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सिस्ने गाउँपासिका न्याययक िसिसि (कायययिसि िम्बन्िी) ऐन, 
२०७४ 
 

प्रस्िािनााः न्याययक िसिसििे प्रचसिि कानून बिोजिि उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिसि 
िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशयिा कायि गरी कानूनको शािन िथा न्याय प्रसिको िनयिश्वाि कायि 
राखीरहनको िासग प्रचिनिा रहेको िंघीय कानूनिा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िा्छननीय 
भएकोिे, 
 नेपािको िंयििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजिि सिस्ने गाउँिभािे यो ऐन बनाएको छन । 
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पररच्छेनर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. िंजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यि ऐनको नाि “ सिस्न ेगाउँपासिका न्याययक िसिसि (कायययिसि 
िम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहेको छन । 

 (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछन । 

२. पररभाषााः यिषय िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेिा यि ऐनिा; 
(क) “उिरुी” भन्नािे िसिसि ििि परेको उिरुीबाट शरुु भएको प्रचसिि कानून बिोजिि     

िसिसििे कारिाही र यकनारा गने उिरुी िम्झनपुछनय। 

(ख) “खाम्न”े  भन्नािे िोयकएको िम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई िम्झन ुपर्यछन । 

(ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे सनर्यय पश्चाि हक असिकार प्राप्त भएको व्यजििाई कुनै िस्ि ुिा 
िम्पजि भोग गनय दर्ने काययिाई िम्झनपुर्यछन । 

(घ)   “ििानि” भन्नािे कुनै व्यजि िा िम्पजििाई न्याययक िसिसििे चाहेको िखििा उपजस्थि िा   

हाजिर गराउन सिएको जिम्िा िा उिरर्ाययत्ििाई िम्झनपुर्यछन । 

(ङ)   “िािेिी”  भन्नािे न्याययक िसिसिको िेत्रासिकार सभत्रका यििार्हरुिा िम्िजन्िि पििाई िझुाईने 
म्यार्,  िचुना,  आरे्श,  पूिी िा िानकारी पत्र ररिपूियक िझुाउने काययिाई िम्झनपुछनय ।  

(च)   “िायर्ाि”  भन्नािे िम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरेको िंख्या िसनने व्यहोरा िा िम्पजिको फाँटिारी 
िा िगििाई िम्झनपुर्यछन ।  

(छन)  “िोयकएको” िा “िोयकए बिोजिि” भन्नािे यि ऐन अन्िगयि बनकेो सनयििा िोयकए बिोजिि 
िम्झनपुछनय । 

(ि)  “र्रपीठ”  भन्नािे न्याययक िसिसि ििि पेश हनु आएका कुनै कागिपत्रको  िम्बन्ििा ररि    

नपगेु िा कानूनिे र्िाय नहनुे िा निाग्ने भएिा त्यिको पछनासि पयि िोको कारर् र अिस्था िनाइ 
असिकारप्राप्त असिकारीिे िेजखदर्ने सनरे्शन िा व्यहोरािाई िम्झनपुर्यछन ।  

(झ)   “नािेिी”  भन्नािे कुनै व्यजिको नाि, थर र ििन ििेिको यिस्ििृ यििरर् खिुाइएको व्यहोरािाई 
िम्झनपुर्यछन ।  

(ञ)   “नासिश”  भन्नािे कुनै यििार्को यिषयिा र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिरुी, सनिेर्न िा यफरार् 
िम्झनपुछनय  
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(ट) “सनर्यय यकिाब”  भन्नािे िसिसििे उिरुीिा गरेको सनर्ययको असभिेख राख्नको िासग खिा गरेको 
उिरुीिा सनर्यय गरेको व्यहोरा र त्यिको आिार िथा कारर्को िंजिप्त उलिेख भएको यकिाब 
िम्झनपुछनय । 

(ठ)  “पन्चकृसि िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे िम्पजिको स्थिगि िथा स्थानीय अििोकन िूलयांकन  

गरी यिक्री यििरर् हनुिक्ने उजचि ठहराएर सनजश्चि गरेको िलुयिाई िम्झनपुर्यछन ।    

(ि)  “पेशी”  भन्नािे न्याययक िसिसि ििि सनर्ययाथय पेश हनुे यििार्हरुिा पिहरुिाई       

उपजस्थि गराइ िनुिुाइ गने काििाई िम्झनपुर्यछन ।  

(ढ)   “प्रसिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे ििका उपर उिरुी र्िाय गर्यछन िो व्यजि िा िंस्था िम्झनपुछनय । 

(र्)  “िकपत्र”  भन्नािे यििार् िम्बन्ििा िानकार भई िािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा   
  िेजखने िा िेजखएको कागििाई िम्झनपुछनय । 

(ि) “बन्र् ईििाि”  भन्नािे न्याययक िसिसि अन्िगयि सनरुपर् हनुे यििार्हरु िध्ये गोप्य प्रकृसिको      
यििार् भएको र िम्िद्ध पिहरुयिच गोपसनयिा कायि गनय आिश्यक रे्जखएिा िम्िद्ध पिहरु 
िात्र िहभागी हनुेगरी प्रिन्ि गरीएको िनुिुाई कििाई िम्झनपुछनय । 

(थ) “बार्ी” भन्नािे किै उपर िसिसि ििि उिरुी र्िाय गने व्यजि िा िंस्था िम्झनपुछनय। 

(र्) “िूलििी”  भन्नािे न्याययक िसिसि अन्िगयि यिचारािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ािििा ििेि यिचारासिन 
भईरहेको अिस्थािा न्याययक िसिसििे सनर्यय गर्ाय अन्य यिचारासिन िदु्धािा प्रभायिि हनुे रे्जखएिा 
प्रभाि पाने िदु्धाको फैििा नभएिम्ि प्रभायिि हनुे िदु्दा स्थसगि गने काययिाई िम्झनपुछनय ।  

(ि)  “िगापाि”  भन्नािे घरिग्गा र त्यििँग अन्िर सनयहि टहरा, बोट यिरुिा,  खलुिा िसिन र त्यििा 
रहेका िबैखािे िंरचना िा चचेको िग्गा, छेनउछनाउ, िेरोफेरो र  िम्पूर्य अियििाई 
िम्झनपुर्यछन ।  

(न) “िर्रस्याहा”  भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िगि किा गरी आम्र्ानीिा िाध्न े 
 काययिाई िम्झनपुछनय । 

(प)  “िभा” भन्नािे गाउँिभा/नगरिभा िम्झनपुछनय। 

(फ)  “िसिसि” भन्नािे न्याययक िसिसि िम्झनपुछनय र िो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को उपर्फा 
(६) बिोजििको िसिसििाइय ििेि िनाउनेछन । 
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(ब) “िाि ििािी”  भन्नािे हरेक िषयको िासग छुनिा छुनिै हनुे गरी प्रसििषयको सनसिि स्थायी रुपिा िय 
गररएको शिय िम्झनपुछनय । 

(भ)  “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४” िम्झनपुछनय । 

(ि)  "िंयििान" भन्नािे नेपािको िंयििान िम्झनपुछनय । 

 

पररच्छेनर्-२ 

िसिसिको असिकार  

३. उिरुीिा सनर्यय िम्बन्िी कािाः िसिसििा र्िाय भएका उिरुी िा उिरुीको सनर्यय गने िा र्िाय भएको 
नासिश िा उिरुीको कुनै व्यहोरािे िगि किा गने असिकार िसिसििाइय िात्र हनुछेन । 

४. सनर्यय िम्बन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको िा प्रचसिि कानूनिे िसिसि िा 
िसिसिको िर्स्यिे नै गने भने्न व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृसििे िसिसि िा िसिसिको िर्स्यिे नै 
गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्य काययहरू यि ऐनिा िोयकएको कियचारी र त्यिरी 
निोयकएकोिा िसिसििे सनर्यय गरी िोकेको िा असिकार प्रर्ान गरेको कियचारीिे गनुयपनेछन । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रिखु िा िोयकएका अन्य कियचारीिे यि ऐन र प्रचसिि कानून बिोजिि 
िोयकएको काि गर्ाय िसिसिको िंयोिक िा िसिसििे िोकेको िर्स्यको प्रत्यि सनरे्शन, रे्खरे्ख र 
सनयन्त्रर्िा रही गनुयपनेछन । 

५. यि ऐन बिोजिि कायययिसि अििम्बन गनुयपनेाः िसिसििे उिरुी िा उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय 
प्रचसिि र िम्बजन्िि िंघीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए रे्जख बाहेक यि ऐन बिोजििको कायययिसि 
अििम्बन गनुयपनेछन । 

६. िसिसििे हेनेाः िसिसििाइय रे्हाय बिोजििको उिरुीहरूिा कारिाही र यकनारा गने असिकार रहनेछनाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उिरुी, 
(ख) िेिसििाप ऐन, २०६८ अनिुार िेिसििापको िासग गाउँपासिकािा प्रयेषि उिरुी, 
(ग) िंयििानको अनिूुची-८ अन्िगयिको एकि असिकार अन्िगयि िभािे बनाएको कानून 

बिोजिि सनरूपर् हनुे गरी सिजियि उिरुी, िथा 
(घ) प्रचसिि कानूनिे गाउँपासिकािे हेने भसन िोकेका उिरुीहरू । 
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७. िसिसिको िते्रासिकाराः िसिसििे र्फा ६ अन्िगयिका िध्ये रे्हाय बिोजििका उिरुीहरूिा िात्र 
िेत्रासिकार ग्रहर् गने िथा कारिाही यकनारा गनेछनाः 

(क) व्यजिको हकिा उिरुीका िबै पि गाउँपासिकाको भैगोसिक िेत्रासिकार सभत्र 
बिोबाि गरीरहेको, 

(ख) प्रचसिि कानून र िंयििानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ािि िा न्यायािीकरर् 
िा सनकायको िेत्रासिकार सभत्र नरहेको, 

(ग) गाउँपासिकाको िेत्रासिकार सभत्र परेका कुनै अर्ािि िा सनकायबाट िेिसििाप िा 
सििापत्रको िासग प्रयेषि गरीएको, 

(घ) अचि िम्पजि ििािेश रहेको यिषयिा िो अचि िम्पजि गाउँपासिकाको भैगोसिक 
िेत्रासिकार सभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनािँग िम्बजन्िि यिषयिस्ि ुरहेकोिा िो घटना गाउँपासिकाको भैगोसिक िेत्र 
सभत्र घटेको । 

पररच्छेनर्-३ 

उिरुी िथा प्रसििार् र्िाय 

८. सबिार् र्िाय गनेाः (१) किै उपर सबिार् र्िाय गर्ाय िा उिरुी चिाउँर्ा प्रचसिि कानून बिोजिि हकरै्या 
पगेुको व्यजििे िसिसिको िोयकएको शाखा ििि उिरुी र्िाय गनयिक्नछेन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि उिरुी दरं्र्ा यि ऐन िथा प्रचसिि कानून बिोजिि खिुाउनपुने 
कुरा िबै खिुाइय िथा पयुायउनपुने प्रयक्रया िबै परुागरी अनिूुची-१ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेजखए रे्जख बाहेक उिरुीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा ििेि 
खिुाउनपुनेछनाः 

(क) बार्ीको नाि, थर, ििन र सनिको बाबू र आिा, िथा थाहा भएिम्ि बािे र बज्यै 
को नाि; 

(ख) प्रसिबार्ीको नाि, थर र थाहा भएिम्ि सनिको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान 
पिा िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको ििन; 

(ग) गाउँपासिकाको नाि ियहि िसिसिको नाि; 

(घ) उिरुी गनुयपरेको व्यहोरा र िम्पूर्य यििरर्; 
(ङ) गाउँपासिकािे िोके अनिुारको र्स्िरु बझुाएको रसिर् िा सनस्िा; 
(च) िसिसिको िेत्रासिकार सभत्रको उिरुी रहेको व्यहोरा र िम्बजन्िि कानून; 
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(छन) बार्ीिे र्ािी गरेको यिषय र िोिँग िम्बन्िीि प्रिार्हरू; 

(ि) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगेुको  िम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै िम्पजििँग िम्बजन्िि यिषय भएकोिा िो िम्पजि चि भए रहेको स्थान, अिस्था 

िथा अचि भए चारयकलिा ियहिको िबै यििरर् । 

  (४)  प्रचसिि कानूनिा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढाँचा िा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछन भन े
िो िन्र्भयिा आिश्यक यििरर् ििेि खिेुको हनुपुनेछन । 

  (५) कुनै यकसििको िसिपूसिय भराउनपुने अथिा बण्िा िगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको हकिा 
त्यस्िो िसिपूसिय िा बण्िा िा चिनको िासग िम्बजन्िि अचि िम्पजिको यििरर् खिेुको हनुपुनेछन । 

९. सबिार् र्िाय गरी सनस्िा दर्नाेः (१) उिरुी प्रशािकिे र्फा ८ बिोजिि प्राप्त उिरुी र्िाय गरी बार्ीिाइय 
िारेख िोयक अनिूुची-२ बिोजििको ढाँचािा सबिार् र्िायको सनस्िा दर्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िारेख दर्न ुपने अिस्थािा िारेख िोक्र्ा अनिूुची-३ बिोजििको 
ढाँचािा िारेख भपायइय खिा गरी िम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइय सिसिि िािेि राख्नपुछनय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेख भपायइयिा िोयकएको िारेख िथा उि सिसििा हनुे कायय 
ििेि उलिेख गरी िम्बजन्िि पििाइय अनिूुची-४ बिोजििको ढाँचािा िारेख पचाय दर्नपुनेछन । 

१०. उिरुी र्रपीठ गनेाः (१) उिरुी प्रशािकिे र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा प्रयक्रया नपगेुको 
रे्जखए परुा गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खिुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खिुाइ लयाउन ु
भने्न व्यहोरा िेजख पाच दर्नको ििय िोयक िथा सबिार् र्िाय गनय नसिलने भए िो को कारर् ियहिको 
व्यहोरा िनाइय र्रपीठ गरेिा बार्ीिाइय उिरुी यफिाय दर्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयक्रया नपगेुको भसन र्रपीठ गरी यफिाय गरेको उिरुीिा र्रपीठिा 
उलिेख भए बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नसभत्र लयाएिा र्िाय गररदर्नपुछनय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पििे िो आरे्श भएको 
सिसििे सिन दर्न सभत्र उि आरे्शको यिरूध्र्िा िसिसि ििि सनिेर्न दर्न िक्नेछन । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको सनिेर्न व्यहोरा िनासिब रे्जखए िसिसििे उपर्फा (१) 
बिोजििको र्रपीठ बर्र गरी सबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्निक्नेछन । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि आरे्श भएिा उिरुी प्रशािकिे त्यस्िो सबिार् र्िाय गरी अरू 
प्रयक्रया परुा गनुयपनेछन । 
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११. र्िाय गनय नहनुाेः उिरुी प्रशािकिे र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिरुीिा रे्हाय बिोजििको व्यहोरा 
दठक भएनभएको िाँच गरी र्िाय गनय नसिलन ेरे्जखएिा र्फा १० बिोजििको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ 
गनुयपनेछनाः 

(क) प्रचसिि कानूनिा हर्म्यार् िोयकएकोिा हर्म्यार् िा म्यार् सभत्र उिरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचसिि कानून बिोजिि िसिसिको िेत्रासिकार सभत्रको उिरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोजिि िाग्ने र्स्िरु र्ाजखि भए नभएको; 
(घ) कुनै िम्पजि िा असिकारिँग िम्बजन्िि यिषयिा यििार् सनरूपर् गनुयपने यिषय उिरुीिा 

ििािेश रहेकोिा त्यस्िो िम्पजि िा असिकार यिषयिा उिरुी गनय बार्ीको हक स्थायपि 
भएको प्रिार् आिश्यक पनेिा िो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उि यिषयिा उिरुी गने हकरै्या बार्ीिाइय रहे नरहेको; 
(च) सिखििा परुागनुयपने अन्य ररि पगेु नपगेुको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहनुाेः (१) यि ऐनिा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन प्रचसिि कानून बिोजिि 
िसिसि िा अन्य कुनै अर्ािि िा सनकायिा कुनै पििे उिरुी गरी िसिसि िा उि अर्ािि िा 
सनकायबाट उिरुीिा उलिेख भएको यिषयिा प्रिार् बजुझ िा नबजुझ यििार् सनरोपर् भैिकेको यिषय 
रहेको छन भने िो उिरुीिा रहेका पि यिपिको बीचिा िोयह यिषयिा िसिसििे उिरुी र्िाय गनय र 
कारिाही गनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि र्िाय गनय नसिलने उिरुी भिुिश र्िाय भएकोिा िो व्यहोरा 
िानकारी भएपसछन उिरुी िनुिकैु अिस्थािा रहेको भए पसन िसिसििे उिरुी खारेि गनुयपनेछन ।  

१३.  उिरुीिाथ सिखि प्रिार्को िक्कि पेश गनुयपनेाः उिरुीिाथ पेश गनुय पने प्रत्येक सिखि प्रिार्को िक्कि 
र कजम्ििा एक प्रसि नक्कि उिरुीिाथै पेश गनुयपनेछन र उिरुी प्रशािकिे त्यस्िो सिखििा कुनै कैयफयि 
िनाउनपुने भए िो िनाइ िो प्रिार् िम्बजन्िि सिसिििा राख्नछेन । 

