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इराभ नगयऩालरकf, न्मायमक सलभयत (कामयविधध lgoldt ug]{) 

ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तािना् न्मायमक समभयतरे प्रचमरत काननू फभोजजभ उजुयीको कायवाही य ककनाया गदाा अऩनाउनऩुने कामाववधध 
तम गयी स्ऩष्टता, एकरूऩता एवॊ ऩायदमशाता कामभ गयी काननूको शासन तथा न्माम प्रयतको जनववश्वास कामभ 
याखीयहनको राधग प्रचरनभा यहेको सॊघीम काननूभा बए देखख फाहेक थऩ काननूी व्मवस्था गना वाञ्छनीम बएकोरे, 

  नेऩारको सॊववधानको धाया २२१ य २२६ को उऩधाया (१) फभोजजभ इराभ नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ 

। 

ऩरयच्छेद -१ 

                                                                                                     प्रायम्भबक 

           !=  सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस ऐनको नाभ “इराभ नगयऩामरका न्मायमक समभयत (कामाववधध 
यनममभत गने) ऐन, २०७४” यहेको छ । 

  (२) मो ऐन तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ । 

@= ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा; 
(क)  “उजुयी” बन्नारे समभयत सभऺ ऩयेको उजुयीफाट शुरु बएको प्रचमरत कानून फभोजजभ 

समभयतरे कायवाही य ककनाया गने उजुयी सम्झनुऩछा ।  

(ख)  “खाम्ने”  बन्नारे तोककएको सम्ऩविको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सम्झन ुऩदाछ ।  

(ग)  “चरन चराईददने”  बन्नारे यनणाम ऩश्चात हक अधधकाय प्राप्त बएको व्मजततराई कुन ैवस्तु 
 वा     सम्ऩवि बोग गना ददने कामाराई सम्झनऩुदाछ । 

(घ) “जभानत”  बन्नारे कुन ैव्मजतत वा सम्ऩविराई न्मायमक समभयतरे चाहेको वखतभा 
उऩजस्थत वा हाजजय गयाउन मरएको जजम्भा वा उियदायमत्वराई सम्झनऩुदाछ ।   

 (ङ) “ताभेरी”  बन्नारे न्मायमक समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्रका वववादहरुभा सम्वजन्धत ऩऺराई  
                  वझुाईने म्माद,  सुचना,  आदेश,  ऩजूॉ वा जानकायी ऩत्र रयतऩवूाक वझुाउने कामाराई 
 सम्झनऩुछा ।  

(च) “तामदात”  बन्नारे सम्ऩविको वववयण वा गन्ती गयेको सॊख्मा जयनने व्महोया वा 
सम्ऩविको पाॉटवायी वा रगतराई सम्झनऩुदाछ ।  

(छ) “तोककएको” वा “तोककए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको यनमभभा तोककए 
फभोजजभ सम्झनऩुछा । 



(ज) “दयऩीठ”  बन्नारे न्मायमक समभयत सभऺ ऩेश हुन आएका कुन ैकागजऩत्रको 
 सम्फन्धभा रयत नऩगेु वा काननूरे दताा नहुने वा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछाडड 
ऩट्दट सोको कायण य अवस्था जनाइ अधधकायप्राप्त अधधकायीरे रेखखददने यनदेशन वा 
व्महोयाराई सम्झनऩुदाछ ।  

(झ) “नाभेसी”  बन्नारे कुन ैव्मजततको नाभ, थय य वतन सभेतको ववस्ततृ वववयण खुराइएको 
व्महोयाराई सम्झनऩुदाछ ।  

(ञ) “नामरश”  बन्नारे कुन ैवववादको ववषमभा दपा ८ फभोजजभ ददएको उजयुी, यनवेदन वा 
कपयाद सम्झनऩुछा  

(ट)   “यनणाम ककताफ”  बन्नारे समभयतरे उजुयीभा गयेको यनणामको अमबरेख याख्नको राधग खडा 
गयेको उजुयीभा यनणाम गयेको व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊक्षऺप्त उलरेख 

बएको ककताफ सम्झनऩुछा । 

(ठ)  “ऩन्चकृयत भोर”  बन्नारे ऩञ्च बराद्भीरे सम्ऩविको स्थरगत तथा स्थानीम अवरोकन 
भूलमाॊकन गयी ववक्री ववतयण हुनसतने उधचत ठहयाएय यनजश्चत गयेको भुलमराई 
सम्झनऩुदाछ ।    

(ड) “ऩेशी”  बन्नारे न्मायमक समभयत सभऺ यनणामाथा ऩेश हुने वववादहरुभा ऩऺहरुराई उऩजस्थत 
गयाइ सुनवुाइ गने काभराई सम्झनऩुदाछ ।  

(ढ) “प्रयतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजुयी दताा गदाछ सो व्मजतत वा सॊस्था 
सम्झनऩुछा । 

 (ण) “वकऩत्र”  बन्नारे वववाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मतत गयेका कुया   

                   रेखखने वा रेखखएको कागजराई सम्झनऩुछा ।  

(त) “फन्द ईजरास”  बन्नारे न्मायमक समभयत अन्तगात यनरुऩण हुने वववादहरु भध्मे गोप्म 
प्रकुयतको वववाद बएको य सम्वद्ध ऩऺहरुववच गोऩयनमता कामभ गना आवश्मक देखखएभा 
सम्वद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हुनेगयी प्रवन्ध गयीएको सुनवुाई कऺराई सम्झनऩुछा ।  

(थ) “फादी” बन्नारे कसै उऩय समभयत सभऺ उजुयी दताा गने व्मजतत वा सॊस्था सम्झनऩुछा । 

(द) “भूलतवी”  बन्नारे न्मायमक समभयत अन्तगात ववचायाधीन भुद्धा अन्म अड्डा अदारतभा 
सभेत ववचायाधधन बईयहेको अवस्थाभा न्मायमक समभयतरे यनणाम गदाा अन्म ववचायाधधन 
भुद्धाभा प्रबाववत हुने देखखएभा प्रबाव ऩाने भुद्धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबाववत हुने 
भुद्दा स्थधगत गने कामाराई सम्झनऩुछा ।  



(ध)      “रगाऩात”  बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय यनदहत टहया,  फोट ववरुवा,  खुलरा जमभन य 
त्मसभा यहेका   सफखैारे सॊयचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेयोपेयो य  सम्ऩणूा 
अवमवराई सम्झन ुऩदाछ ।  

(न)   “सदयस्माहा”  बन्नारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत कट्टा गयी आम्दानीभा वाध्ने कामाराई 
सम्झन ुऩछा ।     

 (ऩ)      “सबा” बन्नारे गाउॉसबा/नगयसबा सम्झनऩुछा । 

 (प)    “समभयत” बन्नारे न्मायमक समभयत सम्झनऩुछा य सो शव्दरे स्थानीम शासन सञ्चारन एनको 
दपा ४८  को उऩदपा (६) फभोजजभको समभयतराइा सभेत जनाउनेछ । 

(फ)   “ सार वसारी”  बन्नारे हयेक वषाको राधग छुट्टा छुट्टै हुने गयी प्रयतवषाको यनमभि स्थामी 
रुऩभा तम गरयएको शता सम्झनऩुछा । 

   (ब)      “स्थानीम शासन सञ्चारन एन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनऩुछा । 

 (भ)      "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झनऩुछा । 

 

 

 

ऩरयच्छेद-२ 

सलभयतको अधधकाय 

#= उजुयीभा यनणयम सभफन्धी काभ् समभयतभा दताा बएका उजुयी वा उजयुीको यनणाम गने वा दताा बएको 
नामरश वा उजयुीको कुन ैव्महोयारे रगत कट्टा गने अधधकाय समभयतराइा भात्र हुनेछ । 

$= यनणयम सभफन्धी फाहेक अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको वा प्रचमरत काननूरे समभयत वा 
समभयतको सदस्मरे न ैगने बन्ने व्मवस्था गयेको वा कामाको प्रकृयतरे समभयत वा समभयतको 
सदस्मरे न ैगनुाऩने स्ऩष्ट बयैहेको देखख फाहेकको अन्म कामाहरू मस ऐनभा तोककएको कभाचायी य 
त्मसयी नतोककएकोभा समभयतरे यनणाम गयी तोकेको वा अधधकाय प्रदान गयेको कभाचायीरे गनुाऩनेछ 

। 

  (२) तोककएको शाखा प्रभुख वा तोककएका अन्म कभाचायीरे मस ऐन य प्रचमरत काननू फभोजजभ 
तोककएको काभ गदाा समभयतको सॊमोजक वा समभयतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ यनदेशन, देखदेख य 
यनमन्त्रणभा यही गनुाऩनेछ । 



%= मस ऐन फभोम्जभ कामयविधध अिरभफन गनुयऩनन् समभयतरे उजयुी वा उजुयीको कायवाही य ककनाया 
गदाा प्रचमरत य सम्फजन्धत सॊघीम काननूभा स्ऩष्ट उलरेख बए देखख फाहेक मस ऐन फभोजजभको 
कामाववधध अवरम्फन गनुाऩनेछ । 

^= सलभयतरे हेनन् समभयतराइा देहाम फभोजजभको उजुयीहरूभा कायवाही य ककनाया गने अधधकाय यहनेछ् 

(क) स्थानीम शासन सञ्चारन ऐनको दपा ४७ अन्तगातको उजुयी, 

(ख) भेरमभराऩ ऐन, २०६८ अनसुाय भेरमभराऩको राधग नगयऩामरकाभा पे्रवषत उजयुी, 

(ग) सॊववधानको अनसुूची-८ अन्तगातको एकर अधधकाय अन्तगात सबारे फनाएको काननू 
फभोजजभ यनरूऩण हुने गयी मसजजात उजयुी, तथा 

(घ) प्रचमरत काननूरे नगयऩामरकारे हेने बयन तोकेका उजयुीहरू । 

&= ऺेत्राधधकाय् समभयतरे दपा ६ अन्तगातकाभध्मे देहामफभोजजभका उजुयीहरूभा भात्र 
ऺेत्राधधकाय ग्रहण गने तथा कायवाही ककनाया गनेछ् 
(क) व्मजततको हकभा उजयुीका सफ ैऩऺ नगयऩामरकाको बैगोमरक ऺेत्राधधकाय मबत्र फसोफास 

गयीयहेको, 

(ख) प्रचमरत काननू य सॊववधानको बाग ११ अन्तगातको कुन ैअदारत वा न्मामाधीकयण वा 
यनकामको ऺेत्राधधकाय मबत्र नयहेको, 

(ग) नगयऩामरकाको ऺेत्राधधकाय मबत्र ऩयेका कुन ैअदारत वा यनकामफाट भेरमभराऩ वा 
मभराऩत्रको राधग पे्रवषत गयीएको, 

(घ) अचर सम्ऩवि सभावेश यहेको ववषमभा सो अचर सम्ऩवि नगयऩामरकाको बैगोमरक 

ऺेत्राधधकाय मबत्र यदहयहेको, तथा 

(ङ) कुन ैघटनासॉग सम्फजन्धत ववषमवस्तु यहेकोभा सो घटना नगयऩामरकाको बैगोमरक ऺेत्र 
मबत्र घटेको । 

ऩरयच्छेद-३ 

उजुयी तथा प्रयतिाद दताय 

*= बफिाद दताय गनन् (१) कसै उऩय बफवाद दताा गदाा वा उजयुी चराउॉदा प्रचमरत काननू फभोजजभ 
हकदैमा ऩगेुको व्मजततरे समभयतको तोककएको शाखा सभऺ उजुयी दताा गनासतनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजुयी ददॊदा मस ऐन तथा प्रचमरत काननू फभोजजभ खुराउनऩुने कुया सफ ै
खुराइा तथा ऩमुााउनऩुने प्रकक्रमा सफ ैऩयुागयी अनसुूची-१ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा रेखखए देखख फाहेक उजयुीभा देहाम फभोजजभको व्महोया सभेत खुराउनऩुनेछ् 



(क) फादीको नाभ, थय, वतन य यनजको फाफ ूय आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्म ैको नाभ; 

(ख) प्रयतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ यनजको फाफ ुय आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा राग्ने 

गयी 

स्ऩष्ट खुरेको वतन; 

(ग) नगयऩामरकाको नाभ सदहत समभयतको नाभ; 

(घ) उजुयी गनुाऩयेको व्महोया य सम्ऩणूा वववयण; 

(ङ) नगयऩामरकारे तोके अनसुायको दस्तुय फझुाएको यमसद वा यनस्सा; 

(च) समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्रको उजयुी यहेको व्महोया य सम्फजन्धत काननू; 

(छ) फादीरे दावी गयेको ववषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू; 

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदैमा ऩगेुको  सम्फन्धी व्महोया; 

(झ) कुन ैसम्ऩविसॉग सम्फजन्धत ववषम बएकोभा सो सम्ऩवि चर बए यहेको स्थान, अवस्था 
तथा अचर बए चायककलरा सदहतको सफ ैवववयण । 

(४)  प्रचमरत काननूभा कुन ैववशेष प्रकक्रमा वा ढाॉचा वा अन्म केदह उलरेख बएको यहेछ बने सो 
सन्दबाभा आवश्मक वववयण सभेत खुरेको हुनऩुनेछ । 

(५) कुन ैककमसभको ऺयतऩयूता बयाउनऩुने अथवा फण्डा रगाउनऩुने अवस्थाको उजुयीको हकभा 
त्मस्तो ऺयतऩयूता वा फण्डा वा चरनको राधग सम्फजन्धत अचर सम्ऩविको वववयण खुरेको 
हुनऩुनेछ । 

(= बफिाद दताय गयी यनस्सा ददने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ प्राप्त उजुयी दताा गयी फादीराइा 
तायेख तोकक अनसुचूी-२ फभोजजभको ढाॉचाभा बफवाद दतााको यनस्सा ददनऩुनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तायेख ददन ुऩने अवस्थाभा तायेख तोतदा अनसुचूी-३ फभोजजभको ढाॉचाभा 
तायेख बऩााइा खडा गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइा मभमसर साभेर याखु्नऩछा । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ तायेख बऩााइाभा तोककएको तायेख तथा उतत मभयतभा हुने कामा सभेत 
उलरेख गयी सम्फजन्धत ऩऺराइा अनसुचूी-४ फभोजजभको ढाॉचाभा तायेख ऩचाा ददनऩुनेछ । 

!)= उजुयी दयऩीठ गनन् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजयुीभा प्रकक्रमा नऩगेुको 
देखखए ऩयुा गनुाऩने देहामको प्रकक्रमा ऩयुा गयी अथवा खुराउनऩुने देहामको व्महोया खुराइ लमाउन ु
बन्ने व्महोया रेखख ऩाच ददनको सभम तोकक तथा बफवाद दताा गना नमभलने बए सो को कायण 

सदहतको व्महोया जनाइा दयऩीठ गयेभा फादीराइा उजुयी कपताा ददनऩुनेछ । 



  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रकक्रमा नऩगेुको बयन दयऩीठ गयी कपताा गयेको उजुयीभा 
दयऩीठभा उलरेख बए फभोजजभको प्रकक्रमा ऩयुा गयी ऩाच ददनमबत्र लमाएभा दताा गरयददनऩुछा । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदेश उऩय धचि नफझु्ने ऩऺरे सो आदेश बएको 
मभयतरे यतन ददन मबत्र उतत आदेशको ववरूध्दभा समभयत सभऺ यनवेदन ददन सतनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको यनवेदन व्महोया भनामसफ देखखए समभयतरे उऩदपा (१) 
फभोजजभको दयऩीठ फदय गयी बफवाद दताा गना आदेश ददनसतनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदेश बएभा उजयुी प्रशासकरे त्मस्तो बफवाद दताा गयी अरू 
प्रकक्रमा ऩयुा गनुाऩनेछ  

!!. दताय गनय नहुने् उजयुी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजुयीभा देहाम फभोजजभको व्महोया 
दठक बएनबएको जाॉच गयी दताा गना नमभलने देखखएभा दपा १० फभोजजभको प्रकक्रमा ऩयुा गयी 
दयऩीठ गनुाऩनेछ् 

(क) प्रचमरत काननूभा हदम्माद तोककएकोभा हदम्माद वा म्माद मबत्र उजयुी ऩये नऩयेको; 

(ख) प्रचमरत काननू फभोजजभ समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्रको उजुयी यहे नयहेको; 

(ग) काननु फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाखखर बए नबएको; 

(घ) कुन ैसम्ऩवि वा अधधकायसॉग सम्फजन्धत ववषमभा वववाद यनरूऩण गनुाऩने ववषम उजुयीभा 
सभावेश यहेकोभा त्मस्तो सम्ऩवि वा अधधकाय ववषमभा उजुयी गना फादीको हक स्थावऩत 
बएको प्रभाण आवश्मक ऩनेभा सो प्रभाण यहे नयहेको; 

(ङ) उतत ववषमभा उजुयी गने हकदैमा फादीराइा यहे नयहेको; 

(च) मरखतभा ऩयुागनुाऩने अन्म रयत ऩगेु नऩगेुको; तथा 

!@= दोहोयो दताय गनय नहुने् (१) मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन प्रचमरत काननू फभोजजभ 
समभयत वा अन्म कुन ैअदारत वा यनकामभा कुन ैऩऺरे उजुयी गयी समभयत वा उतत अदारत वा 
यनकामफाट उजुयीभा उलरेख बएको ववषमभा प्रभाण फखुझ वा नफखुझ वववाद यनयोऩण बसैकेको 
ववषम यहेको छ बने सो उजुयीभा यहेका ऩऺ ववऩऺको फीचभा सोदह ववषमभा समभयतरे उजुयी दताा 
गना य कायवाही गना हुॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताा गना नमभलने उजुयी बरुवश दताा बएकोभा सो व्महोया 
जानकायी बएऩयछ उजयुी जुनसुकै अवस्थाभा यहेको बए ऩयन समभयतरे उजुयी खायेज गनुाऩनेछ ।  

