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भाग १
कचनकवल गाउँपाललका

गाउँ कायापाललकाको कायाालय
्थानीय सरकार सच
ं ालन नन
२०७४ को र्फा १०२ को उपर्फा (१) बनिोलजिको कचनकवल गाउँपाललकाको गाउँसभाले ्वीकृि गरी जारी
गरेको िल लेलिए बनिोलजिको नन सवासाकारणको जानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ |

संवि् २०७* को कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा
नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८
कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८
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कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका
स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८
गाउँ सभाबाट पारित मिमत- २०७८।०३।@&
िाजपत्रिा प्रकामित मिमत- २०७८।०४।०१

प्रस्तावनााः
कचनकवल गाउँपाललकाको न्याययक सलिलतले प्रचललत कानून बिोजिि उिूरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा
अपनाउनुपने कायायवलि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारर्जशाता कायि गरी कानूनको शासन तथा न्यायप्रलतको
िनयवश्वास कायि राखीरहनको लालग प्रचलनिा रहे को सं घीय कानूनिा भए र्े जख बाहे क थप कानूनी व्यवस्था
गना वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं यविानको िारा २२१ को उपिारा (१)र स्थानीय सरकार सं चालन ऐन,२०७४ को र्फा

१०२ बिोजिि कचनकवल गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे र् -१
प्रारजभभक

१. संजिप्त नाि र प्रारभभाः (१) यस ऐनको नाि “ कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सलिलत (कायायवलि
सभबन्िी) ऐन, २०७८” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारभभ हुनेछ।

२. पररभाषााःयवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा;
(क) æउिूरी” भन्नाले सलिलतसिि परे को उिूरीबाट शुरु भएको प्रचललत कानून बिोजिि सलिलतले
कारवाही र यकनारा गने उिूरीसभझनुपछा।सो शव्र्ले न्याययक सलिलतद्वारा स्थापना गरे को
िेललिलाप केन्रिा र्ताा भएको उिूरी सिेत सभझनु पछा।

(ख) “खाभने”भन्नाले तोयकएको सभपजिको िूल्याङ्कन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सभझनुपछा।

(ग) “चलन चलाईदर्ने” भन्नाले लनर्ाय पश्चात हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजालाई कुन वस्तु
वा सभपजि भोग गना दर्ने कायालाई सभझनुपछा।

(घ) “ििानत”भन्नाले कुन व्यजा वा सभपजिलाई न्याययक सलिलतले चाहे को वखतिाउपजस्थत
वा हाजिर गराउन ललएको जिभिा वाउिरर्ाययत्वलाई सभझनुपछा।
(ङ) "तािेली” भन्नाले न्याययक सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रका यववार्हरुिा सभवजन्ित पिलाई
वुझाईने भयार्, सुचना, आर्े श, पूिी वा िानकारी पत्र ररतपूवक
ा वुझाउने कायालाईसभझनुपछा।
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(च) "तायर्ात” भन्नाले सभपजिको यववरर् वा गन्ती गरे को सं ख्या िलनने व्यहोरा वा सभपजिको
फाँटवारी वा लगतलाई सभझनुपछा।
(छ) “तोयकएको” वा “तोयकए बिोजिि” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको लनयििा तोयकए बिोजिि
सभझनुपछा।

(ि) “र्रपीठ”भन्नाले न्याययक सलिलतसिि पेश हुन आएका कुन कागिपत्रको सभबन्ििा ररत
नपुगे वा कानूनले र्ताा नहुने वा नलाग्ने भएिा त्यसको पछालिपयि सोको कारर् र अवस्था
िनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीले ले जखदर्ने लनर्े शन वा व्यहोरालाई सभझनुपछा ।

(झ) “नािेसी”भन्नाले कुन व्यजाको नाि, थर र वतन सिेतको यवस्तृत यववरर् खुलाइएको
व्यहोरालाई सभझनुपछा।