१४. उिरुी िथा प्रसििार् र्िाय र्स्िरुाः (१) प्रचसिि कानूनिा सबिार् र्िाय र्स्िरु िोयकएकोिा िोयह 
बिोजिि िथा र्स्िरु निोयकएकोिा एक िय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछन । 

  (२) प्रचसिि कानूनिा प्रसििार् र्िाय र्स्िरु निाग्ने भनकेोिा बाहेक एक िय रूपैयाँ प्रसििार् 
र्िाय र्स्िरु िाग्नछेन । 

१५. प्रसििार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रसिबार्ीिे र्फा २० बिोजिि म्यार् िा िूचना प्राप्त भएपसछन म्यार् 
िा िूचनािा िोयकएको िियािसि सभत्र उिरुी प्रशािक ििि आफै िा िारेि िाफय ि सिजखि प्रसििार् 
र्िाय गनुयपनेछन । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रसििार् पेश गर्ाय प्रसिबार्ीिे भएको प्रिार् िथा कागिािका 
प्रसिसियप िाथै िंिग्न गरी पेश गनुयपनेछन । 

  (३) प्रसििार्ीिे सिजखि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनिूुची-५ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछन । 

१६. प्रसििार्  िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशािकिे र्फा १५ बिोजिि पेश भएको प्रसििार् िाँच गरी 
कानून बिोजििको ररि पगेुको िथा म्यार् सभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाय गरी िसिसि ििि पेश हनु े
गरी सिसिि िािेि गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रसििार् र्िाय हनुे भएिा उिरुी प्रशािकिे प्रसिबार्ीिाइय बार्ी 
सििानको िारेख िोक्नपुनेछन । 

१७. सिखििा परुागनुयपने िािान्य ररिाः (१) प्रचसिि कानून िथा यि ऐनिा अन्यत्र िेजखए रे्जख 
बाहेक िसिसि ििि र्िाय गनय लयाएका उिरुी िथा प्रसििार्िा रे्हाय बिोजििको ररि ििेि परुा 
गनुयपनेछनाः 

(क) एफोर िाइि को नेपािी कागििा बायाँ िफय  पाँच िेजन्टसिटर, पयहिो पषृ्ठिा शीरिफय  
र्श िेजन्टसिटर र त्यिपसछनको पषृ्ठिा पाँच िेजन्टसिटर छनोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा 
बजिि हरफिा नबढाइय कागिको एकािफय  िात्र िेजखएको;  

 (ख) सिखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजििे सिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुनारिा 
छनोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा िेखात्िक िथा लयाप्चे ियहछनाप 
गरेको; 

(ग) कुनै कानून व्यििायीिे सिखि ियार गरेको भए सनििे पयहिो पषृ्ठको बायाँ िफय  
सनिको कानून व्यििायी र्िाय प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यििायीको यकसिि 
खिुाइय र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) सिखिको अजन्िि प्रकरर्िा यि सिखििा िेजखएको व्यहोरा दठक िाँचो छन, झटु्ठा 
ठहरे कानून बिोजिि िहुँिा बझुाउँिा भने्न उलिेख गरी िो िसुन सिखि र्िाय गनय 
लयाएको िषय, ियहना र गिे िथा िार खिुाइय सिखि र्िाय गनय लयाउन े व्यजििे 
र्स्िखि गरेको, । 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको सिखि सिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारेको िासनने छैनन ।  

 

  (२) सिखििा यिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुनट्याइय िंयसिि र ियायदर्ि भाषािा 
िेजखएको हनुपुनेछन ।  
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  (३) सिखििा पेटबोसििा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नाि, थर , 
ठेगाना िथा अन्य यििरर् स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछन । 

  (४) सिखि र्िाय गनय लयाउने िा िसिसििा कुनै कागि गनय आउनिेे सनिको नाि, थर र 
ििन खिेुको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुयपछनय । 

१८. नक्कि पेश गनुयपनेाः उिरुी िा प्रसििार् र्िाय गनय लयाउनिेे यिपिीको िासग उिरुी िथा प्रसििार्को 
नक्कि िथा िंिग्न सिखि प्रिार्हरूको नक्कि िाथै पेश गनुयपछनय । 

१९. उिरुी िा प्रसििार् िंशोिनाः (१) सिखि र्िाय गनय लयाउने पििे िसिसििा र्िाय भइिकेको 
सिखििा िेखाइ िा टाइप िा िदु्रर्को िािान्य त्रटुी िच्याउन सनिेर्न दर्न िक्नछेन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्निा िाग बिोजिि िच्याउँर्ा र्ािी िथा प्रसििार्िा 
गरीएको िाग िा र्ािीिा ििुभिु पििा फरक नपने र सनकै िािान्य प्रकारको िंशोिन िाग गरेको 
रे्खेिा उिरुी प्रशािकिे िो बिोजिि िच्याउन दर्न िक्नेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि िंशोिन भएिा  िो को िानकारी उिरुीको अको पििाइय 
दर्नपुनेछन । 

पररच्छेनर्-४ 

म्यार् िािेिी िथा िारेख  

२०. म्यार् िूचना िािेि गनेाः (१) उिरुी प्रशािकिे र्फा ९ बिोजिि सबिार् र्िाय भएपसछन बयढिा 
र्इुय दर्न सभत्र प्रसिबार्ीका नाििा प्रचसिि कानूनिा म्यार् िोयकएको भए िोयह बिोजिि र निोयकएको 
भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय िम्बजन्िि ििा कायायिय िाफय ि उि म्यार् िा िूचना िािेि गनय िक्नछेन 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िा िूचना िािेि गर्ाय र्फा ९ बिोजििको उिरुी िथा 
उि उिरुी िाथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रसिसिपी ििेि िंिग्न गरी पठाउनपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन एक भन्र्ा बयढ प्रसिबार्ीिाइय म्यार् 
दर्नपुर्ाय प्रिार् कागिको नक्कि कुनै एकिना ििु प्रसिबार्ीिाइय पठाइय बाँयकको म्यार्िा प्रिार् 
कागिको नक्कि फिानाको म्यार् िाथ पठाइएको छन भने्न व्यहोरा िेजख पठाउनपुनेछन । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायियिे बयढिा सिन दर्न सभत्र िािेि 
गरी िािेिीको व्यहोरा खिुाइय िसिसििा पठाउन ुपनेछन । 

  (५) उपर्फा (१) बिोजिि म्यार् िािेि हनु निकेिा रे्हाय बिोजििको यिद्यिुीय िाध्यि िा 
पसत्रकािा िूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िािेि गनुयपनेछनाः  
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(क) म्यार् िािेि गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याक्ि िा इयिेि िा अन्य कुनै असभिेख हनु 
िक्ने यिद्यिुीय िाध्यिको ठेगाना भए िो िाध्यिबाट; 

(ख) प्रसिबार्ीिे म्यार् िािेिी भएको िानकारी पाउन िक्ने िनासिब आिार छन भने्न 
रे्जखएिा िसिसिको सनर्ययबाट कुनै स्थानीय रै्सनक पसत्रकािा िूचना प्रकाशन गरेर िा 
स्थानीय एफ.एि. रेसियो िा स्थानीय टेसिसभिनबाट िूचना प्रिारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै िरकारी सनकायबाट म्यार् िािेि गराउँर्ा म्यार् िािेि हनु िक्ने िनासिब 
कारर् रे्जखएिा िसिसिको आरे्शबाट त्यस्िो िरकारी सनकाय िाफय ि । 

  (६) यि ऐन बिोजिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनिूुची-६ बिोजििको ढाँचािा िारी गनुयपनेछन । 
२१. रोहिरिा राख्नपुनेाः यि ऐन बिोजिि ििा कायायिय िाफय ि िािेि गररएको म्यार्िा िम्बजन्िि 

ििाको अध्यि िा िर्स्य िथा कजम्ििा र्इुयिना स्थानीय भिार्सि रोहिरिा राख्नपुनेछन । 

२२. रीि बेरीि िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशािकिे म्यार् िािेिीको प्रसििेर्न प्राप्त भएपसछन रीिपूियकको 
िािेि भएको छन िा छैनन िाँच गरी आिश्यक भए िम्बजन्िि ििा िजचिको प्रसििेर्न ििेि सिइय 
रीिपूियकको रे्जखए सिसिि िािेि राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्यार् िािेि गनय िगाइय 
िािेिी प्रसि सिसिि िािेि राख्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय िम्बजन्िि कियचारीिे बर्सनयि राजख कायय गरेको रे्जखए 
उिरुी प्रशािकिे िो व्यहोरा खिुाइय िसिसि ििि प्रसििेर्न पेश गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रसििेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्जखए िसिसििे िम्बजन्िि कियचारी 
उपर  कारिाहीको िासग काययपासिका ििि िेजख पठाउनिक्नेछन । 

२३. िारेखिा राखू्नपनेाः (१) उिरुी प्रशािकिे र्फा ९ बिोजिि सबिार् र्िाय गरेपसछन उिरुीकिायिाइय 
र र्फा १६ बिोजिि प्रसििार् र्िाय गरेपसछन प्रसिबार्ीिाइय िारेख िोयक िारेखिा राख्नपुछनय । 

  (२) उिरुीका पिहरूिाइय िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा िारेख 
भपायइय िथा िारेख पचायिा खिुाइय उिरुीका िबै पििाइय एकै सििानको सिसि िथा ििय उलिेख गरी 
एकै सििानको िारेख िोक्नपुछनय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि िारेख िोयकएको िियिा कुनै पि हाजिर नभए पसन िोयकएको 
कायय िम्पन्न गरी अको िारेख िोक्नपुने भएिा हाजिर भएको पििाइय िारेख िोयक िियिा हाजिर 
नभइय पसछन हाजिर हनु े पििाइय अजघ हाजिर भइय िारेख िाने पििँग एकै सििान हनुेगरी िारेख 
िोक्नपुछनय । 

  (४) यि र्फा बिोजिि िोयकएको िारेखिा उपजस्थि भएका पिहरूिाइय िाथै राजख िसिसििे 
उिरुीको कारिायह गनुयपछनय । 
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  (५) उपर्फा (४) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन िोयकएको िारेखिा कुनै पि 
उपजस्थि नभए पसन िसिसििे सबिार्को यिषयिा कारिाही गनय बािा पनेछैनन । 

२४. िसिसिको सनर्यय बिोजिि हनुाेः िसिसििे म्यार् िािेिी िम्बन्ििा प्रचसिि कानून िथा यि 
ऐनिा िेजखए रे्जख बाहेकको यिषयिा आिश्यक प्रयक्रया सनिायरर् गनय िक्नछेन । 

पररच्छेनर्-५ 

िनुिाइय िथा प्रिार् बझु्न ेिम्बन्ििा 

२५. प्रारजम्भक िनुिाइयाः (१) िेिसििापबाट सबिार् सनरुपर् हनु निकी िसिसििा आएका सबिार् 
प्रसििार् र्िाय िा बयान िा िो िरहको कुनै कायय भएपसछन िनुिाइयको िासग पेश भएको सबिार्िा 
उपिब्ि प्रिार्का आिारिा ित्काि सनर्यय गनय ियकन ेभएिा िसिसििे सबिार् पेश भएको पयहिो 
िनुिाइयिा नै सनर्यय गनय िक्नेछन । 

  (२) िसिसि ििि पेश भएको सबिार्िा उपर्फा (१) बिोजिि ित्काि सनर्यय गनय ियकन े
नरे्जखएिा िसिसििे रे्हाय बिोजििको आरे्श गनय िक्नछेनाः- 

(क) सबिार्िा िखु नसििेको कुरािा यकीन गनय प्रिार् बझु्न ेिा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) सबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय िगाउने िा िम्बजन्िि सनकायबाट 
िाग गने आरे्श गने;  

(ग) िेिसििापका िम्बन्ििा सबिार्का पिहरूिँग छनिफि गने; िथा 
(घ) सबिार्का पि उपजस्थि भएिा िनुिुाइको िासग िारेख िथा पेजशको ििय िासिका 

सनिायरर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन िसिसििे स्थानीय ऐनको 
र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको उिरुीिा िेिसििापको िासग पठाउने आरे्श गनुयपनेछन । 

२६. प्रिार् र्ाजखि गनेाः बार्ी िा प्रसिबार्ीिे कुनै नयाँ प्रिार् पेश गनय अनिुसि िाग गरी सनिेर्न 
पेश गरेिा उिरुी प्रशािकिे िोयह दर्न सिन िक्नेछन । 

२७. सिखि िाचँ गनेाः (१) िसिसििे उिरुीिा पेश भएको कुनै सिखिको ित्यिा परीिर् गनय रेखा 
िा हस्िािर यिशेषज्ञिाइय िाँच गराउन िरूरी रे्खेिा िो सिखििाइय अित्य भने्न पिबाट परीिर् र्स्िरु 
र्ाजखि गनय िगाइय रेखा िा हस्िािर यिशषेज्ञबाट सिखि िाँच गराउन िक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय िनासिब िायफकको ििय िोयक आरे्श गनुयपनेछन र 
ििय सभत्र िाँच िम्पन्न हनुको िासग यथािम्भि व्यिस्था गनुयपनेछन ।  
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  (३) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाय सिखि अित्य ठहरीएिा सिखि ित्य रहेको भने्न 
पिबाट िागेको र्स्िरु अििु गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्िरु र्ाजखि गने पििाइय भराइयदर्नपुछनय 
। 

२८. िािी बझु्नाेः (१) िसिसिबाट िािी बझु्न ेआरे्श गर्ाय िािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुयपनेछन 
। िाछनी राख्र्ा बढीिा ५ िना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि आरे्श भएपसछन उिरुी प्रशािकिे उिरुीको पििाइय आरे्शिा 
उलिेख भएको सिसििा िािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछन । 

  (३) िािी बझु्न े िारेख िोयकएको दर्निा आफ्नो िािी िसिसि ििि उपजस्थि गराउन ु
िम्बजन्िि पिको र्ाययत्ि हनुेछन । 

२९. िसिसिको िफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यि ऐनिा अन्यत्र िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन 
नाबािक िा अशि िा िृध्र्िधृ्र्ा पि रहेको उिरुीिा िाजि बकपत्रको िासग िोयकएको िारेखको 
दर्न उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगराइएको िािीिाइय िसिसििे म्यार् िोयक िसिसिको िफय बाट 
जझकाइय बकपत्र गराउन िक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् िारी गनुयपनेछन 
र उिरुीका पिहरूिाइय ििेि िोयह सििानको िारेख िोक्नपुनेछन । 

३०. िािी बकपत्र गराउनाेः (१) उिरुी प्रशािकिे िािी बकपत्रको िासग िोयकएको दर्न पिहरूिँग 
सनिहरूिे उपजस्थि गराउन लयाएका िाजिको नािाििी सिइय िसिसि ििि पेश गनुयपनेछन । 

  (२) िािी बकपत्रको िासग िोयकएको िारेखको दर्न उिरुीका िबै पििे िािी उपजस्थि 
गराउन लयाएको भए कायायिय खलुनािाथ िथा कुनै पििे िािी उपजस्थि गराउन नलयाएको भए 
दर्नको बाह्र बिेपसछन िसिसििे उपिब्ि भए िम्िका िािीको बकपत्र गराउनपुनेछन । 

३१. बन्रे्ि गनय िक्नाेः (१) िािीको बकपत्र गराउँर्ा उिरुीको यिषयिस्ि ुभन्र्ा फरक प्रकारको 
िथा िािी िा उिरुीको पििाइय अपिासनि गने िा जझझ्याउने िा अनजुचि प्रकारको प्रश्न िोसिएिा 
िसिसििे त्यस्िो प्रश्न िोध्नबाट पििाइय बन्रे्ि गनय िक्नेछन । 

  (२) नाबािक िा िृध्र् िा अिि िा सबरािीिे िािी बक्नपुने भइय त्यस्िो उिरुीिा कुनै 
पिको उपजस्थसि िा अन्य कुनै िनासिब कारर्िे िािीिाइय बकपत्र गनय अनजुचि र्बाि परेको िा पने 
प्रबि िम्भािना रहेको छन भने्न िसिसििाइय िागेिा िसिसििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थसििाइय बन्रे्ि 
गरी सनििे िािीिे नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थि हनु आरे्श गनय िक्नेछन । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोजिि आरे्श गरेिा िािीिे नरे्ख्न ेगरी पि उपजस्थि हनुे व्यिस्था 
सििाउने र्ाययत्ि िसिसिको हनुेछन । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोजिि गर्ाय िसिसििे उिरुीिँग िम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न ियार 
गरी िसिसिको िफय बाट बकपत्र गराउन  िक्नेछन । 