!#= उजुयीसाथ लरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनुयऩनन् उजुयीसाथ ऩेश गनुा ऩने प्रत्मेक मरखत प्रभाणको 
सतकर य कजम्तभा एक प्रयत नतकर उजयुीसाथ ैऩेश गनुाऩनेछ य उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो 
मरखतभा कुन ैकैकपमत जनाउनऩुने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फजन्धत मभमसरभा याख्नेछ । 



!$=  उजुयी तथा प्रयतिाद दताय दस्तयु् (१) प्रचमरत काननूभा बफवाद दताा दस्तुय तोककएकोभा सोदह 
फभोजजभ तथा दस्तुय नतोककएकोभा एक सम रूऩमैाॉ फझुाउनऩुनेछ । 

  (२) प्रचमरत काननूभा प्रयतवाद दताा दस्तयु नराग्ने बनेकोभा फाहेक एक सम रूऩमैाॉ 
प्रयतवाद दताा दस्तुय राग्नेछ । 

!%= प्रयतिाद ऩेश गनुयऩनन् (१) प्रयतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद वा सचूना प्राप्त बएऩयछ म्माद वा 
सूचनाभा तोककएको सभमावधध मबत्र उजुयी प्रशासक सभऺ आपै वा वायेस भापा त मरखखत 
प्रयतवाद दताा गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयतवाद ऩेश गदाा प्रयतफादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका 
प्रयतमरवऩ साथ ैसॊरग्न गयी ऩेश गनुाऩनेछ । 

  (३) प्रयतवादीरे मरखखत ब्महोया ददॉदा अनसुचूी-५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

!^= प्रयतिाद जाॉच गनन् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश बएको प्रयतवाद जाॉच गयी काननू 
फभोजजभको रयत ऩगेुको तथा म्माद मबत्र ऩेश बएको देखखए दताा गयी समभयत सभऺ ऩेश हुने गयी 
मभमसर साभेर गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयतवाद दताा हुने बएभा उजुयी प्रशासकरे प्रयतफादीराइा फादी 
मभरानको तायेख तोतनऩुनेछ । 

!&= लरखतभा ऩयुा गनुय ऩनन साभान्म रयत् (१) प्रचमरत काननू तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेखखए देखख 

फाहेक समभयत सभऺ दताा गना लमाएका उजुयी तथा प्रयतवादभा देहाम फभोजजभको रयत सभेत 
ऩयुा गनुाऩनेछ् 

(क) एपोय साइजको नेऩारी कागजभा फामाॉ तपा  ऩाॉच सेजन्टमभटय, ऩदहरो 
ऩषृ्ठभा शीयतपा  दश सेजन्टमभटय य त्मसऩयछको ऩषृ्ठभा ऩाॉच सेजन्टमभटय 
छोडेको तथा प्रत्मेक ऩषृ्ठभा फविस हयपभा नफढाइा कागजको एकातपा   
भात्र रेखखएको;  

 (ख)   मरखत दताा गना लमाउने प्रत्मेक व्मजततरे मरखतको प्रत्मेक ऩषृ्ठको शीय ऩछुायभा 
छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩषृ्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा लमाप्चे 
सदहछाऩ गयेको; 

(ग) कुन ैकाननू व्मवसामीरे मरखत तमाय गयेको बए यनजरे ऩदहरो ऩषृ्ठको फामाॉ तपा  
यनजको काननू व्मवसामी दताा प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य काननू व्मवसामीको 
ककमसभ खुराइा दस्तखत गयेको; तथा 

(घ)  अजन्तभ प्रकयणभा मस मरखतभा रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्ठा ठहये 
काननू फभोजजभ 



सहुॉरा फझुाउॉरा बन्ने उलरेख गयी सो भुयन मरखत दताा गना लमाएको वषा, भदहना य 
गते तथा वाय खुराइा मरखत दताा गना लमाउने व्मजततरे दस्तखत गयेको, ।तय 
ब्महोया ऩयुाइ ऩेश बएको मरखत मरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩायेको भायनने छैन 
। 

(२) मरखतभा ववषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छुट्माइा सॊममभत य भमााददत बाषाभा 
रेखखएको हुनऩुनेछ  । 

(३) मरखतभा ऩेटफोमरभा ऩयेको स्थानको ऩदहचान हुने स्ऩष्ट वववयण य व्मजततको नाभ, थय 
, ठेगाना तथा अन्म वववयण स्ऩष्ट खुरेको हुनऩुनेछ । 

(४) मरखत दताा गना लमाउने वा समभयतभा कुन ैकागज गना आउनेरे यनजको नाभ, थय य 
वतन खुरेको नागरयकता वा अन्म कुन ैप्रभाण ऩेश गनुाऩछा । 

!*= नक्कर ऩेश गनुयऩनन् उजुयी वा प्रयतवाद दताा गना लमाउनेरे ववऩऺीको राधग उजुयी तथा 
प्रयतवादको नतकर तथा  सॊरग्न मरखत प्रभाणहरूको नतकर साथै ऩेश गनुाऩछा । 

!(= उजुयी िा प्रयतिाद सॊशोधन् (१) मरखत दताा गना लमाउने ऩऺरे समभयतभा दताा बइसकेको 
मरखतभा रेखाइ वा टाइऩ वा भुद्रणको साभान्म त्रटुी सच्माउन यनवेदन ददन सतनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउॉदा दावी तथा प्रयतवादभा 
गयीएको भाग वा दावीभा भरुबतु ऩऺभा पयक नऩने य यनकै साभान्म प्रकायको सॊशोधन भाग 
गयेको देखभेा उजुयी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन सतनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊशोधन बएभा  सो को जानकायी उजुयीको अको ऩऺराइा 
ददनऩुनेछ । 

 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद-४ 

भमाद ताभेरी तथा तायेख 

@)= भमाद सचूना ताभेर गनन् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ बफवाद दताा बएऩयछ फदढभा 
दइुा ददन मबत्र प्रयतफादीका नाभभा प्रचमरत काननूभा म्माद तोककएको बए सोदह फभोजजभ य 
नतोककएको बए ऩन्र ददनको म्माद ददइा सम्फजन्धत वडा कामाारम भापा त उतत म्माद वा 
सूचना ताभेर गना सतनेछ । 



  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद वा सचूना ताभेर गदाा दपा ९ फभोजजभको उजयुी तथा 
उतत उजयुी साथ ऩेश बएको प्रभाण कागजको प्रयतमरऩी सभेत सॊरग्न गयी ऩठाउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन एक बन्दा फदढ प्रयतफादीराइा म्माद 
ददनऩुदाा प्रभाण कागजको नतकर कुन ैएकजना भरु प्रयतफादीराइा ऩठाइा फाॉककको म्मादभा 
प्रभाण कागजको नतकर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बन्ने व्महोया रेखख 

ऩठाउनऩुनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको म्माद वडा कामाारमरे फदढभा यतन ददन मबत्र 
ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया खुराइा समभयतभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

  (५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा देहाम फभोजजभको ववद्मतुीम भाध्मभ 
वा ऩबत्रकाभा सचूना प्रकाशन गयेय म्माद ताभेर गनुाऩनेछ्  

(क) म्माद ताभेर गरयनऩुने व्मजततको कुन ैफ्मातस वा इाभेर वा अन्म कुन ैअमबरेख 

हुन सतने ववद्मतुीम भाध्मभको ठेगाना बए सो भाध्मभफाट; 

(ख) प्रयतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सतने भनामसफ आधाय छ बन्ने 
देखखएभा समभयतको यनणामफाट कुन ैस्थानीम दैयनक ऩबत्रकाभा सूचना प्रकाशन 
गयेय वा स्थानीम एप.एभ. येडडमो वा स्थानीम टेमरमबजनफाट सूचना प्रसायण 

गयेय; वा 

(ग) अन्म कुन ैसयकायी यनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हुन सतने 
भनामसफ कायण देखखएभा समभयतको आदेशफाट त्मस्तो सयकायी यनकाम भापा त । 

  (६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुाऩदाा अनसुचूी-६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुाऩनेछ 

। 

@!= योहियभा याखु्नऩनन् मस ऐन फभोजजभ वडा कामाारम भापा त ताभेर गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत 
वडाको अध्मऺ वा सदस्म तथा कजम्तभा दइुाजना स्थानीम बरादमभ योहवयभा याखु्नऩनेछ । 

@@= यीत फेयीत जाॉच गनन् (१) उजुयी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रयतवेदन प्राप्त बएऩयछ 

यीतऩवूाकको ताभेर बएको छ वा छैन जाॉच गयी आवश्मक बए सम्फजन्धत वडा सधचवको 
प्रयतवेदन सभेत मरइा यीतऩवूाकको देखखए मभमसर साभेर याखख तथा फेयीतको देखखए फदय गयी 
ऩनु् म्माद ताभेर गना रगाइा ताभेरी प्रयत मभमसर साभेर याखु्नऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा सम्फजन्धत कभाचायीरे फदयनमत याखख कामा गयेको 
देखखए उजयुी प्रशासकरे सो व्महोया खुराइा समभयत सभऺ प्रयतवेदन ऩेश गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रयतवेदनको व्महोया उऩमतुत देखखए समभयतरे सम्फजन्धत 
कभाचायी उऩय  कायवाहीको राधग कामाऩामरका सभऺ रेखख ऩठाउनसतनेछ । 



@#=   तायेखभा याखू्नऩनन् (१) उजयुी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ बफवाद दताा गयेऩयछ उजयुीकतााराइा य 
दपा १६ फभोजजभ प्रयतवाद दताा गयेऩयछ प्रयतफादीराइा तायेख तोकक तायेखभा याखु्नऩछा । 

  (२) उजयुीका ऩऺहरूराइा तायेख तोतदा तायेख तोककएको ददन गरयने काभको व्महोया तायेख 

बऩााइा तथा तायेख ऩचााभा खुराइा उजयुीका सफ ैऩऺराइा एकै मभरानको मभयत तथा सभम 
उलरेख गयी एकै मभरानको तायेख तोतनऩुछा । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ तायेख तोककएको सभमभा कुन ैऩऺ हाजजय नबए ऩयन तोककएको 
कामा सम्ऩन्न गयी अको तायेख तोतनऩुने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइा तायेख तोकक 

सभमभा हाजजय नबइा ऩयछ हाजजय हुने ऩऺराइा अयघ हाजजय बइा तायेख राने ऩऺसॉग एकै 

मभरान हुनेगयी तायेख तोतनऩुछा । 

  (४) मस दपा फभोजजभ तोककएको तायेखभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइा साथै याखख 

समभयतरे उजुयीको कायवादह गनुाऩछा । 

  (५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन तोककएको तायेखभा कुन ैऩऺ 

उऩजस्थत नबए ऩयन समभयतरे बफवादको ववषमभा कायवाही गना फाधा ऩनेछैन । 

@$= सलभयतको यनणयम फभोम्जभ हुने् समभयतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचमरत काननू तथा मस 
ऐनभा रेखखए देखख फाहेकको ववषमभा आवश्मक प्रकक्रमा यनधाायण गना सतनेछ । 

ऩरयच्छेद-५ 

सुनिाइय तथा प्रभाण फझु्ने सभफन्धभा 

@%= प्रायम्भबक सुनिाइय् (१) भेरमभराऩफाट बफवाद यनरुऩण हुन नसकी समभयतभा आएका बफवाद 
प्रयतवाद दताा वा फमान वा सो सयहको कुन ैकामा बएऩयछ सनुवाइाको राधग ऩेश बएको 
बफवादभा उऩरब्ध प्रभाणका आधायभा तत्कार यनणाम गना सककने बएभा समभयतरे बफवाद 
ऩेश बएको ऩदहरो सुनवाइाभा न ैयनणाम गना सतनेछ । 

  (२) समभयत सभऺ ऩेश बएको बफवादभा उऩदपा (१) फभोजजभ तत्कार यनणाम गना सककने 
नदेखखएभा समभयतरे देहाम फभोजजभको आदेश गना सतनेछ्- 

(क) बफवादभा भुख नमभरेको कुयाभा मकीन गना प्रभाण फझु्ने वा अन्म कुन ै
कामा गने; 

(ख) बफवादभा फझु्नऩुने प्रभाण मककन गयी ऩऺफाट ऩेश गना रगाउने वा 
सम्फजन्धत यनकामफाट भाग गने आदेश गने;  

(ग) भेरमभराऩका सम्फन्धभा बफवादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने; तथा 



(घ) बफवादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सुनवुाइको राधग तायेख तथा ऩेमशको सभम 
तामरका यनधाायण गने । 

  (३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩयन समभयतरे स्थानीम शासन 
सञ्चारन एनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको उजयुीभा भेरमभराऩको राधग ऩठाउने 
आदेश गनुाऩनेछ । 

@^= प्रभाण दाखखर गनन् फादी वा प्रयतफादीरे कुन ैनमाॉ प्रभाण ऩेश गना अनभुयत भाग गयी यनवेदन 
ऩेश गयेभा उजुयी प्रशासकरे सोदह ददन मरन सतनेछ । 

@&= लरखत जाॉच गनन् (१) समभयतरे उजुयीभा ऩेश बएको कुन ैमरखतको सत्मता ऩयीऺण गना येखा 
वा हस्ताऺय ववशेषऻराइा जाॉच गयाउन जरूयी देखभेा सो मरखतराइा असत्म बन्ने ऩऺफाट 
ऩयीऺण दस्तुय दाखखर गना रगाइा येखा वा हस्ताऺय ववशेषऻफाट मरखत जाॉच गयाउन सतनेछ 

। 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा भनामसफ भाकपकको सभम तोकक आदेश गनुाऩनेछ य 
सभम मबत्र जाॉच सम्ऩन्न हुनको राधग मथासम्बव व्मवस्था गनुाऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाा मरखत असत्म ठहयीएभा मरखत सत्म यहेको बन्ने 
ऩऺफाट रागेको दस्तयु असरु गयी उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तयु दाखखर गने ऩऺराइा 
बयाइाददनऩुछा । 

@*= साऺी फझु्ने् (१) समभयतफाट साऺी फझु्ने आदेश गदाा साऺी फझु्ने ददन तोकक आदेश गनुाऩनेछ 

। साछी याख्दा फढीभा ५ जना याखु्न ऩने ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदेश बएऩयछ उजयुी प्रशासकरे उजुयीको ऩऺराइा आदेशभा 
उलरेख बएको मभयतभा साऺी फझु्ने तायेख तोतनऩुनेछ । 

 (३) साऺी फझु्ने तायेख तोककएको ददनभा आफ्नो साऺी समभयत सभऺ उऩजस्थत गयाउन ु
सम्फजन्धत ऩऺको दायमत्व हुनेछ । 

@(= सलभयतको तपय फाट फकऩत्र गयाउने् (१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन 
नाफारक वा अशतत वा वधृ्दवधृ्दा ऩऺ यहेको उजयुीभा साक्षऺ फकऩत्रको राधग तोककएको 
तायेखको ददन उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइा समभयतरे म्माद तोकक 

समभयतको तपा फाट खझकाइा फकऩत्र गयाउन सतनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी खझकाउॉदा फकऩत्र हुने तायेख तोकक म्माद जायी गनुाऩनेछ 

य उजयुीका ऩऺहरूराइा सभेत सोदह मभरानको तायेख तोतनऩुनेछ । 

#)= साऺी फकऩत्र गयाउने् (१) उजुयी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको राधग तोककएको ददन ऩऺहरूसॉग 
यनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन लमाएका साक्षऺको नाभावरी मरइा समभयत सभऺ ऩेश गनुाऩनेछ । 



    (२) साऺी फकऩत्रको राधग तोककएको तायेखको ददन उजुयीका सफ ैऩऺरे साऺी उऩजस्थत 
गयाउन लमाएको बए कामाारम खुलनासाथ तथा कुन ैऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको 
बए ददनको फाह्र फजेऩयछ समभयतरे उऩरब्ध बए सम्भका साऺीको फकऩत्र गयाउनऩुनेछ । 

#!= फन्देज गनय सक्ने् (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजयुीको ववषमवस्तु बन्दा पयक प्रकायको तथा 
साऺी वा उजुयीको ऩऺराइा अऩभायनत गने वा खझझ्माउने वा अनधुचत प्रकायको प्रश्न सोधधएभा 
समभयतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइा फन्देज गना सतनेछ । 

  (२) नाफारक वा वधृ्द वा असतत वा बफयाभीरे साऺी फतनऩुने बइा त्मस्तो उजुयीभा कुन ै
ऩऺको उऩजस्थयत वा अन्म कुन ैभनामसफ कायणरे साऺीराइा फकऩत्र गना अनधुचत दफाव ऩयेको 
वा ऩने प्रफर सम्बावना यहेको छ बन्ने समभयतराइा रागेभा समभयतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ 

उऩजस्थयतराइा फन्देज गयी यनजरे साऺीरे नदेख्ने गयी भात्र उऩजस्थत हुन आदेश गना सतनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ आदेश गयेभा साऺीरे नदेख्न ेगयी ऩऺ उऩजस्थत हुने व्मवस्था 
मभराउने दायमत्व समभयतको हुनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ गदाा समभयतरे उजयुीसॉग सम्फजन्धत आवश्मक प्रश्न तमाय 
गयी समभयतको तपा फाट फकऩत्र गयाउन  सतनेछ । 

#@= ऩेशी सचूी प्रकाशन गनुयऩनन् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शुक्रवाय अगाभी हप्ताको राधग 
ऩेशी तोककएको बफवादहरूको साप्तादहक ऩेशी सचूी तथा तोककएको ददन उतत ददनको राधग 
ऩेशी तोककएका बफवादहरूको ऩेशी सचूी प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सचूी सॊमोजकरे य यनजको अनऩुजस्थयतभा यनजरे जजम्भेवायी 
तोकेको समभयतको सदस्मरे प्रभाखणत गनुाऩनेछ । 