(ञ) “नाललश” भन्नाले कुन यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोजिि दर्एको उिूरी, लनवेर्न वा यफरार्
सभझनुपछा।
(ट) “लनर्ाय यकताब” भन्नाले सलिलतले उिूरीिा गरे को लनर्ायको अलभलेख राख्नको लालग खिा
गरे को उिूरीिा लनर्ाय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार तथा कारर्को सं जिप्त उल्ले ख
भएको यकताब सभझनुपछा।

(ठ) “पन्चकृलत िोल”भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सभपजिको स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन िूल्याङ्कन
गरी यवक्री यवतरर् हुनसक्ने उजचत ठहराएर लनजश्चत गरे को िुल्यलाईसभझनुपछा।
(ि) “पेशी” भन्नाले न्याययक सलिलतसिि लनर्ायाथा पेश हुने यववार्हरुिा पिहरुलाई उपजस्थत
ु ाइ गने कािलाई सभझनुपछा।
गराइ सुनव

(ढ) “प्रलतबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिूरी र्ताा गर्ाछ सो व्यजा वा सं स्था सभझनुपछा।

(र्) “वकपत्र”भन्नाले यववार् सभबन्ििा िानकार भई सािीको रुपिा व्या गरे का कुरा ले जखने
वा लेजखएको कागिलाई सभझनुपछा।

(त) “बन्र् ईिलास”भन्नाले न्याययक सलिलत अन्तगात लनरुपर् हुने यववार्हरु ि्येगो्य प्रकृलतको
यववार् भएको र सभवद्ध पिहरूयवच गोपलनयता कायि गना आवश्यक र्े जखएिा सभवद्ध
ु ाई किलाई सभझनुपछा।
पिहरु िात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ि गरीएको सुनव

(थ) “बार्ी” भन्नाले कस उपर सलिलतसििउिूरी र्ताा गने व्यजा वा सं स्था सभझनुपछा।
(र्) “िूल्तवी”भन्नाले न्याययक सलिलत अन्तगात यवचारािीन िुद्दा अन्य अड्डा अर्ालतिा सिेत
यवचारालिन भईरहे को अवस्थािा न्याययक सलिलतले लनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारालिन िुद्दािा

प्रभायवत हुने र्े जखएिा प्रभाव पाने िुद्दाको फसला नभएसभि प्रभायवत हुने िुद्दा स्थलगत
गनेकायालाई सभझनुपछा।
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(ि) “लगापात”भन्नाले घरिग्गा र त्यससँग अन्तरलनयहत टहरा,बोट यवरुवा,खुल्ला िलिन र
त्यसिा रहेका सबखाले सं रचना वा चचे को िग्गा,छे उछाउ,सेरोफेरो र

सभपूर् ा

अवयवलाई सभझनुपछा।

(न) “सर्रस्याहा”भन्नाले िरौटीिा रहे को रकिको लगत किा गरी आभर्ानीिा वा्ने कायालाई
सभझनुपछा।
(ऩ)
(प) “सभा” भन्नाले कचनकवलगाउँपाललकाको गाउँसभा सभझनुपछा।
(फ) “सलिलत” भन्नाले न्याययक सलिलत सभझनुपछा र सो शव्र्ले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन,
२०७४ को र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोजििको सलिलतलाइा सिेत िनाउनेछ।

(ब) “साल वसाली”भन्नाले हरे क वषाको लालग छु िाछु ि हुने गरी प्रलतवषाको लनलिि स्थायी रुपिा
तय गररएको शता सभझनुपछा।

(भ) “स्थानीय ऐन”भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सभझनुपछा।
(ि) "सं यविान" भन्नाले नेपालको सं यविान सभझनुपछा।
पररच्छे र्-२
सलिलतको अलिकार
३. उिूरीिा लनर्ाय सभबन्िी कािाः सलिलतिा र्ताा भएका उिूरी वा उिूरीको लनर्ाय गने वा र्ताा भएको
नाललश वा उिूरीको कुन व्यहोराले लगत किा गने अलिकार सलिलतलाइा िात्र हुनेछ।