३२. पेशी िूची प्रकाशन गनुयपनेाः (१) उिरुी प्रशािकिे प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगािी हप्ताको िासग 
पेशी िोयकएको सबिार्हरूको िाप्तायहक पेशी िूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको िासग पेशी 
िोयकएका सबिार्हरूको पेशी िूची प्रकाशन गनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको िूची िंयोिकिे र सनिको अनपुजस्थसििा सनििे जिम्िेिारी 
िोकेको िसिसिको िर्स्यिे प्रिाजर्ि गनुयपनेछन । 

३३. रै्सनक पेशी िूचीाः (१) उिरुी प्रशािकिे र्फा ३२ बिोजििको िाप्तायहक पेशी िूचीिा चढेका 
सबिार् हरूको  िोयकएको दर्नको पेशी िूची ियार गरी एक प्रसि िूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछन 
िथा एक प्रसि िसिसिका िर्स्यहरूिाइय उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको िूचीिा सबिार्हरू उलिेख गर्ाय सबिार् र्िायको आिारिा 
रे्हायको क्रििा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछनाः- 

  (क) नाबािक पि भएको सबिार्; 

  (ख) शारररीक अिििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको सबिार्; 

  (ग) ििरी िषय उिेर परुा भएको िृध्र् िा िधृ्र्ा पि भएको सबिार्; िथा 
  (घ) सबिार् र्िायको क्रिानिुार पयहिे र्िाय भएको सबिार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी िूची ियार गर्ाय िलुििीबाट िागेका िथा ििोच्च अर्ािि, 
उच्च अर्ािि िथा जिलिा अर्ाििबाट पनुाः इन्िाफको िासग प्राप्त भइय र्िाय भएको सबिार्को हकिा 
शरुूिा िसिसििा र्िाय भएको सिसििाइय नै र्िाय सिसि िासन क्रि सनिायरर् गनुयपनेछन । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानिुार नै िसिसििे सबिार्को िनुिाइय र कारिाही 
िथा यकनारा गनुयपनेछन । 

३४. उिरुी प्रशािकको जिम्िेिारी हनुाेः पेशी िूचीिा चढेका सबिार्हरू कायायिय खिेुको एक घण्टा 
सभत्र िसिसि ििि िनुिाइयको िासग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय ियकए पसछन िसिसिबाट 
यफिाय बजुझसिइय िरुजिि राख्न ेजिम्िेिारी उिरुी प्रशािकको हनुेछन । 
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३५. प्रिार् िनुाउन िक्नाेः िसिसििे र्फा २५ बिोजिि िोयकएको िारेखको दर्न उपजस्थि िबै 
पििाइय अको पििे पेश गरेको प्रिार् एिि ्कागिाि रे्खाइय पयढ बाँची िनुाइय िो बारेिा अको पिको 
कुनै कथन रहेको भए सिजखि बयान गराइय सिसिि िािेि गराउन िक्नेछन । 

३६. सबिार्को िनुिाइय गनेाः (१) िसिसििे र्िैु पिको कुरा िनुी सनिहरूको सबिार्को िनुिाइय िथा 
सनर्यय गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको िनुिाइय िथा सनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि सबिार्को िनुिाइय गर्ाय इििाि कायि गरी िनुिाइय गनय िनासिि 
रे्जखएिा िोही अनिुार गनय िक्नेछन । 

िर र्बैु पिको भनाइ िथा जियकर िनु्निाइ उपर्फा ३ अनिुारको इििाि कायि गनय बािा हनुे छैनन । 

३७. बन्र् इििािको गठन गनयिक्न े(१) िसिसििे ियहिा िथा बािबासिका ििािेश रहेको िथा 
आिश्यक रे्खेको अन्य सबिार्को िनुिाइयको िासग बन्र् इििाि कायि गरी िनुिाइय गनय िक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इििाििा सबिार्का पि िथा अन्य िरोकारिािा बाहेक 
अन्य व्यजििाइय इििाििा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इििािको गठन गनुयपनेछन । 

  (३) बन्र् इििािबाट हेररन ेसबिार्को काि कारिाही, यपिीिको नाि थर ठेगाना िगायिका 
यिषय गोप्य राख्नपुनेछन । 

३८. बन्र् इििाि िम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इििािबाट हेररएका सबिार्हरूको 
कागिािको प्रसिसियप बार्ी, प्रसििादर् र सनिको यहििा अिर परेको कुनै िरोकारिािा बाहेक अरू 
किैिाइय उपिब्ि गराउनहुुरैँ्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सबिार्को िथ्य खिुाइय कुनै ििाचार कुनै पत्रपसत्रकािा िंप्रषेर् 
हनु दर्न ुहुरैँ्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन िसिसििे पिको गोपसनयिा िथा 
यहििा प्रसिकुि प्रभाि नपने गरी ििाचार िंप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैनन । 

३९. थप प्रिार् बझु्नाेः सबिार्को िनुिाइयको क्रििा सबिार्को कुनै पिको अनरुोििा िा सबिार् 
िनुिाइयको क्रििा िसिसि आफैिे थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उिरुीका पिहरूिाइय थप प्रिार् पेश 
गनय पेश गने िारेख िोयक आरे्श गनय िक्नेछन । 

४०. स्िाथय बाजझएको सबिार् हेनय नहनुाेः िसिसिको िर्स्यिे रे्हायका सबिार्को कारिाही र यकनारािा 
िंिग्न हनुहुुरैँ्नाः- 

(क) आफ्नो िा नजिकको नािेर्ारको हक यहि िा िरोकार रहेको सबिार्; 
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 स्पष्टीकरर्ाः यि उपर्फाको प्रयोिनको िासग "नजिकको नािेर्ार" भन्नािे अपिुािी 
पर्ाय कानून बिोजिि अपिुािी प्राप्त गनय िक्ने प्राथसिकिा क्रििा रहेको व्यजि, िािा, 
िाइि,ु िानीआिा, ठूिीआिा, िानोबाब,ु ठूिोबाबू, पसि िा पत्नी िफय का िािू, ििरुा, 
फूप,ु फूपाि,ु िािा, िेठान, िािी, दर्र्ी, बयहनी, सभनाि,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, 
भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको एकािगोििा रहेको पररिारको 
िर्स्य िम्झनपुछनय । 

(ख) सनििे अन्य कुनै हैसियििा गरेको कुनै कायय िा सनि िंिग्न रहेको कुनै यिषय 
ििािेश रहेको कुनै सबिार्; 

(ग) कुनै यिषयिा सनििे सबिार् चलने िा नचलने यिषयको छनिफििा िहभासग भइय कुनैराय 
दर्एको भए िो यिषय ििािेश रहेको सबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्िे आिारभिू रूपिा सनि र सनिको एकाघरिंगोिका पररिारका 
िर्स्यको कुनै स्िाथय बाजझएको सबिार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको कुनै अिस्था रे्जखएिा िनु िर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछनय उि 
िर्स्यिे सबिार् हेनय नहनुे कारर् खिुाइय आरे्श गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रसिकुि हनुे गरी कुनै िर्स्यिे कुनै सबिार्को कारिायह र यकनारािा 
िहभासग हनु िागेिा सबिार्को कुनै पििे आिश्यक प्रिार् ियहि सबिार्को कारिायह यकनारा नगनय 
सनिेर्न दर्न िक्नेछन  र िो िम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनिुार हनुछेन 
। 

  (४) उपर्फा (३) अनिुार सबिार् सनरुपर् हनु निक्ने अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) 
र (७) को ब्यबस्था अनिुारको िभािे िोकेको िसिसििे काि कारिायह र यकनारािा गनेछन । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाय िभािे सबिार्का पिहरूिाइय िोयह उपर्फा बिोजिि गदठि 
िसिसिबाट सबिार्को कारिायह यकनारा हनुे कुराको िानकारी गराइय उि िसिसि ििि उपजस्थि हनु 
पठाउनपुनेछन । 

पररच्छेनर्-६ 

सनर्यय र अन्य आरे्श 

४१. सनर्यय गनुयपनेाः (१) िसिसििे िनुिाइयको िासग पेश भएको सबिार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने 
बाँयक नरयह सबिार् यकनारा गने अिस्था रहेको रे्जखएिा िोयह पेशीिा सबिार्िा सनर्यय गनुयपनेछन । 



खण्ड १, सिस्ने गाउँपासिका, श्रावण ०४ गते २०७५ िाि, िंख्या ८ 

 

16 
 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि सनर्यय गरेपसछन सनर्ययको व्यहोरा सनर्यय यकिाबिा िेजख िसिसििा 
उपजस्थि िर्स्यहरू िबैिे र्स्िखि गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि गरीएको सनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचसिि कानून बिोजिि 
खिुाउनपुने यििरर् खिेुको पूर्य पाठ सनर्यय भएको सिसििे बयढिा िाि दर्न सभत्र ियार गरी सिसिि 
िािेि राख्नपुछनय ।   

(४) उपर्फा (१) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन िियाभाि अथिा अन्य कुनै िनासिब 
कारर्िे गर्ाय िोयह दर्न सबिार् सनर्यय गनय निक्ने भएिा आगासि हप्ताको कुनै दर्नको िासग अको पेशी 
िारेख िोक्नपुनेछन । 

४२. सनर्ययिा खिुाउनपुनेाः (१) िसिसििे र्फा ४१ बिोजिि गरेको सनर्ययको पूर्यपाठिा यि र्फा 
बिोजििका कुराहरू खिुाइय अनिूुची-७ बिोजििको ढाँचािा ियार गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि पूर्यपाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रसिबार्ीको जियकर, सनर्यय गनुयपने 
रे्जखएको यिषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू ििेिको यिषय खिुाउनपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हायका कुराहरू ििेि 
खिुाउनपुनेछनाः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) सबिार्को कुनै पििे कानून व्यििायी राखेको भएिा सनििे पेश गरेको बहि नोट 

िथा बहििा उठाइएका ििु यिषयहरु; 

(ग) सनर्यय गनयको िासग आिार सिइएको प्रिार्का िाथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रिार् 
िथा त्यिको यिश्लषेर्; 

(घ) सनर्यय कायायन्ियन गनयको िासग गनुयपने यिषयहरूको सििसििेिार उलिेखन ियहिको 
िपसिि खण्ि; िथा 

(ङ) सनर्यय उपर पनुरािेर्न िाग्ने भएिा पनुरािेर्न िाग्न ेजिलिा अर्ाििको नाि र के 
कसि दर्नसभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो िो ििेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उलिेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु ििेि सनर्ययिा खिुाउन 
िक्नेछनाः- 
(क) िािी िा िियसिनको बकपत्रको िारांश; 

(ख) कुनै निीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए िो निीरको यििरर् र सबिार्िा उि 
निीरको सिध्र्ान्ि के कुन आिारिा िाग ुभएको हो अथिा िाग ुनभएको हो भने्न 
कारर् ियहिको यिश्लषेर्; 
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(ग) सनर्ययबाट किैिाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कििाइय के कसि भराइय 
दर्नपुने हो िोको यििरर्; िथा 

(घ) सबिार्को क्रििा कुनै िाििािान िा प्रिार्को रुपिा केयह िस्ि ुिसिसि ििि पेश 
भएको भए िो िाििािान िा िस्िकुो हकिा के गने हो भने्न यिषय । 

४३. प्रारजम्भक िनुिाइयिा सनर्यय हनुिक्नाेः (१) िसिसििे पयहिो िनुिाइयको िासग पेश भएको 
अिस्थािा नै सबिार्िा थप प्रिार् बजुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा 
िसिसिको िेत्रासिकार नरहेको कारर्िे सबिार् सनर्यय गनय नसिलने रे्खेिा पयहिो िनुिाइयिा नै सनर्यय 
गनय िक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सनर्यय िेत्रासिकारको अभाि रहेको कारर्िे भएको अिस्थािा 
िेत्रासिकार ग्रहर् गने अर्ािि िा स्थानीय िह िा अन्य सनकायिा उिरुी गनय िान ुभसन िम्बजन्िि 
पििाइय  िानकारी दर्न ुपनेछन । 

४४. सनर्यय िंशोिनाः (१) िसिसि ििि सबिार्को पि िा कुनै िरोकारिािािे सबिार्को सनर्ययिा 
भएको कुनै िेखाइयको त्रटुी िंशोिन गरी पाउन जियकर सिइय सनर्ययको िानकारी भएको पैंसिि दर्न 
सभत्र सनिेर्न दर्न िक्नेछन ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्न परी िसिसििे हेर्ाय िािान्य त्रटुी भएको र िंशोिनबाट 
सनर्ययको िूि आशयिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुनिै पचाय खिा गरी सनिेर्न बिोजिि सनर्यय िंशोिन 
गने आरे्श दर्निक्नेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको आरे्श िूि सनर्ययको असभन्न अङ्गको रुपिा सिइनछेन । 

४५. सनर्ययिा हेरफेर गनय नहनुाेः (१) िसिसिका िर्स्य अथिा अरु किैिे पसन िसिसिका िर्स्यहरुको 
र्स्िखि भैिकेपसछन सनर्ययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय हुँरै्न । 

  (२) किैिे उपर्फा (१) बिोजिि को किरु गने कियचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िासग 
िम्बजन्िि सनकायिा िेजख पठाउनपुनेछन ।  

४६. सनर्यय भएपसछन गनुयपने कारिायहाः (१) उिरुी प्रशािकिे िसिसिबाट सनर्यय भएपश्चाि सनर्यय 
यकिाबिा िसिसिका िर्स्यहरु िबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी सनर्यय यकिाब र सिसिि जिम्िा 
सिनपुछनय । 
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  (२) यि ऐन बिोजिि सनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपसछन िबै िर्स्यको र्स्िखि भैिकेपसछन 
उिरुी प्रशािकिे सनर्ययको कायायन्यिय गनयका िासग ित्काि गनुयपने केयह कायय भए िो िम्पन्न गरी 
सिसिि असभिेखको िागी पठानपुछनय । 

४७. सनर्यय गनयपने अिसिाः (१) िसिसििे प्रसििार् र्ाजखि भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रसिबार्ीको 
बयान भएको सिसििे िथा प्रसििार् र्ाजखि नभएको िा बयान नभएकोिा िो हनुपुने म्यार् भिुान 
भएको सिसििे नब्बे दर्नसभत्र सबिार्को अजन्िि सनर्यय गनुयपनेछन ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको िियािसि गर्ना गर्ाय िेिसििापको िासग पठाइयएको सबिार्को 
हकिा िेिसििापको प्रयक्रयािा िागेको ििय कटाइय अिसि गर्ना गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन सबिार्िा बझु्नपुने प्रिार् िथा परुा 
गनुयपने प्रयक्रया बाँयक नरही सबिार् सनर्यय गनय अङ्ग पसुगिकेको भए िो पगेुको पन्र दर्नसभत्र अजन्िि 
सनर्यय गनुयपनेछन । 

  

४८. अन्िररि िंरिर्ात्िक आरे्श िारी गनय ियकनाेः  
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (रे्जख )ङ (िम्ि उजलिजखि यिषयिा ित्काि 
अन्िररि िंरिर्ात्िक आरे्श िारी गनय ियकनेछन । यस्िो आरे्श िारी गर्ाय सनिेर्किे पेश गरेको 
कागिाि, सनिको अिस्था र िस्िगुि पररजस्थसिको प्रारजम्भक छनानयिन गरी ित्काि आरे्श नगरे 
सनिेर्किाई पनय िक्ने नकारात्िक प्रभािको िलुयांकन गनुय पर्यछन । न्याययक िसिसििे िारी गने 
अन्िररि िंरिर्ात्िक आरे्श अनिूुची ८ िा उलिेख गरे बिोजिि हनुेछन । 

 

 
 

पररच्छेनर्-७ 

िसिसिको िजचिािय 

४९. िसिसिको िजचिाियाः  (१)िसिसिको काययिम्पार्निाइय िहजिकरर्ा गनय एक िजचिािय रहन े
छन  

  (२) उपर्फा (१) ििोजििको िजचिाियिा काययपासिकािे आिश्यिा अनिुार उिरुी प्रशािक, 
असभिेख प्रशािक िथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय िक्नेछन । िजचिाियको काययिम्पार्निाइय 
व्यिजस्थि गनय िजचिािय अन्िगयि उिरुी शाखा/ फाँट िथा असभिेख शाखा /फाँट रहन िक्नेछन । 
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५०. उिरुी प्रशािकको काि, कियव्य र असिकाराः यि ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए रे्जख बाहेक उिरुी 
प्रशािकको काि, कियव्य र असिकार रे्हाय बिोजिि हनुछेनाः 

(क) पेश भएका उिरुी, प्रसििार् र अन्य सिखिहरु िाँच गरी रीि पगेुको भए कानून 
बिोजिि िाग्ने र्स्िरु सिइय र्िाय गने र र्िाय गनय नसिलने भए कारर् िनाइय र्रपीठ 
गने; 

(ख) यििार्िा प्रिार्को िासग पेश भएका नक्कि कागििाइय िक्कििँग सभिाइय दठक रे्जखएिा 
प्रिाजर्ि गने र सिसिि िािेि राख्न ेिथा िक्कििा केयह कैयफयि रे्जखएिा िो िनाइय 
िम्बजन्िि पिको ियहछनाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेश भएका सिखि िाथ िंिग्न हनुपुने प्रिार् िथा अन्य कागिाि छन िा छैनन भए 
ठीक छन िा छैनन िाँच्न;े 

