम्बणन्धि पिलाइय अनसूुची-४ बिोणििको ढााँचािा िारेख पचाय ददनपुनेछ । 

१२. उिरुी दरपीठ गनेाः (१) प्रशासकले दिा १० बिोणिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया नपगुेको देणखए पूरा 
गनुयपने देहायको प्रयक्रया पूरा गरी अथवा खलुाउनपुने देहायको व्यहोरा खलुाई ल्याउन ुभन्ने व्यहोरा लेणख िीन 
ददनको सिय िोयक िथा उिू री दिाय गनय नलिल्ने भए सो को कारि सयहिको व्यहोरा िनाइय ललखिको पयहलो 
पषृ्ठको पछाडी दरपीठ गरी वादीलाइय उिूरी यििाय ददनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि प्रयक्रया नपगुेको भलन दरपीठ गरी यििाय गरेको उिरुीिा दरपीठिा 
उल्लेख भए बिोणििको प्रयक्रया परुा गरी िीन ददनलभि ल्याएिा दिाय गररददनपुछय । 
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(३) उपदिा (१) बिोणििको दरपीठ आदेश उपर णचि नबझु्ने पिले सो आदेश भएको लिलिले  
साि ददन लभि उि आदेशको यवरुद्धिा सलिलिसिि लनवेदन ददनसक्नेछ । 

(४) उपदिा (३) बिोणिि ददएको लनवेदन व्यहोरा िनालसब देणखए सलिलिले उपदिा (१) 
बिोणििको दरपीठ बदर गरी यववाद दिाय गनय आदेश ददनसक्नेछ । 

(५) उपदिा (४) बिोणिि आदेश भएिा प्रशासकले ्यस्िो उिरुी दिाय गरी अरू प्रयक्रया परुा 
गनुयपनेछ । 

१३. दिाय गनय नहनुाेः प्रशासकले दिा १० बिोणिि पेश भएको उिरुीिा देहाय बिोणििको व्यहोरा दठक भए 

नभएको िााँच गरी दिाय गनय नलिल्ने देणखएिा दिा १२ बिोणििको प्रयक्रया परुा गरी दरपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचललि कानूनिा हदम्याद िोयकएकोिा हदम्याद वा म्याद लभि उिरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचललि कानूनबिोणिि सलिलिको िेिालधकार लभिको उिरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननुबिोणिि लाग्ने दस्िरु दाणखल भए,नभएको; 
(घ) कुनै सम्पणि वा अलधकारसाँग सम्बणन्धि यवषयिा यववाद लनरूपि गनुयपने यवषय उिरुीिा 

सिावेश रहेकोिा ्यस्िो सम्पणि वा अलधकार यवषयिा उिरुी गनय बादीको हक स्थायपि 
भएको प्रिाि आवश्यक पनेिा सो प्रिाि रहे नरहेको; 

(ङ) उि यवषयिा उिरुी गने हकदैया बादीलाइय रहे नरहेको; िथा 
(च) ललखििा परुा गनुयपने अन्य ररि पगुे नपगुेको;  

१४. दोहोरो दिाय गनय नहनुाेः (१)यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन प्रचललि कानून बिोणिि सलिलि वा 
अन्य कुनै अदालि वा लनकायिा कुनै पिले उिरुी गरी सलिलि वा उि अदालि वा लनकायबाट उिरुीिा 
उल्लेख भएको यवषयिा प्रिाि बणुझन वा नबणुझन यववाद लनरोपि भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उिरुीिा 
रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सलिलिले उिरुी दिाय गनय र कारवाही गनय हुाँदैन । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि दिाय गनय नलिल्न े उिरुी भलुवश दिाय भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी 
भएपलछ िनुसकैु अवस्थािा रहेको भए पलन सलिलिले ्यस्िो उिरुी खारेि गनुयपनेछ ।  

१५. उिरुीसाथ ललखि प्रिािको सक्कल पेश गनुयपनेाः उिरुीसाथ पेश गनुय पने प्र्येक ललखि प्रिािको सक्कल र 
कणम्ििा एक प्रलि नक्कल उिरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र प्रशासकले ्यस्िो ललखििा कुनै कैयियि िनाउनपुने भए 
सो िनाइ सो प्रिाि सम्बणन्धि लिलसलिा राख् नेछ । 

१६. उिरुी िथा प्रलिवाद दिाय दस्िरुाः (१) प्रचललि कानूनिा उिू री दिाय दस्िरु िोयकएकोिा सोयह बिोणिि िथा 
दस्िरु निोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ बझुनाउनपुनेछ । 

(२) प्रचललि कानूनिा प्रलिवाद दिाय दस्िरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रलिवाद दिाय 
दस्िरु लाग्नेछ । 

१७. प्रलिवाद पेश गनुयपनेाः (१) प्रलिवादीले दिा २१ बिोणिि म्याद वा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद वा सूचनािा 
िोयकएको सियावलधलभि उिरुी प्रशासक सिि आिैं  वा वारेस िािय ि ललणखि प्रलिवाद दिाय गनुयपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि प्रलिवाद पेश गदाय प्रलिवादीले भएको प्रिाि िथा कागिािका प्रलिललयप 
साथै संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

(३) प्रलिवादीले ललणखि व्यहोरा दददा अनसूुची-५ बिोणििको ढााँचािा ददनपुनेछ । 

१८. प्रलिवाद िााँच गनेाः (१) प्रशासकले दिा १५ बिोणिि पेश भएको प्रलिवाद िााँच गरी कानून बिोणििको ररि 
पगुेको िथा म्याद लभि पेश भएको देणखए दिाय यकिाबिा दिाय गरी लिलसलसाथ सािेल गनुयपनेछ । 
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(२) उपदिा (१) बिोणिि प्रलिवाद दिाय हनुे भएिा उिरुी प्रशासकले प्रलिवादीलाइय वादी लिलानको 
िारेख िोकी लनस्सा ददन ुपनेछ । 

१९. नक्कल पेश गनुयपनेाः उिरुी वा प्रलिवाद दिाय गनय ल्याउनेले यवपिीको लालग उिरुी िथा प्रलिवादको नक्कल िथा 
संलग्न ललखि प्रिािहरूको नक्कल साथै पेश गनुयपछय । 

२०. उिरुी वा प्रलिवाद संशोधनाः (१) ललखि दिाय गनय ल्याउने पिले सलिलििा दिाय भइसकेको ललखििा लेखाइ वा 
टाइप वा िदु्रिकोसािान्य िटुी सच्याउन लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको लनवेदनिा िाग बिोणिि सच्याउदा दावी िथा प्रलिवादिा गररएको 
िाग वा दावीिा िलुभिु पििा िरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको संशोधन िाग गरेको देखेिा उिरुी 
प्रशासकले सो बिोणिि सच्याउन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि संशोधन भएिा सो को िानकारी उिरुीको अको पिलाइय ददनपुनेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

म्याद िािेली िथा िारेख  

२१. म्याद सूचना िािेल गनेाः(१) प्रशासकले दिा ११ बिोणिि यववाद दिाय भएपलछ बढीिा साि ददन लभि 
प्रलिवादीका नाििा प्रचललि कानूनिा म्याद िोयकएको भए सोयह बिोणिि र निोयकएको भए पन्र ददनको 
म्याद ददइय सम्बणन्धि वडा कायायलय िािय ि उि म्याद वा सूचना िािेल गनय सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि म्याद वा सूचना िािेल गदाय दिा ११ बिोणििको उिरुी िथा उि 
उिरुी साथ पेश भएको प्रिाि कागिको प्रलिललयप सिेि संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

(३) उपदिा (२) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन एक भन्दा बढी प्रलिवादीलाइय म्याद 
ददनपुदाय प्रिाि कागिको नक्कल कुनै एकिना िलु प्रलिवादीलाइय पठाइय बााँकीको म्यादिा प्रिाि कागिको नक्कल 
िलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेखी पठाउनपुनेछ । 

(४) उपदिा (१) बिोणिि प्राप्त भएको म्याद वडा कायायलयले बढीिा साि ददनलभि िािेल गरी 
िािेलीको व्यहोरा खलुाइय सलिलििा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदिा (१) बिोणिि म्याद िािेल हनु नसकेिा वा िालनस िेला नपरेको अवस्था रहेकोिा 
देहाय बिोणििको यवद्यिुीय िाध्यि वा पलिकािा सूचना प्रकाशन गरेर म्याद िािेल गनुयपनेछाः 

(क) म्याद िािेल गररनपुने व्यणिको कुनै फ्याक्स वा इयिेल वा अन्य कुनै अलभलेख हनु 
सक्ने यवद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलिवादीले म्याद िािेली भएको िानकारी पाउन सक्ने िनालसब आधार छ भन्ने देणखएिा 
सलिलिको लनिययबाट कुनै स्थानीय दैलनक पलिकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय 
एि.एि. रेलडयो वा स्थानीय टेलललभिनबाट सूचना प्रसारि गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद िािेल गराउाँदा म्याद िािेल हनु सक्ने िनालसब 
कारि देणखएिा सलिलिको आदेशबाट ्यस्िो सरकारी लनकाय िािय ि । 

(६) यस ऐन बिोणिि म्याद िारी गनुयपदाय अनसूुची-६ बिोणििको ढााँचािा िारी गनुयपनेछ । 
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(७) उपदिा ४ बिोणििको अवधी लभि म्याद लािेल गनय नसकेको िानलसव कारि वा वदलनयि 
देणखएिा लनसा पयुायउन नसकेिा ्यस्िो िािेल्दार कियचारी उपर प्रचललि कानून बिोणिि कारवाही र सिाय 
हनुेछ ।  

२२. म्याद सूचना िािेल गनय पठाउाँदा िािेल गदाय देहाय बिोणििको ररि प¥ुयाई िािेल गनय पठाउने र िािेल गने 
गनुय पछय । 

(१) म्याद सूचना िािेल गनय खयटएका कायायलयका कियचारीलाई िािेल गनुयपने म्याद पणुिय 
सचुनाको चार प्रलि णिम्िा ददई भरपाई गराउन ुपछय । लनिले पलन सम्वन्धीि ब्यिी णचने िहााँ िेलापारे पलन 
लनिलाई बझुनाउन ु पछय । सम्वणन्धि ब्यणि िेला नपरे वा नणचने लनिको ठेगानािा गई बझुनी घरडेरा 
पिालगाई िालनस णचनी सम्वन्धीि गाउाँपाललका वा नगरपाललकाको वडा सदस्य वा सणचव र अरु स्थानीय 
भलाद्मी दईु िनाको रोहवरिा राखी म्याद पणुिय सूचना ददए िािेल गरेको ददन लिलि लेखी सम्वन्धी ब्यिी भेट 
भए लनिै लाई लनि भेट नभए ्यसका उिेर पगुेको एका घरका उिेर पगुेका कुनै ब्यणिलाई ददई र लनिहरु 
पलन भेट भएन वा भएपलन बझुनी ललएन भने ्यसको घर डेराको ढोकािा सबैले देख्न ेगरी टााँसी कायायलयिा 
दाणखल गने म्यादपणुिय सूचनाको यपठिा कसलाई ददए टााँलसएको हो सो र सो ददए टााँलसएको ददनको लिलि सिेि 
लेखी सो ददए टााँलसएको बखििा भएको िालथ लेणखएका िालनसहरु सिेिको प्रष्टबझुनीने गरी ऐन बिोणिि 
सयहछाप गरी गराई ्यसको १ प्रलि स्थानीय वडा सलिलिको कायायलयिा बझुनाई बझुनी ललएको सयहछाप गराई 
ललन ुपदयछ ।सो िािेल गने कियचारीले सिेि सयह छाप गरी दाणखल गनय ल्याउन ुपछय । 

(२) यस बिोणिि कुनै कम्पलन कपोरेसन वा अन्य संगठीि संस्थाउपर कुनै िदु्धाका सम्वन्धिा 
म्याद सूचना िािेल गनुयपदाय सो संस्थाको ्यसवखि िखु्य भै काि गने िेनेणिङ्ग डाईरेक्टर वा डाइरेक्टर वा 
अरु कुनै कियचारीलाई िािेल गनुय पछय ।  

(३) िालथ दिा १ र २ िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भएिापलन सरकारी कायायलय वा संगठीि 
संस्थाको नाििा वा ्यस्िो कायायलय वा संस्थािा काि गने कियचारीको नाउाँिा म्याद सूचना िािेल गनुयपदाय 
रणिष्टरी गरी हलुाक्ारा िािेल गनय हनु्छ । ्यसरी हलुाक्ारा पठाएकोिा ्यसको पहुाँच रलसद कायायलयिा 
दाणखल भएपलछ सो म्याद वा सूचना अन्यथा प्रिाणिि नभएसम्ि ररिपूवयका िािेल भएको िालननेछ ।  

(४) यवदेशी ब्यणिको नाििा म्याद िािेल गनुय पदाय ्यस्िो ब्यणिको नेपाल राज्यभीि कुनै 
यकलसिको कायायलय वा प्रलिलनलध भए ्यस्िो कायायलय वा प्रलिलनलधको नाििा म्याद िािेल गनुयपछय । ्यस्िो 
कायायलय वा प्रलिलनलध नभएिा ्यस्िो ब्यणि स्थाई बसोवास गने वा रहेको ठेगानािा र नेपालिा लनिले कुनै 
कारोवार गरेको भए कारोवार गदायको वखि पिाचारको लालग लनिले ददएको ठेगाना रहेछ भने ्यस्िो 
ठेगानािा टेलेक्स, टेललफ्याक्स वा अलभलेख हनु सक्ने दरुसंचारका अन्य िाध्यि िािय ि वा रणिष्टरी गरी 
हलुाकिािय ि म्याद िािेल गनुय पछय ।  

(५) िालथ दिा १, २, ३, ४ बिोणिि िािेल गरी ल्याएको म्याद सूचना दाणखल भएपलछ 
कायायलयले पलन ऐन बिोणिि रीिपूवयक िािेल भैआएको छ छैन भलन िााँच गरी ऐनको ररि पगुेको देणखए 
कायायलयिा दाणखल गरेको लिलि लेखी िैले घर्ार िालनस िरक पारर वा िािेल नभए नददएकोिा िािेल 
गररददए भलन र नभएको िालनस सािीिा सयहछाप गराई ल्याएको सिेि ठहरे ऐनबिोणिि सिाय बझुनाउाँला भलन 
अकै छुटै्ट कागििा लेखी िािेल गरर ल्याउनेको सयहछाप गराई  सो बझुनाउन ल्याएको म्याद सूचना लिलसल 
सािेल राख्नपुदयछ । 
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(६) सो बिोणिि गरर ललई सकेपलछ कायायलयले िााँच्दा ऐनको ररि नप¥ुयाई िािेल गरर ल्याएको 
देणखयो वा उिरु परर बभु  mदा बेयहस्साव गरेको ठह¥यो भने िेरी ऐनको रीि प¥ुयाई िािेल  गराउन ुपछय । 

(७) कानून बिोणिि कुनै झनगलडयालाई िािेल गनुय पने म्याद सूचना लनिको वाररस वा ्यस 
कािको लालग अलधकार पाएका कानून ब्यवसायीलाई पलन िालथ लेणखए बिोणिि िािेल गनय सयकनेछ । सो 
बिोणिि िािेल भएकोिा झनगलडयालाई नै िािेल भएको िालननेछ ।  