४. लनर्ाय सभबन्िी बाहेक अन्य कािाः (१) र्फा ३ िा उल्ले ख भएको वा प्रचललत कानूनले सलिलत वा

सलिलतको सर्स्यले न गने भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायाको प्रकृलतले सलिलत वा सलिलतको सर्स्यले न
गनुप
ा ने स्पष्ट भरहेको र्े जख बाहे कको अन्य कायाहरू यस ऐनिा तोयकएको किाचारी र त्यसरी
नतोयकएकोिा सलिलतले लनर्ाय गरी तोकेको वा अलिकार प्रर्ान गरे को किाचारीले गनुप
ा नेछ।

(२) तोयकएको शाखा प्रिुख वा तोयकएका अन्य किाचारीले यस ऐन र प्रचललत कानून बिोजिि
तोयकएको काि गर्ाा सलिलतको सं योिक वा सलिलतले तोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनर्े शन, र्े खर्े ख र
लनयन्त्रर्िा रही गनुप
ा नेछ ।

५. यस ऐन बिोजिि कायायवलि अवलभबन गनुप
ा नेाः सलिलतले उिूरी वा उिूरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा
प्रचललत र सभबजन्ित सं घीय कानूनिा स्पष्ट उल्ले ख भए र्े जख बाहे क यस ऐन बिोजििको कायायवलि
अवलभबन गनुप
ा नेछ ।
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६. सलिलतले हेनेाःसलिलतलाइा र्े हाय बिोजििको उिूरीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछाः
(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्तगातको उिूरी,

(ख) िेललिलाप ऐन, २०६८ अनुसार िेललिलापको लालग गाउँपाललकािा प्रेयषत उिूरी,

(ग) सं यविानको अनुसूची-८ अन्तगातको एकल अलिकार अन्तगात सभाले बनाएको कानून
बिोजिि लनरूपर् हुने गरी लसजिात उिूरी तथा

(घ) प्रचललत कानूनले गाउँपाललकाले हे ने भलन तोकेका उिूरीहरू।

७. सलिलतको िेत्रालिकाराः सलिलतले र्फा ६ अन्तगातका ि्ये र्े हाय बिोजििका उिूरीहरूिा िात्र
िेत्रालिकार ग्रहर् गने तथा कारवाही यकनारा गनेछाः

(क) व्यजाको हकिा उिूरीका सब पि गाउँपाललकाको भगोललक िेत्रालिकार लभत्र बसोबास
गरीरहेको,

(ख) प्रचललत कानून र सं यविानको भाग ११ अन्तगातको कुन अर्ालत वा न्यायािीकरर् वा
लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहे को,

(ग) गाउँपाललकाको िेत्रालिकार लभत्र परे का कुन अर्ालत वा लनकायबाट िेललिलाप वा
लिलापत्रको लालग प्रेयषत गरीएको,

(घ) अचल सभपजि सिावेश रहे को यवषयिा सो अचल सभपजि गाउँपाललकाको भगोललक
िेत्रालिकार लभत्र रयहरहे को, तथा

(ङ) कुन घटनासँग सभबजन्ित यवषयवस्तु रहे कोिा सो घटना गाउँपाललकाको भगोललक िेत्र लभत्र
घटे को।

पररच्छे र्-३
उिूरी तथा प्रलतवार् र्ताा
८. लबवार् र्ताा गनेाः (१) कस उपर लबवार् र्ताा गर्ाा वा उिूरी चलाउँर्ा प्रचललत कानून बिोजिि हकर्या
पुगेको व्यजाले सलिलतको तोयकएको शाखासिि उिूरी र्ताा गनासक्नेछ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि उिूरी दर्ं र्ा यस ऐन तथा प्रचललत कानून बिोजिि खुलाउनुपने कुरा सब
खुलाइा तथा पुयााउनुपने प्रयक्रया सब पुरागरी अनुसूची-१ बिोजििको ढाँचािा दर्नुपनेछ ।
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(३) उपर्फा (२) िा लेजखए र्े जख बाहे कउिूरीिा र्े हाय बिोजििको व्यहोरा सिेत खुलाउनुपनेछाः
(क)बार्ीको नाि, थर, वतन र लनिको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसभि बािे र

बज्य को नाि,

टे ललफोन नभवर.