(घ) िसिसिको आरे्शिे जझकाउनपुने प्रसिबार्ी, िािी िा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् िारी 
गने; 

(ङ) यििार्का पििाइय िारेख िा पेशी िारेख िोक्न;े 

(च) िसिसि ििि पेश हनुपुने सनिेर्न र्िाय गरी आरे्शको िासग िसिसि ििि पेश गने; 

(छन) कानून बिोजिि िारेि सिने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने सनिेर्न सिइय आिश्यक कारिाही 
गने; 

(ि) िसिसिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउन;े 

(झ) िसिसििा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बझु्न,े भपायइय गने िगायिका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानिुार िसिसिको िफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) िसिसिको आरे्शिे िािेि गनुयपने म्यार् िािेि गनेगराउन,े िािेि भएको म्यार्को 
िािेिी िाँची रीिपूियकको नभए पनुाः िारी गने िथा अन्य अर्ािि िा सनकायबाट 
प्राप्त भएको गाउँपासिका/नगरपासिकािे िािेि गररदर्नपुने म्यार् िािेि गने गराउन;े 

(ठ) सनर्यय यकिाब र उिरुीको सिसिि जिम्िा सिन;े 

(ि) िसिसििा र्िाय भएका यििार् िथा सनिेर्न िगायिका कागिािको असभिेख ियार गने 
र िासिक िा िायषयक प्रसििेर्न पेश गनुयपने सनकाय ििि प्रसििेर्न ियार गरी 
िंयोिकबाट प्रिाजर्ि गराइय िम्बजन्िि सनकायिा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो जिम्िा रहेका उिरुीका सिसिििा रहेका कागिािको रीिपूियक नक्कि दर्न;े 

(र्) जिलिा अर्ािििा पनुरािेर्न िाग्ने गरी सनर्यय भएका यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् िारी 
गरी िािेि गनेगराउन;े 
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(ि) अर्ािि िा अन्य कुनै सनकायिा यििार्को सिसिि िा कुनै कागिाि पठाउनपुने भएिा 
िसिसििाइय िानकारी गराइय सिसिि िा कागिाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपसछन 
कानून बिोजिि िरुजिि राख्न ेव्यिस्था सििाउन;े 

(ि) सनर्यय यकिाब जिम्िा सिन;े िथा 
(थ) पेश भएका सनिेर्न िगायिका कागिाििा िसिसिबाट आरे्श हनुपुने िा सनकािा 

सिनपुनेिा िसिसि ििि पेश गने । 

 

५१. असभिेख प्रशािकको काि, कियव्य र असिकाराः यि ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक असभिेख 
प्रशािकको काि, कियव्य र असिकार रे्हाय बिोजिि हनुछेनाः 
 (क) सनर्यय कायायन्ियन िम्बन्िीाः 

(२) सनर्यय बिोजिि चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा दर्िाइयभराइय दर्नपुने िगायिका 
सनर्यय कायायन्ियनका िासग गनुयपने काययहरु गने िथा सनर्यय कायायन्ियनको 
असभिेख राखी कानून बिोजिि यििरर् पठाउनपुने सनकायहरुिा यििरर् 
पठाउन;े 

(३) सनर्यय कायायन्ियनको क्रििा सनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेि सिन,े िकार 
गराउने, गजु्रकेो िारेख थिाउने िगायिका काययहरु गने; 

(४) िसिसिको आरे्शिे रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ािि िा सनकायबाट रोक्का 
भै आएको िायिेथा अन्य अड्डा अर्ािििा र्ाजखि चिान गनुयपने भए िो गने; 

(५) सनर्यय बिोजिि सििाि गने िगायिका अन्य कुनै काि गनुयपने भए िो ििेि 
गने; िथा 

(६) िेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय सनर्यय कायायन्ियनको क्रििा गनुयपने भएिा 
िसिसि ििि पेश गरी आरे्श बिोजिि गने । 

 (ख) असभिेख िंरिर् िम्बन्िीाः 
(१) असभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी सनर्यय भएका सिसिि िरुजिि राख्न ेर कानून 

बिोजिि ििाउनेपने कागिहरु ििाउन;े 

(२) सनर्यय भएका सिसििहरुिा कागिाि िाँच गरी र्रुुस्ि रहेनरहेको हेने र 
सिसिि कानून बिोजिि गरी र्रुुस्ि अिस्थािा राख्न;े 

(३) कानून बिोजिि ििाउने कागिको यििरर् ियार गरी िो यििरर् िरुजिि 
रहने व्यिस्था गने; 

(४) असभिेख शाखािा प्राप्त भएको सिसििहरुको िािबिािी असभिेख राख्न े र 
आिश्यकिानिुार यििरर् ियार गने; िथा 
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(५) कुनै अर्ािि िा सनकायबाट असभिेखिा रहेको सिसिि िा कुनै कागिाि िाग 
भै आएिा रीिपूियक पठाउन ेर यफिाय प्राप्त भएपसछन रीिपूियक गरी िरुजिि 
राख्न े। 

५२. उिरुी प्रशािक िा असभिेख प्रशािकको आरे्श उपरको सनिेर्नाः (१) यि ऐन बिोजिि उिरुी 
प्रशािक िा असभिेख प्रशािकिे गरेको आरे्श िा कारिाही उपर जचि नबझु्ने पििे िो आरे्श िा 
कारिाही भएको पाचँ दर्नसभत्र िसिसि ििि सनिेर्न दर्न िक्नेछन । 

  (२) िसिसििे उपर्फा (१) बिोजिि पेश भएको सनिेर्न उपर िनुिुाइय गरी सनिेर्न पेश भएको 
बयढिा िाि दर्न सभत्र सनिेर्न उपरको कारिायह टुङ्गग्याउनपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्न उपर 
आरे्श िा सनर्यय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए िो बझेुर िात्र सनर्यय िा आरे्श गनुयपनेछन । 

 

पररच्छेनर्-८ 

िेिसििाप िम्बन्िी व्यिस्था 

५३. सििापत्र गराउनाेः (१) िसिसििे प्रचसिि कानून बिोजिि सििापत्र हनु िक्ने िनुिकैु उिरुीिा 
सििापत्र गराउन िक्नेछन । 

  (२) यििार्का पिहरूिे सििापत्रको िासग अनिूुची-९ बिोजििको ढाँचािा सनिेर्न दर्एिा 
िसिसििे उिरुीिा सििापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा सििापत्र गराइदर्नेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पिहरूिे दर्एको सनिेर्नको व्यहोरा िसिसििे र्िैु पििाइय िनुाइय 
त्यिको पररर्ाि िम्झाइय पिहरूको सििापत्र गने िम्बन्ििा िहिसि रहेनरहेको िोध्नपुनेछन । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि िनुाउँर्ा पिहरूिे सििापत्र गनय िञु्जर गरेिा िसिसििे पिहरूको 
सनिेर्निा उलिेख भएको व्यहोरा बिोजििको सििापत्र िीन प्रसि ियार गराउनपुनेछन । 

  (५) उपर्फा (४) बिोजििको सििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबाँची िनुाइय सििापत्र गनय 
िञु्जर भएिा पिहरूको ियहछनाप गराइय िसिसिका िर्स्यहरूिे सििापत्र कागि अनिूुची-१० बिोजििको 
ढाँचािा प्रिाजर्ि गरी एक प्रसि िसिसििे असभिेखको िासग सिसिििा राख्नपुनेछन िथा एक-एक प्रसि 
बार्ी िथा प्रसिबार्ीिाइय दर्नपुनेछन । 

   

५४. िेिसििाप गराउन िक्नाेः (१) िसिसििे प्रचसिि कानून बिोजिि सििापत्र गनय सिलने उिरुीिा 
पिहरूबीच िेिसििाप गराउन िक्नेछन । 



खण्ड १, सिस्ने गाउँपासिका, श्रावण ०४ गते २०७५ िाि, िंख्या ८ 

 

22 
 

  (२) पिहरूिे िनुिकैु िहिा यिचारािीन रहेको प्रचसिि कानूनिे िेिसििापको िाध्यिबाट 
ििािान गनय ियकने यििार्िा यििार्का पििे िंयिु रूपिा िसिसि ििि सनिेर्न दर्न िक्नेछनन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि सनिेर्न दर्एकोिा िेिसििापबाट उिरुीको सनरोपर् हनु उपयिु 
रे्जखएिा िसिसििे त्यस्िो उिरुी िेिसििापको िाध्यिबाट सनरोपर् गनय िेजख पठाउन ुपनेछन । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजििको आरे्शपसछन िेिसििाप िम्बन्िी कारिायह प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच िेिसििाप गराइयदर्नपुनेछन । 

  (५) िेिसििाप िम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बिोजिि हनुेछन । 

५५. उिरुी सनर्यय गनेाः (१) िसिसििे यि ऐन बिोजिि िेिसििापको िाध्यिबाट उिरुीको सनरोपर् 
गनय प्रयक्रया बढाएकोिा िेिसििापको िाध्यिबाट उिरुीको सनरोपर् हनु निकेिा पिहरूिाइय उिरुीको 
पेशी िारेख िोयक कानून बिोजिि कारिाही गरी िनुिाइय िथा सनर्यय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बिोजििको उिरुीिा िेिसििाप िा सििापत्र हनु निकेिा िसिसििे असिकार िेत्र रहेको 
अर्ािििा िाने भसन िनुाइयदर्नपुनेछन । 

५६. िेिसििाप िा सििापत्र हनु निक्नाेः यि ऐनिा अन्यत्र िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन कुनै 
उिरुीिा सििापत्र गराउँर्ा उिरुीको प्रकृसि िा सििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि िरकार बार्ी भइय चिेको 
कुनै यििार् िा िाियिसनक िथा िरकारी िम्पजि िा यहििा अिर पने रे्जखएिा िसिसििे त्यस्िो 
यििार्िा सििापत्र गराउनछैेनन । 

  िर त्यस्िो अिर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट िात्र सििापत्र गनय चाहेिा भने सििापत्र 
गराइयदर्नपुनेछन । 

५७. िेिसििापको िासग प्रोत्िाहन गनेाः (१) िसिसििे िसिसि ििि िनुिाइयको िासग पेश भएको 
उिरुीिा िेिसििाप हनुिक्ने िम्भािना रहेको रे्खेिा पिहरूिाइय िेिसििापको िासग िारेख िोक्न 
िक्नेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको िारेखको दर्न िसिसििे यििार्का पि िथा यिपि, उपजस्थि 
भएिम्ि पििे पत्याइय िाथै सिइआएका अन्य व्यजि ििेि उपजस्थि गराइय िेिसििापको िासग छनिफि 
गराइय पिहरूको बीचिा िहिसि भएिा िहिसि भए बिोजिि सििापत्र कागि ियार गनय िगाइय 
सििापत्र गराइयदर्नपुनेछन । 
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  (३) उिरुीिा िोयकएको म्यार्िा िसिसि ििि उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पसन 
िारेख गिुारी यििार्िा िारेखिा नरहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको भए िापसन यििार्को 
पेटबोिीबाट उिरुीको पि कायि हनुे रे्जखएको व्यजि ििेि िेिसििापको िासग उपजस्थि भएिा 
िसिसििे िेिसििाप गराइय सििापत्रको कागि गराइयदर्नपुनेछन । 

५८. प्रारजम्भक िनुिाइय पूिय िेिसििापाः (१) उिरुी प्रशािकिे प्रारजम्भक िनुिाइयको िासग िसिसि 
ििि उिरुी पेश हनुपूुिय उिरुीिा िेिसििाप हनुिक्ने अिस्था रे्जखएिा िा पिहरूिे िो व्यहोराको 
सनिेर्न सिइय आएिा सििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागि ियार गरी िसिसि ििि पेश गनयिक्नछेन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय सििापत्रिा अजन्िि िहिसि निटेुको भए िापसन पिहरू 
िेिसििापको िासग प्रयक्रयािा िान िहिि भएिा उिरुी प्रशािकिे पिहरूको सनिेर्न सिइय उिरुीिा 
िेिसििापको िासग िेिसििापकिाय ििि पठाउने आरे्शको िासग िसिसि ििि पेश गनयिक्नेछन । 

५९. िेिसििापकिायको िूची ियार गनेाः (१) िसिसििे िेिसििापको कायय गराउनको िासग रे्हाय 
बिोजििको योग्यिा पगेुको व्यजिहरूको यििरर् खिुाइय िम्भायिि िेिसििापकिायको िूची ियार गनेछनाः 

 (क) कजम्ििा स्नािक उजिर्य गरेको;  
 (ख) कुनै रािनीसिक र्ि प्रसि आस्था राखी रािनीसििा ियक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरिा ििाििेिीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िेिसििापकिायको ४८ घण्टा िासिि सिइ िेिसििापकिायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा िनु िकैु कुरा िेजखएको भएिा पसन िासिि सिइ हाि काि 
 गरररहेकाको हकिा सनििाइ सनरन्िरिा दर्न ियकने । 

  (२) िेिसििापकिायको िूची ियार गरेपसछन िसिसििे िूची िभा ििि पेश गरी अनिुोर्न 
गराउनपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि िूची अनिुोर्न भएपसछन िसिसििे िाियिसनक िानकारीको िासग 
िूचना प्रकाशन गनुयपनेछन िथा िेिसििापको िासग पठाउँर्ा प्रत्येक पििाइय िो िूची उपिब्ि 
गराउनपुनेछन । 

६०. िेिसििापकिायको िूची अद्यािसिक गनेाः (१) िसिसििे र्फा ५९ बिोजिि ियार भएको िूची 
प्रत्येक िषय अद्यािसिक गनुयपनेछन । 
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  (२) प्रत्येक िषय अद्यािसिक गरेको िेिसििापकिायको िूची िसिसििे िभाबाट अनिुोर्न 
गराउनपुनेछन । 

  (३) यि ऐन िथा प्रचसिि कानून बिोजिि िेिसििापकिायको िूचीिा िूचीकृि हनु योग्यिा 
पगेुको व्यजििे िसिसि ििि िूचीकृि गररपाउनको िासग अनिूुची-११ बिोजििको ढाँचािा सनिेर्न 
दर्निक्नेछन । 

६१. िेिसििापकिायको िूचीबाट हटाउनाेः (१) िसिसििे र्फा ६० बिोजिि िेिसििापकिायको िूची 
अद्यािसिक गर्ाय रे्हायको अिस्थाका िेिसििापकिायको नाि िूचीबाट हटाउनेछनाः- 

(क) सनिको ितृ्य ुभएिा; 
(ख) सनििे आफ्नो नाि िूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न सनिेर्न दर्एिा; 
(ग) सनििे नैसिक पिन रे्जखने फौिर्ारी असभयोगिा ििाय पाएिा; 
(घ) सनि कुनै िंस्थािँग िम्बध्र् रहेकोिा िो िंस्था खारेि िा यिघटन भएिा; र 

(ङ) िसिसििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि सनििाइय िूचीबाट हटाउन े
सनर्यय गरेिा । 

(च)  बिइ िराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िूचीबाट नाि हटाइएका िेिसििापकिायहरूको नािाििी िसिसििे 
िाियिसनक िूचनाको िासग प्रकाशन गनुयपनेछन । 

६२. िेिसििापको िासग िियािसि िोक्नाेः (१) िसिसििे यि ऐन बिोजिि िेिसििाको िासग 
िेिसििापकिाय पठाउँर्ा बयढिा सिन ियहना िम्िको ििय िोयक पठाउनेछन । 

  (२) िेिसििापको िासग पठाउँर्ा िािान्यियााः ियढिा िीनिना बाट िेिसििाप गराउने गरी 
िोक्नपुनेछन ।   

६३. िेिसििापकिायको छननौटाः (१) िसिसििे िेिसििाप गराउने काययको िासग यििार्का पिहरूिाइय 
एक िना िेिसििापकिायको छननौट गनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय पिहरूबीचिा एकिना िेिसििापकिायको िासग िहिसि 
नभएिा िसिसििे पिहरूको िहिसििा सिन िना िेिसििापकिायको छननौट गनुयपनेछन । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेिसििापकिायको नाििा िहिसि हनु निकेिा िसिसििे 
िेिसििापकिायको िूचीिा रहेका िेिसििापकिायहरू िध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक िना िेिसििापकिाय 
छननौट गनय िगाइय िेस्रो िेिसििापकिाय छननौट गररदर्नपुनेछन । 
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  (४) उिरुीका िबै पिको िहिसििा िेिसििापकिायको िूचीिा नरहेको यि ऐन बिोजिि 
िेिसििापकिाय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा िंस्थाबाट िेिसििाप प्रयक्रया अगािी बढाउन 
िहिि भै सिजखि सनिेर्न दर्एिा िसिसििे त्यस्िो व्यजि िा िंस्थािाइय िेिसििापकिाय िोयकदर्नपुनेछन 
। 

६४. िेिसििापकिायको पररिियनाः (१) िसिसििे रे्हायको अिस्था परर पिहरूिे सनिेर्न दर्एको 
अिस्थािा िेिसििापकिाय पररिियन गररदर्नपुनेछनाः- 