##= दैयनक ऩेशी सूची् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको साप्तादहक ऩेशी सचूीभा चढेका 
बफवाद हरूको  तोककएको ददनको ऩेशी सचूी तमाय गयी एक प्रयत सचूना ऩाटीभा टाॉस्न 
रगाउनऩुनेछ तथा एक प्रयत समभयतका सदस्महरूराइा उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सचूीभा बफवादहरू उलरेख गदाा बफवाद दतााको आधायभा 
देहामको क्रभभा तमाय गयी प्रकाशन गयाउनऩुनेछ्- 

  (क) नाफारक ऩऺ बएको बफवाद; 

  (ख) शारययीक असततता वा अऩाङ्गता बएको व्मजतत ऩऺ बएको बफवाद; 

  (ग) सियी वषा उभेय ऩयुा बएको वधृ्द वा वधृ्दा ऩऺ बएको बफवाद; तथा 

  (घ) बफवाद दतााको क्रभानसुाय ऩदहरे दताा बएको बफवाद । 



  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाा भलुतवीफाट जागेका तथा सवोच्च अदारत, 
उच्च अदारत तथा जजलरा अदारतफाट ऩनु् इन्सापको राधग प्राप्त बइा दताा बएको बफवादको 
हकभा शुरूभा समभयतभा दताा बएको मभयतराइा न ैदताा मभयत भायन क्रभ यनधाायण गनुाऩनेछ । 

  (४) उऩदपा (१) वा (२) भा यहेको क्रभानसुाय न ैसमभयतरे बफवादको सुनवाइा य कायवाही 
तथा ककनाया गनुाऩनेछ । 

#$= उजुयी प्रशासकको म्जभभेिायी हुने् ऩेशी सचूीभा चढेका बफवादहरू कामाारम खुरेको एक घण्टा 
मबत्र समभयत सभऺ सुनवाइाको राधग ऩेश गने तथा उतत ददनको तोककएको कामा सककए ऩयछ 

समभयतफाट कपताा फखुझमरइा सुयक्षऺत याख्न ेजजम्भेवायी उजयुी प्रशासकको हुनेछ । 

#%= प्रभाण सुनाउन सक्ने् समभयतरे दपा २५ फभोजजभ तोककएको तायेखको ददन उऩजस्थत सफ ै
ऩऺराइा अको ऩऺरे ऩेश गयेको प्रभाण एवभ ्कागजात देखाइा ऩदढ फाॉची सुनाइा सो फायेभा 
अको ऩऺको कुन ैकथन यहेको बए मरखखत फमान गयाइा मभमसर साभेर गयाउन सतनेछ । 

#^= बफिादको सुनिाइय गनन् (१) समभयतरे दवु ैऩऺको कुया सनुी यनजहरूको बफवादको सुनवाइा तथा 
यनणाम गनुाऩनेछ  

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सुनवाइा तथा यनणाम गदाा ऩऺहरूको योहवयभा गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ बफवादको सुनवाइा गदाा इजरास कामभ गयी सुनवाइा गना 
भनामसव देखखएभा सोही अनसुाय गना सतनेछ । 

तय दफु ैऩऺको बनाइ तथा जजककय सुन्नराइ उऩदपा ३ अनसुायको इजरास कामभ गना फाधा हुने 
छैन । 

#&= फन्द इजरासको गठन गनयसक्ने (१) समभयतरे भदहरा तथा फारफामरका सभावेश यहेको तथा 
आवश्मक देखकेो अन्म बफवादको सुनवाइाको राधग फन्द इजरास कामभ गयी सुनवाइा गना 
सतनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा बफवादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायवारा फाहेक 

अन्म व्मजततराइा इजरासभा प्रवेश गना नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुाऩनेछ । 

  (३) फन्द इजरासफाट हेरयने बफवादको काभ कायवाही, वऩडीतको नाभ थय ठेगाना 
रगामतका ववषम गोप्म याखु्नऩनेछ । 

#*= फन्द इजरास सभफन्धी अन्म व्मिस्था् (१) फन्द इजरासफाट हेरयएका बफवादहरूको कागजातको 
प्रयतमरवऩ फादी, प्रयतवादद य यनजको दहतभा असय ऩयेको कुन ैसयोकायवारा फाहेक अरू कसैराइा 
उऩरब्ध गयाउनहुुॉदैन । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको बफवादको तथ्म खुराइा कुन ैसभाचाय कुन ैऩत्रऩबत्रकाभा सॊपे्रषण 

हुन ददन ुहुॉदैन । 



  (३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन समभयतरे ऩऺको गोऩयनमता तथा 
दहतभा प्रयतकुर प्रबाव नऩने गयी सभाचाय सॊपे्रषण गना बने कुन ैफाधा ऩनेछैन । 

#(= थऩ प्रभाण फझु्ने् बफवादको सुनवाइाको क्रभभा बफवादको कुन ैऩऺको अनयुोधभा वा बफवाद 
सुनवाइाको क्रभभा समभयत आपैरे थऩ प्रभाण फझु्नऩुने देखेभा उजुयीका ऩऺहरूराइा थऩ 
प्रभाण ऩेश गना ऩेश गने तायेख तोकक आदेश गना सतनेछ । 

$)= स्िाथय फाखझएको बफवाद हेनय नहुने् समभयतको सदस्मरे देहामका बफवादको कायवाही य 
ककनायाभा सॊरग्न हुनहुुॉदैन्- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नातेदायको हक दहत वा सयोकाय यहेको बफवाद; 

 स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राधग "नजजकको नातेदाय" 

बन्नारे अऩतुारी ऩदाा काननू फभोजजभ अऩतुारी प्राप्त गना सतने 
प्राथमभकता क्रभभा यहेको व्मजतत, भाभा, भाइज,ु सानीआभा, ठूरीआभा, 
सानोफाफ,ु ठूरोफाफ,ू ऩयत वा ऩत्नी तपा का सासू, ससयुा, पूऩ,ु पूऩाजु, 
सारा, जेठान, सारी, दददी, फदहनी, मबनाजु, फदहनी ज्वाइँ, बाञ्जा, 
बाञ्जी, बाञ्जी ज्वाइँ, बाञ्जी फहुायी तथा त्मस्तो नाताका व्मजततको 
एकासगोरभा यहेको ऩरयवायको सदस्म सम्झनऩुछा । 

(ख) यनजरे अन्म कुन ैहैमसमतभा गयेको कुन ैकामा वा यनज सॊरग्न यहेको 
कुन ैववषम सभावेश यहेको कुन ैबफवाद; 

(ग) कुन ैववषमभा यनजरे बफवाद चलने वा नचलने ववषमको छरपरभा 
सहबाधग बइा कुनयैाम ददएको बए सो ववषम सभावेश यहेको बफवाद; वा 

(घ) अन्म कुन ैकायणरे आधायबूत रूऩभा यनज य यनजको एकाघयसॊगोरका 
ऩरयवायका सदस्मको कुन ैस्वाथा फाखझएको बफवाद । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुन ैअवस्था देखखएभा जुन सदस्मको त्मस्तो अवस्था ऩछा 
उतत सदस्मरे बफवाद हेना नहुने कायण खुराइा आदेश गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) को प्रयतकुर हुने गयी कुन ैसदस्मरे कुन ैबफवादको कायवादह य ककनायाभा 
सहबाधग हुन रागेभा बफवादको कुन ैऩऺरे आवश्मक प्रभाण सदहत बफवादको कायवादह 
ककनाया नगना यनवेदन ददन सतनेछ  य सो सम्फन्धभा  काभ कायफाही स्थानीम शासन 
सञ्चारन एनको दपा ४८(५) अनसुाय हुनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) अनसुाय बफवाद यनरुऩण हुन नसतने अवस्थाभा स्थानीम शासन सञ्चारन 
एनको दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था अनसुायको सबारे तोकेको समभयतरे काभ कायवादह य 
ककनायाभा गनेछ । 



  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाा सबारे बफवादका ऩऺहरूराइा सोदह उऩदपा फभोजजभ गदठत 
समभयतफाट बफवादको कायवादह ककनाया हुने कुयाको जानकायी गयाइा उतत समभयत सभऺ 

उऩजस्थत हुन ऩठाउनऩुनेछ । 

ऩरयच्छेद-६ 

यनणयम य अन्म आदेश 

$!= यनणयम गनुयऩनन् (१) समभयतरे सुनवाइाको राधग ऩेश बएको बफवाद हेदाा कुन ैप्रभाण फझु्नऩुने 
फाॉकक नयदह बफवाद ककनाया गने अवस्था यहेको देखखएभा सोदह ऩेशीभा बफवादभा यनणाम 
गनुाऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ यनणाम गयेऩयछ यनणामको व्महोया यनणाम ककताफभा रेखख 

समभयतभा उऩजस्थत सदस्महरू सफरेै दस्तखत गनुाऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको यनणामको दपा ४२ य अन्म प्रचमरत काननू फभोजजभ 
खुराउनऩुने वववयण खुरेको ऩणूा ऩाठ यनणाम बएको मभयतरे फदढभा सात ददन मबत्र तमाय 
गयी मभमसर साभेर याखु्नऩछा ।   

(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन सभमाबाव अथवा अन्म 
कुन ैभनामसफ कायणरे गदाा सोदह ददन बफवाद यनणाम गना नसतने बएभा आगामभ हप्ताको 
कुन ैददनको राधग अको ऩेशी तायेख तोतनऩुनेछ । 

$@= यनणयमभा खुराउनऩुनन् (१) समभयतरे दपा ४१ फभोजजभ गयेको यनणामको ऩणूाऩाठभा मस दपा 
फभोजजभका कुयाहरू खुराइा अनसुूची-७ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनुाऩनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩणूाऩाठ तमाय गदाा फादी तथा प्रयतफादीको जजककय, 
यनणाम गनुाऩने देखखएको ववषम, दवु ैऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको ववषम 
खुराउनऩुनेछ । 

    (३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए देखख फाहेक ऩणूाऩाठभा देहामका कुयाहरू सभेत 
खुराउनऩुनेछ्- 

(क) तथ्मको ब्महोया; 

(ख) बफवादको कुन ैऩऺरे काननू व्मवसामी याखकेो बएभा यनजरे ऩेश गयेको फहस 
नोट तथा फहसभा उठाइएका भुर ववषमहरु; 

(ग) यनणाम गनाको राधग आधाय मरइएको प्रभाणका साथै दवु ैऩऺफाट ऩेश बएको 
प्रभाण तथा त्मसको ववश्रेषण; 

(घ) यनणाम कामाान्वमन गनाको राधग गनुाऩने ववषमहरूको मसरमसरेवाय उलरेखन 
सदहतको तऩमसर खण्ड; तथा 



(ङ) यनणाम उऩय ऩनुयावेदन राग्ने बएभा ऩनुयावेदन राग्ने जजलरा अदारतको 
नाभ य के कयत ददनमबत्र ऩनुयावेदन गनुाऩने हो सो सभेत ।  

  (४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदेखख फाहेक देहामका कुयाहरु सभेत 
यनणामभा खुराउन सतनेछ्- 

(क) साऺी वा सजामभनको फकऩत्रको सायाॊश; 

(ख) कुन ैनजीयको व्माख्मा वा अवरम्फन गयेको बए सो नजीयको वववयण य 
बफवादभा उतत नजीयको मसध्दान्त के कुन आधायभा राग ुबएको हो अथवा 
राग ुनबएको हो बन्ने कायण सदहतको ववश्रेषण; 

(ग) यनणामफाट कसैराइा कुन ैकुया ददन ुबयाउन ुऩने बएको बए कसराइा के कयत 
बयाइा ददनऩुने हो सोको वववयण; तथा 

(घ) बफवादको क्रभभा कुन ैभारसाभान वा प्रभाणको रुऩभा केदह वस्तु समभयत 
सभऺ ऩेश बएको बए सो भारसाभान वा वस्तकुो हकभा के गने हो बन्ने 
ववषम । 

$#= प्रायम्भबक सुनिाइयभा यनणयम हुनसक्ने् (१) समभयतरे ऩदहरो सुनवाइाको राधग ऩेश बएको 
अवस्थाभा न ैबफवादभा थऩ प्रभाण फखुझयहनऩुने अवस्था नयहेको देखभेा अथवा हदम्माद वा 
हकदैमा वा समभयतको ऺेत्राधधकाय नयहेको कायणरे बफवाद यनणाम गना नमभलने देखभेा 
ऩदहरो सुनवाइाभा न ैयनणाम गना सतनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनणाम ऺेत्राधधकायको अबाव यहेको कायणरे बएको 
अवस्थाभा ऺेत्राधधकाय ग्रहण गने अदारत वा स्थानीम तह वा अन्म यनकामभा उजयुी गना 
जान ुबयन सम्फजन्धत ऩऺराइा  जानकायी ददन ुऩनेछ । 

$$= यनणयम सॊशोधन् (१) समभयत सभऺ बफवादको ऩऺ वा कुन ैसयोकायवारारे बफवादको यनणामभा 
बएको कुन ैरेखाइाको त्रटुी सॊशोधन गयी ऩाउन जजककय मरइा यनणामको जानकायी बएको 
ऩैंयतस ददन मबत्र यनवेदन ददन सतनेछ ।  

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ऩयी समभयतरे हेदाा साभान्म त्रटुी बएको य 
सॊशोधनफाट यनणामको भूर आशमभा कुन ैहेयपेय नहुने देखभेा छुट्टै ऩचाा खडा गयी यनवेदन 
फभोजजभ यनणाम सॊशोधन गने आदेश ददनसतनेछ । 

    (३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदेश भरू यनणामको अमबन्न अङ्गको रुऩभा 
मरइनेछ । 

$%= यनणयमभा हेयपेय गनय नहुने् (१) समभयतका सदस्म अथवा अरु कसरेै ऩयन समभयतका 
सदस्महरुको दस्तखत बसैकेऩयछ यनणामभा कुन ैप्रकायको थऩघट वा केयभेट गना हुॉदैन । 



   (२) कसैरे उऩदपा (१) फभोजजभ को कसयु गने कभाचायीराइा आवश्मक 

कायवाहीको राधग सम्फजन्धत यनकामभा रेखख ऩठाउनऩुनेछ ।  

$^= यनणयम बएऩयछ गनुयऩनन कायिादह् (१) उजुयी प्रशासकरे समभयतफाट यनणाम बएऩश्चात यनणाम 
ककताफभा समभयतका सदस्महरु सफकैो दस्तखत बएको मककन गयी यनणाम ककताफ य मभमसर 
जजम्भा मरनऩुछा । 

   (२) मस ऐन फभोजजभ यनणामको ऩणूाऩाठ तमाय बएऩयछ सफ ैसदस्मको दस्तखत 
बैसकेऩयछ उजुयी प्रशासकरे यनणामको कामाान्मवम गनाका राधग तत्कार गनुाऩने केदह कामा 
बए सो सम्ऩन्न गयी मभमसर अमबरेखको रागी ऩठानऩुछा  

$&= यनणयम गनयऩनन अिधध् (१) समभयतरे प्रयतवाद दाखखर बएको वा फमान गनुाऩनेभा प्रयतफादीको 
फमान बएको मभयतरे तथा प्रयतवाद दाखखर नबएको वा फमान नबएकोभा सो हुनऩुने म्माद 
बुततान बएको मभयतरे नब्फे ददनमबत्र बफवादको अजन्तभ यनणाम गनुाऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमावधध गणना गदाा भेरमभराऩको राधग ऩठाइाएको 
बफवादको हकभा भेरमभराऩको प्रकक्रमाभा रागेको सभम कटाइा अवधध गणना गनुाऩनेछ । 

   (३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन बफवादभा फझु्नऩुने प्रभाण 

तथा ऩयुा गनुाऩने प्रकक्रमा फाॉकक नयही बफवाद यनणाम गना अङ्ग ऩधुगसकेको बए सो ऩगेुको 
ऩन्र ददनमबत्र अजन्तभ यनणाम गनुाऩनेछ ।  

$*= अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश जायी गनय सककने् स्थानीम शासन सञ्चारन एनको 
दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड )क (देखख )ङ (सम्भ उजलरखखत ववषमभा 

तत्कार अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश जायी गना सककनेछ । मस्तो आदेश 

जायी गदाा यनवेदकरे ऩेश गयेको कागजात , यनजको अवस्था य वस्तुगत 
ऩरयजस्थयतको प्रायजम्बक छानववन गयी तत्कार आदेश नगये यनवेदकराई ऩना 
सतने नकायात्भक प्रबावको भुलमाॊकन गनुा ऩदाछ । न्मायमक समभयतरे जायी 
गने अन्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश अनुसूची ८ भा उलरेख गये फभोजजभ हुनेछ 

। 

ऩरयच्छेद-७ 

सलभयतको सधचिारम 

$(= सलभयतको सधचिारम्  (१)समभयतको कामासम्ऩादनराइा सहजजकयण गना एक सधचवारम यहने 
छ  ।  



   (२) उऩदपा (१) वभोजजभको सधचवारमभा कामाऩामरकारे आवश्मता अनसुाय उजुयी 
प्रशासक, अमबरेख प्रशासक तथा अन्म कभाचायीहरुको व्मवस्था गना सतनेछ । सधचवारमको 
कामासम्ऩादनराइा व्मवजस्थत गना सधचवारम अन्तगात उजयुी शाखा/ पाॉट तथा अमबरेख शाखा 
/पाॉट यहन सतनेछ । 

 

%)= उजुयी प्रशासकको काभ, कतयव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए देखख फाहेक उजुयी 
प्रशासकको काभ, कताव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ् 

(क) ऩेश बएका उजुयी, प्रयतवाद य अन्म मरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩगेुको बए 
काननू फभोजजभ राग्ने दस्तुय मरइा दताा गने य दताा गना नमभलने बए कायण 

जनाइा दयऩीठ गने; 