(ख) प्रलतबार्ीको नाि, थर उिेर वतन टोल टे लीफोन नभबर कुन कायाालयिा

काि

गने किाचारी भए सो कायाालयको नाि, पर्, कायाालय रहे को स्थान,

अकााको

वसेको भए घरिलनको नाि सिेत खुलेको ठे गाना,

ियहला भए पलतको नाि र थाहा

भए सभि बावु वािे र आिाको

यववायहत

घरिा िे रा गरी

नाि थर पिा लाग्न गरी र थाहा भएसभि लनिको बाबु र

आिाको नाि, थर र स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको वतन;
(ग) गाउँपाललकाको नाि सयहत सलिलतको नाि;
(घ) उिूरी गनुप
ा रे को व्यहोरा र सभपूर् ा यववरर्;

(ङ) गाउँपाललकाले तोके अनुसारकोर्स्तुर बुझाएको रलसर् वा लनस्सा;

(च)सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रको उिूरी रहे को व्यहोरा र सभबजन्ित कानून;
(छ) बार्ीले र्ावी गरे को यवषय र सोसँग सभबन्िीत प्रिार्हरू;

(ि) हर्भयार् लाग्ने भएिा हर्भयार् रहे को तथा हकर्या पुगेको सभबन्िी

(झ) कुन सभपजिसँग सभबजन्ित यवषय भएकोिा सो सभपजि चल भए रहेको स्थान,

व्यहोरा;
अवस्था

तथा

अचल भए चारयकल्ला सयहतको सब यववरर्।

(४) प्रचललत कानूनिा कुन यवशेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अन्य केयह उल्ले ख भएको रहे छ भने सो
सन्र्भािा आवश्यक यववरर् सिेत खुलेको हुनपु नेछ।

(५) कुन यकलसिको िलतपूलता भराउनुपने अथवा बण्िा लगाउनुपने अवस्थाको उिूरीको हकिा त्यस्तो
िलतपूलता वा बण्िा वा चलनको लालग सभबजन्ित अचल सभपजिको यववरर् खुलेको हुनपु नेछ।

९. लबवार् र्ताा गरी लनस्सा दर्नेाः(१) उिूरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि प्राप्त उिूरी र्ताा गरी बार्ीलाइा
तारे ख तोयक अनुसूची-२ बिोजििको ढाँचािा लबवार् र्तााको लनस्सा दर्नुपनेछ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि तारे ख दर्नु पने अवस्थािा तारे ख तोक्र्ा अनुसूची-३ बिोजििको ढाँचािा
तारे ख भपााइा खिा गरी सभबजन्ित पिको र्स्तखत गराइा लिलसल सािेल राख्नुपछा।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि तारे ख भपााइािा तोयकएको तारे ख तथा उा लिलतिा हुने काया सिेत
उल्ले ख गरी सभबजन्ित पिलाइाअनुसूची-४ बिोजििको ढाँचािा तारे ख पचाा दर्नुपनेछ।

१०. उिूरी र्रपीठ गनेाः (१)उिूरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिूरीिा प्रयक्रया नपुगेको
र्े जखएपुरा गनुप
ा ने र्े हायको प्रयक्रया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपने र्े हायको व्यहोरा खुलाइ ल्याउनु भन्ने
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व्यहोरा ले जख पाच दर्नको सिय तोयक तथा लबवार् र्ताा गना नलिल्ने भए सो को कारर् सयहतको व्यहोरा
िनाइा र्रपीठ गरे िाबार्ीलाइा उिूरी यफताा दर्नुपनेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रयक्रया नपुगेको भलन र्रपीठ गरी यफताा गरे को उिूरीिा र्रपीठिा उल्ले ख
भए बिोजििको प्रयक्रया पुरा गरी पाच दर्नलभत्र ल्याएिा र्ताागररदर्नुपछा।