(क) र्फा ६१ बिोजिि िेिसििापकिायको िूचीबाट हटाउने अिस्था भएिा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक िहिसििा िेिसििापकिाय हेरफेर गनय िञु्जर भएिा;  

(ग) यििार्को कुनै पििे िेिसििापकिाय प्रसि अयिश्वाि रहेको सिजखि िानकारी 
गराएिा; 

(घ) कुनै कारर्िे िेिसििापकिायिे िेिसििापिा िहभागी भैरहन निक्ने िनाएिा; 
(ङ) यििार्को यिषयिस्ििुा िेिसििापकिायको कुनै स्िाथय रहेको िेिसििापकिायिे 

िानकारी गराएिा िा कुनै स्रोिबाट िसिसि ििि िानकारी भएिा; िथा 
(च) िेिसििापकिायिे िेिसििापकिायको हैसियििे काययगर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य 

प्रचसिि कानून बिोजिि पािन गनुयपने आचरर् पािन नगरेिा । 

  (२) िेिसििापकिाय पररिियनको कारर्िे िोयकएको िियिा िेिसििापको कायय िम्पन्न हनु 
निक्ने भएिा िसिसििे बयढिा एक ियहना िम्िको ििय थप गनय िक्नेछन । 

६५. िेिसििापको िासग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) िसिसििे कुनै उिरुी िेिसििापको िासग 
िेिसििापकिाय ििि पठाउँर्ा पिहरूिाइय िेिसििापकिायको िम्पकय  उपिब्ि गराइय िेिसििापकिाय 
ििि उपजस्थि हनुे िारेख िोयक रे्हाय बिोजििको कागि िाथै राजख िेजखपठाउनपुनेछनाः 

(क) उिरुीको िारिंिेप िा िखु्य िखु्य कागिािको प्रसिसिपी; 
(ख) उिरुीको पि िा िारेि भए िारेिको नाि, थर, ििन र उपिब्ि भएिम्ि 

टेसिफोन नम्बर, इयिेि, फ्याक्ि िथा अन्य िम्पकय  यििरर्; िथा 
(ग) िेिसििाप िम्बन्िी प्रयक्रया िम्पन्न गनुयपने स्थान र ििय । 

  (२) िेिसििापकिायिे िसिसि ििि िाग गरेिा उिरुीका कागिािहरूको नक्कि उपिब्ि 
गराउनपुनेछन । 

  (३) िेिसििापको िासग िोयकएको ििय िम्पन्न भएको िाि दर्न सभत्र उिरुीको पिहरू 
िसिसि ििि उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछन । 
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  (४) उपर्फा (३) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन िेिसििापकिायिे िोयकएको ििय 
अगािै उिरुी िसिसि ििि यफिाय पठाउने सनर्यय गरेिा िो सनर्ययको िानकारी भएको िाि दर्न सभत्र 
पिहरूिाइय िसिसि ििि उपजस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछन । 

६६. िेिसििापिा अििम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः (१) िसिसििे पिहरूको िहिसििा िेिसििापको 
िासग छनिफि गने िथा अन्य कायय गने स्थानको छननौट गरी पि िथा िेिसििापकिायिाइय िोको 
िानकारी उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

  िर पिहरूको िहिसििा िेिसििापकिायिे अन्य कुनै स्थानको छननौट गनय बािा पनेछैनन । 

  (२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बिोजिि िेिसििापकिायिे िोकेको स्थानिा िोयकएको िियिा 
उपजस्थि हनुे र्ाययत्ि रहनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्ि पिहरूिे परुा नगरेिा िेिसििापकिायिे िेिसििापको 
प्रयक्रया बन्र् गरी िसिसििाइय िोको सिजखि िानकारी गराइय उिरुीको कागिाि यफिाय पठाउनिक्नछेन 
। 

  (४) िेिसििापको क्रििा िेिसििापकिायिे पिहरूबीचिा िहिकिायको भसूिका गनेछन र उि 
भसूिका सनिायह गने क्रििा सनििे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यजिहरूिँग ििेि एकि िा िािूयहक 
िािाय गनयिक्नेछनाः 

(क) यििार्को यिषयिा िानकारी रहेको उिरुीका पििे रोिेको व्यजि; िथा 
(ख) यििार्को यिषयिस्िकुो बारेिा िानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिसििापकिायिे पिहरूको िहिसििा पिहरूिँग रे्हाय बिोजिि िािाय गनयिक्नेछनाः 
(क) पिहरूिँग एकि एकान्ििािाय; िथा 
(ख) टेसिफोन िािाय, सभिीयो कन्रेन्ि िा िञ्चारको अन्य िाध्यिबाट िािायिाप । 

  (६) प्रचसिि कानून िथा यि ऐनको िान्यिा यिपरीि नहनुेगरी पिहरूको िहिसििा 
िेिसििापकिायिे िेिसििापको कायययिसि सनिायरर् गनयिक्नेछन । 

६७. िेिसििापकिायको आचरर्ाः (१) िेिसििापकिायिे रे्हाय बिोजििको आचरर् पािन गनुयपनेछनाः- 

(क) िेिसििाप िम्बन्िी कारिाही सनष्पि ढङ्गिे िम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रसि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्न ेिा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् 
िा व्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पििाइय िर, त्राि, झकु्यान िा प्रिोभनिा पारी िेिसििाप गराउन नहनु;े 
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(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा यििार्को कुनै पििँग आसथयक कारोबारिा 
िँिग्न नहनु;े 

(ङ) िेिसििाप िम्बन्ििा बनेको प्रचसिि कानून िथा अन्य स्थायपि िान्यिा 
यिपरीि आचरर् गनय नहनु;े 

(च) िेिसििापको क्रििा पिहरुिँग िम्िानिनक, िर्भािपूर्य र िबै पिप्रसि 
ििान व्यिहार कायि गने; 

(छन) िेिसििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरेको यिषयिस्िकुो गोपनीयिा कायि 
राख्न;े िथा 

(ि) िेिसििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि िा िस्ि ुप्रयक्रया 
िम्पन्न भएपसछन िा सनि प्रयक्रयाबाट अिग भएपसछन िम्बजन्िि पििाइय िरुजिि 
यफिाय गने । 

  (२) िसिसििे कुनै िेिसििापकिायिे उपर्फा (१) बिोजििको आचरर् पािना नगरेको उिरुी 
परी िा िो यिषयिा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी छनानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्जखए त्यस्िो 
िेिसििापकिायिाइय िेिसििापकिायको िूचीबाट हटाउनछेन । 

६८. सिखि ियारी र सििापत्राः (१) िेिसििापकिायिे पिहरुिँगको छनिफि पश्चाि िेिसििापको 
िासग र्िैु पि िहिि भएकोिा सििापत्र गराइय िहिसि भएको यिषयिस्ि ुबिोजििको सििापत्रको 
सिखि ियार गरर िसिसि ििि पठाउनपुनेछन । 

   

६९. िेिसििाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारिाहीाः (१) िेिसििापकिायिे पिहरु बीचिा िेिसििाप 
हनु निकेिा िो व्यहोरा खिुाइय प्रसििेर्न ियार गरी यििार्का िबै कागिाि ियहि िसिसििा यफिाय 
पठाउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाय िेिसििापकिायिे पिहरुिाइय िसिसि ििि हािीर हनु िान े
बयढिा िाि दर्नको म्यार् िोयक पठाउन ुपनेछन । 

७०. िेिसििाप नभएको उिरुीिा सनर्यय गनुयपनेाः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यिबार्िा 
िसिसििे िेिसििापको िासग पठाएको उिरुीिा पिहरुबीच िेिसििाप हनु नियक िेिसििापकिायको 
प्रसििेर्न ियहि प्राप्त हनु आएिा कानून बिोजिि कारिाही गरी सनर्यय गनुयपछनय ।  

  (२) उपर्फा (१) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन रे्हाय बिोजििको उिरुीिा असिकारिेत्र 
ग्रहर् गने िम्बजन्िि अर्ािि िा सनकायिा उिरुी गनय िान ुभसन िनुाइय पठाइयदर्नपुछनयाः- 
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(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको यििार्िा; 
िथा 

(ख) कुनै अर्ािि िा सनकायबाट िेिसििापको िासग प्रयेषि भएको 
यििार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोजििको यििार्िा िम्बजन्िि अर्ािि िा सनकायिा पठाउँर्ा 
हाजिर हनु िान ेिारेख िोकी पठाउन ेिथा सिसिि ििेि नक्कि खिा गरी असभिेख राजख िक्कि सिसिि 
िम्बजन्िि अर्ािि िा सनकायिा पठाउनपुनेछन । 

७१.  िेिसििाप र्स्िरुाः िेिसििापिा िान ेयििार्को हकिा िेिसििापकिायिे पिहरुिे िहिसििा 
दर्न िञु्जर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्िरु िाग्नछैेनन । िर पिहरूको िहिसििा िेिसििापकिायिे 
पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- सिन पाउनेछनन ।  

७२.  ििरु्ाय स्िरिा हनु े िािरु्ाययक िेिसििाप प्रिियन गनय कियचारी िोक्न िक्नाेः (१)िसिसििे 
स्थानीय स्िरिा िेिसििाप प्रिध्र्यन गनयको िासग काययपासिकािा अनरुोि गरेिा कियचारी खटाइय ििरु्ाय 
स्िरिा िेिसििापको प्रिध्र्यनात्िक काययक्रि गनय ियकनेछन । 

(२) ििरु्ाय स्िरिा हनुे िािरु्ाययक िेिसििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनिुारको योग्यिा िथा 
अनभुि नभएका िेिसििापकिायिाट िेिसििाप गराउन िािा पने छैनन । 

(२) िसिसििे ििरु्ायस्िरिा हनुे िािरु्ाययक िेिसििापको कायययिसि िोके ििोजिि हनुेछन । 

 

पररच्छेनर्-९ 

सनर्यय कायायन्ियन िम्बन्िी व्यिस्था  

७३. िजचिाियको जिम्िेिारीाः काययपासिकाको प्रत्यि सनयन्त्रर् र सनरे्शनिा रयह िसिसिको सनर्यय 
कायायन्ियन गने गराउने िम्बन्िी िम्पूर्य काययको रेखरे्ख गने जिम्िेिारी िहन गनुयपनेछन । 

७४. िहयोग गनुयपनेाः (१)गाउँपासिका/नगरपासिका कायायिय िथा िो अन्िगयिका िबै ििा कायायिय 
िथा अन्य कायायियिे यि ऐन िथा प्रचसिि कानून बिोजिि िसिसििे गरेको सनर्यय बिोजिि व्यजि 
िा िंस्था िा अन्य किैिँग अििु गनुयपने िरीिाना िा अन्य रकि अििुउपर गनय िहयोग गनुयपनेछन 
।  

  (२)  यि ऐन िथा प्रचसिि कानून बिोजिि िसिसििे अिूि गनयपने िरीिाना, सबगो िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि अििुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोजििका कायायियहरुिे कुनै 
सिफाररश िा कुनै कायय गररदर्नेछैननन । 
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७५. अििु उपर गनेाः (१) असभिेख प्रशािकिे िसिसिको सनर्यय बिोजिि कुनै पििँग िरीिाना िा 
सबगो िा अन्य कुनै प्रकारको अििु उपर गनुयपने भएिा िो पििे िरीिाना सिनय बझुाउन लयाएिा बजुझ 
िर्रस्याहा गरी िरीिानाको िगि किा गनुयपनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि अििुउपर नभएिा िगि राखी िम्बजन्िि पिको नाि नािेिी िथा 
िरीिाना रकि ििेिको यििरर् गाउँपासिका/नगरपासिकाको कायायियका िाथै िबै ििा कायायियिा 
ििेि असभिेखको िासग पठाउनपुनेछन । 

  (३) िम्बजन्िि कायायियहरुिे उपर्फा (२) बिोजिि िेजख आएिा त्यस्िो पििँग िरीिाना 
रकि अििुउपर गरी असभिेख शाखािा िर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछन । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) िसिसििे यि ऐन बिोजिि गरेको कुनै सनर्यय बिोजिि कुनै पििे राखेको 
र्स्िरु, िा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा भराइय पाउन ेपििे भरी दर्नपुने 
पिको त्यस्िो रकि भराइय दर्नपुने स्रोि खिुाइय अनिूुची-१२ बिोजििको ढाँचािा सनिेर्न दर्नपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि सनिेर्न दरँ्र्ा यथािम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै िहकारी 
िा बचि िंस्थािा रहेको रकि र िो नभएिा सििाि सबक्री गरी अििु उपर गनुयपने अिस्था भएिा 
कुनै अचि िम्पजिको व्यहोरा खिुाइय सनिेर्न दर्नपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजििको सनिेर्निा र्फा ७८ बिोजििको यििरर् खिुाइय सनिेर्न दर्नपुनेछन  

७७. चिन चिाइयदर्नाेः (१) िसिसििे यि ऐन बिोजिि गरेको कुनै सनर्यय बिोजिि कुनै िम्पजि िा 
असिकार िा कुनै यिषयिस्ि ुिा िेिा िा अन्य कुनै यिषयको चिन पाउन ेठहरेको पििे त्यस्िो चिन 
पाउने यिषयको यििरर् खिुाइय असभिेख प्रशािक ििि अनिूुची-१३ को ढाँचािा सनिेर्न दर्नपुनेछन 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि सनिेर्न परेिा असभिेख प्रशािकिे सनर्यय बिोजििको यिषयको 
चिन चिाइयदर्नपुनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्न दरँ्र्ा चिन चिाउन ुपने िम्पजिको र्फा ७८ बिोजििको 
यििरर् खिुाउनपुनेछन । 

७८. िम्पजिको यििरर् खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय िा चिन चिाइ पाउनको िासग सनिेर्न दर्न े
यििार्को पििे सनिेर्निा िम्पजिको यििरर् उलिेख गर्ाय रे्हाय बिोजििको यििरर् खिुाउन ुपनेछनाः- 

  (क) अचि िम्पजिको यििरर् 

(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना िथा चार यकलिा; 
(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफि;;    
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(३) घर रहेको भए घरको ििा िथा किि र िम्भि भएिम्ि िगययफट; 

(४) घर िग्गाको अिजस्थिी आिाि िा औद्योसगक िा व्यापाररक िेत्रिा रहेको 
व्यहोरा; 

(५) कच्ची िा पदक्क ििकिँग िोसिएको व्यहोरा; 
(६) घरिग्गाको स्िासित्ि रहेको व्यजिको नाि थर िाथै स्िासित्ि भन्र्ा फरक 

व्यजिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका िाथै अन्य 
यििरर्; िथा 

(७) घरिा भएको िगापाि िथा खररर्सबयक्र हनु िक्ने न्यूनिि िूलय । 

  (ख) चि िम्पजिको यििरर्ाः 
(१) चि िम्पजि रहेको ठाउँ िथा भोग िा सनयन्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खािािा रहेको नगर् भए खािािािको िाथै बैँक िथा शाखाको नाि; 

(३) चि िम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए िम्भायिि सबयक्र िूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चि िम्पजि भए अिस्था, प्रकृसि िथा बनोटका िाथै प्रत्येकको 

िाइि र िँख्या । 

७९. िम्पजि रोक्का राख्नाेः (१) असभिेख प्रशािकिे र्फा ७५ िा ७६ बिोजिि सनर्यय कायायन्ियनको 
िासग सनिेर्न परेपसछन रे्खाइएको िम्पजिको हकिा आिश्यक पने िसि िेथा रोक्का राख्न ेिम्बन्ििा 
सनर्ययको िासग कायायपासिका ििि पेश गने र काययपासिकाबाट रोक्का राख्न े सनर्यय गरेपछनी सनर्यय 
बिोजिि िेथा रोक्का राख्नको िासग िो िेथा र्िाय रहेको कायायिय िा रजिषे्ट्रशन गने कायायियिा िेजख 
पठाउनपुनेछन । 

  (२) बािी, ब्याि, बहाि िगायिको िम्पजिको हकिा सनिेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न सभत्र 
िम्पजि िायर्ाि गनय िगाइय िायर्ाि गर्ायको िियिा नै आिश्यक पने िसि िम्पजि िा िोबाट प्राप्त 
हनुे बािी, बहाि, ब्याि, िनुाफा आदर् आय सनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नपुछनय र त्यिको भपायइय िम्बजन्िि 
पििाइय दर्नपुछनय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोजििको िम्पजिको हकिा भररभराउको िासग आिश्यक पने 
िसि िम्पजि रोक्का राखी रोक्काको िूचना आिश्यकिाअनिुार िेखा शाखा िा िम्बजन्िि बैँक िा 
िम्बजन्िि सनकायिा िरुुन्ि िेजख पठाउनपुनेछन । 

  (४) िम्पसि रोक्का िम्िजन्ि  आरे्श अनिूुची १४ बिोजिि हनुेछन । 

 
८०. िम्पजि सििाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिसिाः (१) काययपासिकािे यि ऐन बिोजिि भरीभराउ 