(ख) वववादभा प्रभाणको राधग ऩेश बएका नतकर कागजराइा सतकरसॉग मबडाइा 
दठक देखखएभा प्रभाखणत गने य मभमसर साभेर याख्ने तथा सतकरभा केदह 
कैकपमत देखखएभा सो जनाइा सम्फजन्धत ऩऺको सदहछाऩ गयाइा याख्न;े 

(ग) ऩेश बएका मरखत साथ सॊरग्न हुनऩुने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ वा 
छैन बए ठीक छ वा छैन जाॉच्ने; 

(घ) समभयतको आदेशरे खझकाउनऩुने प्रयतफादी, साऺी वा अन्म व्मजततको नाभभा 
म्माद जायी गने; 

(ङ) वववादका ऩऺराइा तायेख वा ऩेशी तायेख तोतने; 

(च) समभयत सभऺ ऩेश हुनऩुने यनवेदन दताा गयी आदेशको राधग समभयत सभऺ 

ऩेश गने; 

(छ) काननू फभोजजभ वायेस मरने तथा गजेु्रको तायेख थाम्ने यनवेदन मरइा 
आवश्मक कायवाही गने; 

(ज) समभयतफाट बएको आदेश कामाान्वमन गने गयाउने; 

(झ) समभयतभा ऩेश वा प्राप्त बएका कागजऩत्र फझु्ने, बऩााइा गने रगामतका 
कामाहरु गने; 

(ञ) आवश्मकतानसुाय समभयतको तपा फाट ऩत्राचाय गने; 

(ट) समभयतको आदेशरे ताभेर गनुाऩने म्माद ताभेर गनेगयाउने, ताभेर बएको 
म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩवूाकको नबए ऩनु् जायी गने तथा अन्म अदारत 
वा यनकामफाट प्राप्त बएको नगयऩामरकारे ताभेर गरयददनऩुने म्माद ताभेर 
गने गयाउने; 



(ठ) यनणाम ककताफ य उजुयीको मभमसर जजम्भा मरने; 

(ड) समभयतभा दताा बएका वववाद तथा यनवेदन रगामतका कागजातको अमबरेख 

तमाय गने य भामसक वा वावषाक प्रयतवेदन ऩेश गनुाऩने यनकाम सभऺ 

प्रयतवेदन तमाय गयी सॊमोजकफाट प्रभाखणत गयाइा सम्फजन्धत यनकामभा 
ऩठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्भा यहेका उजुयीका मभमसरभा यहेका कागजातको यीतऩवूाक नतकर 
ददने; 

(ण) जजलरा अदारतभा ऩनुयावेदन राग्ने गयी यनणाम बएका वववादभा ऩनुयावेदन 
म्माद जायी गयी ताभेर गनेगयाउने; 

(त) अदारत वा अन्म कुन ैयनकामभा वववादको मभमसर वा कुन ैकागजात 
ऩठाउनऩुने बएभा समभयतराइा जानकायी गयाइा मभमसर वा कागजात ऩठाउने 
तथा कपताा प्राप्त बएऩयछ काननू फभोजजभ सयुक्षऺत याख्ने व्मवस्था मभराउने; 

(त) यनणाम ककताफ जजम्भा मरने; तथा 

(थ) ऩेश बएका यनवेदन रगामतका कागजातभा समभयतफाट आदेश हुनऩुने वा 
यनकासा मरनऩुनेभा समभयत सभऺ ऩेश गने । 

%!= अलबरेख प्रशासकको काभ, कतयव्म य अधधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहेक अमबरेख 

प्रशासकको काभ, कताव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ् 

          (क) यनणाम कामाान्वमन सम्फन्धी् 
(२) यनणाम फभोजजभ चरन चराउनऩुने, कुन ैकुया ददराइाबयाइा ददनऩुने 

रगामतका यनणाम कामाान्वमनका राधग गनुाऩने कामाहरु गने तथा यनणाम 
कामाान्वमनको अमबरेख याखी काननू फभोजजभ वववयण ऩठाउनऩुने 
यनकामहरुभा वववयण ऩठाउने; 

(३) यनणाम कामाान्वमनको क्रभभा यनवेदन ददएका ऩऺहरुको वायेस मरने, सकाय 
गयाउने, गजेु्रको तायेख थभाउने रगामतका कामाहरु गने; 

(४) समभयतको आदेशरे योतका बएको वा अरु कुन ैअदारत वा यनकामफाट 
योतका बै आएको जामजेथा अन्म अड्डा अदारतभा दाखखर चरान गनुाऩने 
बए सो गने; 

(५) यनणाम फभोजजभ मरराभ गने रगामतका अन्म कुन ैकाभ गनुाऩने बए सो 
सभेत गने; तथा 



(६) रेखखए देखख फाहेकको कुन ैकामा यनणाम कामाान्वमनको क्रभभा गनुाऩने 
बएभा समभयत सभऺ ऩेश गयी आदेश फभोजजभ गने । 

  (ख) अमबरेख सॊयऺण सम्फन्धी् 

(१) अमबरेख शाखाको येखदेख गयी यनणाम बएका मभमसर सुयक्षऺत याख्ने य 
काननू फभोजजभ सडाउनेऩने कागजहरु सडाउने; 

(२) यनणाम बएका मभमसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दरुुस्त यहेनयहेको हेने य 
मभमसर काननू फभोजजभ गयी दरुुस्त अवस्थाभा याख्न;े 

(३) काननू फभोजजभ सडाउने कागजको वववयण तमाय गयी सो वववयण सुयक्षऺत 
यहने व्मवस्था गने; 

(४) अमबरेख शाखाभा प्राप्त बएको मभमसरहरुको सारफसारी अमबरेख याख्न ेय 
आवश्मकतानसुाय वववयण तमाय गने; तथा 

(५) कुन ैअदारत वा यनकामफाट अमबरेखभा यहेको मभमसर वा कुन ैकागजात 
भाग ब ैआएभा यीतऩवूाक ऩठाउने य कपताा प्राप्त बएऩयछ यीतऩवूाक गयी 
सुयक्षऺत याख्न े। 

%@= उजुयी प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकको आदेश उऩयको यनिेदन् (१) मस ऐन फभोजजभ उजयुी 
प्रशासक वा अमबरेख प्रशासकरे गयेको आदेश वा कायवाही उऩय धचि नफझु्ने ऩऺरे सो 
आदेश वा कायवाही बएको ऩाॉच ददनमबत्र समभयत सभऺ यनवेदन ददन सतनेछ । 

  (२) समभयतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको यनवेदन उऩय सुनवुाइा गयी यनवेदन ऩेश 
बएको फदढभा सात ददन मबत्र यनवेदन उऩयको कायवादह टुङ्ग्माउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन 
उऩय आदेश वा यनणाम गनुाऩवूा केदह फझु्नऩुने बए सो फझुेय भात्र यनणाम वा आदेश गनुाऩनेछ 

। 

ऩरयच्छेद-८ 

भेरलभराऩ सभफन्धी व्मिस्था 

%#= लभराऩत्र गयाउने् (१) समभयतरे प्रचमरत काननू फभोजजभ मभराऩत्र हुन सतने जुनसुकै उजयुीभा 
मभराऩत्र गयाउन सतनेछ । 

  (२) वववादका ऩऺहरूरे मभराऩत्रको राधग अनसुचूी-९ फभोजजभको ढाॉचाभा यनवेदन ददएभा 
समभयतरे उजुयीभा मभराऩत्र गयाउन उऩमतुत देखभेा मभराऩत्र गयाइददनेछ । 



  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको यनवेदनको व्महोया समभयतरे दवु ैऩऺराइा सुनाइा 
त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइा ऩऺहरूको मभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभयत यहेनयहेको सोध्नऩुनेछ । 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभ सुनाउॉदा ऩऺहरूरे मभराऩत्र गना भञ्जुय गयेभा समभयतरे 
ऩऺहरूको यनवेदनभा उलरेख बएको व्महोया फभोजजभको मभराऩत्र तीन प्रयत तमाय 
गयाउनऩुनेछ । 

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभको मभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइा ऩढीफाॉची सुनाइा मभराऩत्र गना 
भञ्जयु बएभा ऩऺहरूको सदहछाऩ गयाइा समभयतका सदस्महरूरे मभराऩत्र कागज अनसुचूी-१० 
फभोजजभको ढाॉचाभा प्रभाखणत गयी एक प्रयत समभयतरे अमबरेखको राधग मभमसरभा याखु्नऩनेछ 

तथा एक-एक प्रयत फादी तथा प्रयतफादीराइा ददनऩुनेछ । 

   

%$= भेरलभराऩ गयाउन सक्ने् (१) समभयतरे प्रचमरत काननू फभोजजभ मभराऩत्र गना मभलने 
उजुयीभा ऩऺहरूफीच भेरमभराऩ गयाउन सतनेछ । 

  (२) ऩऺहरूरे जुनसकैु तहभा ववचायाधीन यहेको प्रचमरत काननूरे भेरमभराऩको भाध्मभफाट 
सभाधान गना सककने वववादभा वववादका ऩऺरे सॊमतुत रूऩभा समभयत सभऺ यनवेदन ददन 
सतनेछन ्। 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ यनवेदन ददएकोभा भेरमभराऩफाट उजुयीको यनयोऩण हुन उऩमतुत 
देखखएभा समभयतरे त्मस्तो उजुयी भेरमभराऩको भाध्मभफाट यनयोऩण गना रेखख ऩठाउन ुऩनेछ 

। 

  (४) उऩदपा (३) फभोजजभको आदेशऩयछ भेरमभराऩ सम्फन्धी कायवादह प्रायम्ब गयी 
ऩऺहरूफीच भेरमभराऩ गयाइाददनऩुनेछ । 

  (५) भेरमभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोककए फभोजजभ हुनेछ । 

%%= उजुयी यनणयम गनन् (१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ भेरमभराऩको भाध्मभफाट उजयुीको 
यनयोऩण गना प्रकक्रमा फढाएकोभा भेरमभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको यनयोऩण हुन नसकेभा 
ऩऺहरूराइा उजुयीको ऩेशी तायेख तोकक काननू फभोजजभ कायवाही गयी सुनवाइा तथा यनणाम 
गने प्रकक्रमा फढाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन स्थानीम शासन सञ्चारन एनको 
दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको उजुयीभा भेरमभराऩ वा मभराऩत्र हुन नसकेभा समभयतरे 
अधधकाय ऺेत्र यहेको अदारतभा जाने बयन सुनाइाददनऩुनेछ । 

%^= भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हुन नसक्ने् मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन 
कुन ैउजुयीभा मभराऩत्र गयाउॉदा उजुयीको प्रकृयत वा मभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी 



बइा चरेको कुन ैवववाद वा सावाजयनक तथा सयकायी सम्ऩवि वा दहतभा असय ऩने देखखएभा 
समभयतरे त्मस्तो वववादभा मभराऩत्र गयाउनेछैन । 

 तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइा अन्म व्महोयाफाट भात्र मभराऩत्र गना चाहेभा बने मभराऩत्र 
गयाइाददनऩुनेछ । 

%&= भेरलभराऩको राधग प्रोत्साहन गनन् (१) समभयतरे समभयत सभऺ सुनवाइाको राधग ऩेश बएको 
उजुयीभा भेरमभराऩ हुनसतने सम्बावना यहेको देखभेा ऩऺहरूराइा भेरमभराऩको राधग तायेख 

तोतन सतनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको तायेखको ददन समभयतरे वववादका ऩऺ तथा ववऩऺ, उऩजस्थत 
बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइा साथै मरइआएका अन्म व्मजतत सभेत उऩजस्थत गयाइा भेरमभराऩको 
राधग छरपर गयाइा ऩऺहरूको फीचभा सहभयत बएभा सहभयत बए फभोजजभ मभराऩत्र कागज 

तमाय गना रगाइा मभराऩत्र गयाइाददनऩुनेछ । 

  (३) उजयुीभा तोककएको म्मादभा समभयत सभऺ उऩजस्थत नबएको वा उऩजस्थत बएय ऩयन 
तायेख गजुायी वववादभा तायेखभा नयहेको ऩऺ अथवा वववादभा ऩऺ कामभ नबएको बए 
ताऩयन वववादको ऩेटफोरीफाट उजयुीको ऩऺ कामभ हुने देखखएको व्मजतत सभेत भेरमभराऩको 
राधग उऩजस्थत बएभा समभयतरे भेरमभराऩ गयाइा मभराऩत्रको कागज गयाइाददनऩुनेछ  

%*= प्रायम्भबक सुनिाइय ऩिूय भेरलभराऩ् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रायजम्बक सुनवाइाको राधग समभयत 
सभऺ उजुयी ऩेश हुनऩुवूा उजयुीभा भेरमभराऩ हुनसतने अवस्था देखखएभा वा ऩऺहरूरे सो 
व्महोयाको यनवेदन मरइा आएभा मभराऩत्रको व्महोया खुरेको कागज तमाय गयी समभयत सभऺ 

ऩेश गनासतनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा मभराऩत्रभा अजन्तभ सहभयत नजुटेको बए ताऩयन 
ऩऺहरू भेरमभराऩको राधग प्रकक्रमाभा जान सहभत बएभा उजुयी प्रशासकरे ऩऺहरूको 
यनवेदन मरइा उजयुीभा भेरमभराऩको राधग भेरमभराऩकताा सभऺ ऩठाउने आदेशको राधग 
समभयत सभऺ ऩेश गनासतनेछ । 

%(= भेरलभराऩकतायको सचूी तमाय गनन् (१) समभयतरे भेरमभराऩको कामा गयाउनको राधग देहाम 
फभोजजभको मोग्मता ऩगेुको व्मजततहरूको वववयण खुराइा सम्बाववत भेरमभराऩकतााको सूची 
तमाय गनेछ् 

 (क) कजम्तभा स्नातक उविणा गयेको;  

 (ख) कुन ैयाजनीयतक दर प्रयत आस्था याखी याजनीयतभा सकक्रम नयहेको; 
तथा 

 (ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩदहचान फनाएको । 



 (घ)  भेरमभराऩकतााको ४८ घण्टा तामरभ मरइ भेरमभराऩकतााको कामा गदै 
आएको  

 (ङ)  २५ फषा उभेय ऩयुा बएको । 

 (च)  भाथी मोग्मताभा जुन सुकै कुया रेखखएको बएता ऩयन तामरभ मरइ हार 
काभ  गरययहेकाको हकभा यनजराइ यनयन्तयता ददन सककने । 

   (२) भेरमभराऩकतााको सचूी तमाय गयेऩयछ समभयतरे सूची सबा सभऺ ऩेश गयी 
अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सचूी अनभुोदन बएऩयछ समभयतरे सावाजयनक जानकायीको राधग 
सूचना प्रकाशन गनुाऩनेछ तथा भेरमभराऩको राधग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइा सो सूची उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ । 

^)= भेरलभराऩकतायको सचूी अद्मािधधक गनन् (१) समभयतरे दपा ५९ फभोजजभ तमाय बएको सचूी 
प्रत्मेक वषा अद्मावधधक गनुाऩनेछ । 

   (२) प्रत्मेक वषा अद्मावधधक गयेको भेरमभराऩकतााको सचूी समभयतरे सबाफाट 
अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

  (३) मस ऐन तथा प्रचमरत काननू फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सूचीभा सचूीकृत हुन 
मोग्मता ऩगेुको व्मजततरे समभयत सभऺ सचूीकृत गरयऩाउनको राधग अनसुचूी-११ फभोजजभको 
ढाॉचाभा यनवेदन ददनसतनेछ । 

^!=  भेरलभराऩकतायको सचूीफाट हटाउने् (१) समभयतरे दपा ६० फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सचूी 
अद्मावधधक गदाा देहामको अवस्थाका भेरमभराऩकतााको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्- 

(क) यनजको भतृ्म ुबएभा; 

(ख) यनजरे आफ्नो नाभ सचूीफाट हटाइाऩाउॉ बन्ने यनवेदन ददएभा; 

(ग) यनजरे नयैतक ऩतन देखखने पौजदायी अमबमोगभा सजाम ऩाएभा; 

(घ) यनज कुन ैसॊस्थासॉग सम्फध्द यहेकोभा सो सॊस्था खायेज वा ववघटन 
बएभा; य 

(ङ) समभयतरे दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोजजभ यनजराइा सूचीफाट हटाउने 
यनणाम गयेभा । 

(च)  फसइ सयाइ गयेभा । 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सचूीफाट नाभ हटाइएका भेरमभराऩकतााहरूको नाभावरी 
समभयतरे सावाजयनक सचूनाको राधग प्रकाशन गनुाऩनेछ । 



^@= भेरलभराऩको राधग सभमािधध तोक्ने् (१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ भेरमभराको राधग 
भेरमभराऩकताा ऩठाउॉदा फदढभा यतन भदहना सम्भको सभम तोकक ऩठाउनेछ । 

   (२) भेरमभराऩको राधग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् वदढभा तीनजना फाट भेरमभराऩ 
गयाउने गयी तोतनऩुनेछ ।   

^#= भेरलभराऩकतायको छनौट् (१) समभयतरे भेरमभराऩ गयाउने कामाको राधग वववादका ऩऺहरूराइा 
एक जना भेरमभराऩकतााको छनौट गनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरमभराऩकतााको राधग 
सहभयत नबएभा समभयतरे ऩऺहरूको सहभयतभा यतन जना भेरमभराऩकतााको छनौट गनुाऩनेछ 

। 

   (३) ऩऺहरूको फीचभा भेरमभराऩकतााको नाभभा सहभयत हुन नसकेभा समभयतरे 
भेरमभराऩकतााको सूचीभा यहेका भेरमभराऩकतााहरू भध्मेफाट दवु ैऩऺफाट एक-एक जना 
भेरमभराऩकताा छनौट गना रगाइा तसे्रो भेरमभराऩकताा छनौट गरयददनऩुनेछ । 