(८) बेलबारी नगरपाललका बायहर अरु गाउाँपाललका वा नगरपाललकािा म्याद सूचना िािेल गनुय 
पदाय आफ्नो कायायलयको पणुिय साथ सम्वन्धीि गाउाँपाललका वा नगरपाललकािा पठाउन ुपछय ।  

(९) ररिपूवयक िािेल नभएको भलन पिले िैसला हनु ुअगाबै लनवेदन ददएिा सो कुरा को स्यिा 
िााँचबझुन गरर ब्यहोरा स्य ठहररएिा लनवेदन साथ ल्याएको प्रलिउिर ललई पनुाः सनुवुाई गनय बाधा पने छैन  

 

२३. रोहवरिा राख् न ु पनेाः यस ऐन बिोणिि वडा कायायलय िािय ि िािेल गररएको म्यादिा सम्बणन्धि वडाको 
अध्यि वा सदस्य िथा कणम्ििा दइुयिना स्थानीय भला िीको  रोहवरिा राख् न ुपनेछ । 

२४. रीि बेरीि िााँच गनेाः (१) उिरुी प्रशासकले म्याद िािेलीको प्रलिवेदन प्राप्त भएपलछ रीिपूवयकको िािेल भएको 
छ वा छैन िााँच गरी आवश्यक भए सम्बणन्धि वडा सणचवको प्रलिवेदन सिेि ललइय रीिपूवयकको देणखए लिलसल 
सािेल राखी िथा बेरीिको देणखए बदर गरी पनुाः म्याद िािेल गनय लगाइय िािेली प्रलि लिलसल सािेल राख् न ु
पनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि िााँच गदाय सम्बणन्धि कियचारीले बदलनयि राखी कायय गरेको देणखए उिरुी 
प्रशासकले सो व्यहोरा खलुाइय सलिलि सिि प्रलिवेदन पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणििको प्रलिवेदनको व्यहोरा उपयिु देणखए सलिलिले सम्बणन्धि कियचारी उपर 
कारवाहीको लालग काययपाललका सिि लेणख पठाउनसक्नेछ । 

२५. िारेखिा राख् न ुपनेाः (१) उिरुी प्रशासकले दिा ११ बिोणिि उिूरी दिाय गरेपलछ उिरुीकिायलाइय र दिा १८ 
बिोणिि प्रलिवाद दिाय गरेपलछ प्रलिवादीलाइय िारेख िोकी िारेखिा राख् नपुछय । 

(२) उिरुीका पिहरूलाइय िारेख िोक्दा िारेख िोयकएको ददन गररने कािको व्यहोरा िारेख भपायइय 
िथा िारेख पचायिा खलुाइय उिरुीका सबै पिलाइय एकै लिलानको लिलि िथा सिय उल्लेख गरी एकै लिलानको 
िारेख िोक्नपुछय । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि िारेख िोयकएको सियिा कुनै पि हाणिर नभए पलन िोयकएको कायय 
सम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा हाणिर भएको पिलाइय िारेख िोकी सियिा हाणिर नभएपलछ हाणिर 
हनुे पिलाइय अणघ हाणिर भइय िारेख लाने पिसाँग एकै लिलान हनुेगरी िारेख िोक्नपुछय । 

(४) यस दिा बिोणिि िोयकएको िारेखिा उपणस्थि भएका पिहरूलाइय साथै राखी सलिलिले 
उिरुीको कारवाही गनुयपछय । 

(५) उपदिा (४) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन िोयकएको िारेखिा कुनै पि उपणस्थि 
नभए पलन सलिलिले यववादको यवषयिा कारवाही गनय बाधा पनेछैन । िर थाम्ने म्याद बााँकी छाँदै लनियय गनय 
हुाँदैन । 

२६. सलिलिको लनियय बिोणिि हनुाेः सलिलिले म्याद िािेली सम्बन्धिा प्रचललि कानून िथा यस ऐनिा लेणखए देणख 
बाहेकको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया लनधायरि गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेद-६ 

सनुवाइय िथा प्रिाि बझु्न ेसम्बन्धिा 
२७. प्रारणम्भक सनुवाइयाः (१) िेललिलापबाट यववाद लनरुपि हनु नसकी सलिलििा आएका यववाद प्रलिवाद दिाय वा 

बयान वा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुवाइयको लालग पेश भएको यववादिा उपलब्ध प्रिािका आधारिा 
ि्काल लनियय गनय सयकने भएिा सलिलिले यववाद पेश भएको पयहलो सनुवाइयिा नै लनियय गनय सक्नेछ । 

(२) सलिलि सिि पेश भएको यववादिा उपदिा (१) बिोणिि ि्काल लनियय गनय सयकने नदेणखएिा 
सलिलिले देहाय बिोणििको आदेश गनय सक्नेछाः- 

(क) यववादिा िखु नलिलेको कुरािा यकीन गनय सािी लगायिका प्रिाि बझु्ने वा अन्य कुनै 
कायय गने; 

(ख) यववादिा बझु्नपुने प्रिाि ययकन गरी पिबाट पेश गनय लगाउन ेवा सम्बणन्धि लनकायबाट 
िाग गने आदेश गने; 

(ग) िेललिलापका सम्बन्धिा यववादका पिहरूसाँग छलिल गने; िथा 
(घ) यववादका पि उपणस्थि भएिा सनुवुाइको लालग िारेख िथा पेशीको सिय िाललका 

लनधायरि गने । 

(३) उपदिा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन सलिलिले स्थानीय सरकार संचालन  
ऐनको दिा ४७ को उपदिा (२) बिोणििको उिरुीिा िेललिलापको लालग पठाउने आदेश गनुयपनेछ । 

२८. प्रिाि दाणखल गनेाः वादी वा प्रलिवादीले कुनै नयााँ प्रिाि पेश गनय अनिुलि िाग गरी लनवेदन पेश गरेिा उिरुी 
प्रशासकले सोयह ददन ललन सक्नेछ । यसरी पेश भएको प्रिाि अको पिलाई देखाई िे भन्छ व्यहोरा खोली 
कागि गराई राख् न ुपनेछ । 

२९. ललखि िााँच गनेाः (१) सलिलिले उिरुीिा पेश भएको कुनै ललखिको स्यिा परीिि गनय रेखा वा हस्िािर 
यवशेषज्ञलाइय िााँच गराउन िरूरी देखेिा सो ललखिलाइय अस्य भन्ने पिबाट परीिि दस्िरु दाणखल गनय लगाइय 
रेखा वा हस्िािर यवशेषज्ञबाट ललखि िााँच गराउन सक्नछे । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि िााँच गदाय िनालसब िायिकको सिय िोयक आदेश गनुयपनेछ र सियलभि 
िााँच सम्पन्न हनुको लालग यथासम्भव व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

(३) उपदिा (१) बिोणिि िााँच गदाय ललखि अस्य ठहरीएिा ललखि स्य रहेको भन्ने पिबाट 
लागेको दस्िरु असलु गरी उपदिा (१) बिोणिि दस्िरु दाणखल गने पिलाइय भराइयददनपुछय । 

३०. सािी बझु्नाेः (१) सलिलिबाट सािी बझु्ने आदेश गदाय सािी बझु्ने ददन िोयक आदेश गनुयपनेछ । सािी राख्दा 
बढीिा िीन िना राख् नपुनेछ ।  

(२) उपदिा (१) बिोणिि आदेश भएपलछ उिरुी प्रशासकले उिरुीको पिलाइय आदेशिा उल्लेख 
भएको लिलििा सािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

(३) सािी बझु्न ेिारेख िोयकएको ददनिा आफ्नो सािी सलिलि सिि लनवेदन साथ उपणस्थि गराउन ु
सम्बणन्धि पिको दायय्व हनुेछ । 

३१. सलिलिको ििय बाट बकपि गराउनाेः (१) यस ऐनिा अन्यि िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन नाबालक वा 
अशि वा वदृ्धवदृ्धा पि रहेको उिरुीिा सािी बकपिको लालग िोयकएको िारेखको ददन उपणस्थि नभएको वा 
उपणस्थि नगराइएको सािीलाइय सलिलिले म्याद िोकी सलिलिको ििय बाट णझनकाइय बकपि गराउन सक्नेछ । 



13 
 

(२) उपदिा (१) बिोणिि सािी णझनकाउाँदा बकपि हनुे िारेख िोकी म्याद िारी गनुयपनेछ र 
उिरुीका पिहरूलाइय सिेि सोही लिलानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

३२. सािी बकपि गराउनाेः (१) उिरुी प्रशासकले सािी बकपिको लालग िोयकएको ददन पिहरूसाँग लनिहरूले 
उपणस्थि गराउन ल्याएका सािीको नािावली ललइय सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ । 

(२) सािी बकपिको लालग िोयकएको िारेखको ददन उिरुीका सबै पिले सािी उपणस्थि गराउन 
ल्याएको भए कायायलय खलु्नासाथ िथा कुनै पिले सािी उपणस्थि गराउन नल्याएको भए अपराहन्न एक  
बिेपलछ सलिलिले उपलब्ध भए सम्िका सािीको बकपि गराउनपुनेछ । 

३३. बन्देि गनय सक्नाेः (१) सािीको बकपि गराउाँदा उिरुीको यवषयवस्ि ुभन्दा िरक प्रकारको िथा सािी वा 
उिरुीको पिलाइय अपिालनि गने वा णझनझ्याउने वा अनणुचि प्रकारको प्रश्न सोलधएिा सलिलिले ्यस्िो प्रश्न 
सोध्नबाट पिलाइय बन्देि गनय सक्नेछ । 

(२) नाबालक वा वृद्ध वा असि वा लबरािीले सािी बक्नपुने भइय ्यस्िो उिरुीिा कुनै पिको 
उपणस्थलि वा अन्य कुनै िनालसब कारिले सािीलाइय बकपि गनय अनणुचि दबाव परेको वा पने प्रबल 
सम्भावना रहेको छ भन्ने सलिलिलाइय लागेिा सलिलिले ्यस्िो पिको प्र्यि उपणस्थलिलाइय बन्देि गरी लनिले 
सािीले नदेख् ने गरी िाि उपणस्थि हनु आदेश गनय सक्नेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि आदेश गरेिा सािीले नदेख् ने गरी पि उपणस्थि हनुे व्यवस्था लिलाउन े
दायय्व सलिलिको हनुेछ । 

(४) उपदिा (१) वा (२) बिोणिि गदाय सलिलिले उिरुीसाँग सम्बणन्धि आवश्यक प्रश्न ियार गरी 
सलिलिको ििय बाट बकपि गराउन  सक्नेछ । 

३४. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेाः (१) संयोिकले प्र्येक हप्ता शकु्रवार अगािी हप्ताको लालग पेशी िोयकएको 
लबवादहरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको ददन उि ददनको लालग पेशी िोयकएका लबवादहरूको दैलनक 
पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको सूची संयोिकले र लनिको अनपुणस्थलििा लनिले णिम्िेवारी िोकेको 
सलिलिको सदस्यले प्रिाणिि गनुयपनेछ । 

३५. दैलनक पेशी सूचीाः (१) संयोिकले दिा ३४ बिोणििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका यववादहरूको  
िोयकएको ददनको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीिा टााँस्न लगाउन ुपनेछ िथा एक प्रलि सलिलिका 
सदस्यहरूलाइय उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको सूचीिा यववादहरू उल्लेख गदाय यववाद दिायको आधारिा देहायको 
क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

क) नाबालक पि भएको यववाद; 

ख) शारीररक असििा वा अपाङ्गिा भएको व्यणि पि भएको यववाद; 

ग) सिरी वषय उिेर परुा भएको वृद्ध वा वदृ्धा िथा एकल ियहला पि भएको यववाद; िथा 
घ) यववाद दिायको क्रिानसुार पयहले दिाय भएको यववाद । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि पेशी सूची ियार गदाय िलु्िवीबाट िागेका िथा सवोच्च अदालि, प्रदेश 
अदालि िथा णिल्ला अदालिबाट पनुाः इन्सािको लालग प्राप्त भइय दिाय भएको यववादको हकिा शरुूिा 
सलिलििा दिाय भएको लिलिलाइय नै दिाय लिलि िालन क्रि लनधायरि गनुयपनेछ । 
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(४) उपदिा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सलिलिले यववादको सनुवाइय र कारवाही िथा 
यकनारा गनुयपनेछ । 

३६. प्रशासकको णिम्िेवारी हनुाेः पेशी सूचीिा चढेका यववादहरू कायायलय खलेुको एक घण्टा लभि सलिलि सिि 
सनुवाइयको लालग पेश गने िथा उि ददनको िोयकएको कायय सयकए पलछ सलिलिबाट यििाय बणुझनललइय सरुणिि 
राख् ने णिम्िेवारी उिरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३७. प्रिाि सनुाउन सक्नाेः (१) सलिलिले दिा २७ बिोणिि िोयकएको िारेखको ददन उपणस्थि सबै पिलाइय अको 
पिले पेश गरेको प्रिाि एवि  कागिाि देखाइय पढी बाची सनुाइय सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको 
भए ललणखि बयान गराइय लिलसल सािेल गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको बयान गराउदा पिले कीिे भनी बयान गरेिा लाग्न े दस्िरु ललई 
यवशेषज्ञ िााँच गराउन सयकनेछ। 

३८. यववादको सनुवाइय गनेाः (१) सलिलिले दवैु पिको कुरा सनुी लनिहरूको यववादको सनुवाइय िथा लनियय गनुयपनेछ 
। 

(२) पिहरूले आफ्नो वारेश िकुरर गरी यववादको सिाधान गनय सक्नेछन  । 

(3) उपदिा (१) बिोणििको सनुवाइय िथा लनियय गदाय पिहरूको रोहवरिा गनुयपनेछ । 

(4) उपदिा (१) बिोणिि यववादको सनुवाइय गदाय इिलास कायि गरी सनुवाइय गनय िनालसब 
देणखएिा सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

िर दबैु पिको भनाइ िथा णियकर सनु्नलाई उपदिा (३) अनसुारको इिलास कायि गनय बाधा हनुे छैन । 

३९. बन्द इिलासको गठन गनयसक्न े(१) सलिलिले ियहला िथा बालबाललका सिावेश रहेको िथा आवश्यक देखेको 
अन्य यववादको सनुवाइयको लालग बन्द इिलास कायि गरी सनुवाइय गनय सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको बन्द इिलासिा यववादका पि िथा सरोकारवाला बाहेक अन्य 
व्यणिलाइय इिलासिा प्रवेश गनय नपाउने गरी बन्द इिलासको गठन गनुयपनेछ । 

(३) बन्द इिलासबाट हेररने यववादको काि कारवाही, पीडीिको नाि थर विन लगायिका यवषय 
गोप्य राख् नपुनेछ । 

४०. बन्द इिलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्द इिलासबाट हेररएका यववादहरूको कागिािको प्रलिललयप 
वादी, प्रलिवादी र लनिको यहििा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाइय उपलब्ध गराउनहुुाँदैन 
। 

(२) उपदिा (१) बिोणििको यववादको िथ्य खलुाइय कुनै सिाचार कुनै पिपलिकािा संप्रषेि हनु 

ददन ुहुाँदैन । 

(३) उपदिा (२) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन सलिलिले पिको गोपनीयिा िथा यहििा 
प्रलिकूल प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रषेि गनय भने कुनै बाधा पनेछैन । 