गनुयपने सबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै रकि अििुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजिि 
िम्पजिको यििरर् खिुाइय र्खायस्ि परेिा त्यस्िो रकि भरी दर्नपुने व्यजििाइय बझुाउनपुने रकि 
बझुाउन िाि दर्नको म्यार् दर्इय िूचना िारी गनुयपछनय । 
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  (२) उपर्फा (२) बिोजििको म्यार्िा रकि बझुाउन नलयाएिा त्यस्िो भरीदर्नपुने व्यजिको 
भरीपाउने व्यजििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोजििको िम्पजि िायर्ाि गरीलयाउनपुछनय ।   

  (३) र्ण्ि, िरीिाना, िरकारी सबगो िा कुनै अर्ािि िा सनकाय िा गाउँपासिका/नगरपासिका 
िा िसिसिको सनर्ययिे अििु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्िो अििुउपर हनुपुने व्यजििे 
बझुाउन नलयाएिा सनिको िनुिकैु अचि िम्पजि फेिा परेिा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछनय । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन िेथा ििानि िा कुनै प्रकारको नगर् 
िरौट र्ाजखि गरेको हकिा िो िम्पजिबाट खाम्ने िसि रकिको िासग उपर्फा (३) बिोजिि 
गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोजिि िोि कायि भएपसछन उि अचि िम्पजिको सििािको िूचना 
िम्बजन्िि पििाइय दर्इय िियिािारर्को िानकारीको िासग सििाि हनुे सिसि र िम्पजिको यििरर् 
ियहिको िाियिसनक िूचना गाउँपासिका/नगरपासिका, जिलिा प्रशािन कायायिय, जिलिा अर्ािि, जिलिा 
ििन्िय िसिसिको कायायिय िथा कोष िथा िेखा सनयन्त्रकको कायायियिा टाँस्न िगाउनपुनेछन । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजििको िूचनािा िोयकएको दर्निा उि िूचनािा िोयकएको िम्पजि 
पञ्चयकिे िोिबाट िासथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजिि सििाि गनुयपनेछन । 

  (७) सििाि प्रयक्रयािा िम्भि भएिम्ि जिलिा अर्ािि, जिलिा प्रशािन कायायिय िा स्थानीय 
प्रशािन कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय िथा गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्र सभत्र रहेका अन्य 
िरकारी कायायियका प्रसिसनसििाइय रोहिरिा राख्नपुनेछन ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाय उि िम्पजि किैिे पसन सििाि िकार नगरेिा िोयह 
प्रयक्रयाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक सििाि गनुयपनेछन िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पसन किैिे सििाि िकार नगरेिा 
भराइयपाउन ेपि सनिेर्किाइय नै उि िम्पजि पञ्चयकिे िोििा िकार गनय िगाउनपुनेछन । 

  (९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाय सनिेर्किे िम्पजि िकार गनय नचाहेिा पसछन अको िेथा खलुन 
आएका बखि कानून बिोजिि गनेगरी सनिको सनिेर्न िािेिीिा राखी सििाििा चढाइयएको िम्पजि 
फुकुिा गरीदर्नपुछनय ।      

  (१०) यि र्फािा अन्यत्र िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन गाउँपासिका/नगरपासिकाको कुनै 
रकि अििु उपर गने क्रििा सििाि गर्ाय किैिे िकार नगरेिा िसििा िकार हनु्छन त्यसििा नै िो 
िम्पजि सििाि गरी प्राप्त रकि िर्रस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य िम्पजि 
िा प्रयक्रयाबाट अििुउपर गनुयपनेछन ।  

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः (१) असभिेख प्रशािकिे र्फा ७९ बिोजिि िम्पजि िायर्ाि गनुयपर्ाय 
कजम्ििा ििा िजचि स्िरको कियचारी खटाइय त्यस्िो अचि िम्पजिको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट खलुन े
गरी िायर्ाि गनयिगाउनपुनेछन ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोजिि िायर्ाि गने कियचारीिे िायर्ाि गनुयपने िम्पजिको चिनचलिीको 
िूलय कायि गने प्रयोिनिे पञ्चयकिे िोि कायि गरी िचुलुका खिा गरी असभिेख प्रशािक ििि 
प्रसििेर्न ियहि पेश गनुयपनेछन । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चयकिे िोि कायि गर्ाय रे्हाय बिोजििक कुरािाइय आिार सिइय 
कायि गनुयपनेछनाः 

(क)  सनिेर्किे सनिेर्निा खिुाएको िूलय; 

(ख) सनर्ययिा उलिेख भएको भए िो िूलय;    

(ग) पििे ििानि िा कुनै अन्य प्रयोिनको िासग काययपासिका ििि सनिेर्न 
दरँ्र्ा खिुाएको िूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय िूलयाँकन अनिुारको िूलय; 

(ङ) िािपोि कायायियिे कायि गरेको न्यूनिि िूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोिनिे कुनै िरकारी सनकायिे कुनै िूलय कायि गरेको भए 
िो िूलय; 

(छन) पञ्चयकिे िोि कायि गनुयभन्र्ा ित्काि अगािै कुनै खररर्सबयक्र भएको भए 
िो िूलय । 

स्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे िोि” भन्नािे अचि िम्पजि सबयक्र गनुयपर्ाय सबयक्रहनुे न्यनुिि 
िूलयिाइय िम्झनपुछनय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय रे्हाय बिोजििको कुरािाइय ििेि ध्यानिा राख्नपुनेछनाः 
(क) औद्योसगक िा व्यापाररक िा आिाि िेत्र िगायि ििक िञ्जाििँग  िोसिएको 

छन िा छैनन; िथा 
(ख) नगरिेत्रसभत्र पने घरको हकिा घरको िियिान अिस्था िम्बन्ििा प्रायिसिक 

िलुयाँकन प्रसििेर्न । 

८२. खाम्निेसि िात्र सििाि गनुयपनेाः (१) काययपासिकािे र्फा ८० बिोजिि सििाि गर्ाय 
अििुगनुयपने बाँयक खाम्ने िसि िम्पजििात्र सििाि गनुयपनेछन ।       

  (२) िम्पजि सििाि गर्ाय िकार भएको रकि अििुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा िो बयढ 
भएको िसि रकि िम्पजििाि पििाइय यफिाय गरीदर्नपुछनय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजिि रकि यफिाय पाउन ेपि सििाि गर्ायको बखि उपजस्थि नभएको 
भए रकि यफिाय सिन आउनभुनी सनिको नाििा िाि दर्नको िूचना िारी गरीजझकाइय रकि यफिाय 
गनुयपछनय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाय िम्बजन्िि पि रकि यफिायसिन नआएिा उि रकि 
िजञ्चिकोषिा र्ाजखि गरी आम्र्ानीबाँसि िर्रस्याहा गनुयपछनय । 

  (५) असभिेख प्रशािकिे र्फा ८० बिोजिि सििाि गरेको िम्पजि िकार गने पिको नाििा 
िम्पजि र्िाय नाििारीको िासग िम्बजन्िि कायायिय िा सनकायिा पत्राचार गरी सनििाइय िम्पजिको 
चिनपूिी उपिब्ि गराइय आिश्यक परे िो िम्पजिको चिन चिाइयदर्नपुछनय ।  

  (६) यि ऐनिा अन्यत्र िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन र्फा ८० बिोजििको सििाि 
प्रयक्रया अगािी बयढिकेपसछन भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पसन िो रकि नबजुझ िम्पजि सििाि 
गनुयपनेछन । 



खण्ड १, सिस्ने गाउँपासिका, श्रावण ०४ गते २०७५ िाि, िंख्या ८ 

 

33 
 

८३. सििाि उपरको उिरुीाः यि ऐन बिोजिि भएको सििािको प्रयक्रयािा जचि नबझु्ने पििे िनु 
प्रयक्रया उपर जचि नबझेुको हो िो भएको पन्र दर्न सभत्र िसिसि ििि उिरुी पेश गरी भएको आरे्श 
बिोजिि गनुयपनेछन । 

८४. सबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा िागेको खचयाः यि ऐन बिोजिि सबगो भराउँर्ा िा चिनचिाउँर्ा 
िागेको खचय सबगो भरीदर्नपुने िा चिनदर्नपुने िम्बजन्िि पििे व्यहोनुयपनेछन ।    

८५. यथाजस्थसििा राख्नाेः काययपासिकािे यि ऐन बिोजिि चिनचिाइय िाग्न िा सबगो भराइयपाउन 
कुनै िम्पजि रे्खाइय सनिेर्न परेपसछन सबगो भराउने िा चिनचिाउने कायय िम्पन्न नभएिम्िको िासग 
उि िम्पजि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, सबगानय िथा कुनै प्रकारको सनिायर् कायय गरी उि 
िम्पजिको स्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न िम्बजन्िि पिको नाििा आरे्श िारी गरी 
उि िम्पजि यथाजस्थसििा राख्नपुनेछन ।     

८६. सनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) असभिेख प्रशािकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोजिि भएको 
आरे्श यिपररि कुनै िम्पजिको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन आदर् गरेको सनिेर्न परेिा उि 
सनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको नाििा सिन दर्नको म्यार्  िारी गरी सनििाइय हाजिर गराइय िो 
सनिेर्न िसिसि ििि पेश गनुयपनेछन ।     

  (२) िसिसििे उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्न पेश हनु आएिा पििाइय नयाँ उिरुी र्िाय गनय 
निगाइय उि सनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी सनर्यय गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्नको 
व्यहोराबाट सनिेर्न िसिसिको िेत्रासिकार सभत्र नपने यिषयिा परेको रे्जखएिा िसिसििे उि यिषयिा 
िेत्रासिकार ग्रहर् गने अर्ािि िा सनकाय ििि िान िनुाइय दर्नपुनेछन । 

८७. चिनचिाउन ेिूचनााः (१) असभिेख प्रशािकिे िसिसिको सनर्यय बिोजिि चिन चिाइय पाउन 
सनिेर्न परेिा चिन चिाउने सिसि खिुाइय फिानो सिसििा फिानो घर िग्गाको चिन चिाउन 
कियचारी खयटइय आउन ेहुँर्ा िो सिसि अगािै घर िग्गा खासि गरीदर्न ुभसन चिन दर्नपुने पिको 
नाििा िूचना िारी गनुयपनेछन ।    

  (२) चिनदर्नपुने िम्पजि उिरुीको पिबाहेक अन्य किैको भोगचिनिा रहेको भएिा असभिेख 
प्रशािकिे िोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको िूचना िारीगनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजिि िोयकएको सिसििा खयटइयिाँर्ा घरिग्गा खािी गरेको भए िम्बजन्िि 
कियचारीिे चिन चिाइय दर्एको िचुलुका खिागरी िथा घरिग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन 
चिाइय चिन चिाएको िचुलुका खिा गरी प्रसििेर्न िाथ असभिेख शाखािा पेश गनुयपनेछन ।       

पररच्छेनर्-१० 
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यियिि 

८८. नक्कि सनिेर्नाः (१) िसिसि ििि र्िाय रहेको उिरुीको कुनै िरोकारिािा पििे यििार्को 
सिसिििा रहेको कुनै कागिपत्रको नक्कि सिनको िासग सनिेर्न दर्एिा िसिसििे उि पििाइय िो 
कागिको नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछन । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्न दरँ्र्ा िम्बजन्िि पििे उिरुी शाखािा रहेको सिसििको 
नक्कि सिनपुर्ाय उिरुी प्रशािक िथा असभिेख शाखािा रहेको सिसििको नक्कि सिनपुने भएिा असभिेख 
प्रशािक ििि सनिेर्न पेश गनुयपनेछन । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएिा िम्बजन्िि कियचारीिे 
िोयह दर्न र िो भन्र्ा पछनी पेश भएिा िम्भि भएिम्ि िोयह दर्न नभए िोको भोसिपलट नक्कि उपिब्ि 
गराउनेछन । 

  (४) उपर्फा (१) बिोजिि सनिेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उिरुीको िासग फरक फरक सनिेर्न 
दर्नपुनेछन । 

  (५) यििार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बिोजििको सनिेर्न दरँ्र्ा नक्किको ििािा कागिपत्रको 
फोटो जखच्ने अनिुसि िागेिा िो दर्नपुनेछन । 

  (६) नक्कि सनिेर्न दरँ्र्ा अनिूुची-१५ बिोजििको ढाँचािा दर्नपुनेछन । 

८९. नक्कि र्स्िरुाः (१) िम्बजन्िि प्रशािकिे र्फा ८८ बिोजिि नक्कि िा फोटो जखच्नको िासग 
सनिेर्न दर्नेपििँग रे्हाय बिोजििको र्स्िरु सिइय नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछनाः 

(क) नक्किको हकिा िक्कि पानाको प्रसि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको र्रिे; 
(ख) िसिसिको सनर्यय कागिको हकिा प्रसि िक्कि पानाको प्रसि पषृ्ठको रू ५।– रुपैयाँको 

र्रिे; िथा 
(ग) सिखि कागिपत्रको नक्कि नसिइय फोटो जखच्न चाहेिा प्रसि पानाको रू ५।–         

रुपैयाँको र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन प्रचसिि कानून बिोजिि नक्कि र्स्िरु 
निाग्ने पििाइय यि र्फा बिोजििको र्स्िरु िाग्नेछैनन । 

  (३) यि र्फा बिोजिि नक्कि उिार गरी िैिाने पििे नक्कि उिार गर्ाय िागेको खचयको 
व्यिस्था आफै गनुयपनेछन । 
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९०. र्स्िरु उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रिाजर्ि गने िम्बजन्िि प्रशािकिे नक्कि प्रिाजर्ि गर्ाय नक्कि िैिान े
पिको नाि थर िथा उिरुीिा हैसियिका िाथै नक्कि उिार गरेिापि र्ाजखि गरेको र्स्िरु र नक्कि 
पाना ििेि उलिेख गरी नक्कि दर्एको व्यहोरा िनाइय नक्कि प्रिाजर्ि गनुयपनेछन । 

   
९१. र्स्िरु चिुा नभइय नक्कि नदर्इनाेः िम्बजन्िि प्रशािकिे यि ऐन बिोजिि नक्कि िाग्ने पििे 

नक्कि उिार गर्ाय र्फा ८९ बिोजिि िाग्ने र्स्िरु र्ाजखि नगर्ायिम्ि नक्कि दर्नछैेनन र िो नक्किको 
आसिकाररकिा प्रिाजर्ि गनय पाउनेछैनन ।  

९२. प्रचसिि कानून बिोजिि हनुाेः यि ऐनिा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए िापसन उिरुीिँग िम्बजन्िि 
प्रचसिि कानूनिा कुनै कुरा िेजखएको भए िोिा िेजखए िसिको हकिा िोयह बिोजिि हनुेछन । 

 

९३. सनयि बनाउन ेअसिकाराः िसिसििे यि ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िासग आिश्यक सनयि 
बनाउन िक्नछेन । 
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अनिूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) िगँ िम्बजन्िि) 

उिरुीको ढाचँा 

न्याययक िसिसि ििि पेश गरेको 

सनिेर्न-पत्र 

 

.............. जिलिा  ............. .गाउँपासिका /नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
.................................................................................................को छनोरा /छनोरी/श्रीिसि 

िषय  ..................को .................................. ........................... .............सनिेर्क (प्रथि पि)  

यिरुद्ध 

.............. जिलिा  ............. .गाउँपासिका /नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका, ििा नं  ............... ......... .िस्ने 
िषय  ..................को ..................................................................................यिपिी (र्ोस्रो पि)  

यिषयाः िम्िन्ि यिच्छेनर् 

ि सनम्न िुरँ्ाहरुिा िेजखए ििोजिि सनिेर्न गर्यछुन : 

१. ि सनिेर्क र यि यििार्को र्ोस्रो पियिच िंिि २०६९ िाििा िािाजिक परम्परा अनिुार यििाह 
गररएको हो । यििाह भएपश्चाि २ िषयिम्ि अथायि २०७१ िाििम्ि हािीयिच ििुिरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको 
सथयो । हािीबाट २०७१ िाि िेठिा १ छनोराको ििेि िायिन्ि भएको छन । एक आपििा िोग्न े
स्िास्नीयिचको िहिसि र िहकाययिा छनोरा िन्िेपछनी क्रिशाः ििस्या रे्जखरैँ् िान थालयो । २०७१ िािको 
सिहारिा िाइि गएपछनी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकिम्ि 
सिन गए ँ। िर सनििे सििीिँग िेरो िीिन चलन िक्रै्न, ि घर िान िजिन, सििी िे गनुयपछनय गर भसन ठािो 
ििाफ दर्न थासिन । के कारर्िे यस्िो हनु गयो भसन िोध्र्ा अि सिम्रो र िेरो िम्िन्ि छैनन आफुखिुी गर 
र  ििाई िम्पकय  नगर,गरेिा राम्रो हुँरै्न भसन िाक िम्की र त्राि ििेि दर्इन । िािो िियिम्ि िन फकेिा 
र घर आउसिन भसन पखी ििेँ िर आईनन । कररि ३ िषयपछनी अथायि २०७४ िाि भाद्र ियहनािा पनुाः सिन 
गए ँिर यिपिी ििँग िोलरै् निोिी घरसभत्र सछनररन र िािा िेठान पठाईशारीररक आक्रिर् गने िम्िको कायय 
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गरी ििाई िथानाि गासि गिौच गरे । िजुश्कििे ज्यान िोगाई सनराश भएर घर फयकय ए ँ र अि र्ोस्रो 
पिश्रीििी ििँग पनुाः फयकय  आउने र र्ाम्पत्य िीिन ििुिरु हनुे िम्भािना नभएकोिे पाररिाररक यििार् 
सनरुपर्का िासग यो सनिेर्न दर्न आएको छुन ।  

२. यि िसिसिबाट र्ोस्रो पि जझकाई िे िो िझु्नपुछनय िझुी यििार् सनरुपर् गराईपाउँ ।  

३. यि गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिकाबाट िारी भएको स्थानीय न्याययक 
कायययिसिको र्फा ....ििोजिि सनिेर्न र्स्िरु रु ...... , र्ोस्रो पि १ िनािाई म्यार् िूचना र्स्िरु रु ........., पाना 
२ को सनिेर्नको प्रसिसिपी र्स्िरु रु  .............ििेि गरी िम्िा रु ......यिै सनिेर्निाथ र्ाजखि गरेको छुन ।  

४. यो सनिेर्न स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ (२ )अनिुार यिै िसिसिको 
असिकारिेत्रसभत्र पर्यछन ।  

५. यो सनिेर्न हर्म्यार्सभतै्र छन र ि सनिेर्किाई यि यिषयिा सनिेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छन ।  

६. यि यिषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै सनकायिा कुनै प्रकारको सनिेर्न दर्एको छैनन ।  

७. यििा र्ोस्रो पिको िाइिी िफय का र िेरो घर िफय का पररिारका िर्स्यहरु जझकाई थप व्यहोरा िझु्न 
ियकनछेन ।  

८. यििा िेजखएका व्यहोरा दठक िाँचो ित्य हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोजिि िंिाय भोग्न ियार छुन ।  

 

सनिेर्क 

नािाः  ............................. 