(४) उजयुीका सफ ैऩऺको सहभयतभा भेरमभराऩकतााको सचूीभा नयहेको मस ऐन 
फभोजजभ भेरमभराऩकताा हुन अमोग्म नबएको कुन ैव्मजतत वा सॊस्थाफाट भेरमभराऩ प्रकक्रमा 
अगाडी फढाउन सहभत बै मरखखत यनवेदन ददएभा समभयतरे त्मस्तो व्मजतत वा सॊस्थाराइा 
भेरमभराऩकताा तोककददनऩुनेछ । 

^$= भेरलभराऩकतायको ऩरयितयन् (१) समभयतरे देहामको अवस्था ऩरय ऩऺहरूरे यनवेदन ददएको 
अवस्थाभा भेरमभराऩकताा ऩरयवतान गरयददनऩुनेछ्- 

(क) दपा ६१ फभोजजभ भेरमभराऩकतााको सचूीफाट हटाउने अवस्था बएभा; 

(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभयतभा भेरमभराऩकताा हेयपेय गना भञ्जुय बएभा;  

(ग) वववादको कुन ैऩऺरे भेरमभराऩकताा प्रयत अववश्वास यहेको मरखखत 
जानकायी गयाएभा; 

(घ) कुन ैकायणरे भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩभा सहबागी बयैहन नसतने 
जनाएभा; 

(ङ) वववादको ववषमवस्तभुा भेरमभराऩकतााको कुन ैस्वाथा यहेको 
भेरमभराऩकताारे जानकायी गयाएभा वा कुन ैस्रोतफाट समभयत सभऺ 

जानकायी बएभा; तथा 

(च) भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩकतााको हैमसमतरे कामागदाा दपा ६६ तथा 
अन्म प्रचमरत काननू फभोजजभ ऩारन गनुाऩने आचयण ऩारन नगयेभा । 



   (२) भेरमभराऩकताा ऩरयवतानको कायणरे तोककएको सभमभा भेरमभराऩको कामा 
सम्ऩन्न हुन नसतने बएभा समभयतरे फदढभा एक भदहना सम्भको सभम थऩ गना सतनेछ । 

^%= भेरलभराऩको राधग ऩठाउॉदा गनन प्रकिमा् (१) समभयतरे कुन ैउजुयी भेरमभराऩको राधग 
भेरमभराऩकताा सभऺ ऩठाउॉदा ऩऺहरूराइा भेरमभराऩकतााको सम्ऩका  उऩरब्ध गयाइा 
भेरमभराऩकताा सभऺ उऩजस्थत हुने तायेख तोकक देहाम फभोजजभको कागज साथै याखख 

रेखखऩठाउनऩुनेछ् 

(क) उजुयीको सायसॊऺेऩ वा भुख्म भुख्म कागजातको प्रयतमरऩी; 

(ख) उजुयीको ऩऺ वा वायेस बए वायेसको नाभ, थय, वतन य उऩरब्ध बएसम्भ 
टेमरपोन नम्फय, इाभेर, फ्मातस तथा अन्म सम्ऩका  वववयण; तथा 

(ग) भेरमभराऩ सम्फन्धी प्रकक्रमा सम्ऩन्न गनुाऩने स्थान य सभम । 

 (२) भेरमभराऩकताारे समभयत सभऺ भाग गयेभा उजयुीका कागजातहरूको नतकर उऩरब्ध 
गयाउनऩुनेछ । 

 (३) भेरमभराऩको राधग तोककएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन मबत्र उजुयीको ऩऺहरू 
समभयत सभऺ उऩजस्थत हुने गयी तायेख तोतनऩुनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन भेरमभराऩकताारे तोककएको सभम 
अगाव ैउजयुी समभयत सभऺ कपताा ऩठाउने यनणाम गयेभा सो यनणामको जानकायी बएको सात 
ददन मबत्र ऩऺहरूराइा समभयत सभऺ उऩजस्थत हुनेगयी ऩठाउनऩुनेछ । 

^^= भेरलभराऩभा अिरभफन गनुयऩनन प्रकिमा् (१) समभयतरे ऩऺहरूको सहभयतभा भेरमभराऩको 
राधग छरपर गने तथा अन्म कामा गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरमभराऩकतााराइा 
सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

    तय ऩऺहरूको सहभयतभा भेरमभराऩकताारे अन्म कुन ैस्थानको छनौट गना फाधा 
ऩनेछैन । 

  (२) ऩऺहरूराइा उऩदपा (१) फभोजजभ भेरमभराऩकताारे तोकेको स्थानभा तोककएको 
सभमभा उऩजस्थत हुने दायमत्व यहनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभको दायमत्व ऩऺहरूरे ऩयुा नगयेभा भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩको 
प्रकक्रमा फन्द गयी समभयतराइा सोको मरखखत जानकायी गयाइा उजुयीको कागजात कपताा 
ऩठाउनसतनेछ । 

  (४) भेरमभराऩको क्रभभा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरूफीचभा सहजकतााको बूमभका गनेछ य 
उतत बूमभका यनवााह गने क्रभभा यनजरे ऩऺहरू फाहेक देहामका व्मजततहरूसॉग सभेत एकर वा 
साभूदहक वाताा गनासतनेछ् 



(क) वववादको ववषमभा जानकायी यहेको उजयुीका ऩऺरे योजेको व्मजतत; तथा 

(ख) वववादको ववषमवस्तकुो फायेभा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबरादभी । 

   (५) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरूको सहभयतभा ऩऺहरूसॉग देहाम फभोजजभ वाताा गनासतनेछ् 

(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तवाताा; तथा 

(ख) टेमरपोन वाताा, मबडीमो कन्रेन्स वा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट 
वातााराऩ । 

  (६) प्रचमरत काननू तथा मस ऐनको भान्मता ववऩयीत नहुनेगयी ऩऺहरूको सहभयतभा 
भेरमभराऩकताारे भेरमभराऩको कामाववधध यनधाायण गनासतनेछ । 

^&= भेरलभराऩकतायको आचयण् (१) भेरमभराऩकताारे देहाम फभोजजभको आचयण ऩारन गनुाऩनेछ्- 

(क) भेरमभराऩ सम्फन्धी कायवाही यनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुाऩने; 

(ख) कुन ैऩऺप्रयत झकुाव, आग्रह, ऩवूााग्रह नयाख्ने वा याखेको देखखने कुन ै
आचयण वा व्मवहाय नगने; 

(ग) कुन ैऩऺराइा डय, त्रास, झुतमान वा प्ररोबनभा ऩायी भेरमभराऩ गयाउन 
नहुने; 

(घ) वववाद कामभ यहेको अवस्थाभा वववादको कुन ैऩऺसॉग आधथाक 

कायोफायभा सॉरग्न नहुने; 

(ङ) भेरमभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचमरत काननू तथा अन्म स्थावऩत 
भान्मता ववऩयीत आचयण गना नहुने; 

(च) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक, सदबावऩणूा य सफ ै
ऩऺप्रयत सभान व्मवहाय कामभ गने; 

(छ) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मतत गयेको ववषमवस्तकुो गोऩनीमता 
कामभ याख्न;े तथा 

(ज) भेरमभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुन ैकागजात वा वस्त ु
प्रकक्रमा सम्ऩन्न बएऩयछ वा यनज प्रकक्रमाफाट अरग बएऩयछ सम्फजन्धत 
ऩऺराइा सुयक्षऺत कपताा गने । 

   (२) समभयतरे कुन ैभेरमभराऩकताारे उऩदपा (१) फभोजजभको आचयण ऩारना 
नगयेको उजयुी ऩयी वा सो ववषमभा स्वमॊ जानकायी प्राप्त गयी छानववन गदाा व्महोया दठक 

देखखए त्मस्तो भेरमभराऩकतााराइा भेरमभराऩकतााको सचूीफाट हटाउनेछ । 



^*= लरखत तमायी य लभराऩत्र् (१) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात भेरमभराऩको 
राधग दवु ैऩऺ सहभत बएकोभा मभराऩत्र गयाइा सहभयत बएको ववषमवस्त ुफभोजजभको 
मभराऩत्रको मरखत तमाय गरय समभयत सभऺ ऩठाउनऩुनेछ । 

   

^(= भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा गनुयऩनन कायिाही् (१) भेरमभराऩकताारे ऩऺहरु फीचभा भेरमभराऩ 
हुन नसकेभा सो व्महोया खुराइा प्रयतवेदन तमाय गयी वववादका सफ ैकागजात सदहत समभयतभा 
कपताा ऩठाउनऩुनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुराइा समभयत सभऺ हाजीय हुन जाने 
फदढभा सात ददनको म्माद तोकक ऩठाउन ुऩनेछ । 

&)= भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा यनणयम गनुयऩनन् (१) स्थानीम शासन सञ्चारन एनको दपा ४७ (१) 
को ववफादभा समभयतरे भेरमभराऩको राधग ऩठाएको उजयुीभा ऩऺहरुफीच भेरमभराऩ हुन 
नसकक भेरमभराऩकतााको प्रयतवेदन सदहत प्राप्त हुन आएभा काननू फभोजजभ कायवाही गयी 
यनणाम गनुाऩछा ।  

    (२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन देहाम फभोजजभको 
उजुयीभा अधधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत अदारत वा यनकामभा उजयुी गना जान ुबयन 
सुनाइा ऩठाइाददनऩुछा ्- 

(क) स्थानीम शासन सञ्चारन एनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको 
वववादभा; तथा 

(ख) कुन ैअदारत वा यनकामफाट भेरमभराऩको राधग पे्रवषत बएको वववादभा 
। 

    (३) उऩदपा (२) को देहाम (ख) फभोजजभको वववादभा सम्फजन्धत अदारत वा 
यनकामभा ऩठाउॉदा हाजजय हुन जाने तायेख तोकी ऩठाउने तथा मभमसर सभेत नतकर खडा 
गयी अमबरेख याखख सतकर मभमसर सम्फजन्धत अदारत वा यनकामभा ऩठाउनऩुनेछ । 

&!= भेरलभराऩ दस्तुय् भेरमभराऩभा जाने वववादको हकभा भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुरे सहभयतभा 
ददन भञ्जयु बएदेखख फाहेक कुन ैप्रकायको दस्तयु राग्नेछैन । तय, ऩऺहरूको सहभयतभा 
भेरमभराऩकताारे ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५००।- /५००।- मरन ऩाउनेछन ।  

&@= सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩ प्रिधयन गनय कभयचायी तोक्न सक्ने् (१)समभयतरे 
स्थानीम स्तयभा भेरमभराऩ प्रवध्दान गनाको राधग कामाऩामरकाभा अनयुोध गयेभा कभाचायी 
खटाइा सभुदाम स्तयभा भेरमभराऩको प्रवध्दानात्भक कामाक्रभ गना सककनेछ । 

(२) सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरमभराऩको हकभा दपा ५९ (१) 
अनुसायको मोग्मता तथा अनुबव नबएका भेरमभराऩकताावाट भेरमभराऩ गयाउन वाधा 
ऩने छैन । 



(#) समभयतरे सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरमभराऩको कामाववधध तोके 

वभोजजभ हुनेछ । 

ऩरयच्छेद-९ 

यनणयम कामायन्िमन सभफन्धी व्मिस्था 

&#= सधचिारमको म्जभभेिायी् कामाऩामरकाको प्रत्मऺ यनमन्त्रण य यनदेशनभा यदह समभयतको यनणाम 
कामाान्वमन गने गयाउने सम्फन्धी सम्ऩणूा कामाको येखदेख गने जजम्भेवायी वहन गनुाऩनेछ । 

&$= सहमोग गनुयऩनन् (१) नगयऩामरका कामाारम तथा सो अन्तगातका सफ ैवडा कामाारम तथा अन्म 
कामाारमरे मस ऐन तथा प्रचमरत काननू फभोजजभ समभयतरे गयेको यनणाम फभोजजभ व्मजतत 
वा सॊस्था वा अन्म कसैसॉग असुर गनुाऩने जयीवाना वा अन्म यकभ असुरउऩय गना सहमोग 
गनुाऩनेछ ।  

    (२)  मस ऐन तथा प्रचमरत काननू फभोजजभ समभयतरे असरू गनाऩने जयीवाना, 
बफगो वा अन्म कुन ैप्रकायको यकभ असुरउऩय नबइा उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका 
कामाारमहरुरे कुन ैमसपारयश वा कुन ैकामा गरयददनेछैनन । 

&%= असरु उऩय गनन् (१) अमबरेख प्रशासकरे समभयतको यनणाम फभोजजभ कुन ैऩऺसॉग जयीवाना 
वा बफगो वा अन्म कुन ैप्रकायको असुर उऩय गनुाऩने बएभा सो ऩऺरे जयीवाना यतना फझुाउन 
लमाएभा फखुझ सदयस्माहा गयी जयीवानाको रगत कट्टा गनुाऩनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभ असरुउऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी 
तथा जयीवाना यकभ सभेतको वववयण नगयऩामरकाको कामाारमका साथै सफ ैवडा कामाारमभा 
सभेत अमबरेखको राधग ऩठाउनऩुनेछ । 

   (३) सम्फजन्धत कामाारमहरुरे उऩदपा (२) फभोजजभ रेखख आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीवाना 
यकभ असुरउऩय गयी अमबरेख शाखाभा सदयस्माहा गना ऩठाउनऩुनेछ । 

   

&^=  बयीबयाउ गनन् (१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुन ैयनणाम फभोजजभ कुन ैऩऺरे 
याखेको दस्तयु, वा अन्म कुन ैप्रकायको यकभ कुन ैऩऺफाट बयाइा ऩाउने बएभा बयाइा ऩाउने 
ऩऺरे बयी ददनऩुने ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइा ददनऩुने स्रोत खुराइा अनसुचूी-१२ फभोजजभको 
ढाॉचाभा यनवेदन ददनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ यनवेदन ददॉदा मथासम्बव नगद यहेको फैँक खाता वा 
कुन ैसहकायी वा फचत सॊस्थाभा यहेको यकभ य सो नबएभा मरराभ बफक्री गयी असरु उऩय 
गनुाऩने अवस्था बएभा कुन ैअचर सम्ऩविको व्महोया खुराइा यनवेदन ददनऩुनेछ । 

    (३) उऩदपा (२) फभोजजभको यनवेदनभा दपा ७८ फभोजजभको वववयण खुराइा 
यनवेदन ददनऩुनेछ । 



&&= चरन चराइयददने् (१) समभयतरे मस ऐन फभोजजभ गयेको कुन ैयनणाम फभोजजभ कुन ैसम्ऩवि वा 
अधधकाय वा कुन ैववषमवस्तु वा सेवा वा अन्म कुन ैववषमको चरन ऩाउने ठहयेको ऩऺरे 
त्मस्तो चरन ऩाउने ववषमको वववयण खुराइा अमबरेख प्रशासक सभऺ अनसुूची-१३ को ढाॉचाभा 
यनवेदन ददनऩुनेछ । 

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ यनवेदन ऩयेभा अमबरेख प्रशासकरे यनणाम फभोजजभको 
ववषमको चरन चराइाददनऩुनेछ । 

    (३) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ददॉदा चरन चराउन ुऩने सम्ऩविको दपा ७८ 
फभोजजभको वववयण खुराउनऩुनेछ । 

&*= सभऩविको विियण खुराउनऩुनन् बरयबयाउ गना वा चरन चराइ ऩाउनको राधग यनवेदन ददने 
वववादको ऩऺरे यनवेदनभा सम्ऩविको वववयण उलरेख गदाा देहाम फभोजजभको वववयण खुराउन ु
ऩनेछ्- 

    (क) अचर सम्ऩविको वववयण 

(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठेगाना तथा चाय ककलरा; 

(२) घय जग्गाको ककिा नम्फय तथा ऺेत्रपर;;    

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा कवर य सम्बव बएसम्भ वगाकपट; 

(४) घय जग्गाको अवजस्थती आवास वा  औद्मोधगक वा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको 
व्महोया; 

(५) कच्ची वा ऩजतक सडकसॉग जोडडएको व्महोया; 

(६) घयजग्गाको स्वामभत्व यहेको व्मजततको नाभ थय साथै स्वामभत्व बन्दा पयक 

व्मजततको बोगचरन यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म 
वववयण; तथा 

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदबफकक्र हुन सतने न्मनूतभ भूलम । 

     (ख) चर सम्ऩविको वववयण् 

(१) चर सम्ऩवि यहेको ठाउॉ तथा बोग वा यनमन्त्रण याख्नेको नाभ थय; 

(२) फैँक खाताभा यहेको नगद बए खातावारको साथै फैँक तथा शाखाको नाभ; 

(३) चर सम्ऩविको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बाववत बफकक्र भूलम; तथा 

(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩवि बए अवस्था, प्रकृयत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको 
साइज य सॉख्मा  



&(= सभऩवि योक्का याखे्न (१) अमबरेख प्रशासकरे दपा ७५ वा ७६ फभोजजभ यनणाम कामाान्वमनको 
राधग यनवेदन ऩयेऩयछ देखाइएको सम्ऩविको हकभा आवश्मक ऩने जयत जेथा योतका याख्ने 
सम्फन्धभा यनणामको राधग कामााऩामरका सभऺ ऩेश गने य कामाऩामरकाफाट योतका याख्ने 
यनणाम गयेऩछी यनणाम फभोजजभ जेथा योतका याख्नको राधग सो जेथा दताा यहेको कामाारम वा 
यजजष्रेशन गने कामाारमभा रेखख ऩठाउनऩुनेछ । 

    (२) फारी, ब्माज, फहार रगामतको सम्ऩविको हकभा यनवेदन ऩयेको फदढभा दइुा 
ददन मबत्र सम्ऩवि तामदात गना रगाइा तामदात गदााको सभमभा न ैआवश्मक ऩने जयत 
सम्ऩवि वा सोफाट प्राप्त हुने फारी, फहार, ब्माज, भुनापा आदद आम यनमन्त्रण गनुा वा योतका 
याखु्नऩछा य त्मसको बऩााइा सम्फजन्धत ऩऺराइा ददनऩुछा । 