४१. थप प्रिाि बझु्नाेः यववादको सनुवाइयको क्रििा यववादको कुनै पिको अनरुोधिा वा यववाद सनुवाइयको क्रििा 
सलिलि आिैं ले थप प्रिाि बझु्नपुने देखेिा उिरुीका पिहरूलाइय थप प्रिाि पेश गनय िारेख िोकी आदेश गनय 
सक्नेछ । 

४२. स्वाथय बाणझनएको यववाद हेनय नहनुाेः सलिलिको सदस्यले देहायका यववादको कारवाही र यकनारािा संलग्न हनु ु
हदैुनाः- 
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(क) आफ्नो वा नणिकको नािेदारको हक यहि वा सरोकार रहेको यववाद; 

 स्पष्टीकरिाः यस उपदिाको प्रयोिनको लालग "नणिकको नािेदार" भन्नाले अपिुाली पदाय कानून बिोणिि 
अपिुाली प्राप्त गनय सक्ने प्राथलिकिा क्रििा रहेको व्यणि, िािा, िाइि,ु सानीआिा, ठूलीआिा, 
सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पलि वा पत्नी ििय का सासू, ससरुा, िूप,ु िूपाि,ु साला, िेठान, साली, दददी, बयहनी, 
लभनाि,ु बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा ्यस्िो नािाका व्यणिको 
एकासगोलिा रहेको पररवारको सदस्य सम्झननपुछय । 

(ख) लनिले अन्य कुनै हैलसयििा गरेको कुनै कायय वा लनि संलग्न रहेको कुनै यवषय सिावेश रहेको कुनै 
यववाद; 

(ग) कुनै यवषयिा लनिले यववाद चल्ने वा नचल्ने यवषयको छलिलिा सहभागी भइय कुनै राय ददएको भए सो 
यवषय सिावेश रहेको यववाद; वा 

(घ) अन्य कुनै कारिले आधारभिू रूपिा लनि र लनिको एकाघरसगोलका पररवारका सदस्यको कुनै स्वाथय 
बाणझनएको यववाद । 

(ङ) सदस्यले अन्य कारि खलुाई नहेने भनी िोयकएको यववाद 
 (२) उपदिा (१) बिोणििको कुनै अवस्था देणखएिा िनु सदस्यको ्यस्िो अवस्था पछय उि 

सदस्यले यववाद हेनय नहनुे कारि खलुाइय आदेश गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (१) को प्रलिकूल हनुे गरी कुनै सदस्यले कुनै यववादको कारवाही र यकनारािा सहभागी 
हनु लागेिा यववादको कुनै पिले आवश्यक प्रिािसयहि यववादको कारवाही यकनारा नगनय लनवेदन ददन सक्नेछ  
र सो सम्बन्धिा  काि कारबाही स्थानीय सरकार संचालन  ऐन २०७४ को दिा ४८ (५) अनसुार हनुेछ 
। 

(४) उपदिा (३) अनसुार यववाद लनरुपि हनु नसक्ने अवस्थािा स्थानीय सरकार संचालन  ऐन 
२०७४ को दिा ४८ (६) र (७) को ब्यवस्था अनसुारको सभाले िोकेको सलिलिले काि कारवाही र 
यकनारा गनेछ । 

(५) उपदिा (४) बिोणिि गदाय सभाले यववादका पिहरूलाइय सोही उपदिा बिोणिि गदठि 
सलिलिबाट यववादको कारवाही यकनारा हनु े कुराको िानकारी गराइय उि सलिलि सिि उपणस्थि हनु 
पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेद- ७ 

लनियय र अन्य आदेश 

४३. लनियय गनुयपनेाः (१) सलिलिले सनुवाइयको लालग पेश भएको यववाद हेदाय कुनै प्रिाि बझु्नपुने बााँकी नरही यववाद 
यकनारा गने अवस्था रहेको देणखएिा सोही पेशीिा  यववादिा लनियय गनुयपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि लनियय गरेपलछ लनिययको व्यहोरा लनियय यकिाबिा लेखी सलिलिका 
उपणस्थि सदस्यहरू सबैले दस्िखि गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (१) बिोणिि गररएको लनिययको दिा ४४ र अन्य प्रचललि कानून बिोणिि 
खलुाउनपुने यववरि खलेुको पूिय पाठ लनियय भएको लिलिले बढीिा पैंिालीस ददनलभि ियार गरी लिलसल सािेल 
राख् नपुछय ।   
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(४) उपदिा (१) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनासीब कारिले गदाय सोही 
ददन यववाद लनियय गनय नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुनै ददनको लालग अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ । 

४४. लनिययिा खलुाउनपुनेाः(१) सलिलिले दिा ४३ बिोणिि गरेको लनिययको पूियपाठिा यस दिा बिोणििका 
कुराहरू खलुाइय अनसूुची-७ बिोणििको ढााँचािा ियार गनुयपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि पूियपाठ ियार गदाय वादी िथा प्रलिवादीको णियकर, लनियय गनुयपने 
देणखएको यवषय, दवैु पिबाट पेश भएको प्रिािका कुराहरू, लनियय उपर पनुरावेदन लाग्न ेभएिा पनुरावेदन 
लाग्ने णिल्ला अदालिको नाि र के कलि ददनलभि पनुरावेदन गनुयपने हो सो सिेिको यवषय एवं सलिलिले 
उपयिु ठहर् याएका अन्य कुराहरू खलुाउनपुनेछ । 

४५. प्रारणम्भक सनुवाइयिा लनियय हनुसक्नाेः (१) सलिलिले पयहलो सनुवाइयको लालग पेश भएको अवस्थािा नै यववादिा 
थप प्रिाि बणुझनरहनपुने अवस्था नरहेको देखेिा अथवा हदम्याद वा हकदैया वा सलिलिको िेिालधकार नरहेको 
कारिले यववाद लनियय गनय नलिल्ने देखेिा पयहलो सनुवाइयिा नै लनियय गनय  

सक्नेछ ।  

(२) उपदिा (१) बिोणििको लनियय िेिालधकारको अभाव रहेको कारिले भएको अवस्थािा 
िेिालधकार ग्रहि गने अदालि वा स्थानीय िह वा अन्य लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सम्बणन्धि पिलाइय  
िानकारी ददन ुपनेछ । 

४६. लनियय संशोधनाः (१) सलिलि सिि यववादको पि वा कुनै सरोकारवालाले यववादको लनिययिा भएको कुनै लेखाइय 
वा िदु्रिको िटुी संशोधन गरीपाउन णियकर ललइय लनिययको िानकारी भएको पैंलिस ददन लभि लनवेदन ददन 
सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको लनवेदन परी सलिलिले हेदाय सािान्य िटुी भएको र संशोधनबाट 
लनिययको िूल आशयिा कुनै हेरिेर नहनुे देखेिा छुटै्ट पचाय खडा गरी लनवेदन बिोणिि लनियय संशोधन गने 
आदेश ददनसक्नेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणििको आदेश िूल लनिययको अलभन्न अङ्गको रुपिा ललइनेछ । 

४७. लनिययिा हेरिेर गनय नहनुाेः (१) सलिलिका सदस्य अथवा अरु कसैले पलन सलिलिका सदस्यहरुको दस्िखि 
भैसकेपलछ लनिययिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गनय हुाँदैन । 

(२) कसैले उपदिा (१) बिोणिि को कसरु गने कियचारीलाइय आवश्यक कारवाहीको लालग सम्बणन्धि 
लनकायिा लेणख पठाउनपुनेछ ।  

४८. लनियय भएपलछ गनुयपने कारवायहाः (१) उिरुी प्रशासकले सलिलिबाट लनियय भए पश्चाि लनियय यकिाबिा सलिलिका 
सदस्यहरु सबैको दस्िखि भएको ययकन गरी लनियय यकिाब र लिलसल णिम्िा ललनपुछय । 

(२) यस ऐन बिोणिि लनिययको पूियपाठ ियार भएपलछ सबै सदस्यको दस्िखि भैसकेपलछ उिरुी 
प्रशासकले लनिययको कायायन्यवय गनयका लालग ि्काल गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लिलसल 
अलभलेखको लागी पठाउन ुपनेछ । 

४९. लनियय गनुयपने अवलधाः  (१) सलिलिले प्रलिवाद दाणखल भएको वा बयान गनुयपनेिा प्रलिवादीको बयान भएको 
लिलिले िथा प्रलिवाद दाणखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हनुपुने काननु बिोणििको म्याद भिुान भएको 
लिलिले नब्बे ददनलभि यववादको अणन्िि लनियय गनुयपनेछ ।  

(२) उपदिा (१) बिोणििको सियावलध गिना गदाय िेललिलापको लालग पठाइयएको यववादको 
हकिा िेललिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइय अवलध गिना गनुयपनेछ । 
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(३) उपदिा (१) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन यववादिा बझु्नपुने प्रिाि िथा परुा गनुयपने 
प्रयक्रया बााँयक नरही लबवाद लनियय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुेको पन्र ददनलभि अणन्िि लनियय गनुयपनेछ 
। 

५०. अन्िररि संरििा्िक आदेश िारी गनय सयकनाेः (१) :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]sgs]f bkmf $( sf] 

pkbkmf * sf] v08 -s_ b]lv -ª_ ;Ddsf pNn]lvt ljifodf tTsfn cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z hf/L 

ug{ ;lsg]5 . o:tf] cfb]z hf/L ubf{ lgj]bsn] k]z u/]sf] sfuhft, lghsf] cj:yf / a:t'ut 

kl/l:ytLsf] k|f/lDes 5fgljg ul/ tTsfn cfb]z gu/] lgj]bsnfO{ kg{ ;Sg] gs/fTds k|efjsf] 

d'Nofªsg ug'{kg]{5  . Goflos ;ldltn] hf/L ug]{ cGtl/d ;+/If0ffTds cfb]z cg';'rL * df pNn]v 

u/] jdf]lhd x'g]5 .  

 

पररच्छेद-८ 

सलिलिको सणचवालय 

५१. सलिलिको सणचवालयाः (१) सलिलिको काययसम्पादनलाइय सहणिकरि गनय एक सणचवालय रहने छ  

(२) उपदिा (१) विोणििको सणचवालयिा काययपाललकाले आवश्यिाअनसुार उिरुी प्रशासक, 
अलभलेख प्रशासक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यवस्था गनय सक्नेछ । सणचवालयको काययसम्पादनलाइय 
व्यवणस्थि गनय सणचवालय अन्िगयि उिरुी िथा अलभलेख  व्यवस्थापनका लालग छुटै्ट शाखा/िााँट रहनेछ। 

५२. उिरुी प्रशासकको काि, कियव्य र अलधकाराः काननु अलधकृि वा सो नभएिा प्रिखु पशासयकय अलधकृिद्धारा 
िोयकएको अलधकृि कियचारी उिरुी प्रशासक हनुेछ । यस ऐनिा अन्यि उल्लेख भए देणख बाहेक उिरुी 
प्रशासकको काि, कियव्य र अलधकार देहाय बिोणिि हनुेछाः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रलिवाद र अन्य ललखिहरु िााँच गरी रीि पगुेको भए कानून बिोणिि लाग्न े
दस्िरु ललइय दिाय गने र दिाय गनय नलिल्ने भए कारि िनाइय दरपीठ गने; 

(ख) यववादिा प्रिािको लालग पेश भएका नक्कल कागिलाइय सक्कलसाँग लभडाइय दठक देणखएिा प्रिाणिि 
गने र लिलसल सािेल राख्न ेिथा सक्कलिा केही कैयियि देणखएिा सो िनाइय सम्बणन्धि पिको 
सयहछाप गराइय राख् ने; 

(ग) पेश भएका ललखि साथ संलग्न हनुपुने प्रिाि िथा अन्य कागिाि छ वा छैन भए ठीक छ वा 
छैन िााँच्ने; 

(घ) सलिलिको आदेशले णझनकाउनपुने प्रलिवादी, सािी वा अन्य व्यणिको नाििा म्याद िारी गने; 

(ङ) यववादका पिलाइय िारेख वा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) सलिलि सिि पेश हनुपुने लनवेदन दिाय गरी आदेशको लालग सलिलि सिि पेश गने; 

(छ) कानूनबिोणिि वारेस ललने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने लनवेदन ललइय आवश्यक कारवाही गने; 

(ि) सलिलिबाट भएको आदेश कायायन्वयन गने गराउन;े 

(झन) सलिलििा पेश वा प्राप्त भएका कागिपि बझु्ने, भपायइय गने लगायिका काययहरु गने; 

(ञ) आवश्यकिानसुार सलिलिको ििय बाट पिाचार गने; 

(ट) सलिलिको आदेशले िािेल गनुयपने म्याद िािेल गनेगराउन,े िािेल भएको म्यादको िािेली िााँची 
रीिपूवयकको नभए पनुाः िारी गने िथा अन्य अदालि वा लनकायबाट प्राप्त भएको नगरपाललकाले 
िािेल गररददनपुने म्याद िािेल गने गराउन;े 
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(ठ) लनियय यकिाब र उिरुीको लिलसल णिम्िा ललने; 
(ड) सलिलििा दिाय भएका यववाद िथा लनवेदन लगायिका कागिािको अलभलेख ियार गने र 

िालसक वा वायषयक प्रलिवेदन पेश गनुयपने लनकाय सिि प्रलिवेदन ियार गरी संयोिकबाट 
प्रिाणिि गराइय सम्बणन्धि लनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो णिम्िा रहेका उिरुीका लिलसलिा रहेका कागिािको रीिपूवयक नक्कल ददने; 
(ि) णिल्ला अदालििा पनुरावेदन लाग्ने गरी लनियय भएका यववादिा पनुरावेदन म्याद िारी गरी 

िािेल गनेगराउन;े 

(ि) अदालि वा अन्य कुनै लनकायिा यववादको लिलसल वा कुनै कागिाि पठाउनपुने भएिा 
सलिलिलाइय िानकारी गराइय लिलसल वा कागिाि पठाउने िथा यििाय प्राप्त भएपलछ कानून 
बिोणिि सरुणिि राख्न ेव्यवस्था लिलाउन;े 

(ि) लनियय यकिाब णिम्िा ललने; िथा 
(थ) पेश भएका लनवेदन लगायिका कागिाििा सलिलिबाट आदेश हनुपुने वा लनकासा ललनपुनेिा 

सलिलि सिि पेश गने । 

 

५३. अलभलेख प्रशासकको काि, कियव्य र अलधकाराः यस ऐनिा अन्यि उल्लेख भए बाहेक अलभलेख प्रशासकको 
काि, कियव्य र अलधकार देहाय बिोणिि हनुेछाः 

 (क) लनियय कायायन्वयन सम्बन्धीाः 
(१) लनिययबिोणिि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा ददलाइयभराइय ददनपुने लगायिका लनियय 

कायायन्वयनका लालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनियय कायायन्वयनको अलभलेख राखी 
कानूनबिोणिि यववरि पठाउनपुने लनकायहरूिा यववरि पठाउने; 

(२) लनियय कायायन्वयनको क्रििा लनवेदन ददएका पिहरूको वारेस ललने, सकार गराउने, 
गजु्रकेो िारेख थिाउने लगायिका काययहरू गने; 

(३) सलिलिको आदेशले रोक्का भएको वा अरु कुनै अदालि वा लनकायबाट रोक्का भै आएको 
िायिेथा अन्य अड्डा अदालििा दाणखल चलान गनुयपने भए सो गने; 