(३) उपर्फा (१) बिोजििको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श भएको लिलतले लतन
दर्न लभत्र उा आर्े शको यवरू्र्िा सलिलतसिि लनवेर्न दर्नसक्नेछ।
(४) उपर्फा (३) बिोजिि दर्एको लनवेर्न व्यहोरा िनालसब र्े जखए सलिलतले उपर्फा (१) बिोजििको
र्रपीठ बर्र गरी लबवार् र्ताा गना आर्े श दर्नसक्नेछ।
(५) उपर्फा (४) बिोजिि आर्े श भएिा उिूरी प्रशासकले त्यस्तो लबवार् र्ताा गरी अरू प्रयक्रया पुरा
गनुप
ा नेछ ।
११. र्ताा गना नहुनाःे उिूरी प्रशासकले र्फा ८ बिोजिि पेश भएको उिूरीिा र्े हाय बिोजििको व्यहोरा

दठक भएनभएको िाँच गरी र्ताा गना नलिल्ने र्े जखएिा र्फा १० बिोजििको प्रयक्रया पुरा गरी र्रपीठ
गनुप
ा नेछाः
(क) प्रचललत कानूनिा हर्भयार् तोयकएकोिा हर्भयार् वा भयार् लभत्र उिूरी परे नपरे को;
(ख) प्रचललत कानून बिोजिि सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रको उिूरी रहे नरहे को;
(ग) कानुन बिोजिि लाग्ने र्स्तुर र्ाजखल भएनभएको;

(घ) कुन सभपजि वा अलिकारसँग सभबजन्ित यवषयिा यववार् लनरूपर् गनुप
ा ने यवषय उिूरीिा
सिावेश रहे कोिा त्यस्तो सभपजि वा अलिकार यवषयिा उिूरी गना बार्ीको हक स्थायपत
भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहे को;
(ङ) उा यवषयिा उिूरी गने हकर्या बार्ीलाइा रहे नरहे को तथा,
(च) ललखतिा पुरागनुप
ा ने अन्य ररत पुगेनपुगेको;

१२. र्ोहोरो र्ताा गना नहुनाःे (१)यस ऐनिा िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन प्रचललत कानून बिोजिि

सलिलत वा अन्य कुन अर्ालत वा लनकायिा कुन पिले उिूरीगरी सलिलत वा उा अर्ालत वा
लनकायबाटउिूरीिा उल्ले ख भएको यवषयिा प्रिार् बुजझ वा नबुजझ यववार् लनरोपर् भसकेको यवषय रहे को
छ भने सो उिूरीिा रहे का पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सलिलतले उिूरी र्ताा गना र कारवाही
गना हुँर्न।

ु वश र्ताा भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी भएपलछ
(२) उपर्फा (१) बिोजिि र्ताा गना नलिल्ने उिूरी भल
उिूरी िुनसुक अवस्थािा रहे को भए पलन सलिलतले उिूरी खारे ि गनुप
ा नेछ।
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१३. उिूरीसाथ ललखत प्रिार्को सक्कल पेश गनुप
ा नेाःउिूरीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक ललखत प्रिार्को सक्कल

र कजभतिा एक प्रलत नक्कल उिूरीसाथ पेश गनुप
ा नेछ र उिूरी प्रशासकले त्यस्तो ललखतिा कुन कयफयत
िनाउनुपने भए सो िनाइ सो प्रिार् सभबजन्ित लिलसलिा राख्नेछ।