    (३) दपा ७८ को देहाम (ख) फभोजजभको सम्ऩविको हकभा बरयबयाउको राधग 
आवश्मक ऩने जयत सम्ऩवि योतका याखी योतकाको सचूना आवश्मकताअनसुाय रेखा शाखा वा 
सम्फजन्धत फैँक वा सम्फजन्धत यनकामभा तुरुन्त रेखख ऩठाउनऩुनेछ । 

    (४) सम्ऩयत योतका सम्वजन्ध  आदेश अनसुूची १४ फभोजजभ हुनेछ । 

 

*)= सभऩवि लरराभ गदाय अऩनाउनऩुनन कामयविधध् (१) कामाऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ बयीबयाउ 
गनुाऩने बफगो वा कोटा पी वा त्मस्तै कुन ैयकभ असरुउऩय गना दपा ७८ को देहाम (क) 

फभोजजभ सम्ऩविको वववयण खुराइा दखाास्त ऩयेभा त्मस्तो यकभ बयी ददनऩुने व्मजततराइा 
फझुाउनऩुने यकभ फझुाउन सात ददनको म्माद ददइा सचूना जायी गनुाऩछा । 

    (२) उऩदपा (२) फभोजजभको म्मादभा यकभ फझुाउन नलमाएभा त्मस्तो 
बयीददनऩुने व्मजततको बयीऩाउने व्मजततरे देखाएको दपा ७८ को देहाम (क) फभोजजभको 
सम्ऩवि तामदात गयीलमाउनऩुछा ।   

    (३) दण्ड, जयीवाना, सयकायी बफगो वा कुन ैअदारत वा यनकाम वा नगयऩामरका 
वा समभयतको यनणामरे असरु उऩय गनुाऩने कुन ैयकभको हकभा त्मस्तो असरुउऩय हुनऩुने 
व्मजततरे फझुाउन नलमाएभा यनजको जुनसुकै अचर सम्ऩवि पेरा ऩयेभा तामदात गयी योतका 
याखु्नऩछा । 

    (४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन जेथा जभानत वा कुन ै
प्रकायको नगद धयौट दाखखर गयेको हकभा सो सम्ऩविफाट खाम्ने जयत यकभको राधग उऩदपा 
(३) फभोजजभ गरययहनऩुदैन ।   

    (५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩयछ उतत अचर सम्ऩविको मरराभको 
सूचना सम्फजन्धत ऩऺराइा ददइा सवासाधायणको जानकायीको राधग मरराभ हुने मभयत य 
सम्ऩविको वववयण सदहतको सावाजयनक सचूना नगयऩामरका, जजलरा प्रशासन कामाारम, जजलरा 
अदारत, जजलरा सभन्वम समभयतको कामाारम तथा कोष तथा रेखा यनमन्त्रकको कामाारमभा 
टाॉस्न रगाउनऩुनेछ । 



    (६) उऩदपा (५) फभोजजभको सचूनाभा तोककएको ददनभा उतत सूचनाभा तोककएको 
सम्ऩवि ऩञ्चककते भोरफाट भाधथ फढाफढ प्रकक्रमा फभोजजभ मरराभ गनुाऩनेछ । 

    (७) मरराभ प्रकक्रमाभा सम्बव बएसम्भ जजलरा अदारत, जजलरा प्रशासन 
कामाारम वा स्थानीम प्रशासन कामाारम, स्थानीम प्रहयी कामाारम तथा नगयऩामरका ऺेत्र मबत्र 
यहेका अन्म सयकायी कामाारमका प्रयतयनधधराइा योहवयभा याखु्नऩनेछ ।   

    (८) उऩदपा (६) फभोजजभ गदाा उतत सम्ऩवि कसैरे ऩयन मरराभ सकाय नगयेभा 
सोदह प्रकक्रमाफाट ऩनु् दोस्रोऩटक मरराभ गनुाऩनेछ तथा दोस्रोऩटक गदाा ऩयन कसरेै मरराभ 
सकाय नगयेभा बयाइाऩाउने ऩऺ यनवेदकराइा न ैउतत सम्ऩवि ऩञ्चककते भोरभा सकाय गना 
रगाउनऩुनेछ । 

    (९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाा यनवेदकरे सम्ऩवि सकाय गना नचाहेभा ऩयछ अको 
जेथा खुलन आएका फखत काननू फभोजजभ गनेगयी यनजको यनवेदन ताभेरीभा याखी मरराभभा 
चढाइाएको सम्ऩवि पुकुवा गयीददनऩुछा ।      

    (१०) मस दपाभा अन्मत्र जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩयन नगयऩामरकाको कुन ै
यकभ असुर उऩय गने क्रभभा मरराभ गदाा कसरेै सकाय नगयेभा जयतभा सकाय हुन्छ त्मयतभा 
न ैसो सम्ऩवि मरराभ गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩगु यकभको हकभा काननू फभोजजभ 
अन्म सम्ऩवि वा प्रकक्रमाफाट असरुउऩय गनुाऩनेछ ।  

*!= तामदात गनन प्रकिमा् (१) अमबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ सम्ऩवि तामदात गनुाऩदाा 
कजम्तभा वडा सधचव स्तयको कभाचायी खटाइा त्मस्तो अचर सम्ऩविको चरनचलतीको भूलम 
स्ऩष्ट खुलने गयी तामदात गनारगाउनऩुनेछ ।   

    (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तामदात गने कभाचायीरे तामदात गनुाऩने सम्ऩविको 
चरनचलतीको भलूम कामभ गने प्रमोजनरे ऩञ्चककते भोर कामभ गयी भचुुलका खडा गयी 
अमबरेख प्रशासक सभऺ प्रयतवेदन सदहत ऩेश गनुाऩनेछ । 

    (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩञ्चककते भोर कामभ गदाा देहाम फभोजजभक कुयाराइा 
आधाय मरइा कामभ गनुाऩनेछ् 

(क)  यनवेदकरे यनवेदनभा खुराएको भूलम; 

(ख) यनणामभा उलरेख बएको बए सो भूलम;    

(ग) ऩऺरे जभानत वा कुन ैअन्म प्रमोजनको राधग कामाऩामरका सभऺ यनवेदन 
ददॉदा खुराएको भूलम; 

(घ) तामदात गदाा बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनसुायको भूलम; 

(ङ) भारऩोत कामाारमरे कामभ गयेको न्मनूतभ भूलम; 

(च) अन्म कुन ैप्रमोजनरे कुन ैसयकायी यनकामरे कुन ैभूलम कामभ गयेको बए 
सो भलूम; 



(छ) ऩञ्चककते भोर कामभ गनुाबन्दा तत्कार अगाव ैकुन ैखरयदबफकक्र बएको बए 
सो भलूम । 

स्ऩम्टटकयण् “ऩञ्चककते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩवि बफकक्र गनुाऩदाा बफकक्रहुने 
न्मनुतभ भूलमराइा सम्झनऩुछा । 

    (४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा देहाम फभोजजभको कुयाराइा सभेत ध्मानभा 
याखु्नऩनेछ् 

(क)  औद्मोधगक वा व्माऩारयक वा आवास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग  
जोडडएको छ वा छैन; तथा 

(ख) नगयऺेत्रमबत्र ऩने घयको हकभा घयको वताभान अवस्था सम्फन्धभा 
प्राववधधक भुलमाॉकन प्रयतवेदन । 

*@= खाभने जयत भात्र लरराभ गनुयऩनन् (१) कामाऩामरकारे दपा ८० फभोजजभ मरराभ गदाा 
असरुगनुाऩने फाॉकक खाम्ने जयत सम्ऩविभात्र मरराभ गनुाऩनेछ ।       

    (२) सम्ऩवि मरराभ गदाा सकाय बएको यकभ असरुउऩय गनुाऩने बन्दा फदढ 
बएभा सो फदढ बएको जयत यकभ सम्ऩविवार ऩऺराइा कपताा गयीददनऩुछा । 

    (३) उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ कपताा ऩाउने ऩऺ मरराभ गदााको फखत उऩजस्थत 
नबएको बए यकभ कपताा मरन आउनबुनी यनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयी 
खझकाइा यकभ कपताा गनुाऩछा । 

    (४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाा सम्फजन्धत ऩऺ यकभ कपताामरन नआएभा उतत 
यकभ सजञ्चतकोषभा दाखखर गयी आम्दानीफाॉधध सदयस्माहा गनुाऩछा । 

    (५) अमबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ मरराभ गयेको सम्ऩवि सकाय गने 
ऩऺको नाभभा सम्ऩवि दताा नाभसायीको राधग सम्फजन्धत कामाारम वा यनकामभा ऩत्राचाय गयी 
यनजराइा सम्ऩविको चरनऩजूॉ उऩरब्ध गयाइा आवश्मक ऩये सो सम्ऩविको चरन 
चराइाददनऩुछा ।  

    (६) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩयन दपा ८० फभोजजभको 
मरराभ प्रकक्रमा अगाडी फदढसकेऩयछ बयाउनऩुने यकभ फझुाउन लमाए ऩयन सो यकभ नफखुझ 

सम्ऩवि मरराभ गनुाऩनेछ । 

*#= लरराभ उऩयको उजयुी् मस ऐन फभोजजभ बएको मरराभको प्रकक्रमाभा धचि नफझु्ने ऩऺरे जुन 
प्रकक्रमा उऩय धचि नफझुकेो हो सो बएको ऩन्र ददन मबत्र समभयत सभऺ उजुयी ऩेश गयी 
बएको आदेश फभोजजभ गनुाऩनेछ । 

*$= बफगो बयाउॉदा िा चरनचराउॉदा रागेको खचय् मस ऐन फभोजजभ बफगो बयाउॉदा वा 
चरनचराउॉदा रागेको खचा बफगो बयीददनऩुने वा चरनददनऩुने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुाऩनेछ ।    



*%= मथाम्स्थयतभा याख्ने् कामाऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ चरनचराइा भाग्न वा बफगो बयाइाऩाउन 
कुन ैसम्ऩवि देखाइा यनवेदन ऩयेऩयछ बफगो बयाउने वा चरनचराउने कामा सम्ऩन्न 
नबएसम्भको राधग उतत सम्ऩवि हकहस्तान्तयण गना, बत्काउन, बफगाना तथा कुन ैप्रकायको 
यनभााण कामा गयी उतत सम्ऩविको स्वरुऩ ऩरयवतान गना नऩाउने गयी योतका याख्न सम्फजन्धत 
ऩऺको नाभभा आदेश जायी गयी उतत सम्ऩवि मथाजस्थयतभा याखु्नऩनेछ ।     

*^=  यनिेदनफाट कायिाही गनन् (१) अमबरेख प्रशासकरे कुन ैऩऺरे दपा ८५ फभोजजभ बएको आदेश 
ववऩरयत कुन ैसम्ऩविको हक हस्तान्तयण वा स्वरुऩ ऩरयवतान आदद गयेको यनवेदन ऩयेभा उतत 
यनवेदन दताा गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा यतन ददनको म्माद  जायी गयी यनजराइा हाजजय 
गयाइा सो यनवेदन समभयत सभऺ ऩेश गनुाऩनेछ ।     

    (२) समभयतरे उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ऩेश हुन आएभा ऩऺराइा नमाॉ 
उजुयी दताा गना नरगाइा उतत यनवेदनफाट न ैआवश्मक कायवाही गयी यनणाम गनुाऩनेछ । 

    (३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन उऩदपा (१) फभोजजभको 
यनवेदनको व्महोयाफाट यनवेदन समभयतको ऺेत्राधधकाय मबत्र नऩने ववषमभा ऩयेको देखखएभा 
समभयतरे उतत ववषमभा ऺेत्राधधकाय ग्रहण गने अदारत वा यनकाम सभऺ जान सुनाइा 
ददनऩुनेछ । 

*&= चरनचराउने सचूना् (१) अमबरेख प्रशासकरे समभयतको यनणाम फभोजजभ चरन चराइा ऩाउन 
यनवेदन ऩयेभा चरन चराउने मभयत खुराइा परानो मभयतभा परानो घय जग्गाको चरन 
चराउन कभाचायी खदटइा आउने हुॉदा सो मभयत अगाव ैघय जग्गा खामर गयीददन ुबयन चरन 
ददनऩुने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुाऩनेछ ।    

    (२) चरनददनऩुने सम्ऩवि उजुयीको ऩऺफाहेक अन्म कसैको बोगचरनभा यहेको 
बएभा अमबरेख प्रशासकरे सोदह ऩऺको नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सचूना जायीगनुाऩनेछ 

। 

    (३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोककएको मभयतभा खदटइाजाॉदा घयजग्गा खारी गयेको 
बए सम्फजन्धत कभाचायीरे चरन चराइा ददएको भचुुलका खडागयी तथा घयजग्गा खारी 
नगयेको बए खारी गयाइा चरन चराइा चरन चराएको भुचुलका खडा गयी प्रयतवेदन साथ 
अमबरेख शाखाभा ऩेश गनुाऩनेछ ।       

ऩरयच्छेद-१० 

विविध 

**= नक्कर यनिेदन् (१) समभयत सभऺ दताा यहेको उजयुीको कुन ैसयोकायवारा ऩऺरे वववादको 
मभमसरभा यहेको कुन ैकागजऩत्रको नतकर मरनको राधग यनवेदन ददएभा समभयतरे उतत 
ऩऺराइा सो कागजको नतकर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 



   (२) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ददॉदा सम्फजन्धत ऩऺरे उजुयी शाखाभा यहेको 
मभमसरको नतकर मरनऩुदाा उजयुी प्रशासक तथा अमबरेख शाखाभा यहेको मभमसरको नतकर 
मरनऩुने बएभा अमबरेख प्रशासक सभऺ यनवेदन ऩेश गनुाऩनेछ । 

   (३) उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ददनको एघाय फजे अगाव ैऩेश बएभा 
सम्फजन्धत कभाचायीरे सोदह ददन य सो बन्दा ऩछी ऩेश बएभा सम्बव बएसम्भ सोदह ददन 
नबए सोको बोमरऩलट नतकर उऩरब्ध गयाउनेछ । 

   (४) उऩदपा (१) फभोजजभ यनवेदन ददॉदा पयक पयक उजुयीको राधग पयक पयक 

यनवेदन ददनऩुनेछ । 

   (५) वववादको कुन ैऩऺरे उऩदपा (१) फभोजजभको यनवेदन ददॉदा नतकरको 
सट्टाभा कागजऩत्रको पोटो खखच्ने अनभुयत भागेभा सो ददनऩुनेछ । 

    ६) नतकर यनवेदन ददॉदा अनसुचूी-१५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनऩुनेछ । 

*(= नक्कर दस्तुय् (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नतकर वा पोटो खखच्नको राधग 
यनवेदन ददनेऩऺसॉग देहाम फभोजजभको दस्तुय मरइा नतकर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ् 

(क) नतकरको हकभा सतकर ऩानाको प्रयत ऩषृ्ठको रू ५।– रुऩमैाॉको दयरे; 

(ख) समभयतको यनणाम कागजको हकभा प्रयत सतकर ऩानाको प्रयत ऩषृ्ठको 
रू ५।– रुऩमैाॉको दयरे; तथा 

(ग) मरखत कागजऩत्रको नतकर नमरइा पोटो खखच्न चाहेभा प्रयत ऩानाको 
रू ५।–  रुऩमैाॉको दयरे  

             (२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन प्रचमरत काननू फभोजजभ 
नतकर दस्तयु नराग्ने ऩऺराइा मस दपा फभोजजभको दस्तयु राग्नेछैन । 

   (३) मस दपा फभोजजभ नतकर उताय गयी रजैाने ऩऺरे नतकर उताय गदाा 
रागेको खचाको व्मवस्था आपै गनुाऩनेछ । 

()= दस्तुय उल्रेख गनन् (१) नतकर प्रभाखणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नतकर प्रभाखणत गदाा 
नतकर रजैाने ऩऺको नाभ थय तथा उजयुीभा हैमसमतका साथै नतकर उताय गयेवाऩत दाखखर 
गयेको दस्तुय य नतकर ऩाना सभेत उलरेख गयी नतकर ददएको व्महोया जनाइा नतकर 
प्रभाखणत गनुाऩनेछ । 

   

(!= दस्तुय चुक्ता नबइय नक्कर नददइने् सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ नतकर भाग्ने 
ऩऺरे नतकर उताय गदाा दपा ८९ फभोजजभ राग्ने दस्तयु दाखखर नगदाासम्भ नतकर ददनेछैन 
य सो नतकरको आधधकारयकता प्रभाखणत गना ऩाउनेछैन  



(@= प्रचलरत काननू फभोम्जभ हुने् मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩयन उजयुीसॉग 
सम्फजन्धत प्रचमरत काननूभा कुन ैकुया रेखखएको बए सोभा रेखखए जयतको हकभा सोदह 
फभोजजभ हुनेछ । 

(#= यनमभ फनाउने अधधकाय् समभयतरे मस ऐनको प्रबावकायी कामाान्वमनको राधग आवश्मक यनमभ 
फनाउन सतनेछ   



अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उजरुीको ढाँचा 

आलाम नगरपाललका, न्यालयक सलमलत समक्ष पेश गरकेो 

लनवेदन-पत्र sf] gd"gf 

.............. लिल्ला .        ............. /नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, „„„वडा नं .

 ............... .........   वनने .  .................................................................................................को 

ाोरा/ाोरी/श्रीमलत 

वषष  ..................को .................................. ........................... .............लनवेदक (क्षथम पक्ष)  

लवरुद्ध 

.............. लिल्ला  ............. .गाईलपाललका /नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .

 ...............वनने वषष  ..................को ..................................................................................लवपक्षी 

(दो ो पक्ष)  

लवषयः सम्वन्ध लवच्ाेद 

म लनम्न वुलदाहरुमा लेलिए वमोलिम लनवेदन गदषाु : 

१. म लनवेदक र यस लववादको दो ो पक्षलवच संवत २०६९ सालमा सामालिक परम्परा ऄनसुार लववाह 

गररएको हो । लववाह भएपश्चात २ वषषसम्म ऄथाषत २०७१ सालसम्म हामीलवच समुधरु दाम्पत्य िीवन रहेको 

लथयो । हामीबाट २०७१ साल िठेमा १ ाोराको समेत िायिन्म भएको ा । एक अपसमा लोग्ने 

नवाननीलवचको सहमलत र सहकायषमा ाोरा िन्मेपाी क्रमशः समनया दलेिलद ैिान थाल्यो । २०७१ 

सालको लतहारमा माआत गएपाी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनरुोध गरे ल  । २ 

पटकसम्म ललन गएल । तर लनिले लतमीसलग मेरो िीवन चल्न सक्दनै, म घर िान सलिन, लतमी ि ेगनुषपाष  गर 

भलन ठाडो िवाफ लदन थाललन । के कारणले यनतो हुन गयो भलन सोध्दा ऄव लतम्रो र मेरो सम्वन्ध ाैन 

अफुिसुी गर र  मलाइ सम्पकष  नगर,गरमेा राम्रो हुलदनै भलन धाक धम्की र त्रास मसेत लदआन । लामो 

समयसम्म मन फकेला र घर अईललन भलन पिी वसे ल तर अइनन । कररव ३ वषषपाी ऄथाषत २०७४ साल 

भाद्र मलहनामा पनुः ललन गएल , तर लवपक्षी मसलग वोल्द ैनवोली घरलभत्र लाररन र साला िेठान पठाइशारीररक 

अक्रमण गने सम्मको कायष गरी मलाइ तथानाम गालल गलौच गर े। मलुककलले ज्यान िोगाइ लनराश भएर घर 

फलकष एल र ऄव दो ो पक्षश्रीमती मसलग पनुः फलकष  अईने र दाम्पत्य िीवन समुधरु हुने सम्भावना नभएकोले 

पाररवाररक लववाद लनरुपणका लालग यो लनवेदन लदन अएको ाु ।  

२. यस सलमलतबाट दो ो पक्ष लीकाइ िे िो वझु्नपुाष  वीुी लववाद लनरुपण गराइपाईल ।  



३. यस गाईलपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललकाबाट िारी भएको नथानीय न्यालयक 

कायषलवलधको दफा ....वमोलिम लनवेदन दनतरु रु ...... , दो ो पक्ष १ िनालाइ म्याद सूचना दनतरु रु 

........., पाना २ को लनवेदनको क्षलतललपी दनतरु रु  .............समेत गरी िम्मा रु ......यसै लनवेदनसाथ 

दालिल गरकेो ाु ।  

४. यो लनवेदन नथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )ऄनसुार यस ैसलमलतको 

ऄलधकारके्षत्रलभत्र पदषा ।  

५. यो लनवेदन हदम्यादलभत्रै ा र म लनवेदकलाइ यस लवषयमा लनवेदन लदने हकदयैा क्षाप्त ा ।  

६. यस लवषयमा ऄन्यत्र कही ल कतै कुनै लनकायमा कुनै क्षकारको लनवेदन लदएको ाैन ।  

७. यसमा दो ो पक्षको माआती तफष का र मेरो घर तफष का पररवारका सदनयहरु लीकाइ थप व्यहोरा वझु्न 

सलकनेा ।  

८. यसमा लेलिएका व्यहोरा लठक सालचो सत्य हुन्, ीठुा ठहर ेकानून वमोलिम संिाय भोग्न तयार ाु ।  

लनवेदक 

नामः  ............................. 

इयत सॊवत ्............. सार...................भदहना......................गत.े....................योज शबुभ ्।  

 अनसूुची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजुयी दताा गयेको यनस्साको ढाॉचा 

 

 

श्री .................... 

........................ …………………………………………..। 

 

ववषम:  उजुयी दतायको यनस्साऩत्र सभफन्धभा । 

 



.................... फस्ने तऩाइ ..................... रे ...................फस्ने  .......................ववरुद्धभा  .......................................

बनी उजुयी दताा गना लमाएकोभा आजको मभयतभा दताा गयी दताा नॊ ................ .कामभ 

बएकोरे मो यनस्सा जायी गरयददएको छ ।  

 

अधधकृत कभाचायी 

दस्तखत:   ........  

मभयत:   ...........  

  



अनसूुची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख भपााइा 

न्मायमक समभयत  

इराभ नगयऩामरकाभा खडा गरयएको तायेख बयऩाई 

 

वादी          

 प्रयतवादी 

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

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

 

भुद्दा  .................... 

मभयत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ददन ........... फजे मस न्मायमक 

समभयत/कामाारमभा उऩजस्थत हुनेछु बनी सही गने ...... 

 

वादी ................         प्रयतवादी ................ 

 

इयत सॊवत ्............. सार...................भदहना......................गत.े....................योज शबुभ ्।  

 

  



अनसूुची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 

 

 

न्मायमक समभयत 

इराभ नगयऩामरका 

फाट जायी बएको तायेखको ऩचाा 

 

वादी        प्रयतवादी 

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

भुद्दा् ...................... 

 

मभयत ............... भा .................... काभ गना ........ फजे हाजजय हुन आउनुहोरा ।  

 

पाॉटवाराको दस्तखत  

मभयत ................. 

 

  



अनसूुची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाचँा 

मरखखत जवापsf] gd"gf 

न्मायमक समभयत सभऺ ऩेश गयेको मरखखत जवापsf] gd"gf 

प्रथभ ऩऺ 

................................जजलरा ......................
गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका वडा नॊ  ...........................वस्ने  

 ..................को ....................... (नाता सम्फन्ध उलरेख गने ( वषा  .............
को.....................................................................मरखखत जवाप प्रस्तुतकताा  

दोस्रो ऩऺ 

.............. जजलरा  ............. .गाउॉ ऩामरका /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, 
वडा नॊ  ............... .वस्ने ...................................................................को छोया वषा  .........को 

....................................................................................................ववऩऺी )यनवेदक(  

ववषम सम्वन्ध ववच्छेद । 

भ यनम्न वुॉदाहरुभा रेखखए वभोजजभ यनवेदन गदाछु : 

१. भ मरखखत जवाप प्रस्तुतकताा य ववऩऺी यनवेदकववच सॊवत २०६९ सारभा 
साभाजजक ऩयम्ऩया अनुसाय वववाह बएको व्महोया दठक हो । हाभीफाट २०७१ 
सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको दठक हो । २०७१ सारको 
यतहायभा भाइत गएऩछी भ घय नपकेको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट 
अनुयोध गयेको, २ ऩटकसम्भ मरन आएको तय भ घय नगएको,भैरे ववऩऺी 
यनवेदकराई दाम्ऩत्म जीवन चलन नसतने बनेको य भेया दाईबाईरे शायीरयक 

आक्रभण गने सम्भको कामा गयेकोबयन कऩोरकजलऩत झुठा य हुॉदै नबएका 
यनयाधाय व्महोया उलरेख गयी वववाद गयेको कुया उलरेख गना चाहान्छु ।  



२. भराई ववऩऺी यनवेदक सभेत मभरी गामर गरौच , डय, धाक, धम्की देखाई हातऩात 
गयी घयफाट यनकारा गयेऩछी भ भाइतीभा आई वसेकी हुॉ । वववाह बएको केही 
वषाऩछी ववना कायण भभाथी ववमबन्न ककमसभका आयोऩ रगाई अऩभान गने, 

गारी गरौच गने रगामतका काभहरु हुॉदैगए । ऩरयवायका अन्म सदस्महरुरे भ 
भाथी घणृा गने, वोरचार नगने जस्ता कामा गयेऩयन ववऩऺीफाट केही सभम 
भराई नै सभथान य सहमोग गदै आएका धथए तय ऩछी ववऩऺी यनवेदक सभेत 
उयनहरुसॉगै मभरे य भराई जवयजस्त गयफाट यनकालने कामाभा सहबागी बए  । 
के कुन कायणरे वा भेयो के गलतीरे मसो गयेका हुन बयन वुझ्दा वेरावेरा 
दाइजो नलमाएको बयन भाइती ऩऺसभेतको  आरोचना गने गयेका धथए । 
सामद उयनहरुराई दाइजोकै रोबका कायण भराई घयफाट यनकारीददएका 
हुनुऩदाछ । भैरे कुनै गलती नगयेको य ववऩऺी रोग्नेसॉग ऩूवावत भामा, सद्बाव य 
सम्भान मथावत यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयीऩाउॉ ।  

३. घयफाट जवयजस्त यनकारेऩछी ४ भदहनाको नावारक छोया काखी च्माऩेय भाइती 
आएको झण्ड ै३ वषासम्भ वेखवय, सम्ऩका ववदहन वसी अदहरे एतकासी सम्वन्ध 
ववच्छेदको भाग गयी यनवेदन ददनु आपैँ भा आश्चमाजनक रागेको छ, सत्म तथ्म 
वुखझ कानून वभोजजभ गरयऩाउॉ ।  

४. .........................फाट जायी बएको स्थानीम न्मायमक कामाववधीको दपा ....वभोजजभ 

मरखखत जवाप वाऩत दस्तुय रु ......मसै यनवेदनसाथ दाखखर गयेको छु ।  

५ . मो मरखखत जवाप म्मादमबत्रै मरई भ आपैं  उऩजस्थत बएको छु ।  

६.मस ववषमभा अन्मत्र कहीीँ कतै कुन ैयनकामभा कुनै प्रकायको यनवेदन ददएको छैन 
।  

७.मसभा रेखखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हुन,् झुठा ठहये कानून वभोजजभ सॊजाम 
बोग्न तमाय छु ।  

यनवेदक 

नाभ् ................................... 

इयत सॊवत  .................सार  .....................भदहना  .............. गते ....................योज   शबुभ ् ।  



 

 

  



अनुसचूी-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

न्मायमक समभयतफाट जायी बएको 

भमाद सचूना 
 

 

 

.............................................................वस्ने„„„„„„„„„„„„„ ....................................................को नाउॉभा 

 ........................................गाउॉऩामरका /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका कामाांरमफाट जायी बएको १५ 
)ऩन्र (ददने सचूना  

 

...............................................वस्ने ....................................................................र तऩााको ववरुद्ध ...................................वववाद ऩयेको बयन यनवेदन 

दताा गयेको हुॉदा सो को प्रयतमरऩी मसै साथ ऩठाईएको छ। अत् तऩाईरे मो म्माद वझुकेो वा रयत ऩवूाक त) ऩन ् (ददन 

मबत्रभा आफ्नो बनाइ सदहत आपैं वा काननू वभोजजभको वा येश भापा त मस कामाारमभा हाजजय हुन आउनहुोरा । 
अन्मथा काननू वभोजजभ हुने व्महोया जानकायी गयाईन्छ ।  

 

इयत सम्फत ...................सार.......................भदहना......................गते योज.............शबुभ ् .........।  

  



अनसूुची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाचँा 

इराभ नगयऩामरका, न्मायमक समभयत 

सॊमोजक श्री......................................................................................... 

सदस्म श्री........................................................................................... 

सदस्म श्री.................................................. ......................................... 

यनणाम 

सॊवत ............... सारको यनवेदन नॊ........ 

ववषम् वरेसीफाट ऩानी झायेको । 
 

................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका वडा नॊ............ 

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथभ ऩऺ 

ववरुद्ध 

................. जजलरा ................ गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका वडा नॊ............ 

...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ वभोजजभ यनवेदन दताा बई सोही ऐनको 
दपा ४६ वभोजजभ गठन बएको न्मायमक समभयत सभऺ प्रस्तुत हुन आएको भुद्दाको सॊक्षऺप्त 
तथ्म य यनणाम मस प्रकाय छ्  

(१) .............. गाउॉ /नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩामरका वडा नॊ. ....................... नतसा मसट नॊ.... 
कक.नॊ........ऺ.ेप...........को घयजग्गाभा ऩजश्चभ तपा का कक.नॊ..........का सॊधधमाय ववऩऺी ...................रे घय वनाउॉ दा 
आफ्नो घयजग्गाभा मसभानासम्भ आई जोडड वनाएको तय छत तथा वरेसीको ऩानी आफ्नो घय 
कम्ऩाउण्डमबत्र झानेगयी वनाएको हुॉदा सो वरेसी वन्द गयाइऩाउॉ बन्ने यनवेदकको यनवेदन व्महोया 
।  



(२) .............. नगयऩामरकाफाट प्रचमरत बवन यनभााण सम्वन्धी भाऩदण्ड वभोजजभ इजाजत प्राप्त 
गयी बवनको नतसा सभेत स्वीकृत गयाई सो नतसा वभोजजभ बवन यनभााण गयेको हुॉ । ववऩऺी 
यनवेदकरे बने वभोजजभ आफ्नो घयको छत तथा वरेसीको ऩानी यनजको घय कम्ऩाउण्डमबत्र झाने 
नगयेको आफ्नै घयजग्गाभा झाने गयेको हुॉदा झुठा यनवेदन खायेज गरयऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको 
मरखखत जवाप ।  

(३) .............. गाउॉ /नगय/उऩभहानगय/भहानगय ऩामरकाफाट स्थरगत यनरयऺण तथा सवेऺं ण गना 
गएका प्राववधधक टोमररे स्थरगत यनरयऺण गयी मभयत.........भा ऩेश गयेको स्केच सदहतको 
प्रयतवेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपा फाट छत तथा वरेसीको ऩानी खस्दा यनवेदकको घय कम्ऩाउण्डमबत्र 
ऩने गयेको देखखन्छ बन्ने व्महोया उलरेखखत बएको  ।  

(४) वववादका दवुै ऩऺराई भेरमभराऩ गयाउने प्रमोजनका राधग.......................... 
गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगय/भहानगयऩामरक वडा नॊ........,................. भा यहेको भेरमभराऩ 
केन्द्रभा ऩठाउॉ दा भेरमभराऩ हुन नसकी पकका  आएको ।  

यनणाम 

दवुै ऩऺराई सनुुवाईको राधग आज ऩेशी तोककएकोभा वववादका सम्वजन्धत ऩऺहरु स्वमभॊ तथा 
यनजहरुफाट यनमुतत गयेका कानून व्मवसामीहरु सभेतको बनाई सुनी ऩुन् मभराऩत्र गनुाहोस बयन 
सम्झाउॉदा वुझाउॉदा ऩयन मभराऩत्र गना भञ्जुय नगनुा बएकोरे पाइरभा सॊरग्न प्रभाण 

कागजहरुको सभेत भूलमाङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(२) 
वभोजजभयनणाम ददनुऩने हुन आई यनणामतपा  ववचाय गदाा यनवेदकको कक. नॊ....को ऩजश्चभतपा  
प्रत्मथॉको कक.नॊ....को घयजग्गा जोडडएय यहेकोभा वववाद देखखएन । यनवेदकको बनाई अनुसाय 
आफ्नो घय कम्ऩाउण्डमबत्र प्रत्मथॉको छत तथा वरेसीको ऩानी झायेको हो होइन बयन स्थरगत 
रुऩभै जाॉचवुझ गयी प्राववधधक प्रयतवेदन ऩेश गना कामाारमफाट खदट गएका प्राववधधक कभाचायीरे 
मभयत.............भा ऩेश गयेको स्केच सदहतको प्राववधधक प्रयतवेदन सभेतफाट यनवेदकको भाग दावी 
वभोजजभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्डमबत्र प्रत्मथॉको छत तथा वरेसीफाट ऩानी झने गयेको बन्ने ऩुजष्ट 
हुने देखखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कामाारमफाट ऩारयत गयेको नतसाभा सभेत छत तथा वरेसीको ऩानी 
आफ्नै घयजग्गाभा झाने बयन देखाईएको य यनवेदकको घय कम्ऩाउण्डमबत्र ऩानी झाना ऩाउनुऩछा 
बयन प्रत्मथॉरे दावी ववयोध गना सभेत नसकेको य प्रचमरत कानून य प्रचरनफाट सभेत अकााको 
घय कम्ऩाउण्डमबत्र आफ्नो छत तथा वरेसीको ऩानी झाना ऩाउने नदेखखएको हुॉदा यनवेदकको भाग 
वभोजजभ प्रत्मथॉरे आफ्नो छत तथा वरेसीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने प्रवन्ध गनुाऩने 



देखखन्छ । यनवेदकको घय कम्ऩाउण्डभा ऩानी झाना नऩाउने ठहछा  । सो ठहनाारे तऩमशर 
फभोजजभ गनुा ।  

तऩलशर 

१. सयोकायवारारे नतकर भाग गना आएभा यनमभानसुाय दस्तुय मरई नतकर ददनु ।  

२. मो यनणामभा धचि नवझेु ३५ ददनमबत्र Onfd जजलरा अदारतभा ऩुनयावेदन गना जानु बयन 
 प्रत्मथॉराई सुनाईददन ु।  

३. म्मादमबत्र ऩुनयावेदन नऩयेभा कानून वभोजजभ यनणाम कामाान्वमन गनुा/गयाउनु ।  

इयत सॊवत ्............. सार...................भदहना......................गत.े....................योज शबुभ ्।  

 

 

 

अनसूुची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतररम सरंक्षर्ात्मक आदेशको नमूना 

 

इराभ नगयऩामरका, न्मायमक समभयत 

सॊमोजक श्री......................................................................................... 

सदस्म श्री........................................................................................... 

सदस्म श्री........................................................................................... 

आदेश 

सॊवत ............................ सारको यनवेदन नॊ........ 

विषम्  वऩडडतराई उऩचाय गयाउने सभिन्धभा । 

................. जजलरा ................ गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका वडा नॊ............ 

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथभ ऩऺ 



विरुद्ध 

................. जजलरा ................ गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका वडा नॊ............ 