(४) लनियय बिोणिि लललाि गने लगायिका अन्य कुनै काि गनुयपने भए सो सिेि गने; िथा 
(५) लेणखए देणख बाहेकको कुनै कायय लनियय कायायन्वयनको क्रििा गनुयपने भएिा सलिलि 

सिि पेश गरी आदेश बिोणिि गने । 

 (ख) अलभलेख संरिि सम्बन्धीाः 
(१) अलभलेख शाखाको रेखदेख गरी लनियय भएका लिलसल सरुणिि राख्न े र कानून बिोणिि 

धलु्याउन पने कागिहरु धलु्याउने; 
(२) लनियय भएका लिलसलहरूिा कागिाि िााँच गरी दरुुस्ि रहे नरहेको हेने र लिलसल कानून 

बिोणिि गरी दरुुस्ि अवस्थािा राख् ने; 
(३) कानून बिोणिि धलु्याउने कागिको यववरि ियार गरी सो यववरि सरुणिि रहने व्यवस्था 

गने; 

(४) अलभलेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसलहरूको सालबसाली अलभलेख राख् ने र 
आवश्यकिानसुार यववरि ियार गने; िथा 
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(५) कुनै अदालि वा लनकायबाट अलभलेखिा रहेको लिलसल वा कुनै कागिाि िाग भै आएिा 
रीिपूवयक पठाउने, यििाय प्राप्त भएपलछ रीिपूवयक गरी सरुणिि राख् ने । 

५४. प्रशासक वा अलभलेख प्रशासकको आदेश उपरको लनवेदनाः (१) यस ऐन बिोणिि प्रशासक वा अलभलेख 
प्रशासकले गरेको आदेश वा कारवाही उपर णचि नबझु्न ेपिले सो आदेश वा कारवाही भएको दश ददनलभि 
सलिलि सिि लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) सलिलिले उपदिा (१) बिोणिि पेश भएको लनवेदन उपर सनुवुाइय गरी लनवेदन पेश भएको बयढिा 
पन्र ददनलभि लनवेदन उपरको कारबाही टुङ्गग्याउन ुपनेछ । 

(३) उपदिा (२) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन उपदिा (१) बिोणििको लनवेदन उपर 
आदेश वा लनियय गनुयपूवय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुनर िाि लनियय वा आदेश गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

िेललिलाप सम्बन्धी व्यवस्था 
५५. लिलापि गराउनाेः (१) सलिलिले प्रचललि कानून बिोणिि लिलापि हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीिा लिलापि 

गराउनसक्नेछ । 

(२) यववादका पिहरूले लिलापिको लालग अनसूुची-९ बिोणििको ढााँचािा लनवेदन ददएिा सलिलिले 
उिरुीिा लिलापि गराउन उपयिु देखेिा लिलापि गराइददनेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि पिहरूले ददएको लनवेदनको व्यहोरा सलिलिले दवैु पिलाइय सनुाइय 
्यसको पररिाि सम्झनाइय पिहरूको लिलापि गने सम्बन्धिा सहिलि रहे नरहेको सोध्नपुनेछ । 

(४) उपदिा (३) बिोणिि सनुाउाँदा पिहरूले लिलापि गनय िञ्जुर गरेिा सलिलिले पिहरूको 
लनवेदनिा उल्लेख भएको व्यहोरा बिोणििको लिलापि िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

(५) उपदिा (४) बिोणििको लिलापिको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबाची सनुाइय लिलापि गनय िञ्जुर 
भएिा पिहरूको सयहछाप गराइय सलिलिका सदस्यहरूले लिलापि कागि अनसूुची-१० बिोणििको ढााँचािा 
प्रिाणिि गरी एक प्रलि सलिलिले अलभलेखको लालग लिलसलिा राख् न ु पनेछ िथा एक-एक प्रलि वादी िथा 
प्रलिवादीलाइय ददनपुनेछ ।   

५६. िेललिलाप गराउन सक्नाेः (१) सलिलिले प्रचललि कानून बिोणिि लिलापि गनय लिल्ने उिरुीिा पिहरूबीच 
िेललिलाप गराउन सक्नेछ । 

(२) पिहरूले िनुसकैु िहिा यवचाराधीन रहेको प्रचललि कानूनले िेललिलापको िाध्यिबाट सिाधान 
गनय सयकने यववादिा यववादका पिले संयिु रूपिा सलिलि सिि लनवेदन ददन सक्नेछन  । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि लनवेदन ददएकोिा िेललिलापबाट उिरुीको लनरोपि हनु उपयिु देणखएिा 
सलिलिले ्यस्िो उिरुी िेललिलापको िाध्यिबाट लनरोपि गनय लेखी पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदिा (३) बिोणििको आदेशपलछ िेललिलाप सम्बन्धी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 
िेललिलाप गराइयददनपुनेछ । 

(५) िेललिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोयकए बिोणिि हनुेछ । 

५७. उिरुी लनियय गनेाः (१) सलिलिले यस ऐन बिोणिि िेललिलापको िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपि गनय प्रयक्रया 
बढाएकोिा िेललिलापको िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपि हनु नसकेिा पिहरूलाइय उिरुीको पेशी िारेख िोकी 
कानून बिोणिि कारवाही गरी सनुवाइय िथा लनियय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 
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(२) उपदिा (१) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को 
दिा ४७ को उपदिा (२) बिोणििको उिरुीिा िेललिलाप वा लिलापि हनु नसकेिा सलिलिले अलधकार िेि 
रहेको अदालििा िाने भलन सनुाइयददनपुनेछ । 

५८. िेललिलाप वा लिलापि हनु नसक्नाेः यस ऐनिा अन्यि िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन कुनै उिरुीिा 
लिलापि गराउाँदा उिरुीको प्रकृलि वा लिलापिको व्यहोराबाट नेपाल सरकार वादी भइय चलेको कुनै यववाद वा 
सावयिलनक िथा सरकारी सम्पणि वा यहििा असर पने देणखएिा सलिलिले ्यस्िो यववादिा लिलापि गराउने 
सक्ने छैन । 

  िर ्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िाि लिलापि गनय चाहेिा भने लिलापि गराइय 
ददनपुनेछ । 

५९. िेललिलापको लालग प्रो्साहन गनेाः (१) सलिलिले सलिलि सिि सनुवाइयको लालग पेश भएको उिरुीिा 
िेललिलाप हनुसक्ने सम्भावना रहेको देखेिा पिहरूलाइय िेललिलापको लालग िारेख िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको िारेखको ददन सलिलिले यववादका पि िथा यवपि , उपणस्थि भएसम्ि 
पिले प्याइय साथै ललइआएका अन्य व्यणि सिेि बयढिा 3\3 िना को उपणस्थििा िेललिलापको लालग 
छलिल गराइय पिहरूको बीचिा सहिलि भएिा सहिलि भए बिोणिि लिलापि कागि ियार गनय लगाइय 
लिलापि गराइयददनपुनेछ । 

(३) उिरुीिा िोयकएको म्यादिा सलिलि सिि उपणस्थि नभएको वा उपणस्थि भएर पलन िारेख 
गिुारेको पि अथवा यववादिा पि कायि नभएको भएिापलन यववादको पेटबोलीबाट उिरुीको पि कायि हनुे 
देणखएको व्यणि सिेि िेललिलापको लालग उपणस्थि भएिा सलिलिले िेललिलाप गराइय लिलापिको कागि 
गराइयददनपुनेछ । 

६०. प्रारणम्भक सनुवाइय पूवय िेललिलापाः (१) उिरुी प्रशासकले प्रारणम्भक सनुवाइयको लालग सलिलि सिि उिरुी पेश 
हनुपूुवय उिरुीिा िेललिलाप हनुसक्ने अवस्था देणखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको लनवेदन ललइय आएिा 
लिलापिको व्यहोरा खलेुको कागि ियार गरी सलिलि सिि पेश गनयसक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि गदाय लिलापििा अणन्िि सहिलि निटेुको भए िापलन पिहरू 
िेललिलापको लालग प्रयक्रयािा िान सहिि भएिा उिरुी प्रशासकले पिहरूको लनवेदन ललइय उिरुीिा 
िेललिलापको लालग िेललिलापकिाय सिि पठाउने आदेशको लालग सलिलि सिि पेश गनयसक्नेछ । 

६१. िेललिलापकिायको सूची ियार गनेाः(१) सलिलिले िेललिलापको कायय गराउनको लालग देहाय बिोणििको 
योग्यिा पगुेको व्यणिहरूको यववरि खलुाइय सम्भायवि िेललिलापकिायको सूची ियार गनेछाः 

 (क) कणम्ििा िाध्यलिक िह उणििय गरेको; 
 (ख) रािनीलििा सयक्रय नरहेको 
 (ग) स्थानीय स्िरिा सिािसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

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

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

(च)  िाथी योग्यिािा िनु सकैु कुरा लेणखएको भएिा पलन िाललि ललइ हाल काि 
गरररहेकाको हकिा लनिलाइ लनरन्िरिा ददन सयकनेछ । 
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(२) िेललिलापकिायको सूची ियार गरेपलछ सलिलिले सूची काययपाललका सिि पेश गरी अनिुोदन 
गराउनपुनेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि सूची अनिुोदन भएपलछ सलिलिले सावयिलनक िानकारीको लालग सूचना 
प्रकाशन गनुयपनेछ िथा िेललिलापको लालग पठाउाँदा प्र्येक पिलाइय सो सूची उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

६२. िेललिलापकिायको सूची अद्यावलधक गनेाः (१) सलिलिले दिा ६१ बिोणिि ियार भएको सूची प्र्येक वषय 
अद्यावलधक गनुयपनेछ । 

(२) प्र्येक वषय अद्यावलधक गरेको िेललिलापकिायको सूची सलिलिले काययपाललकाबाट अनिुोदन 
गराउनपुनेछ । 

(३) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोणिि िेललिलापकिायको सूचीिा सूचीकृि हनु योग्यिा पगुेको 
व्यणिले सलिलि सिि सूचीकृि गररपाउनको लालग अनसूुची-११ बिोणििको ढााँचािा लनवेदन ददनसक्नेछ । 

६३. िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सलिलिले दिा ६९ बिोणिि िेललिलापकिायको सूची अद्यावलधक गदाय 
देहायको अवस्थाका िेललिलापकिायको नाि सूचीबाट हटाउनछेाः- 

(क) लनिको िृ् य ुभएिा; 
(ख) लनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने लनवेदन ददएिा; 
(ग) लनिले नैिीक पिन देणखने िौिदारी अलभयोगिा सिाय पाएिा; 
(घ) लनि कुनै संस्थासाँग सम्वद्ध रहेकोिा सो संस्था खारेि वा यवघटन भएिा; र 

(ङ) सलिलिले दिा ६७ को उपदिा (२) बिोणिि लनिलाइय सूचीबाट हटाउने लनियय गरेिा । 

(च) लनिले बसाई सराई गरी नगरिेिभन्दा अन्यि गइ बसेिा । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेललिलापकिायहरूको नािावली सलिलिले 
सावयिलनक सूचनाको लालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६४. िेललिलापको लालग सियावलध िोक्नाेः (१) सलिलिले यस ऐन बिोणिि िेललिलापको लालग पठाउाँदा बढीिा 
िीन ियहनासम्िको सिय िोकी पठाउनेछ । 

(२) िेललिलापको लालग पठाउाँदा सािान्यियााः बढीिा िीनिनाबाट िेललिलाप गराउने गरी 
िोक्नपुनेछ । 

६५. िेललिलापकिायको छनौटाः (१) सलिलिले िेललिलाप गराउने काययको लालग यववादका पिहरूलाइय एक िना 
िेललिलापकिायको छनौट गनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि गदाय पिहरूबीचिा एकिना िेललिलापकिायको लालग सहिलि नभएिा 
सलिलिले पिहरूको सहिलििा िीन िना िेललिलापकिायको छनौट गनुयपनेछ । 

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

(४) उिरुीका सबै पिको सहिलििा िेललिलापकिायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोणिि 
िेललिलापकिाय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यणि वा संस्थाबाट िेललिलाप प्रयक्रया अगाडी बढाउन सहिि भै 
ललणखि लनवेदन ददएिा सलिलिले ्यस्िो व्यणि वा संस्थालाइय िेललिलापकिाय िोकी ददनपुनेछ । 

६६. िेललिलापकिायको पररवियनाः (१) सलिलिले देहायको अवस्था परी पिहरूले लनवेदन ददएको अवस्थािा 
िेललिलापकिाय पररवियन गररददनपुनेछाः- 
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(क) दिा ६३ बिोणिि िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिलििा िेललिलापकिाय हेरिेर गनय िञ्जुर भएिा; 
(ग) यववादको कुनै पिले िेललिलापकिाय प्रलि अयवश्वास रहेको ललणखि िानकारी गराएिा; 
(घ) कुनै कारिले िेललिलापकिायले िेललिलापिा सहभागी भैरहन नसक्ने िनाएिा; 
(ङ) यववादको यवषयवस्ििुा िेललिलापकिायको कुनै स्वाथय रहेको िेललिलापकिायले िानकारी 

गराएिा वा कुनै स्रोिबाट सलिलि सिि िानकारी भएिा; िथा 
(च) िेललिलापकिायले िेललिलापकिायको हैलसयिले काययगदाय दिा ६७ िथा अन्य प्रचललि 

कानून बिोणिि पालन गनुयपने आचरि पालन नगरेिा । 

(२) िेललिलापकिाय पररवियनको कारिले िोयकएको सियिा िेललिलापको कायय सम्पन्न हनु नसक्ने 
भएिा सलिलिले बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ । 

६७. िेललिलापको लालग पठाउाँदा गने प्रयक्रयााः (१) सलिलिले कुनै उिरुी िेललिलापको लालग िेललिलापकिाय सिि 
पठाउाँदा पिहरूलाइय िेललिलापकिायको सम्पकय  उपलब्ध गराइय िेललिलापकिाय सिि उपणस्थि हनुे िारेख 
िोकी देहाय बिोणििको कागि साथै राखी लेखी पठाउन ुपनेछाः 

(क) उिरुीको सारसंिेप वा िखु्य िखु्य कागिािको प्रलिललयप; 

(ख) उिरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, विन र उपलब्ध भएसम्ि टेललिोन 
नम्बर, इयिेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय  यववरि; िथा 

(ग) िेललिलाप सम्बन्धी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिय । 

(२) िेललिलापकिायले सलिलि सिि िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको नक्कल उपलब्ध गराउन ु

पनेछ । 

(३) िेललिलापको लालग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको साि ददन लभि उिरुीको पिहरू सलिलि 
सिि उपणस्थि हनुे गरी िारेख िोक्न ुपनेछ । 

(४) उपदिा (३) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन िेललिलापकिायले िोयकएको सिय अगावै 
उिरुी सलिलि सिि यििाय पठाउने लनियय गरेिा सो लनिययको िानकारी भएको साि ददन लभि पिहरूलाइय 
सलिलि सिि उपणस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६८. िेललिलापिा अवलम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः (१) सलिलिले पिहरूको सहिलििा िेललिलापको लालग छलिल गने 
िथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा िेललिलापकिायलाइय सोको िानकारी उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

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

(२) पिहरूलाइय उपदिा (१) बिोणिि िेललिलापकिायले िोकेको स्थानिा िोयकएको सियिा 
उपणस्थि हनुे दायय्व रहनेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणििको दायय्व पिहरूले परुा नगरेिा िेललिलापकिायले िेललिलापको प्रयक्रया 
बन्द गरी सलिलिलाइय सोको ललणखि िानकारी गराइय उिरुीको कागिाि यििाय पठाउनसक्नेछ । 