१४. उिूरीतथा प्रलतवार् र्ताा र्स्तुराः(१) प्रचललत कानूनिा लबवार् र्ताा र्स्तुर तोयकएकोिा सोयह बिोजिि
तथा र्स्तुर नतोयकएकोिा र्ुई सय रूपयाँ र्स्तुर बुझाउनुपनेछ।
(२) प्रचललत कानूनिा प्रलतवार् र्ताा र्स्तुर नलाग्ने भनेकोिा बाहे क र्ुई सय रूपयाँ प्रलतवार्ी वा ललजखत
िवाफ र्ताा र्स्तुर लाग्नेछ।
१५. प्रलतवार् पेश गनुपा नेाः(१) प्रलतबार्ीले र्फा २० बिोजिि भयार् वा सूचना प्राप्त भएपलछ भयार् वा
सूचनािा तोयकएको सियावलि लभत्र उिूरी प्रशासक सिि आफ वा वारे स िाफात ललजखत प्रलतवार्
र्ताा गनुप
ा नेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रलतवार् पेश गर्ाा प्रलतबार्ीले भएको प्रिार् तथा कागिातका प्रलतललयप
साथ सं लग्न गरी पेश गनुप
ा नेछ।

(३) प्रलतवार्ीलेललजखत ब्यहोरादर्ँर्ा अनुसूची-५ बिोजििको ढाँचािा दर्नुपनेछ
१६. प्रलतवार् िाँच गनेाः (१) उिूरी प्रशासकले र्फा १५ बिोजिि पेश भएको प्रलतवार् िाँच गरी कानून
बिोजििको ररत पुगेको तथा भयार् लभत्र पेश भएको र्े जखए र्ताा गरी सलिलतसिि पेश हुने गरी लिलसल
सािेल गनुप
ा नेछ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि प्रलतवार् र्ताा हुने भएिा उिूरी प्रशासकले प्रलतबार्ीलाइा बार्ी लिलानको
तारे ख तोक्नुपनेछ।

१७. ललखतिा पुरागनुप
ा ने सािान्य ररताः(१) प्रचललत कानून तथा यस ऐनिा अन्यत्र ले जखए र्े जख बाहे क
सलिलतसिि र्ताा गना ल्याएका उिूरी तथा प्रलतवार्िा र्े हाय बिोजििको ररत सिेत पुरा गनुप
ा नेछाः
(क) एफोर साइिको नेपाली कागििा बायाँ तफा पाँच सेजन्टलिटर, पयहलो पृष्ठिा जशरतफा र्श
सेजन्टलिटर र त्यसपलछको पृष्ठिा पाँच सेजन्टलिटर छोिे को तथा प्रत्येक पृष्ठिा बजिस हरफिा
नबढाइा कागिको एकातफा िात्र ले जखएको;
(ख) ललखत र्ताा गना ल्याउने प्रत्येक व्यजाले ललखतको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारिा छोटकरी
र्स्तखत गरी अजन्ति पृष्ठको अन्त्यिा ले खात्िक तथा ल्या्चे सयहछाप गरे को;

(ग) कुन कानून व्यवसायीले ललखत तयार गरे को भए लनिले पयहलो पृष्ठको बायाँ तफा लनिको
कानून व्यवसायी र्ताा प्रिार्पत्र नभबर, नाि र कानून व्यवसायीको यकलसि खुलाइा र्स्तखत
गरे को; तथा
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(घ) ललखतको अजन्ति प्रकरर्िा यस ललखतिा लेजखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून
बिोजिि सहुँला बुझाउँला भन्ने उल्ले ख गरी सो िुलन ललखत र्ताा गना ल्याएको वषा, ियहना र

गते तथा बार खुलाइा ललखत र्ताा गना ल्याउने व्यजाले र्स्तखत गरे को, तर ब्यहोरा पुर पेश
भएको ललखत ललनलाइ यो उपर्फाले बािा पारे को िालनने छन।
(२) ललखतिा यवषयहरू क्रिबद्ध रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छु ट्याइा सं यलित र ियाादर्त भाषािा ले जखएको
हुनपु नेछ।

(३) ललखतिा पेटबोललिा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्यजाको नाि, थर , ठे गाना
तथा अन्य यववरर् स्पष्ट खुलेको हुनपु नेछ।