...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो ऩऺ 

मसभा यनवेदकको भाग वभोजजभ ..........................जजलरा वडा नॊ................................ वस्ने ...............को नायत 
..........................को छोया/छोयी वषा ................ को ................रे आपुराई असाध्म योग राधग यनममभत रुऩभा 
हप्ताको २ ऩटक भगृौरा डामरोमसस गना धचककत्सकरे मशपारयस गयेकोभा एकाघयका छोया वषा .................. को 
...........................रे यनममभत रुऩभा डामरोमसस गना अटेय गयेको, घरय घरय रुऩैँमा नबएको वहाना गने गयेको, 
कदहरे कदहरे कामाारमको काभको व्मस्ततारे पुसाद नमभरेको आदद कायण जनाई आपुरे यनममभत प्राप्त गनुाऩने 
स्वाथ्म सेवा प्राप्त गना नसकेको हुॉदा आफ्नो जीवन झनझन खतयामतुत वन्दै गएको बयन अस्ऩतारको 
धचककत्सकको ऩजुाा य मशपारयस सदहत ऩेश हुन आएको यनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचवझु गदाा व्महोया 
भनामसव देखखएको हुॉदा हारराई यनवेदकको राधग धचककत्सकरे मशपारयस गये वभोजजभ हयेक हप्ता २ ऩटक 
डामरोमसस गनुा गयाउन ुतथा यनजको स्वाथ्म राबका राधग आवश्मक अन्म प्रवन्ध सभेत मभराउन ुबयन स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९(८) वभोजजभ ववऩऺी ........................को नाभभा मो अन्तरयभ सॊयऺणात्भक 
आदेश जायी गरयददएका छौं । मो आदेश मभमसर साभेर याखी ववऩऺीराई रेखी  ऩठाईददन ु। मो आदेश अनसुाय 
उऩचाय बएको जानकायी प्राप्त गयी मभमसर साभेर याखु्न य यनमभानसुाय ऩेश गनुा ।  

 

ईयत सॊवत ................... सार ..........भदहना....गते योज..शबुभ ्। 

 



                                                          अनसूुची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवदेनको ढाचँा 

Onfd नगयऩामरका न्मायमक समभयतसभऺ ऩेश गयेको मभराऩत्रको सॊमतुत यनवेदनऩत्र 

.............. जजलरा  ............. .गाउॉऩामरका /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोया /छोयी/श्रीभयत  

वषा  ..................को ...............................................................................यनवेदक )प्रथभ ऩऺ(  

ववरुद्ध 

.............. जजलरा  ............. .गाउॉऩामरका /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ  ............... ......... .वस्ने वषा 

 ..................को ............................................मरखखत जवापकतावृ )दोस्रो ऩऺ(  

ववषम् सम्वन्ध ववच्छेद । 

हाभी यनवेदक  यनम्न मरखखत यनवेदन गदाछौ्  

१. हाभीववच सॊवत २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनसुाय वववाह गरयएकोभा करयव  २ वषासम्भ  
सुभधुय दाम्ऩत्म जीवन यहेको धथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ 
बएको,   सोदह वषा २०७१ सारको यतहायभा भाइत गएऩछी घय नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन 
पोनफाट अनयुोध गयेको, मरन गएको तय उलटै कुटवऩट गयी ऩठाएको बयन यनवेदकको यनवेदन 
ऩयेको ।  

२. आपुराई दाइजो नलमाएको यनउॉफाट घयभा हेरा गयेको, अऩभान गयी जवयजस्त घयफाट यनकारा 
गयेको हो । आपु खुशीरे भाइत गई वसेको होइन अझऩयन रोग्नेप्रयत आफ्नो मथावत भामा, 
सद्बाव य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध मथावत कामभ गयाईऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको 
मरखखत जवाप यहेको  ।  

३. हाभी झगडा गरय आमौं, केहीवषा रोग्ने स्वास्नी छुदटएय वस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ 
सभेतबसैकेको छ । घयभा साभान्म घयामसी ववषमरे भनभुटाव बई रोग्ने स्वास्नी अरग अरग 
वसेकोभा  .....................गाउॉऩामरका नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरकाको न्मायमक समभयत 
भापा त वडा नॊ  ................. .अन्तगातको  ............................भेरमभराऩ केन्द्रभा भेरमभराऩकताा .................को ऩहरभा 

एक आऩसभा छरपर गयी मभरी आएको व्महोया मो छ की ववगतभा जे जस्ता ववषमभा 
असभझदायी तथा वेभेर बएको बएताऩनी हाभीववच एक अकााप्रयत ववश्वास, सदबाव य पे्रभ कामभै 
यहेकोरे रोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध ववच्छेद गयी ऩाउॉ बन्ने यनवेदन दावी छोडड ऩनु् सुभधुय 
सम्वन्धका साथ दाम्ऩत्म जीवनराई व्मवजस्थत ढॊगरे अगाडड वढाउने छौं । यनवेदकको घयभा 
तत्कार रोग्ने स्वास्नी मभमर वस्ने वातावयण नहुने बएकोरे छुट्टै ठाउभा डेया मरई वस्न हाभी 



दवु ैऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७ )२ (वभोजजभ मो 

मभराऩत्रको सॊमतुत यनवेदन ऩेश गयेका  छौं , रेखखए वभोजजभ मभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।  

४. .................. गाउॉऩामरका /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका स्थानीम न्मायमक कामाववधी 
वभोजजभ मो मभराऩत्रको सॊमतुत यनवेदन दस्तुय फाऩत रु ...........मसैसाथ सॊरग्न छ ।  

५. मसभा रेखखएका व्महोया दठक साॉचो  हुन,् झुठा ठहये काननू वभोजजभ सहुॉरा वझुाउॉरा ।  

यनवेदकहरु 

...................................... प्रथभ ऩऺ 

.................................... दोस्रो ऩऺ 

 

इयत सॊवत ्............. सार...................भदहना......................गत.े....................योज शबुभ ्।  

अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा  

आलाम नगरपाललका, न्यालयक सलमलतसमक्ष पेश गरेको लमलापत्रको संयिु लनवेदनपत्र 

.............. लिल्ला ............. . गाईलपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं ......... .

 ...............वनने .................................................................................................को 

ाोरा/ाोरी/श्रीमलत  

वषष  ..................को ...............................................................................लनवेदक (क्षथम पक्ष)  

लवरुद्ध 

.............. लिल्ला  ............. .गाईलपाललका /नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, वडा नं 

लललित िवाफकताष........................को .......................वनने वषष........................ )दो ो पक्ष( 

लवषयः सम्वन्ध लवच्ाेद । 

हामी लनवेदक  लनम्न लललित लनवेदन गदषाौं : 

१. हामीलवच संवत २०६९ सालमा सामालिक परम्परा ऄनुसार लववाह गररएकोमा कररव  २ वषषसम्म  

सुमधरु दाम्पत्य िीवन रहकेो लथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ ाोराको समेत िायिन्म 

भएको,   सोलह वषष २०७१ सालको लतहारमा माआत गएपाी घर नअएको, पटक पटक घर अईन 



फोनबाट ऄनुरोध गरेको, ललन गएको तर ईल्टै कुटलपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन 

परेको ।  

२. अफुलाइ दाआिो नल्याएको लनईलबाट घरमा हेला गरेको, ऄपमान गरी िवरिनत घरबाट लनकाला 

गरेको हो । अफु िुशीले माआत गइ वसेको होआन ऄीपलन लोग्नेक्षलत अफ्नो यथावत माया, सद्भाव 

र सम्मान रहकेोले लोग्ने नवाननीको सम्वन्ध यथावत कायम गराइपाईल भन्ने क्षत्यथीको लललित 

िवाफ रहकेो  ।  

३. हामी ीगडा गरर अयौं, केहीवषष लोग्ने नवाननी ाुलटएर वनयौं, हामीबाट एक सन्तानको 

िायिन्म समेतभैसकेको ा । घरमा सामान्य घरायसी लवषयले मनमटुाव भइ लोग्ने नवाननी 

ऄलग ऄलग वसेकोमा  .....................

गाईलपाललका/नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललकाको न्यालयक सलमलत माफष त वडा 

नं  ................. .ऄन्तगषतको  ............................मेललमलाप केन्द्रमा मेललमलापकताष 

.................को पहलमा एक अपसमा ालफल गरी लमली अएको व्यहोरा यो ा की लवगतमा िे 

िनता लवषयमा ऄसमीदारी तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीलवच एक ऄकाषक्षलत लवश्वास, 

सदभाव र के्षम कायमै रहेकोले लोग्ने नवाननीको सम्वन्ध लवच्ाेद गरी पाईल भन्ने लनवेदन दावी 

ाोलड पनुः सुमधरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीवनलाइ व्यवलनथत ढंगले ऄगालड वढाईने ाौं । 

लनवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने नवाननी लमलल वनने वातावरण नहुने भएकोले ाुटै्ट ठाईमा डेरा 

ललइ वनन हामी दवैु पक्ष सहमत भएकाले नथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ 

(२ )वमोलिम यो लमलापत्रको संयिु लनवेदन पेश गरेका ाौं , लेलिए वमोलिम लमलापत्र गरी पाईल ।  

४. ..................गाईलपाललका /नगरपाललका/ईपमहानगरपाललका/महानगरपाललक नथानीय न्यालयक 

कायषलवधी वमोलिम यो लमलापत्रको संयिु लनवेदन दनतुर बापत रु ..........यसैसाथ संलग्न ा ।  

५. यसमा लेलिएका व्यहोरा लठक सालचो  हुन,् ीुठा ठहरे कानून वमोलिम सहुलला वुीाईलला ।  

लनवेदकहरु 

...................................... क्षथम पक्ष 

.................................... दो ो पक्ष 

इयत सॊवत ्............. सार...................भदहना......................गत.े....................योज शबुभ ्। 

अनसूुची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मलेन्मलापकताामा सूचीकृत हुन ेन्नवदेन ढाचँा 

 

     पोटो 

    



न्मायमक समभयत 

इराभ नगयऩामरका सभऺ ऩेश गयेको यनवेदन 

 

ववषम् भेरमभराऩकतााभा सूचीकृत हुन ऩाउॉ । 

 

प्रस्तुत ववषमभा तऩमसरभा उलरेखखत कागजातहरुको प्रयतमरऩी साथै याखी ............  
गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरकाको न्मायमक समभयत अन्तगातका ............ भेरमभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई 
भेरमभराऩ गयाउन अनभुती ऩाउॉ बनी यनवेदन गदाछु ।  

तऩमसर  

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,  

२) स्नातक तहसम्भ उयतणा गयेको शकै्षऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी, 

३) भेरमभराऩकतााको तामरभ प्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी, 

४) भेरमभराऩ सम्फन्धी अनुबव य 

५) व्मविगत वववयण (Bio- data) 

                                               यनवेदक 

नाभ थय् .......... 

दस्तखत् ........... 

मभयत् ............. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

इराभ नगयऩामरकाको न्मायमक समभयत सभऺ ऩेश गयेको  

बरयबयाउको यनवेदन ऩत्र 

 

ववषम् बरयबयाई ऩाउॉ बन्ने वाये । 

......वस्ने................................यनवेदक ÷वादी÷प्रयतवादी 

ववरुद्ध 

.......वस्ने.............ववऩऺी ÷वादी÷प्रयतवादी 

भुद्धा 

भ यनवेदक यनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी यनम्न व्महोया यनवेदन गदाछु । 

१ उऩयोतत ववऩ ऺी सॊगको उलरेखखत भुद्धा मस गाउॉ ऩामरका÷नगयऩामरकाको न्मायमक 

समभयतको मभयत ..............को यनणाम फभोजजभ भैरे मस कामाारमभा याखेको दस्तुय ÷यकभ 
मभयत ..............को श्री...................जजलरा अदारतको पैसरा फभोजजभ भैरे बयी बयाई ऩाउने 

ठहय बएको हुॉदा उतत यकभ  बयी बयाई ऩाउन मो यनवेदन ऩेश गयेको छु । 



२  .भैरे मस कामाारमभा जम्भा गयेको दस्तुय ÷यकभको बयऩाई÷यमसद÷बौचयको सतकरै 
प्रयत य सम्भानीत श्री .......................जजलरा अदारतको अजन्तभ पैसराको छामाकऩी मसै साथ 

सॊरग्न छ ।  

३ मसभा रेखखएको व्महोया दठक हो , झुठा ठहये सहुॉरा फुझाउरा । 

यनवेदक 

यनज.............. 

ईयत सॊवत ..................सार...................भदहना.............गते........योज शबुभ ् ।  



अनसूुची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चरन चराउने यनवेदन 

इराभ नगयऩामरकाभा ऩेश गयेको 

यनवेदन ऩत्र 

ववषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने वाये । 

.......वस्ने.....................यनवेदक ÷वादी÷प्रयतवादी 

ववरुद्ध 

.......वस्ने..................ववऩऺी ÷वादी÷प्रयतवादी 

भुद्धा 

भ यनवेदक यनवेदन वाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी यनम्न व्महोया यनवेदन गदाछु । 

१  . उऩयोतत ववऩऺीसॊगको उलरेख जवत भुद्धा मस गाउॉ ऩामरका÷नगयऩामरकाको न्मायमक 

समभयतफाट मभयत ........भा यनणाम बई उतत घय जग्गा )वा जुन सम्ऩवि बोग गना ऩाउने 

गयी यनणाम बएको छ सो सम्ऩवि वा वस्तु उलरेख गने (भेयो हक बोग य स्वामभत्वको 

हुने ठहय बएकोभा श्री ......जजलरा अदारतभा ववऩऺीरे ऩ वुनयावरोकन गयेकोभा 
सम्भानीत अदारतफाट सभेत मभयत  ..............भा यनणाम हुॉदा न्मायमक समभयतकै यनणामराई 

सदय गयी भेयै हक बोग कामभ गयेको हुॉदा सो भेयो हक बोगको कामभ बएको सम्ऩवि 

यहेको हुॉदा मशशायतमशश भराई उतत सम्ऩवि चरन चराई ऩाउन मो यनवेदन ऩेश 

गयेको छु  । 

२  .मसै यनवेदन साथ देहामका कागजातहरु सॊरग्न गयेको छु ।  

 क  .न्मायमक समभयतरे मभयत............भा गयेको यनणामको छाॉमाॉकऩी  

 ख  .श्री...........जजलरा अदारतरे गयेको मभयत.............को सदय पैसराको छाॉमाॉकऩी  

 ग  .मस वववाद सम्वद्ध मभमसर मसै कामाारमभा यहेको छ ।  

 रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ , झुठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा । 



यनवेदक 

यनज............... 

ईयत सॊवत ..................सार...................भदहना.............गते........योज शबुभ ् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१४ 

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सभफम्न्धत) 

सम्पन्त रोक्काको अदेश 

 

आलाम नगरपाललका, न्यालयक सलमलत 

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

सदनय श्री........................................................................................... 

सदनय श्री........................................................................................... 

अदेश 

संवत  .................सालको लनवेदन नं........  

लवषयः सम्पलत हनतान्तरण रोक्का 

.............. जजलरा  ............. .गाउॉऩामरक /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोया /छोयी/श्रीभयतवषा  ..................को .........................................................यनवेदक )प्रथभ ऩऺ(  

ववरुद्ध 



......जजलरा...........गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ....ववऩऺी (दोश्रो ऩऺ)..........वस्ने....वषा.....को 
मसभा यनवेदकको भाग फभोजजभ......जजलरा........ ......गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, वडा नॊ.... 
ऺे.प.........कक.नॊ........ जग्गाभा फनेको.........को नाभभा यहेको अवण्डाको..................वगाकपटको चाय तलरे घय य मरग रगाऩात सभेत 
ववऩऺी....सम्ऩवि यनज ववऩऺीफाट अन्म अॊमशमायहरुको भन्जुयी ववना हक हस्तान्तयण हुन सतने आशॊका गयी 
यनवेदकरे ददएको यनवेदन उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचवझु गदाा व्महोया भनामसव देखखएको हुॉदा हारराई प्रत्मऺॉ को 
नाभभा यहेको उजलरखखत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण गना मसपारयस नददन वडाराई य अको आदेश नबएसम्भका 
राधग उतत घयजग्गाको हक हस्तान्तयण नगनुा/गना नददन ुबनी भारऩोत कामाारमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) फभोजजभ मो योतकाको आदेश जायी गरयददएका छौं । मो आदेश मभमसर साभेर 
याखी सम्वजन्धत कामाारमहरुभा ऩठाईददन ु। मो आदेश अनसुाय योतका बएको जानकायी प्राप्त गयी मभमसर साभेर 
याखु्न य यनमभानसुाय ऩेश गनुा । 

ईयत सॊवत................सार.............भादहना...........गत‘े..........योज शबुभ ्। 

  



अनसूुची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवदेन 

न्मायमक समभयत  

इराभ नगयऩामरकाभा ऩेश गयेकोयनवेदन ऩत्र 

ववषम् नतकर ऩाउॉ बन्ने फाये । 

................... फस्ने ........................................................................... यनवेदक/वादी/प्रयतवादी 

ववरुद्ध 

............... फस्ने ................................................................................ ववऩऺी/वादी/प्रयतवादी 

भुद्दा् .................................. 

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

भ यनवेदक यनवेदन दस्तयु वाऩत रु. १०।– साथै याखी यनम्न व्महोया यनवेदन गदाछु् 

(१) उऩयोतत ववऩऺीसॉगको उलरेखखत भुद्दाभा अध्ममनको राधग देहामका कागजातहरु आवश्मक 

ऩयेको हुॉदा प्रभाखणत प्रयतमरऩी ऩाउॉ बनी मो यनवेदन साथ उऩजस्थत बएको छु । अत् नतकरको 
प्रभाखणत प्रयतमरऩी ऩाउॉ ।  

देहाम  

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

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

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

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

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

२) रेखखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्टा ठहये काननू फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  

यनवेदक 

यनज .......................... 

 इयत सम्वत ् ......... सार .... भदहना .... गते योज ्... शुबभ ्................ 



 