(४) िेललिलापको क्रििा िेललिलापकिायले पिहरूबीचिा सहिकिायको भलूिका लनवायह गनेछ र उि 
भलूिका लनवायह गने क्रििा लनिले पिहरू बाहेक देहायका व्यणिहरूसाँग सिेि एकल वा सािूयहक वािाय गनय 
सक्नेछाः 

(क)  यववादको यवषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पिले रोिेको व्यणि; िथा 
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(ख)  यववादको यवषयवस्िकुो बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलादिी । 

(५) िेललिलापकिायले पिहरूको सहिलििा पिहरूसाँग देहाय बिोणिि वािाय गनयसक्नेछाः 

(क)  पिहरूसाँग एकल एकान्िवािाय; िथा 
(ख)  टेललिोन वािाय,  लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वािायलाप । 

(६) प्रचललि कानून िथा यस ऐनको िान्यिा यवपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहिलििा 
िेललिलापकिायले िेललिलापको कायययवलध लनधायरि गनयसक्नेछ । 

६९. िेललिलापकिायको आचरिाः (१) िेललिलापकिायले देहाय बिोणििको आचरि पालन गनुयपनेछाः- 

(क) िेललिलाप सम्बन्धी कारवाही लनष्पि ढङ्गले सम्पादन गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झनकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख् ने वा राखेको देणखने कुनै आचरि वा व्यवहार 
नगने; 

(ग) कुनै पिलाइय डर, िास, झनकु्यान वा प्रलोभनिा पारी िेललिलाप गराउन नहनु;े 

(घ) यववाद कायि रहेको अवस्थािा यववादको कुनै पिसाँग आलथयक कारोबारिा संलग्न नहनु;े 

(ङ) िेललिलाप सम्बन्धिा बनेको प्रचललि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा यवपरीि आचरि 
गनय नहनु;े 

(च) िेललिलापको क्रििा पिहरूसाँग सम्िानिनक, सदभावपूिय र सबै पिप्रलि सिान व्यवहार 
कायि गने; 

(छ) िेललिलापको क्रििा पिहरूले व्यि गरेको यवषयवस्िकुो गोपनीयिा कायि राख् ने; िथा 
(ि) िेललिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि वा वस्ि ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ 

वा लनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ सम्बणन्धि पिलाइय सरुणिि यििाय गने । 

(२) सलिलिले कुनै िेललिलापकिायले उपदिा (१) बिोणििको आचरि पालना नगरेको उिरुी परी वा 
सो यवषयिा स्वयं िानकारी प्राप्त गरी छानयवन गदाय व्यहोरा ठीक देणखए ्यस्िो िेललिलापकिायलाइय 
िेललिलापकिायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

७०. ललखि ियारी र लिलापिाः  (१) िेललिलापकिायले पिहरुसाँगको छलिल पश्चाि िेललिलापको लालग दवैु पि 
सहिि भएकोिा लिलापि गराइय सहिलि भएको यवषयवस्ि ुबिोणििको लिलापिको ललखि ियार गरर सलिलि 
सिि पठाउनपुनेछ ।  

७१. िेललिलाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारवाहीाः (१) िेललिलापकिायले पिहरू बीचिा िेललिलाप हनु नसकेिा सो 
व्यहोरा खलुाइय प्रलिवेदन ियार गरी यववादका सबै कागिाि सयहि सलिलििा यििाय पठाउनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि गदाय िेललिलापकिायले पिहरुलाइय सलिलि सिि हािीर हनु िाने बढीिा 
पन्र ददनको म्याद िोकी पठाउन ुपनेछ । 

७२. िेललिलाप नभएको उिरुीिा लनियय गनुयपनेाः (१) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४७ (१) को 
यववादिा सलिलिले िेललिलापको लालग पठाएको उिरुीिा पिहरूबीच िेललिलाप हनु नसकी िेललिलापकिायको 
प्रलिवेदन सयहि प्राप्त हनु आएिा कानून बिोणिि कारवाही गरी लनियय गनुयपनेछ । 

(२) उपदिा (१) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन देहाय बिोणििको उिरुीिा अलधकारिेि 
ग्रहि गने सम्बणन्धि अदालि वा लनकायिा उिरुी गनय िान ुभनी सनुाइय पठाइय ददनपुनेछ ।- 

(क) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४७ को उपदिा (२) बिोणििको 
यववादिा; िथा 

(ख) कुनै अदालि वा लनकायबाट िेललिलापको लालग प्रयेषि भएको यववादिा । 
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(३) उपदिा (२) को देहाय (ख) बिोणििको यववादिा सम्बणन्धि अदालि वा लनकायिा पठाउाँदा 
हाणिर हनु िाने िारेख िोकी पठाउने िथा लिलसल सिेि नक्कल खडा गरी अलभलेख राखी सक्कल लिलसल 
सम्बणन्धि अदालि वा लनकायिा पठाउनपुनेछ। 

७३. िेललिलाप दस्िरुाः िेललिलापिा िाने यववादको हकिा िेललिलापकिायले पिहरूले सहिलििा ददन िञ्जुर 
भएदेणख बाहेक कुनै प्रकारको दस्िरु लाग्ने छैन । िर पिहरूको सहिलििा िेललिलापकिायले पिहरूबाट 
बढीिा रु ५००।- ललन पाउनछे ।  

७४. सिदुायस्िरिा हनु े सािदुाययक िेललिलाप प्रवद्धयन गनय कियचारी िोक्न सक्नाेः (१) सलिलिले स्थानीय स्िरिा 
िेललिलाप प्रवद्धयन गनयको लालग काययपाललकािा अनरुोध गरेिा कियचारी खटाइय सिदुायस्िरिा िेललिलापको 
प्रवद्धयना्िक काययक्रि गनय सयकनेछ । 

(२) सिदुाय स्िरिा हनुे सािदुाययक िेललिलापको हकिा दिा ६१ (१) अनसुारको योग्यिा िथा 
अनभुव नभएका िेललिलापकिायवाट िेललिलाप गराउन वाधा पने छैन । 

(३) सलिलिले सिदुायस्िरिा हनुे सािदुाययक िेललिलापको कायययवलध िोके विोणिि हनुेछ । 

पररच्छेद-१० 

लनियय कायायन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 
७५. सणचवालयको णिम्िेवारीाः काययपाललकाको प्र्यि लनयन्िि र लनदेशनिा रही सलिलिको लनियय कायायन्वयन गने 

गराउने सम्बन्धी सम्पूिय काययको रेखदेख गने णिम्िेवारीवहन गनुयपनेछ । 

७६. सहयोग गनुयपनेाः (१) नगरपाललका कायायलय िथा सो अन्िगयिका सबै वडा कायायलय िथा अन्य कायायलयले 
यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोणिि सलिलिले गरेको लनियय बिोणिि व्यणि वा संस्था वा अन्य कसैसाँग 
असलु गनुयपने िरीवाना वा अन्य रकि असूलउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ । 

(२) यस ऐन अन्िगयि सलिलिले गरेको न्याययक लनरुपिको सवालिा र लनियय कायायन्वयन सन्दभयिा 
स्थालनय प्रशासन संग सहयोग िाग्न/ललन सक्नेछ । 

(३) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बिोणिि सलिलिले असूल गनयपने िरीवाना, लबगो वा अन्य कुनै 
प्रकारको रकि असलुउपर नभइय उपदिा (१) िा उल्लेख भए बिोणििका कायायलयहरुले कुनै लसिाररश वा 
कुनै कायय गररददने छैन। 

(४) लनशलु्क काननुी परािशय िथा काननुी सहायिाका लालग सलिलि सिि िाग गने गररव असाहय 
अपाङग अशि एकल ियहलालाई लनशलु्क काननुी सहायिा र परािशय उपलब्ध गराउन सम्बणन्धि संस्थालाई 
अनरुोध गनय सक्नेछ । 

७७. असलुउपर गनेाः (१) अलभलेख प्रशासकले सलिलिको लनियय बिोणिि कुनै पिसाँग िरीवाना वा लबगो वा अन्य 
कुनै प्रकारको असलु उपर गनुयपने भएिा सो पिले िरीवाना लिनय बझुनाउन ल्याएिा बझुनी सदरस्याहा गरी 
िरीवानाको लगि कट्टा गनुयपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि असलुउपर नभएिा लगि राखी सम्बणन्धि पिको नाि नािेसी िथा 
िरीवाना रकि सिेिको यववरि नगरपाललकाको कायायलयका साथै सबै वडा कायायलयिा सिेि अलभलेखको 
लालग पठाउन ुपनेछ । 

(३) सम्बणन्धि कायायलयहरूले उपदिा (२) बिोणिि लेखी आएिा ्यस्िो पिसाँग िरीवाना रकि 
असलुउपर गरी अलभलेख शाखािा सदरस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 
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७८. भरीभराउ गनेाः (१) सलिलिले यस ऐन बिोणिि गरेको कुनै लनियय बिोणिि कुनै पिले राखेको दस्िरु, वा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउने पिले भरीददन ुपने पिको ्यस्िो रकि 
भराइय ददनपुने स्रोि खलुाइय लनियय अणन्िि लिलिले १ वषय लभि अनसूुची-१२ बिोणििको ढााँचािा लनवेदन 
ददनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि लनवेदन दददा यथासम्भव नगद रहेको बैँक खािा वा कुनै सहकारी वा 
बचि संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लललाि लबक्री गरी असलुउपर गनुयपने अवस्था भएिा कुनै अचल 
सम्पणिको व्यहोरा खलुाइय लनवेदन ददनपुनेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणििको लनवेदनिा दिा ८० बिोणििको यववरि खलुाइय लनवेदन ददनपुनेछ । 

७९. चलन चलाइय ददनाेः (१) सलिलिले यस ऐन बिोणिि गरेको कुनै लनियय बिोणिि कुनै सम्पणि वा अलधकार वा 
कुनै यवषयवस्ि ुवा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चलन पाउने ठहरेको पिले ्यस्िो चलन पाउने यवषयको 
यववरि खलुाइय अलभलेख प्रशासक सिि लनियय भएको अणन्िि लिलिले १ बषय लभि अनसूुची-१३ को ढााँचािा 
लनवेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि लनवेदन परेिा अलभलेख प्रशासकले लनियय बिोणििको यवषयको चलन 
चलाइय ददनपुनेछ । 

(३) उपदिा (१) बिोणििको लनवेदन दददा चलन चलाउन ु पने सम्पणिको यववरि दिा ८० 
बिोणििको खलुाउन ुपनेछ । 

८०. सम्पणिको यववरि खलुाउनपुनेाः भररभराउ गनय वा चलनचलाइ पाउनको लालग लनवेदन ददने यववादको पिले 
लनवेदनिा सम्पणिको यववरि उल्लेख गदाय देहाय बिोणििको यववरि खलुाउनपुनेछाः- 

(क) अचल सम्पणिको यववरि 

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

(३) घर रहेको भए घरको िला िथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगययिट; 

(४) घर िग्गाको अवणस्थलि, आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेििा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पक्की सडकसाँग िोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्वालि्व रहेको व्यणिको नाि, थर साथै स्वालि्व भन्दा िरक व्यणिको 

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

(ख) चल सम्पणिको यववरिाः 
(१) चलसम्पणि रहेको ठाउाँ िथा भोग वा लनयन्िि राख् नेको नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको नगद भए खािावाल र बैँक र शाखाको नाि; 

(३) चल सम्पणिको प्रकार िथा नगद बाहेकको भए सम्भायवि लबक्री िूल्य; िथा 
(४) नगद बाहेकको चल सम्पणि भए सोको अवस्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै प्र्येकको 

साइि र संख्या । 

८१. सम्पणि रोक्का राख् न:े (१) अलभलेख प्रशासकले दिा ७७ वा ७८ बिोणिि लनियय कायायन्वयनको लालग लनवेदन 
परेपलछ देखाइएको सम्पणिको हकिा आवश्यक पने िलि िेथा रोक्का राख् नको लालग सो िेथा दिाय रहेको 
कायायलय वा रणिषे्ट्रशन गने कायायलयिा लेखी पठाउन ुपनेछ । 
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(२) बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पणिको हकिा लनवेदन परेको बढीिा सािददनलभि सम्पणि 
िायदाि गनय लगाइय िायदाि गदायको सियिा नै आवश्यक पने िलि सम्पणि वा सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, 
ब्याि, िनुािा आदद आय लनयन्िि गनुय वा रोक्का राख्नपुछय र ्यसको भपायइय सम्बणन्धि पिलाइय ददनपुछय । 

(३) उपदिा (२) बिोणििको सम्पणिको हकिा भररभराउको लालग आवश्यक पने िलि सम्पणि रोक्का 
राखी रोक्काको सूचना आवश्यकिा अनसुार लेखा शाखा वा सम्बणन्धि बैँक वा सम्बणन्धि लनकायिा िरुुन्ि लेखी 
पठाउनपुनेछ । 

(४) सम्पलि रोक्का सम्बन्धी आदेश अनसूुची १४ बिोणिि हनुेछ । 

८२. सम्पणि लललाि गदाय अपनाउनपुने कायययवलधाः (१) काययपाललकाले यस ऐन बिोणिि भरीभराउ गनुयपने लबगो वा 
कोटय िी वा ्यस्िै कुनै रकि असलुउपर गनय दिा ८० को उपदिा (क) बिोणिि सम्पणिको यववरि खलुाइय 
दखायस्ि परेिा ्यस्िो रकि भरी ददन ुपने व्यणिलाइय बझुनाउनपुने रकि बझुनाउन साि ददनको म्याद ददइय सूचना 
िारी गनुयपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको म्यादिा रकि बझुनाउन नल्याएिा ्यस्िो भरी ददनपुने व्यणिको भरी 
पाउने व्यणिले देखाएको दिा ८० को उपदिा (क) बिोणििको सम्पणि िायदाि गरी ल्याउन ुपछय र सो को 
लालग नगरपाललका र नापी कायायलयको सहयोग ललन सयकनेछ । 

(३) दण्ड, िरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अदालि वा लनकाय वा नगरपाललका वा सलिलिको 
लनिययले असलु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा ्यस्िो असलुउपर हनुपुने व्यणिले बझुनाउन नल्याएिा 
लनिको िनुसकैु अचल सम्पणि िेला परेिा िायदाि गरी रोक्का राख्नपुछय । 

 

(४) उपदिा (३) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन िेथा ििानि वा कुनै प्रकारको नगद धरौट, 
बैंक ग्यारेण्टी दाणखल गरेको हकिा सो सम्पणिबाट खाम्ने िलि रकिको लालग उपदिा (३) बिोणिि गरररहन ु
पनेछैन । 

(५) उपदिा (४) बिोणिि िोल कायि भएपलछ उि अचल सम्पणिको लललािको सूचना सम्बणन्धि 
पिलाइय ददइय सवयसाधारिको िानकारीको लालग लललाि हनुे लिलि र सम्पणिको यववरि सयहिको सावयिलनक 
सूचना नगरपाललका कायायलय, वडा कायायलय, णिल्ला अदालि, णिल्ला प्रशासन कायायलय, णिल्ला सिन्वय 
सलिलिको कायायलय िथा कोष िथा लेखा लनयन्िकको कायायलयिा टााँस्न लगाउनपुनेछ । 