इसि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनिूुची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) िगँ िम्बजन्िि) 

उिरुी र्िाय गरेको सनस्िाको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषय:  उिरुी र्िायको सनस्िापत्र िम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने िपाइ  ........................िे  ....................बस्ने  .......................यिरुद्धिा 
 .......................................भनी उिरुी र्िाय गनय लयाएकोिा आिको सिसििा र्िाय गरी र्िाय नं .

 ................कायि भएकोिे यो सनस्िा िारी गररदर्एको छन ।  

 

असिकृि कियचारी 

र्स्िखि:   ........  

सिसि:   ...........  
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अनिूुची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) िगँ िम्बजन्िि) 

िाररख भपायइय 

न्याययक िसिसि  

सिस्न ेगाउँपासिकािा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

िार्ी           प्रसििार्ी 

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

िदु्दा  .................... 

सिसि ........... िा ......................................... काि भएकोिे िोही दर्न ........... बिे यि न्याययक 
िसिसि/कायायियिा उपजस्थि हनुेछुन भनी िही गने ...... 

 

िार्ी ................         प्रसििार्ी ................ 

 

इसि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनिूुची-४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) िगँ िम्बजन्िि) 

िाररख पचाय 

न्याययक िसिसि 

सिस्न ेगाउँपासिका 

बाट िारी भएको िारेखको पचाय 

 

िार्ी        प्रसििार्ी 

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

िदु्दााः ...................... 

 

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

 

फाँटिािाको र्स्िखि  

सिसि ................. 
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अनिूुची-५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) िगँ िम्बजन्िि) 

प्रसििार्को ढाचँा 

सिजखि ििाफको निूना 

न्याययक िसिसि ििि पेश गरेको 

सिजखि ििाफ 

प्रथि पि 

................................जिलिा  ......................गाउँपासिका /नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका ििा 
नं  ...........................िस्ने   ..................को ....................... (नािा िम्बन्ि उलिेख गने ( िषय  .............

को.....................................................................सिजखि ििाफ प्रस्ििुकिाय  

र्ोस्रो पि 

.............. जिलिा ............. .गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका, ििा नं ............... .
िस्ने ...................................................................को छनोरा िषय  .........को 

....................................................................................................यिपिी )सनिेर्क(  

यिषय िम्िन्ि यिच्छेनर् । 

ि सनम्न िुरँ्ाहरुिा िेजखए ििोजिि सनिेर्न गर्यछुन : 

१. ि सिजखि ििाफ प्रस्ििुकिाय र यिपिी सनिेर्कयिच िंिि २०६९ िाििा िािाजिक परम्परा अनिुार 
यििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ िाि िेठिा १ छनोराको ििेि िायिन्ि भएको दठक हो 
। २०७१ िािको सिहारिा िाइि गएपछनी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, 
२ पटकिम्ि सिन आएको िर ि घर नगएको,िैिे यिपिी सनिेर्किाई र्ाम्पत्य िीिन चलन निक्ने भनेको र 
िेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रिर् गने िम्िको कायय गरेकोभसन कपोिकजलपि झठुा र हुँरै् नभएका सनरािार 
व्यहोरा उलिेख गरी यििार् गरेको कुरा उलिेख गनय चाहान्छुन ।  

२. ििाई यिपिी सनिेर्क ििेि सििी गासि गिौच, िर, िाक, िम्की रे्खाई हािपाि गरी घरबाट सनकािा 
गरेपछनी ि िाइिीिा आई ििेकी हुँ । यििाह भएको केही िषयपछनी यिना कारर् ििाथी यिसभन्न यकसििका 
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आरोप िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगायिका कािहरु हुँरै्गए । पररिारका अन्य िर्स्यहरुिे ि 
िाथी घृर्ा गने, िोिचाि नगने िस्िा कायय गरेपसन यिपिीबाट केही ििय ििाई नै ििथयन र िहयोग गरै् 
आएका सथए िर पछनी यिपिी सनिेर्क ििेि उसनहरुिगैँ सििे र ििाई ििरिस्ि गरबाट सनकालने काययिा 
िहभागी भए  । के कुन कारर्िे िा िेरो के गलिीिे यिो गरेका हनु भसन िझु्र्ा िेिािेिा र्ाइिो नलयाएको 
भसन िाइिी पिििेिको  आिोचना गने गरेका सथए । िायर् उसनहरुिाई र्ाइिोकै िोभका कारर् ििाई 
घरबाट सनकािीदर्एका हनुपुर्यछन । िैिे कुनै गलिी नगरेको र यिपिी िोग्नेिँग पूियिि िाया, िद्भाि र िम्िान 
यथािि रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको िम्िन्ि यथािि कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट ििरिस्ि सनकािेपछनी ४ ियहनाको नािािक छनोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्िै ३ 
िषयिम्ि िेखिर, िम्पकय यियहन ििी अयहिे एक्कािी िम्िन्ि यिच्छेनर्को िाग गरी सनिेर्न दर्न ुआफैँ िा आश्चययिनक 
िागेको छन, ित्य िथ्य िजुझ कानून ििोजिि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा ....ििोजिि सिजखि ििाफ 
िापि र्स्िरु रु ......यिै सनिेर्निाथ र्ाजखि गरेको छुन ।  

५. यो सिजखि ििाफ म्यार्सभतै्र सिई ि आफैं  उपजस्थि भएको छुन ।  

६. यि यिषयिा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै सनकायिा कुनै प्रकारको सनिेर्न दर्एको छैनन ।  

७. यििा िेजखएका व्यहोरा दठक िाँचो ित्य हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोजिि िंिाय भोग्न ियार छुन ।  

सनिेर्क 

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

इसि िंिि  .................िाि  .....................ियहना  .............. गिे ....................रोि शभुि ्।  
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अनिूुची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) िगँ िम्बजन्िि) 

  न्याययक िसिसिबाट िारी भएको 

म्यार् िूचना 

.............................................................िस्ने को नाउँिा ......................................  सिस्ने गाउँपासिकाको 
कायाांियबाट िारी भएको १५ )पन्र (दर्ने िूचना  

 

...............................................िस्न े ....................................................................िे िपाईंको यिरुद्ध 
...................................यििार् परेको भसन सनिेर्न र्िाय गरेको हुँर्ा िो को प्रसिसिपी यिै िाथ पठाईएको 
छन १५। अिाः िपाईिे यो म्यार् िझेुको िा ररि पूियक िािेि भएको सिसििे ) पन्र  (दर्न सभत्रिा आफ्नो 

भनाइ ियहि आफैं  िा कानून ििोजििको िारेश िाफय ि यि कायायियिा हाजिर हनु आउनहुोिा । अन्यथा 
कानून ििोजिि हनुे व्यहोरा िानकारी गराईन्छन ।  

 

इसि िम्बि ...................िाि.......................ियहना......................गिे रोि.............शभुि् .........।  
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अनिूुची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) िगँ िम्बजन्िि) 

सनर्ययको ढाचँा  

सिस्ने गाउँपासिकाको  न्याययक िसिसि 

िंयोिक श्री......................................................................................... 

िर्स्य श्री........................................................................................... 

िर्स्य श्री........................................................................................... 

सनर्यय 

िंिि ............... िािको सनिेर्न नं........ 

यिषयाः ििेिीबाट पानी झारेको । 

 

................. जिलिा ................ गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यिरुद्ध 

................. जिलिा ................ गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका ििा 
नं............ ...............................िस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ ििोजिि सनिेर्न र्िाय भई िोही ऐनको र्फा ४६ 
ििोजिि गठन भएको न्याययक िसिसि ििि प्रस्ििु हनु आएको िदु्दाको िंजिप्त िथ्य र सनर्यय यि प्रकार छनाः  

(१) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगरपासिका ििा नं. ....................... नक्िा सिट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरिग्गािा पजश्चि िफय का यक.नं..........का िंसियार यिपिी ...................िे 
घर िनाउँर्ा आफ्नो घरिग्गािा सििानािम्ि आई िोसि िनाएको िर छनि िथा ििेिीको पानी आफ्नो घर 
कम्पाउण्िसभत्र झानेगरी िनाएको हुँर्ा िो ििेिी िन्र् गराइपाउँ भने्न सनिेर्कको सनिेर्न व्यहोरा ।  
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(२) .............. गाउँ/नगर/िहानगर पासिकाबाट प्रचसिि भिन सनिायर् िम्िन्िी िापर्ण्ि ििोजिि इिािि 
प्राप्त गरी भिनको नक्िा ििेि स्िीकृि गराई िो नक्िा ििोजिि भिन सनिायर् गरेको हुँ । यिपिी सनिेर्किे 
भने ििोजिि आफ्नो घरको छनि िथा ििेिीको पानी सनिको घर कम्पाउण्िसभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरिग्गािा 
झाने गरेको हुँर्ा झठुा सनिेर्न खारेि गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको सिजखि ििाफ ।  

(३) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगर पासिकाबाट स्थिगि सनररिर् िथा ििेंिर् गनय गएका 
प्रायिसिक टोसििे स्थिगि सनररिर् गरी सिसि.........िा पेश गरेको स्केच ियहिको प्रसििेर्नबाट प्रत्यथीको 
घरिफय बाट छनि िथा ििेिीको पानी खस्र्ा सनिेर्कको घर कम्पाउण्िसभत्र पने गरेको रे्जखन्छन भने्न व्यहोरा 
उलिेजखि भएको  ।  

(४) यििार्का र्िैु पििाई िेिसििाप गराउन े प्रयोिनका िासग.......................... 
गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगर/िहानगरपासिक ििा नं........,................. िा रहेको िेिसििाप केन्द्रिा 
पठाउँर्ा िेिसििाप हनु निकी फयकय  आएको ।  

सनर्यय 

र्िैु पििाई िनुिुाईको िासग आि पेशी िोयकएकोिा यििार्का िम्िजन्िि पिहरु स्ियिं िथा सनिहरुबाट 
सनयिु गरेका कानून व्यििायीहरु ििेिको भनाई िनुी पनुाः सििापत्र गनुयहोि भसन िम्झाउँर्ा िझुाउँर्ा पसन 
सििापत्र गनय िञु्जर नगनुय भएकोिे फाइििा िंिग्न प्रिार् कागिहरुको ििेि िूलयाङ्कन गरी स्थानीय िरकार 
िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) ििोजििसनर्यय दर्नपुने हनु आई सनर्ययिफय  यिचार गर्ाय सनिेर्कको यक. 
नं....को पजश्चििफय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा िोसिएर रहेकोिा यििार् रे्जखएन । सनिेर्कको भनाई 
अनिुार आफ्नो घर कम्पाउण्िसभत्र प्रत्यथीको छनि िथा ििेिीको पानी झारेको हो होइन भसन स्थिगि रुपिै 
िाँचिझु गरी प्रायिसिक प्रसििेर्न पेश गनय कायायियबाट खयट गएका प्रायिसिक कियचारीिे सिसि.............िा 
पेश गरेको स्केच ियहिको प्रायिसिक प्रसििेर्न ििेिबाट सनिेर्कको िाग र्ािी ििोजिि आफ्नो घर 
कम्पाउण्िसभत्र प्रत्यथीको छनि िथा ििेिीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छन । प्रत्यथीिे यि 
कायायियबाट पाररि गरेको नक्िािा ििेि छनि िथा ििेिीको पानी आफ्नै घरिग्गािा झाने भसन रे्खाईएको 
र सनिेर्कको घर कम्पाउण्िसभत्र पानी झानय पाउनपुछनय भसन प्रत्यथीिे र्ािी यिरोि गनय ििेि निकेको र प्रचसिि 
कानून र प्रचिनबाट ििेि अकायको घर कम्पाउण्िसभत्र आफ्नो छनि िथा ििेिीको पानी झानय पाउने नरे्जखएको 
हुँर्ा सनिेर्कको िाग ििोजिि प्रत्यथीिे आफ्नो छनि िथा ििेिीबाट आफ्नै घर िग्गािा पानी झाने प्रिन्ि 
गनुयपने रे्जखन्छन । सनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झानय नपाउने ठहछनय  । िो ठहनायिे िपजशि बिोजिि 
गनुय ।  

िपजशि 
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१. िरोकारिािािे नक्कि िाग गनय आएिा सनयिानिुार र्स्िरु सिई नक्कि दर्न ु।  

२. यो सनर्ययिा जचि निझेु ३५ दर्नसभत्र ..............जिलिा अर्ािििा पनुरािेर्न गनय िान ुभसन 
 प्रत्यथीिाई िनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्सभत्र पनुरािेर्न नपरेिा कानून ििोजिि सनर्यय कायायन्ियन गनुय/गराउन ु।  

इसि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अनिूुची-८ 

(र्फा ४८ को िगँ िम्बजन्िि) 

अन्िररि िंरिर्ात्िक आरे्शको निूना 
 

सिस्ने गाउँपासिकाको न्यासयक िसिसि 

िंयोजक श्री......................................................................................... 
िदस्य श्री........................................................................................... 
िदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

िंवि ............................ िािको सिवेदि िं........ 
सवषयः  सपसिििाई उपचार गराउि ेिम्वन्धिा । 

................. सजल्िा ................ गाउँपासिका/िगरपासिका/उपिहािगरपासिका/िहािगरपासिका विा िं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथि पक्ष 

सवरुद्ध 

................. सजल्िा ................ गाउँपासिका/िगरपासिका/उपिहािगरपासिका/िहािगरपासिका विा िं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो पक्ष 

यििा सिवेदकको िाग विोसजि ..........................सजल्िा विा िं................................ वस्ने ...............को िासि 
..........................को छोरा/छोरी वषष ................ को ................िे आफुिाई अिाध्य रोग िासग सियसिि रुपिा 

हप्ताको २ पटक िगृौिा िायिोसिि गिष सचककत्िकिे सशफाररि गरेकोिा एकाघरका छोरा वषष .................. को 
...........................िे सियसिि रुपिा िायिोसिि गिष अटेर गरेको, घरर घरर रुप यँा िभएको वहािा गिे गरेको, कसहिे 
कसहिे कायाषियको कािको व्यस्ििाि ेफुिषद िसििेको आकद कारण जिाई आफुिे सियसिि प्राप्त गिुषपिे स्वाथ्य िेवा प्राप्त 

गिष ििकेको हदँा आफ्िो जीवि झिझि खिरायुक्त वन्द  गएको भसि अस्पिािको सचककत्िकको पुजाष र सशफाररि िसहि 

पेश हि आएको सिवेदि उपर प्रारसम्भक रुपिा जाँचवुझ गदाष व्यहोरा ििासिव देसखएको हदँा हाििाई सिवेदकको िासग 

सचककत्िकिे सशफाररि गरे विोसजि हरेक हप्ता २ पटक िायिोसिि गिुष गराउि ुिथा सिजको स्वाथ्य िाभका िासग 
आवश्यक अन्य प्रवन्ध ििेि सििाउिु भसि स्थािीय िरकार िंचािि ऐि २०७४ को दफा ४९(८) विोसजि सवपक्षी 
........................को िाििा यो अन्िररि िंरक्षणात्िक आदशे जारी गररकदएका छौं । यो आदेश सिसिि िािेि राखी 

सवपक्षीिाई िेखी  पठाईकदि ु। यो आदशे अिुिार उपचार भएको जािकारी प्राप्त गरी सिसिि िािेि राख्न ुर सियिािुिार 