(६) उपदिा (५) बिोणििको सूचनािा िोयकएको ददनिा उि सूचनािा िोयकएको सम्पणि पञ्चकृिे 
िोलबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोणिि लललाि गनुयपनेछ । 

(७) लललाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि णिल्ला अदालि, णिल्ला प्रशासन कायायलय वा स्थानीय 
प्रशासन कायायलय, स्थानीय प्रहरी कायायलय िथा नगरपाललका िेिलभि रहेका अन्य सरकारी कायायलयका 
प्रलिलनलधलाइय रोहवरिा राख् न ुपनेछ ।  

(८) उपदिा (६) बिोणिि गदाय उि सम्पणि कसैले पलन लललाि सकार नगरेिा सोही प्रयक्रयाबाट 
पनुाः दोस्रोपटक लललाि गनुयपनेछ िथा दोस्रोपटक गदाय पलन कसैले लललाि सकार नगरेिा भराइयपाउने पि 
लनवेदकलाइय नै उि सम्पणि पञ्चकृिे िोलिा सकार गनय लगाउन ुपनेछ । 

(९) उपदिा (८) बिोणिि गदाय लनवेदकले सम्पणि सकार गनय नचाहेिा पलछ अको िेथा खलु्न आएका 
बखि कानून बिोणिि गने गरी लनिको लनवेदन िािेलीिा राखी लललाििा चढाइयएको सम्पणि िुकुवा गरी 
ददनपुछय ।  
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(१०) यस दिािा अन्यि िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन नगरपाललकाको कुनै रकि असलु उपर 
गने क्रििा लललाि गदाय कसैले सकार नगरेिा िलििा सकार हनु्छ ्यलििा नै सो सम्पणि लललाि गरी प्राप्त 
रकि सदरस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोणिि अन्य सम्पणि वा प्रयक्रयाबाट असलुउपर गनुयपनेछ 
।  

८३. िायदाि गने प्रयक्रयााः(१) अलभलेख प्रशासकले दिा ८१ बिोणिि सम्पणि िायदाि गनुयपदाय कणम्ििा वडा सणचव 
स्िरको कियचारी खटाइय ्यस्िो अचल सम्पणिको चलनचल्िीको िूल्य स्पष्ट खलु्ने गरी िायदाि गनय लगाउन ु
पनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणिि िायदाि गने कियचारीले िायदाि गनुयपने सम्पणिको चलनचल्िीको िूल्य 
कायि गने प्रयोिनले पञ्चकृिे िोल कायि गरी िचुलु्का खडा गरी अलभलेख प्रशासक सिि प्रलिवेदन सयहि 
पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि पञ्चकृिे िोल कायि गदाय देहाय बिोणििका कुरालाइय आधार ललइय कायि 
गनुय पनेछाः 

(क) लनवेदकले लनवेदनिा खलुाएको िूल्य; 

(ख) नगरपाललकाले सम्पिी कर प्रयोिनको लालग िोयकएको न्यूनिि सम्पिी िूल्य 

(ग) लनिययिा उल्लेख भएको भए सो िूल्य; 

(घ) पिले ििानि वा कुनै अन्य प्रयोिनको लालग काययपाललका सिि लनवेदन दददा खलुाएको 
िूल्य; 

(ङ) िायदाि गदाय भै आएको स्थानीय िूल्याङ्कन अनसुारको िूल्य; 

(च) िालपोि कायायलयले कायि गरेको न्यूनिि िूल्य; 

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

(ि) पञ्चकृिे िोल कायि गनुयभन्दा ि्काल अगावै कुनै खररदलबक्री भएको भए सो िूल्य । 

स्पयष्टकरिाः “पञ्चकृिे िोल” भन्नाले अचल सम्पणि लबक्री गनुयपदाय लबक्री हनुे न्यूनिि 
िूल्यलाइय सम्झननपुछय । 

(४) उपदिा (३) बिोणिि गदाय देहाय बिोणििको कुरालाइय सिेि ध्यानिा राख्नपुनेछाः 

(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेि लगायि सडक सञ्जालसाँग िोलडएको छ वा छैन; 
िथा 

(ख) नगरिेिलभि पने घरको हकिा घरको वियिान अवस्था सम्बन्धिा प्रायवलधक िलु्याङ्कन 
प्रलिवेदन । 

८४. खाम्न ेिलि िाि लललाि गनुयपनेाः (१) काययपाललकाले दिा ८२ बिोणिि लललाि गदाय असलु गनुयपने बााँकी 
खाम्ने िलि सम्पणििाि लललाि गनुयपनेछ । 

(२) सम्पणि लललाि गदाय सकार भएको रकि असलुउपर गनुयपने भन्दा बढी भएिा सो बढी भएको 
िलि रकि सम्पणिवाल पिलाइय यििाय गररददनपुछय । 

(३) उपदिा (२) बिोणिि रकि यििाय पाउने पि लललाि गदायको बखि उपणस्थि नभएको भए 
रकि यििाय ललन आउन ुभनी लनिको नाििा साि ददनको सूचना िारी गरी णझनकाइय रकि यििाय गनुयपछय । 

(४) उपदिा (३) बिोणिि गदाय सम्बणन्धि पि रकि यििाय ललन नआएिा उि रकि सणञ्चिकोषिा 
दाणखल गरी आम्दानी बााँधी सदरस्याहा गनुयपछय । 
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(५) अलभलेख प्रशासकले दिा ८२ बिोणिि लललाि गरेको सम्पणि सकार गने पिको नाििा 
सम्पणि दिाय नािसारीको लालग सम्बणन्धि कायायलय वा लनकायिा पिाचार गरी लनिलाइय सम्पणिको चलनपूिी 
उपलब्ध गराइय आवश्यक परे सो सम्पणिको चलन चलाइयददनपुछय । 

(६) यस ऐनिा अन्यि िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन दिा ८२ बिोणििको लललाि प्रयक्रया 
अगालड बयढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुनाउन ल्याए पलन सो रकि नबझुनी सम्पणि लललाि गनुयपनेछ । 

८५. लललाि उपरको उिरुीाः यस ऐन बिोणिि भएको लललािको प्रयक्रयािा णचि नबझु्ने पिले िनु प्रयक्रया उपर 
णचि नबझेुनको हो सो भएको पन्र ददन लभि सलिलि सिि उिरुी पेश गरी भएको आदेश बिोणिि गनुयपनेछ । 

८६. यवगो भराउाँदा वा चलन चलाउाँदा लागकेो खचयाः यस ऐन बिोणिि लबगो भराउाँदा वा चलन चलाउाँदा लाग्न े
अढाइ प्रलिशि दस्िरु खचय यवगो भरी ददनपुने वा चलन ददनपुने सम्बणन्धि पिले व्यहोनुयपनेछ । 

८७. यथाणस्थलििा राख् न:े काययपाललकाले यस ऐन बिोणिि चलनचलाइय िाग्न वा यवगो भराइय पाउन कुनै सम्पणि 
देखाइय लनवेदन परेपलछ यवगो भराउने वा चलनचलाउन े कायय सम्पन्न नभएसम्िको लालग उि सम्पणि 
हकहस्िान्िरि गनय, भ्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनिायि कायय गरी उि सम्पणिको स्वरुप पररवियन 
गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बणन्धि पिको नाििा आदेश िारी गरी उि सम्पणि  यथाणस्थलििा राख् न ु
पनेछ । 

८८.  लनवेदनबाट कारवाही गनेाः (१) अलभलेख प्रशासकले कुनै पिले दिा ८७ बिोणिि भएको आदेश यवपररि 
कुनै सम्पणिको हक हस्िान्िरि वा स्वरुप पररवियन आदद गरेको लनवेदन परेिा उि लनवेदन दिाय गरी ्यस्िो 
गने पिको नाििा िीन ददनको म्याद िारी गरी लनिलाइय हाणिर गराइय सो लनवेदन सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ 
। 

(२) सलिलिले उपदिा (१) बिोणििको लनवेदन पेश हनु आएिा पिलाइय नयााँ उिरुी दिाय गनय नलगाइय 
उि लनवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनियय गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (२) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन उपदिा (१) बिोणििको लनवेदनको 
व्यहोराबाट लनवेदन सलिलिको िेिालधकार लभि नपने यवषयिा परेको देणखएिा सलिलिले उि यवषयिा 
िेिालधकार ग्रहि गने अदालि वा लनकाय सिि िान सनुाइय ददनपुनेछ । 

८९. चलन चलाउन ेसूचनााः (१) अलभलेख प्रशासकले सलिलिको लनियय बिोणिि चलन चलाइय पाउन लनवेदन परेिा 
चलन चलाउन ेलिलि खलुाइय िलानो लिलििा िलानो घर िग्गाको चलन चलाउन कियचारी खयटइय आउने हुाँदा 
सो लिलि अगावै घर िग्गा खालल गरीददन ुभलन चलन ददनपुने पिको नाििा सूचना िारी गनुयपनेछ । 

(२) चलन ददनपुने सम्पणि उिरुीको पि बाहेक अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अलभलेख 
प्रशासकले सोही पिको नाििा उपदिा (१) बिोणििको सूचना िारी गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (१) बिोणिि िोयकएको लिलििा खयटइय िााँदा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बणन्धि 
कियचारीले चलन चलाइय ददएको िचुलु्का खडा गरी िथा घरिग्गा खाली नगरेको भए खाली गराइय चलन 
चलाइय चलन चलाएको िचुलु्का खडा गरी प्रलिवेदनसाथ अलभलेख शाखािा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) चलन चलाउन बाधा लबरोध गनेलाई एक हिार रुपैया सम्ि िररिाना वा १५ ददन सम्ि कैद 
गनुयपदयछ । 

(५) एक पटक चलन चलाईदएकोिा चलन नछाडी णखचलो गरेिा पटकै यपच्छे एक हिार रुपया 
सम्ि िररिाना वा एक ियहना सम्ि कैद गरी अणघ चलन चलाइ ददएको सम्पिीिा पनु चलन चलाई ददनपुछय 
। चलन चलाउन िेरी नाललस ददन ुपदैन र दस्िरु सिेि बझुनाई रहन ुपदैन ।  
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पररच्छेद-११ 
यवयवध 

९०. नक्कल लनवेदनाः (१) सलिलि सिि दिाय रहेको उिरुीको कुनै सरोकारवाला पिले यववादको लिलसलिा रहेको 
कुनै कागिपिको नक्कल ललनको लालग लनवेदन ददएिा सलिलिले उि पिलाइय सो कागिको नक्कल उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बिोणििको लनवेदन दददा सम्बणन्धि पिले उिरुी शाखािा रहेको लिलसलको नक्कल 
ललनपुदाय उिरुी प्रशासक िथा अलभलेख शाखािा रहेको लिलसलको नक्कल ललनपुने भएिा अलभलेख प्रशासक 
सिि लनवेदन पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (१) बिोणििको लनवेदन ददनको एघार बिे अगावै पेश भएिा सम्बणन्धि कियचारीले 
सोयह ददन र सो भन्दा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह ददन नभए सोको भोललपल्ट नक्कल उपलब्ध 
गराउनेछ । 

(४) उपदिा (१) बिोणिि लनवेदन ददाँदा िरक िरक उिरुीको लालग िरक िरक लनवेदन ददनपुनेछ 
। 

(५) यववादको कुनै पिले उपदिा (१) बिोणििको लनवेदन ददाँदा नक्कलको सट्टािा कागिपिको िोटो 
णखच्ने अनिुलि िागेिा सो ददनपुनेछ । 

(६) नक्कल लनवेदन दददा अनसूुची-१५ बिोणििको ढााँचािा ददनपुनेछ । 
९१. नक्कल दस्िरुाः (१) सम्बणन्धि प्रशासकले दिा ९० बिोणिि नक्कल वा िोटो णखच्नको लालग लनवेदन ददने 

पिसाँग लनवेदन दस्िरु बाहेक देहाय बिोणििको दस्िरु ललइय नक्कल उपलब्ध गराउन ुपनेछाः  
(क) लनवेदन दस्िरु बापि रु. वीस लाग्नेछ । 

(ख) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको पााँच रुपैयााँको दरले; 
(ग) सलिलिको लनियय कागिको हकिा प्रलि सक्कल पानाको प्रलि पषृ्ठको पााँच रुपैयााँको दरले; िथा 
(घ) ललखि कागिपिको नक्कल नललइय िोटो णखच्न चाहेिा प्रलि पानाको पााँच रुपैयााँको दरले । 

(२) उपदिा (१) िा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन प्रचललि कानून बिोणिि नक्कल दस्िरु 
नलाग्ने पिलाइय यस दिा बिोणििको दस्िरु लाग्ने छैन । 

(३) यस दिा बिोणिि नक्कल उिार गरी लैिाने पिले नक्कल उिार गदाय लागेको खचयको व्यवस्था 
आिैं  गनुयपनेछ । 

९२. दस्िरु उल्लेख गनेाः (१) नक्कल प्रिाणिि गने सम्बणन्धि प्रशासकले नक्कल प्रिाणिि गदाय नक्कल लैिाने पिको 
नाि थर िथा उिरुीिा हैलसयिका साथै नक्कल उिार गरे बापि दाणखल गरेको दस्िरु र नक्कल पाना सिेि 
उल्लेख गरी नक्कल ददएको व्यहोरा िनाइय नक्कल प्रिाणिि गनुयपनेछ । 

९३. दस्िरु चिुा नभइय नक्कल नददइनाेः सम्बणन्धि प्रशासकले यस ऐन बिोणिि नक्कल िाग्न ेपिले नक्कल उिार गदाय 
दिा ९१ बिोणिि लाग्ने दस्िरु दाणखल नगदायसम्ि नक्कल ददने छैन र सो नक्कलको आलधकाररकिा प्रिाणिि 
गनय पाउनेछैन ।  
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९४. िारेख सारी ददन सक्ने  िारेख सारी काि गरर ददन हनुे िदु्दाका पि लनवेदकले आफ्नो उिरुी, दावी प्रिािीि 
गनय सक्दीन भन्ने लनवेदनसाथ कागि गनय आएिा वा दवैु पि लिलल लिलापि गराई पााँउ भन्ने आएिा पलछको 
िारेख रहेछ भने पलन ्यसलाई अगाडी सारी सो काि गरर ददनसयकनेछ । 

९५. िूल्ियविा राख्न े: न्यायीक सलिलििा चललरहेको िदु्दालाई अन्य अड्डा, अदालि वा लनकायिा चललरहेकोिा उि 
िदु्दालाई िूल्ियविा राख्नपुनेछ । िूद्दाको न्याययक सलिलिले लनियय गदाय प्रभायवि हनुे देणखएिा प्रभाव पाने 
िदु्दाको िैसला नभएसम्ि प्रभायवि हनुे िदु्दा िूल्िवीिा राख्न सक्नेछ ।  

९६. कािकारवाही बदर नहनु े: यस लनयिावली बिोणििको कािकारवाहीको लसललसलािा वडा अध्यि, वडा सदस्य 
वा वडा सणचव वा प्रलिलनलध राख्न ु पनेिा लनिको उपणस्थिीको लालग ललणखि सूचना दददााँ पलन उपणस्थि हनु 
नआएिा वा नपठाएिा अरु कुराको ररिपगुेको भए ्यस्िो सदस्य वा प्रलिलनलध उपणस्थि नभएको भन्ने आधारिा 
िाि सो काि कारवाही बदर हनैु छैन । 

९७. अलधकार प्र्यायोिन : (१) कानूनर्ारा न्याययक सलिलिले नै सम्पादन गनुय पने भलन यकटान भएका 
अलधकारहरु बाहेक न्याययक सलिलिको कुनै काि कारवाही सम्बन्धी अन्य अलधकारहरु न्याययक सलिलिले 
न्यायीक सलिलिका संयोिक वा सदस्यलाई समु्पन सक्नेछ । 

 (२) यवशेषा पररणस्थलििा  न्यायीक लनरुपि गनयका लालग काययपाललकाले न्यायीक सलिलिको बैकणल्पक 
सदस्यको रुपिा बयढिा ३ िनाको नाि िोक्न सक्नेछ । 

 (३) कुनै खास कािको लालग लोयकएको कियचारीको अनपुणस्थिीिा न्यायीक सलिलिको संयोिकले सो काि 
अरु कुनै कियचारीबाट गराउन सयकनेछ । 

९८. न्यायीक सलिलिले  आन्िरीक व्यवस्थापन गनयसक्न े : यस लनयिावलीिा लेणखएका कुरािा यसै लनयिावली 
बिोणिि हनुेछ र सो देणख वाहेक अरु आन्िरीक व्यवस्थापन सलिलिले आिै व्यवणस्थि गनय सक्नेछ र 
न्यययक सलिलिको लेटरप्याड र छाप िोके बिोणिि हनुेछ। 

९९. िदु्दाको दायरी कावायही यकनारा र िेललिलाप सम्बन्धी काि यसै ऐन बिोणिि हनुेछ । यस ऐनिा उल्लेख 
नभएका िर आवश्यक अन्य व्यवस्था प्रचललि कानून बिोणिि हनुेछ । 

१००. यो ऐनको व्याख्या गने अलधकार न्यायीक सलिलिसंग रहनेछ िर ्यस्िो व्याख्यालाई अलधकार प्राप्त न्यायीक 
लनकायवाट सदर वा वदर गनय भन्ने कुनै बाधा पने छैन  । 

    

१०१. प्रचललि कानूनबिोणिि हनुाेः यस ऐनिा िनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन उिरुीसाँग सम्बणन्धि प्रचललि 
कानूनिा कुनै कुरा लेणखएको भए सोिा लेणखए िलिको हकिा सोयह बिोणिि हनुेछ । 

१०२. लनयि बनाउन े अलधकाराः सलिलिको लसिाररशिा यस ऐनको प्रभावकारी कायायन्वयनको लालग काययपाललकाले 
आवश्यिा अनसुार लनयिावली लनदेणशका र कायययवधी बनाउन सक्नेछ । 

१०३. बचाउ : यो ऐन प्रारम्भ हनु ु भन्दा अगालड न्याययक सलििीवाट न्याययक लनरुपिका लालग भए गरेका काि 
कारवाहीहरु यसै ऐन अन्िगयि भए गरेको िालननेछ ।  
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अनसूुची-१ 

(दिा १० को उपदिा (२) साँग सम्बणन्धि) 

उिरुीको ढााँचा 
न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललका सिि पेश गरेको 

लनवेदन-पि 

 

............णिल्ला...........गाउाँ/नगरपाललका, वडा न........वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीिलि पक्ष 

वषय .............. को  ....................(पि)लनवेदक                                          वादी  

  

यवरुद्ध 

िोरङ णिल्ला, बेलवारी नगरपाललका, वडा न ......... बस्ने वषय ....... को............(यवपि) प्रलिवादी यवपि 

प्रलिवादी 
 

यवषयाः ................................................................................................................. । 

ि लनम्न वुाँदाहरूिा लेणखए बिोणिि लनवेदन गदयछु : 

१. िकाय परेको यवषय (िथ्य) 
२. िाग गरेको उपचार ( कानून सिेि)  

३. यस सलिलिबाट दोस्रो पि णझनकाई िे िो वझु्नपुछय वझुनी यववाद लनरुपि गराईपाउाँ ।  

४. यस नगरपाललकाबाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययवलधको दिा ....विोणिि लनवेदन दस्िरु रु ...... , दोस्रो 
पि १ िनालाई म्याद सूचना दस्िरु रु. ...., पाना २ को लनवेदनको प्रलिललपी दस्िरु  

रु.  ..............सिेि गरी िम्िा रु ......यसै लनवेदनसाथ दाणखल गरेको छु ।  

५. यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दिा ४७ )२(  
 अनसुार यसै सलिलिको अलध कारिेिलभि  पदयछ  । 

६. यो लनवेदन हदम्यादलभिै छ र ि लनवेदकलाई यस यवषयिा लनवेदन ददने हकदैया प्राप्त छ ।  

७. यस यवषयिा अन्यि कहीीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनवेदन ददएको छैन ।  

७. यसिा िेरा लनम्न सािी िथा ललखि प्रिाि बझुनी प्रिाि लगाई पाउ ।  

८. यसिा लेणखएका व्यहोरा ठीक सााँचो स्य हनु ,  झनठुा ठहरे कानून विोणिि सिाय भोग्न ियार छु । 
९. हाल कानून व्यवसायी िकुरर गरेको छैन पलछ गरेकोिा यसको अलभन् न अंग िानी पाउाँ ।  

िपलसल 

सािी:  १. ......................... 
  २. ........................ 
ललखि प्रिाि : १. ......................... 
  २. ........................ 

३. ......................... 
लनवेदक 

नािाः  ............................. 

 

इलि संवि  ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि  ।  
 
(यो सािान्य ढााँचा िाि हो यववादको यवषय अनसुारको िथ्य, कानून र दावी उल्लेख गरी लनवदेन पि ददन बाधा पने छैन ।) 
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अनसूुची -२ 

(दिा ११ को उपदिा (१) साँग सम्बणन्धि) 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललकािा 

उिरुी दिाय गरेको लनस्साको ढााँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषय:  उिरुी दिायको लनस्सापि सम्बन्धिा । 

िपाइले ........................ ........................ ........................ बस्ने यवरुद्धिा ........................ 
........................ ........................ ........................ ........................ ........................  यवषयको उिरुी 
दिाय गनय ल्याएकोिा आिको लिलििा दिाय गरी दिाय नं. कायि भएकोले यो लनस्सा ददएको छ ।  

 

अलधकृि कियचारी 

दस्िखि:   ........  

लिलि:   ...........  
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अनसूुची -३ 

(दिा ११ को उपदिा (२) साँग सम्बणन्धि) 

िाररख भपायइय 
न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललकािा खडा गररएको िारेख भरपाई 

 

वादी           प्रलिवादी 

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

िदु्दा  .................... 

लिलि ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही ददन ........... बिे यस न्याययक 
सलिलि/कायायलयिा उपणस्थि हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

वादी ................         प्रलिवादी ................ 

 

 

 

िााँटवालाको 

दस्िखि:   ........  

लिलि:   ...........  
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अनसूुची-४ 

(दिा ११ को उपदिा (३)साँग सम्बणन्धि) 

िाररख पचाय 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललका 

बाट िारी भएको िारेखको पचाय 

 

वादी        प्रलिवादी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

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

 

िााँटवालाको दस्िखि  

लिलि ................. 

 



35 
 

अनसूुची-५ 

(दिा १७ को उपदिा (३) साँग सम्बणन्धि) 

प्रलिवादको ढााँचा 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललका सिि पेश गरेको 

ललणखि िवाि 

प्रथि पि 

िोरङ् णिल्ला बेलवारी नगरपाललका, वडा नं. .........................को छोरा/छोरी/श्रीििी पि 

वषय .............. को  ....................ललणखि िवाि प्रस्ििुकिाय                                  प्रलिवादी  

  

यवरुद्ध 

िोरड् णिल्ला, बेलवारी नगरपाललका, वडा नं. ......... बस्ने वषय  

....... को............लनवेदक  यवपिी/वादी 
  

यवषयाः ................................................................................................................. । 

ि लनम्न वुाँदाहरूिा लेणखए बिोणिि लनवेदन गदयछु : 

1. उिरुीको सिथयन वा खण्डन हनुे व्यहोरा । 
2. यसै ऐनको दिा ............. बिोणिि प्रलिवादको िवाि बापि दस्िरु रु. ................... यसै लनवेदनसाथ 

संलग्न गरेको छु ।  

3. यो ललणखि िवाि म्यादलभिै ललई ि आिैं  वा वारेस िािय ि उपणस्थि भएको छु ।  

4. यस यवषयिा अन्यि कहीीँ किै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनवेदन ददएको छैन ।  

5. यसिा लेणखएका व्यहोरा ठीक सााँचो स्य हनु , झनठुा ठहरे कानूनबिोणिि सिाय भोग्न ियार छु ।  

 

लनवेदक 

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

इलि संवि  ........ .........साल  .....................ियहना  .............. गिे.................... रोि शभुि  । 
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अनसूुची-६ 

(दिा २१ को उपदिा (६) साँग सम्बणन्धि) 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललकाबाट िारी भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................बस्ने .....................................................को नाउाँिा बेलवारी नगरपाललका 
कायाांलयबाट िारी भएको १५ (पन्र) ददने सूचना   

 

.................... णिल्ला, .............................नगरपाललका वडा नं.......... बस्न.े.....................................ले िपाइको यवरुद्ध 

..................... ..................... ..................... ..................... .....................यववाद परेको भनी उिरुी दिाय 
गरेको हुाँदा सो को प्रलिललपी यसै साथ पठाईएको छ । अिाः िपाईले यो म्याद वझेुनको वा ररि पूवयक िािेल भएको 
लिलिले १५(पन्र) ददन लभििा आफ्नो भनाई र प्रिाि सयहि आिैं  वा कानून विोणििको वारेश िािय ि यस 
कायायलयिा हाणिर हनु आउनहुोला । अन्यथा कानूनबिोणिि हनुे व्यहोरा िानकारी गराईन्छ । 

 

 इलि संवि  ............ .साल ....................ियहना .............. गिे.................... रोि शभुि  । 
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अनसूुची- ७ 

(दिा ४७ को उपदिा (१) साँग सम्बणन्धि) 

लनिययको ढााँचा 
न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललका 

 

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

संवि ............... सालको लनवदेन नं........ 
 

यवषय: ......................................................................................... । 

 

िोरङ् णिल्ला, बलेवारी नगरपाललका, वडा न........ वस्न े...............को छोरा/छोरी/श्रीिलि  पि 

वषय .............. को  ....................(पि) लनवदेक                                           वादी  

  

यवरुद्ध 

िोरङ् णिल्ला, बलेवारी नगरपाललका, वडा नं. ........ बस्न ेवषय 
....... को......................          (यवपि)  

प्रलिवादी 
 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४७(१) ञ बिोणिि लनवदेन दिाय भइ सोही ऐनको दिा ४६ बिोणिि गठन भएको न्याययक सलिलि 
सिि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको संणिप्त िथ्य र लनियय यस प्रकार छाः  

(१) िकाय परेको यवषयिा लनवदेनको व्यहोरा । 
(२) उिरुीको सिथयन वा खण्डन हनु ेप्र्यथीको ललणखि िवाि ।  

(३) स्थलगि लनरीिििा देणखएको बारे स्पष्ट यकटानी भएको प्रलिवदेन (आवश्यक भए) । 

(४) यववादका दवैु पिलाई िेललिलाप गराउने प्रयोिनका लालग बलेवारी नगरपाललका वडा नं........ िा रहेको िेललिलाप केन्द्रिा पठाउाँदा 
िेललिलाप हनु नसकी िकी आएको ।  

लनियय 

दवैु पिलाई सनुवुाईको लालग आि पेशी िोयकएकोिा यववादका सम्बणन्धि पिहरू स्वयि  िथा लनिहरूबाट लनयिु गरेका कानून व्यवसायीहरू 
सिेिको भनाइ सनुी पनुाः लिलापि गनुयहोस  भलन सम्झनाउाँदा वझुनाउाँदा पलन लिलापि गनय िञु्जर नगनुय भएकोले िाइलिा संलग्न प्रिाि 
कागिहरुको सिेि िूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४९(२) बिोणिि लनियय ददनपुने हनु आई लनिययििय  यवचार 
गदाय लनवदेकको ...................................................................................भनाई अनसुार......................................... 
............................................................................................................................................. गरेको वा भएको हो होइन 
भनी स्थलगि रुपिै िााँचवझुन गरी प्रायवलधक प्रलिवदेन पेश गनय कायायलयबाट खयटइ गएका प्रायवलधक कियचारीले लिलि.............िा पेश गरेको 
...........सयहिको प्रायवलधक प्रलिवदेन सिेिबाट लनवदेकको िाग दावी 
विोणिि.......................................................................................................पयुष्ट हनु े देणखन्छ/देणखदैन । प्र्यथीले यस 
कायायलयबाट पेश गरेको प्रिाि िथा प्रचललि कानून र प्रचलनबाट 
सिेि...................................................................................................... लनवदेकको िाग विोणिि 
प्र्यथीले........................................................ प्रबन्ध गनुयपने देणखन्छ । 
लनवदेकले...................................................................ठहछय। सो ठहनायले िपणशल बिोणिि गनुय ।  

िपणशल 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाग गनय आएिा लनयिानसुार दस्िरु ललई नक्कल ददन ु।  

२. यो लनिययिा णचि नबझेुन ३५ ददनलभि ..............णिल्ला अदालििा पनुरावदेन गनय िान ुभलन प्र्यथीलाई सनुाईददन ु।म्याद ददन ु।  

३. उिरुीको लगि कट्टा गरी म्यादलभि पनुरावदेन नपरेिा कानून विोणिि लनियय कायायन्वयन गनुय/गराउन ु। 
 
.............................. .................................. ................................. 
 सदस्य  सदस्य  संयोिक  

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

(यो सािान्य ढााँचा िाि हो यववादको यवषय अनसुारको िथ्य, कानून र दावी उल्लेख गरी लनियय गनय बाधा पने छैन ।) 
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अनसूुची-८ 

(दिा ५० को साँग सम्बणन्धि ) 

अन्िररि संरििा्िक आदेशको निूना 
 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललका 
अन्िररि संरििा्िक आदेश 

 

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

आदेश 

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

यवषयाः  पीलडिलाई उपचार गराउन ेसम्बन्धिा । 

 

िोरङ् णिल्ला बेलवारी नगरपाललका, वडा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीिलि पि 

वषय .............. को  .................... लनवेदक यवरुद्ध 

िोरङ् णिल्ला, बेलवारी नगरपाललका, वडा नं. ........ बस्ने वषय ....... को 
............ (यवपि)  प्रलिवादी 
 

 

यसिा लनवेदकको िाग बिोणिि ..........................णिल्ला ................................पाललका वडा नं................................ बस्न े
...............को नालि ..........................को छोरा/छोरी वषय ................ को ................................................ले 
आिूलाई....................................................................................................................गनय अटेर गरेको 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. घरीघरी रुपैयााँ नभएको वहाना 
गने गरेको, कयहले कयहले ..................................................... कािको व्यस्ििाले िुसयद नलिलेको आदद कारि िनाई आिूले 
लनयलिि प्राप्त गनुयपने ................................ प्राप्त गनय नसकेको हुाँदा आफ्नो िीवन झननझनन खिरायिु हनु गएको भनी 
..................................................................... र लसिाररस सयहि पेश हनु आएको लनवेदन उपर प्रारणम्भक रुपिा िााँचबझुन 
गदाय व्यहोरा िनालसब देणखएको हुाँदा हाललाई लनवेदकको लालग .........................................ले लसिाररस गरे बिोणिि 
..................................................................... गनुय गराउन ु िथा लनिको 
............................................................................................ लालग आवश्यक अन्य प्रबन्ध सिेि लिलाउन ुभनी स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४९ (८) बिोणिि यवपिी ........................................................को नाििा यो अन्िररि 
संरििा्िक आदेश िारी गररददएका छौं । यो आदेश लिलसल सािेल राखी यवपिीलाई लेखी पठाईददन ु। यो आदेश अनसुार 
उपचार भएको िानकारी प्राप्त गरी लिलसल सािेल राख् न ुर लनयिानसुार पेश गनुय ।  
 