पेश गिुष ।  

 

ईसि िंवि ................... िाि ..........िसहिा....गिे रोज..शुभि् । 
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अििुचूी-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) िगँ िम्बसन्धि) 

सििापत्रको िासग सिवदेिको ढाचँा 

सिस्ने गाउँपासिका न्याययक िसिसिििि पेश गरेको सििापत्रको िंयिु सनिेर्नपत्र 

.............. जिलिा............ .गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका ििा नं ......... .
 ...............िस्ने .................................................................................................को 

छनोरा/छनोरी/श्रीिसि  

िषय  ..................को ...............................................................................सनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

.............. जिलिा  ............. .गाउँपासिका /नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका, ििा नं .
 ............... .........िस्ने िषय  ..................को ............................................सिजखि ििाफकिाृृ 

)र्ोस्रो पि(  

यिषयाः िम्िन्ि यिच्छेनर् । 

हािी सनिेर्क  सनम्न सिजखि सनिेर्न गर्यछनौाः  

१. हािीयिच िंिि २०६९ िाििा िािाजिक परम्परा अनिुार यििाह गररएकोिा कररि  २ िषयिम्ि  
ििुिरु र्ाम्पत्य िीिन रहेको सथयो । हािीबाट २०७१ िाि िेठिा १ छनोराको ििेि िायिन्ि भएको,   
िोयह िषय २०७१ िािको सिहारिा िाइि गएपछनी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि 
गरेको, सिन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको भसन सनिेर्कको सनिेर्न परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइिो नलयाएको सनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी ििरिस्ि घरबाट सनकािा 
गरेको हो । आफु खशुीिे िाइि गई ििेको होइन अझपसन िोग्नेप्रसि आफ्नो यथािि िाया, िद्भाि र 
िम्िान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको िम्िन्ि यथािि कायि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको सिजखि ििाफ रहेको  
।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीिषय िोग्ने स्िास्नी छुनयटएर िस्यौं, हािीबाट एक िन्िानको िायिन्ि 
ििेिभैिकेको छन । घरिा िािान्य घरायिी यिषयिे िनिटुाि भई िोग्न ेस्िास्नी अिग अिग ििेकोिा 

 .....................गाउँपासिका नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिकाको न्याययक िसिसि िाफय ि 
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ििा नं  ................. .अन्िगयिको  ............................िेिसििाप केन्द्रिा िेिसििापकिाय 
.................को पहििा ए क आपििा छनिफि गरी सििी आएको व्यहोरा यो छन की यिगििा िे िस्िा 

यिषयिा अििझर्ारी िथा िेिेि भएको भएिापनी हािीयिच एक अकायप्रसि यिश्वाि, िर्भाि र प्रिे कायिै 
रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको िम्िन्ि यिच्छेनर् गरी पाउँ भने्न सनिेर्न र्ािी छनोसि पनुाः ििुिरु िम्िन्िका िाथ 
र्ाम्पत्य िीिनिाई व्यिजस्थि ढंगिे अगासि िढाउन ेछनौं । सनिेर्कको घरिा ित्काि िोग्ने स्िास्नी सिसि 
िस्ने िािािरर् नहनुे भएकोिे छुनिै ठाउिा िेरा सिई िस्न हािी र्िैु पि िहिि भएकािे स्थानीय िरकार 
िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (ििोजिि यो सििापत्रको िंयिु सनिेर्न पेश गरेका  छनौं , िेजखए 
ििोजिि सििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपासिका /नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका स्थानीय न्याययक 
कायययििी ििोजिि यो सििापत्रको िंयिु सनिेर्न र्स्िरु बापि रु ...........यिैिाथ िंिग्न छन ।  

५. यििा िेजखएका व्यहोरा दठक िाँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून ििोजिि िहुँिा िझुाउँिा ।  

सनिेर्कहरु 

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

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

 

इसि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्।  
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अििुचूी-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) िगँ िम्बसन्धि) 

सििापत्रको ढाचँा 

  

सिस्ने गाउँपासिका न्यासयक िसिसिििक्ष पेश गरेको सििापत्रको िंयुक्त सिवेदिपत्र 

.............. सजल्िा  ............. .गाउँपासिका /िगरपासिका/उपिहािगरपासिका/िहािगरपासिका, विा िं  ............... ......... .वस्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीिसि  

वषष  ..................को ...............................................................................सिवेदक (प्रथि पक्ष)  

सवरुद्ध 

.............. सजल्िा  ............. .गाउँपासिका /िगरपासिका/उपिहािगरपासिका/िहािगरपासिका, विा ि ं

सिसखि जवाफकिाष........................को .......................वस्ने वषष........................ )दोस्रो पक्ष( 

सवषयः िम्वन्ध सवच्छेद । 

हािी सिवेदक  सिम्न सिसखि सिवेदि गदषछौं : 

१. हािीसवच िंवि २०६९ िाििा िािासजक परम्परा अिुिार सववाह गररएकोिा कररव  २ वषषिम्ि  िुिधुर 

दाम्पत्य जीवि रहकेो सथयो । हािीबाट २०७१ िाि जेठिा १ छोराको ििेि जायजन्ि भएको,   िोसह वषष २०७१ िािको 

सिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरेको, सिि गएको िर उल्ट  कुटसपट गरी 

पठाएको भसि सिवेदकको सिवेदि परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो िल्याएको सिउँबाट घरिा हिेा गरेको, अपिाि गरी जवरजस्ि घरबाट सिकािा गरेको हो । आफु 

खुशीिे िाइि गई विेको होइि अझपसि िोग्नेप्रसि आफ्िो यथावि िाया, िद्भाव र िम्िाि रहकेोिे िोग्न ेस्वास्नीको िम्वन्ध 

यथावि कायि गराईपाउँ भन्न ेप्रत्यथीको सिसखि जवाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीवषष िोग्न ेस्वास्नी छुरटएर वस्यौं, हािीबाट एक िन्िािको जायजन्ि ििेिभ िकेको छ 

। घरिा िािान्य घरायिी सवषयिे िििुटाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग विेकोिा  .....................

गाउँपासिका/िगरपासिका/उपिहािगरपासिका/िहािगरपासिकाको न्यासयक िसिसि िाफष ि विा िं  ................. .अन्िगषिको 

 ............................िेिसििाप केन्रिा िेिसििापकिाष .................िा एक आपििा छिफि गरी सििी आएको को पहि

व्यहोरा यो छ की सवगििा जे जस्िा सवषयिा अििझदारी िथा वेिेि भएको भएिापिी हािीसवच एक अकाषप्रसि सवश्वाि, 

िदभाव र प्रेि कायि  रहकेोिे िोग्ने स्वास्नीको िम्वन्ध सवच्छेद गरी पाउँ भन्ने सिवेदि दावी छोसि पुिः िुिधरु िम्वन्धका 

िाथ दाम्पत्य जीवििाई व्यवसस्थि ढंगि ेअगासि वढाउि ेछौं । सिवेदकको घरिा ित्काि िोग्न ेस्वास्नी सिसि वस्न ेवािावरण 

िहि ेभएकोि ेछुट्ट  ठाउिा िेरा सिई वस्न हािी दवु  पक्ष िहिि भएकाि ेस्थािीय िरकार िंचािि ऐि २०७४ को दफा 

४७ (२ )रेका छौंविोसजि यो सििापत्रको िंयुक्त सिवेदि पेश ग , िेसखए विोसजि सििापत्र गरी पाउँ ।  
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४. ..................गाउँपासिका /िगरपासिका/उपिहािगरपासिका/िहािगरपासिक स्थािीय न्यासयक कायषसवधी विोसजि 

यो सििापत्रको िंयुक्त सिवेदि दस्िुर बापि रु ...........यि िाथ िंिग्न छ ।  

५. यििा िेसखएका व्यहोरा रठक िाँचो  हि,् झुठा ठहरे काििू विोसजि िहिँा वुझाउँिा ।  

सिवेदकहरु 

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

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

 

इसि िंिि ्............. िाि...................ियहना......................गिे.....................रोि शभुि ्। 
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अििुचूी-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) िगँ िम्बसन्धि) 

ििेसििापकिाषिा िचूीकृि हि ेसिवदेि ढाचँा 

न्याययक िसिसि 

सिस्ने गाउँपासिका ििि पेश गरेको सनिेर्न 

 

यिषयाः िेिसििापकिायिा िूचीकृि हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ििु यिषयिा िपसिििा उलिेजखि कागिािहरुको प्रसिसिपी िाथै राखी ............  
गाउँपासिका/नगरपासिकाको न्याययक िसिसि अन्िगयिका ............ िेिसििाप केन्द्रिा िूचीकृि भई िेिसििाप 
गराउन अनिुिी पाउँ भनी सनिेर्न गर्यछुन ।  

िपसिि  

१) नागररकिा प्रिार्पत्रको छनाँयाकपी,  

२) स्नािक िहिम्ि उसिर्य गरेको शैजिक प्रिार्पत्रको छनाँयाकपी, 

३) िेिसििापकिायको िासिि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छनायाँकपी, 

४) िेिसििाप िम्बन्िी अनभुि र 

५) व्यजिगि यििरर् (Bio- data) 

                                                         सनिेर्क 

नाि थराः .......... 

र्स्िखिाः ........... 

सिसिाः ............. 

 

 

फोटो 
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अििुचूी-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) िगँ िम्बसन्धि) 

सिस्ने गाउँपासिकाको न्याययक िसिसि ििि पेश गरेको  

भररभराउको सनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः भररभराई पाउँ भने्न िारे । 

......िस्ने................................सनिेर्क ÷िार्ी÷प्रसििार्ी 

यिरुद्ध 

.......िस्ने.............यिपिी ÷िार्ी÷प्रसििार्ी 

िदु्धा 

ि सनिेर्क सनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु िाथै राखी सनम्न व्यहोरा सनिेर्न गर्यछुन । 

१  .उपरोि यिप िी िंगको उलिेजखि िदु्धा यि गाउँपासिका÷नगरपासिकाको न्याययक िसिसिको 
सिसि ..............को सनर्यय बिोजिि िैिे यि कायायियिा राखेको र्स्िरु ÷रकि सिसि ..............को 

श्री...................जिलिा अर्ाििको फैििा बिोजिि िैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँर्ा उि रकि  
भरी भराई पाउन यो सनिेर्न पेश गरेको छुन । 

२  .िैिे यि कायायियिा िम्िा गरेको र्स्िरु ÷रकिको भरपाई÷रसिर्÷भौचरको िक्किै प्रसि र िम्िानीि 
श्री .......................जिलिा अर्ाििको अजन्िि फैििाको छनायाकपी यिै िाथ िंिग्न छन ।  

३  .यििा िेजखएको व्यहोरा दठक हो , झठुा ठहरे िहुँिा बझुाउिा । 

सनिेर्क 

सनि.............. 

ईसि िंिि ..................िाि...................ियहना.............गिे........रोि शभुि ्।  
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अििुचूी-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) िगँ िम्बसन्धि) 

चिन चिाउने सनिेर्न 

सिस्ने गाउँपासिकािा पेश गरेको 
सनिेर्न पत्र 

यिषयाः चिन चिाई पाउँ भने्न िारे । 

.......िस्ने.....................सनिेर्क ÷िार्ी÷प्रसििार्ी 
यिरुद्ध 

.......िस्ने..................यिपिी ÷िार्ी÷प्रसििार्ी 
िदु्धा 

ि सनिेर्क सनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िरु िाथै राखी सनम्न व्यहोरा सनिेर्न गर्यछुन । 

१  .उपरोि यिपिीिंगको उलिेख जृि िदु्धा यि गाउँपासिका÷नगरपासिकाको न्याययक िसिसिबाट 
सिसि ........िा सनर्यय भई उि घर िग्गा )िा िनु िम्पजि भोग गनय पाउन ेगरी सनर्यय भएको छन िो 

िम्पजि िा िस्ि ुउलिेख गने (िेरो हक भोग र स्िासित्िको हनुे ठहर भएकोिा श्री ......जिलिा अर्ािििा 
यिपिीिे पृनुराििोकन गरेकोिा िम्िानीि अर्ाििबाट ििेि सिसि  ..............िा सनर्यय हुरँ्ा न्याययक 
िसिसिकै सनर्ययिाई िर्र गरी िेरै हक भोग कायि गरेको हुँर्ा िो िेरो हक भोगको कायि भएको 
िम्पजि रहेको हुँर्ा जशघ्रासिजशघ्र ििाई उि िम्पजि चिन चिाई पाउन यो सनिेर्न पेश गरेको छुन । 

२  .र्न िाथ रे्हायका कागिािहरु िंिग्न गरेको छुन ।यिै सनिे  

 क  .न्याययक िसिसििे सिसि............िा गरेको सनर्ययको छनाँयाँकपी  

 ख  .श्री...........जिलिा अर्ािििे गरेको सिसि.............को िर्र फैििाको छनाँयाँकपी  

 ग  .यि यििार् िम्िद्ध सिसिि यिै कायायियिा रहेको छन ।  

 घ  .होरा दठक िाँचो छनिेजखएको व्य , झठुा ठहरे कानून बिोजिि िहुिँा बझुाउँिा । 

सनिेर्क 

सनि............... 
ईसि िंिि ..................िाि...................ियहना.............गिे........रोि शभुि ्।  
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अनिूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) िगँ िम्बजन्िि) 

िम्पसि रोक्काको अदेश 

सिस्ने गाउँपासिकाको न्यासयक िसिसि 

िंयोजक श्री......................................................................................... 

िदस्य श्री........................................................................................... 

िदस्य श्री ...........................................................................................  

आदेश 

िंवि  .................िािको सिवेदि िं........  

सवषयः िम्पसि हस्िान्िरण रोक्का 

.............. जिलिा  ............. .गाउँपासिक /नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका, ििा नं ......... .
 ...............िस्ने .................................................................................................को 

छनोरा/छनोरी/श्रीिसििषय  ..................को .........................................................सनिेर्क )प्रथि पि(  

यिरुद्ध 

......जिलिा...........गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका, ििा नं....यिपिी (र्ोश्रो 
पि)..........िस्न.े...िषय.....को यििा सनिेर्कको िाग बिोजिि......जिलिा........ 
......गाउँपासिका/नगरपासिका/उपिहानगरपासिका/िहानगरपासिका, ििा नं.... िे.फ.........यक.नं........ िग्गािा 
बनेको.........को नाििा रहेको अिण्िाको..................िगययफटको चार िलिे घर र सिग िगापाि ििेि 
यिपिी....िम्पजि सनि यिपिीबाट अन्य अंजशयारहरुको िन्िरुी यिना हक हस्िान्िरर् हनु िक्ने आशंका गरी 
सनिेर्किे दर्एको सनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा िाँचिझु गर्ाय व्यहोरा िनासिि रे्जखएको हुँर्ा हाििाई प्रत्यिी 
को नाििा रहेको उजलिजखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय सिफाररि नदर्न ििािाई र अको आरे्श 
नभएिम्िका िासग उि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनुय/गनय नदर्न ुभनी िािपोि कायायियको नाििा ििेि 
स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजिि यो रोक्काको आरे्श िारी गररदर्एका छनौं । 
यो आरे्श सिसिि िािेि राखी िम्िजन्िि कायायियहरुिा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनिुार रोक्का भएको िानकारी 
प्राप्त गरी सिसिि िािेि राख्न ुर सनयिानिुार पेश गनुय । 

ईसि िंिि................िाि.............िायहना...........गिे‘..........रोि शभुि ्। 
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अििुचूी-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) िगँ िम्बसन्धि) 

िक्किको िासग सिवदेि 

न्याययक िसिसि  

सिस्न ेगाउँपासिकािा पेश गरेको सनिेर्न पत्र 

यिषयाः नक्कि पाउँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... सनिेर्क/िार्ी/प्रसििार्ी 

यिरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यिपिी/िार्ी/प्रसििार्ी 

िदु्दााः .................................. 

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

ि सनिेर्क सनिेर्न र्स्िरु िापि रु. १०।– िाथै राखी सनम्न व्यहोरा सनिेर्न गर्यछुनाः 

(१) उपरोि यिपिीिँगको उलिेजखि िदु्दािा अध्ययनको िासग रे्हायका कागिािहरु आिश्यक परेको हुँर्ा प्रिाजर्ि 
प्रसिसिपी पाउँ भनी यो सनिेर्न िाथ उपजस्थि भएको छुन । अिाः नक्किको प्रिाजर्ि प्रसिसिपी पाउँ ।  

रे्हाय  

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

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

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

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

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

२) िेजखएको व्यहोरा दठक िाँचो छन, झिुा ठहरे कानून बिोजिि िहुँिा बझुाउँिा ।  

सनिेर्क 

सनि .......................... 

 इसि िम्िि ्......... िाि .... ियहना .... गिे रोि ्... शभुि ्................ 

 
 
 



खण्ड १, सिस्ने गाउँपासिका, श्रावण ०४ गते २०७५ िाि, िंख्या ८ 

 

57 
 

Kf|df0fLs/0f ldltM @)&%.)(.!$  

   cf1fn], 

ladnf /f]sf >]i7 

 k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 