.............................. .................................. ................................. 
 सदस्य  सदस्य  संयोिक  
 

 

ईलि संवि  ................... साल ..........ियहना..............गिे रोि..........................शभुि  । 
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अनसूुची-९ 

(दिा ५५ को उपदिा (२) साँग सम्बणन्धि) 

लिलापिको लालग लनवेदनको ढााँचा 

बेलवारी नगरपाललका, न्याययक सलिलिसिि पेश गरेको लिलापिको संयिु लनवेदनपि 

............णिल्ला ...........गाउाँ/नगरपाललका, वडा न........ वस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीिलि पि 

वषय .............. को  ....................(पि) लनवेदक                                          वादी  

यवरुद्ध 

णिल्ला बेलबारी नगरपाललका, वडा नं. ........ बस्ने वषय ....... को.............. (यवपि) प्रलिवादी   

यवपि प्रलिवादी 

यवषय: सम्बन्ध यवच्छेद । 

हािी लनवेदक  लनम्न ललणखि लनवेदन गदयछौ,- 

१. हािीबीच संवि  २०६९ सालिा सािाणिक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा करीब  २ वषयसम्ि  सिुधरु दाम्प्य 
िीवन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वषय २०७१ 
सालको लिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनरुोध गरेको, ललन गएको िर 
उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भनी लनवेदकको लनवेदन परेको ।  

२. आिुलाई दाइिो नल्याएको लनउाँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी िबरिस्िी घरबाट लनकाला गरेको हो । 
आिूखशुीले िाइि गई बसेको होइन अझनपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले 
लोग्नसे्वास्नीको सम्बन्ध यथावि कायि गराईपाउाँ भन्ने प्र्यथीको ललणखि िवाि रहेको  ।  

३. हािी झनगडा गरी आयौं,  केही वषय लोग्नसे्वास्नी छुण् यएर बस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि सिेि भैसकेको 
छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग बसेकोिा  .....................
गाउाँपाललकानगरपाललका/उपिहानगरपाललका/िहानगरपाललकाको न्याययक सलिलि िािय ि वडा नं ................. .

अन्िगयिको ............................ िेललिलाप केन्द्रिा िेललिलापकिाय ..................................को पहलिा ए क 
आपसिा छलिल गरी यवगििा िे िस्िा यवषयिा असिझनदारी िथा बेिेल भएको भएिापलन हािीबीच एक 
अकायप्रलि यवश्वास, सदभाव र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध यवच्छेद गरी पाउाँ भन्ने लनवेदन दावी 
छोडी पनुाः सिुधरु सम्बन्धका साथ दाम्प्य िीवनलाई व्यवणस्थि ढंगले अगालड बढाउने छौं । लनवेदकको घरिा 
ि्काल लोग्ने स्वास्नी लिली बस्ने वािावरि नहनु ेभएकोले छुटै्ट ठाउिा डेरा ललई बस्न हािी दवैु पि सहिि 
भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४७ (२) विोणिि यो लिलापिको संयिु लनवेदन पेश 
गरेका छौं , लेणखए बिोणिि लिलापि गरी पाउाँ ।  



40 
 

४. बेलवारी नगरपाललका स्थानीय न्याययक कायययवलध बिोणिि यो लिलापिको संयिु लनवेदन दस्िरु बापि रू  
............... यसैसाथ संलग्न छ ।    

 ५ यसिा लेणखएका व्यहोरा ठीक सााँचो हनु ,  झनठु्ठा ठहरे कानून बिोणिि सहुाँला वझुनाउाँला ।  

लनवेदकहरू 

........................................... लनवेदक 

.......................................... यवपि 

इलि संवि  ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि  ।  
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अनसूुची-१० 

(दिा ५५ को उपदिा (५) साँग सम्बणन्धि) 

लिलापिको ढााँचा  

बेलवारी नगरपाललका, न्याययक सलिलि सिि पेश गरेको लिलापिको संयिु लनवेदनपि 

............णिल्ला ...........गाउाँ/नगरपाललका, वडा नं........ बस्ने  ...............को छोरा/छोरी/श्रीििी  पि वादी 

वषय .............. को  ....................(पि) लनवेदक                                             

यवरुद्ध 

िोरङ णिल्ला, बेलवारी नगरपाललका, वडा न ं ......... बस्ने वषय ....... को............         (यवपि) प्रलिवादी 

यवपि प्रलिवादी 

यवषय: सम्बन्ध यवच्छेद । 

हािी लनवेदक  लनम्न ललणखि लनवेदन गदयछौं : 

१. हािीबीच संवि  २०६९ सालिा सािाणिक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव २ वषयसम्ि  सिुधरु दाम्प्य 
िीवन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको,   सोयह वषय २०७१ 
सालको लिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनरुोध गरेको, ललन गएको िर 
उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन परेको ।  

२. आिूलाई दाइिो नल्याएको लनहुाँिा घरिा हेला गरेको, अपिान गरी िबरिस्िी घरबाट लनकाला गरेको हो । 
आिूखशुीले िाइि गई बसेको होइन अझनपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोले लोग्ने 
स्वास्नीको सम्बन्ध यथावि कायि गराई पाउाँ भन्ने प्र्यथीको ललणखि िवाि रहेको  ।  

३. हािी झनगडा गरी आयौं, केही वषय लोग्ने स्वास्नी छुण् यएर बस्यौं, हािीबाट एक सन्िानको िायिन्ि सिेि भैसकेको 
छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग बसेकोिा बेलवारी नगरपाललकाको 
न्याययक सलिलि िािय ि वडा नं.........................      को ......................... िेललिलाप केन्द्रको पहलिा एक 
आपसिा छलिल गरी लिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवषयिा असिझनदारी िथा बेिेल भएको 
भएिापलन हािीबीच एक अकायप्रलि यवश्वास, सद्भाव र प्रिे कायिै रहेकोले लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध यवच्छेद गरी पाउाँ 
भन्ने लनवेदन दावी छोलड पनुाः सिुधरु सम्बन्धका साथ दाम्प्य िीवनलाई व्यवणस्थि ढंगले अगालड बढाउने छौं । 
लनवेदकको घरिा ि्काल लोग्नेस्वास्नी लिली बस्ने वािावरि नहनुे भएकोले छुटै्ट ठाउिा डेरा ललई बस्न हािी दवैु 
पि सहिि भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४७ (२)  बिोणिि यो लिलापिको संयिु 
लनवेदन पेश गरेका छौं । लिलापि गरी पाउाँ ।  

४. नगरपाललका न्याययक सलिलि ऐन बिोणिि यो लिलापिको संयिु लनवेदन दस्िरु बापि रु...... .. ...........यसैसाथ 
संलग्न छ ।  

५. यसिा लेणखएका व्यहोरा ठीक सााँचो हनु , झनठुा ठहरे कानून बिोणिि सहुाँला वझुनाउाँला ।  
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लनवेदकहरु 

.............................................. लनवेदक 

................................................................ यवपि 

इलि संवि  ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि  । 
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अनसूुची-११ 

(दिा ६२ को उपदिा (३) साँग सम्बणन्धि) 

िेललिलापकिायिा सूचीकृि हनु ेलनवेदन ढााँचा 

न्याययक सलिलि 

बेलवारी नगरपाललका सिि पेश गरेको लनवेदन 

 

यवषय : िेललिलापकिायिा सूचीकृि हनु पाउाँ । 

 

प्रस्ििु यवषयिा िपलसलिा उल्लेणखि कागिािहरुको प्रलिललयप साथै राखी बेलवारी नगरपाललकाको न्याययक सलिलि 
अन्िगयिको वडा नं........ रहेको ........................िेललिलाप केन्द्रिा सूचीकृि भई िेललिलाप गराउन अनिुिी पाउाँ 
भनी लनवेदन गदयछु ।  

िपलसल  

१) नागररकिा प्रिािपिको छााँयाप्रलि, 

२) स्नािक िहसम्ि उिीिय गरेको शैणिक प्रिािपिको छााँयाप्रलि, 

३) िेललिलापकिायको िाललिप्राप्त गरेको प्रिािपिको छायााँप्रलि, 

४) िेललिलाप सम्बन्धी अनभुव र 

५) व्यणिगि यववरि (Bio- data) 

लनवेदक 

नाि थर: .......... 

दस्िखिाः ........... 

लिलि: ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोटो 
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अनसूुची-१२ 

(दिा ७८ को उपदिा (१) साँग सम्बणन्धि) 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललका सिि पेश गरेको  

भरर भराउको लनवेदन पि 

 

यवषयाः भररभराई पाउाँ भन्न ेबारे । 

लनवेदक  ............................... बस्ने .........बषयको...............................   वादीप्रलिवादी 

यवरुद्ध 

.......बस्ने.............यवपिी बषयको............................... वादीप्रलिवादी 

िदु्धा: 

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

१ . उपरोि यवपिी संगको उल्लेणखि िदु्धा यस बेलवारी नगरपाललकाको न्याययक सलिलिको लिलि ..............को 
लनियय बिोणिि िैले यस कायायलयिा राखेको दस्िरु  रकि लिलि ..............को श्री...................  णिल्ला 

अदालिको िैसला बिोणिि िैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुाँदा उि रकि भरी भराई पाउन यो लनवेदन पेश 
गरेको छु । 

२ . िैले यस कायायलयिा िम्िा गरेको दस्िरु रकिको भरपाई रलसद भौचरको सक्कलै प्रलि र सम्िानीि 
श्री .......................णिल्ला अदालि  को अणन्िि िैसलाको छायाप्रलि यसै साथ संलग्न छ ।  

३ . यसिा लेणखएको व्यहोरा ठीक सााँचो हो , झनठु्ठा ठहरे सहुाँला बझुनाउला । 

 

लनवेदक 

लनि.............. 

 

 

इलि संवि  ............. साल...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि  । 
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अनसूुची- १३ 

(दिा ७९ को उपदिा (१) साँग सम्बणन्धि) 

चलन चलाउन ेलनवेदन 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललकािा पेश गरेको 

 

लनवेदन पि 

 

यवषयाः चलन चलाई पाउाँ भन्ने वारे । 

 

.......................लनवेदक.  ............................... बस्ने .........बषयको............................... वादीप्रलिवादी 

यवरुद्ध 

...................यवपिी बषयको............................... वादीप्रलिवादी 

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

उल्लेणखि यवपिीसंगको  ......................................... िदु्दािा  यस नगरपाललकाको न्याययक सलिलिबाट लिलि 
............................  भएको ..........................................................(सम्पणि वा वस्ि ुभोगचलन गनय पाउन े
उल्लेख गरी लनियय भएको छ । सो सम्पणि वा वस्ि ु उल्लेख गने) िा श्री णिल्ला अदालि .............बाट लिलि 
..........िा िेरो हकभोग र स्वालि्व ठहर हनुे भनी न्याययक सलिलिकै लनिययलाई सदर गरी िेरै हकभोग काययि 
भएको सम्पणि शीघ्रालिशीघ्र िलाई चलन चलाई पाउन यो लनवेदन पेश गरेको छु । 

२. यस लनवेदनका साथ देहायका कागिाि संलग्न गरेको छु । 

(क) न्याययक सलिलिले गरेको लनिययको छााँयाप्रलि । 

(ख) णिल्ला अदालि ......... ले लिलि ............िा गरेको सदर िैसलाको छााँया कपी 

(ग) यववाद सम्बद्ध लिलसल यसै कायायलयिा रहेको छ । 

(घ) यस लेणखएको व्यहोरा ठीक सााँचो हो । झनटुा ठहरे कानून बिोणिि सहुाँला बझुनाउाँला ।  

 
 

लनवेदक 

लनि............... 
 
ईलि संवि ..................साल...................ियहना.............गिे........  रोि शभुि  । 
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अनसूुची-१४ 

(दिा ८१ को उपदिा (४) साँग सम्बणन्धि) 

सम्पलि रोक्काको आदेश 

 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललका 
 

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

आदेश 

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

यवषयाः सम्पलि हस्िान्िरि रोक्का 
िोरङ् णिल्ला बेलवारी नगरपाललका, वडा नं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीििी वषय  ..................
को .........................................................लनवेदक )प्रथि पि(  

यवरुद्ध 

....................णिल्ला...........  ........................................... पाललका, वडानं.... 
वस्ने....वषयको......................................... (दोश्रोपि) यवपिी 
 
यसिा लनवेदकको िाग बिोणिि..............णिल्ला..............पाललका, वडा नं.... िे.ि.........यक.नं........ िग्गािा 
बनेको.........को नाििा रहेको अवण्डाको..................वगययिटको …… िल्ले घर र ललग लगापाि सिेि 
यवपिी............................को सम्पणि लनि यवपिीबाट अन्य अंणशयारहरूको िन्िरुी यवना हक हस्िान्िरि हनु सक्न े
आशंका गरी लनवेदकले ददएको लनवेदन उपर प्रारणम्भक रुपिा िााँचवझुन गदाय व्यहोरा िनालसब देणखएको हुाँदा हाललाई 
प्र्यिीको नाििा रहेको उणल्लणखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरि गनय लसिाररस नददन वडालाई र अको आदेश 
नभएसम्िका लालग उि घरिग्गाको हक हस्िान्िरि नगनुय/गनय नददन ुभनी िालपोि कायायलयको नाििा सिेि स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दिा ४९ (६) बिोणिि यो रोक्काको आदेश िारी गररददएका छौं । यो आदेश 
लिलसल सािेल राखी सम्बणन्धि कायायलयहरुिा पठाईददन ु। यो आदेश अनसुार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी लिलसल 
सािेल राख् न ुर लनयिानसुार पेश गनुय । 
 
 

ईलि संवि................साल.............िायहना...........गिे‘..........रोि शभुि  । 
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अनसूुची-१५ 

(दिा ९० को उपदिा (६) साँग सम्बणन्धि) 

नक्कलको लालग लनवेदन 

न्याययक सलिलि, बेलवारी नगरपाललकािा पेश गरेको 

लनवेदन पि 

यवषय : नक्कल पाउाँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनवेदक/वादी/प्रलिवादी 

यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वादी/प्रलिवादी 

 

िदु्दा : .................................. 

 

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

(१) उपरोि यवपिीसाँगको उल्लेणखि िदु्दािा अध्ययनको लालग देहायका कागिािहरू आवश्यक परेको हुाँदा प्रिाणिि 
प्रलिललयप पाउाँ भनी यो लनवेदन साथ उपणस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रिाणिि प्रलिललपी पाउाँ ।  

देहाय  

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

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

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

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

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

२) लेणखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ,  झनटु्टा ठहरे कानून बिोणिि सहुाँला बझुनाउाँला ।  

लनवेदक 

लनि .......................... 

इलि सम्वि  ......... साल .... ियहना .... गिे रोि  ... शभुि  ................ 