(४) ललखत र्ताा गना ल्याउने वा सलिलतिा कुन कागि गना आउनेले लनिको नाि, थर र वतन खुलेको
नागररकता वा अन्य कुन प्रिार् पेश गनुप
ा छा।

१८. नक्कल पेश गनुपा नेाःउिूरी वा प्रलतवार् र्ताा गना ल्याउनेले यवपिीको लालग उिूरी तथा प्रलतवार्को नक्कल
तथा सं लग्न ललखत प्रिार्हरूको नक्कल साथ पेश गनुप
ा छा।

१९. उिूरी वा प्रलतवार् संशोिनाः(१) ललखत र्ताा गना ल्याउने पिले सलिलतिा र्ताा भइसकेको ललखतिा
लेखाइ वा टाइप वा िुरर्कोसािान्य त्रुटी सच्याउन लनवेर्न दर्न सक्नेछ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्निा िाग बिोजिि सच्याउँर्ा र्ावी तथा प्रलतवार्िा गरीएको िाग
वा र्ावीिा िुलभ ुत पििा फरक नपने र लनक सािान्य प्रकारको सं शोिन िाग गरे को र्े खेिा उिूरी
प्रशासकले सो बिोजिि सच्याउन दर्न सक्नेछ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि सं शोिन भएिा सो को िानकारी उिूरीको अको पिलाइा दर्नुपनेछ।
पररच्छे र्-४
भयार् तािेली तथा तारे ख
२०. भयार् सूचना तािेल गनेाः (१) उिूरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि लबवार् र्ताा भएपलछ बयढिा र्ुइा दर्न
लभत्र प्रलतबार्ीका नाििा प्रचललत कानूनिा भयार् तोयकएको भए सोयह बिोजिि र नतोयकएको भए पन्र
दर्नको भयार् दर्इा सभबजन्ित विा कायाालय िाफात उा भयार् वा सूचना तािेल गना सक्नेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि भयार् वा सूचना तािेल गर्ाा र्फा ९ बिोजििको उिूरी तथा उा उिूरी
साथ पेश भएको प्रिार् कागिको प्रलतललपी सिेत सं लग्न गरी पठाउनुपनेछ।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलतबार्ीलाइा भयार् दर्नुपर्ाा
प्रिार्कागिको नक्कल कुन एकिना िुल प्रलतबार्ीलाइा पठाइा बाँयकको भयार्िा प्रिार्कागिको नक्कल
फलानाको भयार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा ले जख पठाउनुपनेछ।
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(४) उपर्फा (१) बिोजिि प्राप्त भएको भयार् विा कायाालयले बयढिा लतन दर्न लभत्र तािेल गरी
तािेलीको व्यहोरा खुलाइा सलिलतिा पठाउनु पनेछ।
(५) उपर्फा (१) बिोजिि भयार् तािेल हुन नसकेिा र्े हाय बिोजििको यवद्युतीय िा्यि वा पलत्रकािा
सूचना प्रकाशन गरे र भयार् तािेल गनुप
ा नेछाः

(क) भयार् तािेल गररनुपने व्यजाको कुन फ्याक्स वा इािेल वा अन्य कुन

अलभलेख हुन सक्ने यवद्युतीय िा्यिको ठे गाना भए सो िा्यिबाट;

(ख) प्रलतबार्ीले भयार् तािेली भएको िानकारी पाउन सक्ने िनालसब आिार छ

भन्ने र्े जखएिा सलिलतको लनर्ायबाट कुन स्थानीय र्लनक पलत्रकािा सूचना
स्थानीय एफ.एि. रे लियो वा स्थानीय टे लललभिनबाट सूचना

प्रकाशन गरे र वा

प्रसारर् गरे र; वा

(ग) अन्य कुन सरकारी लनकायबाट भयार् तािेल गराउँर्ा भयार् तािेल हुन सक्ने

िनालसब कारर् र्े जखएिा सलिलतको आर्े शबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय

िाफात।

(६) उपर्फा (१)िुनसुक कुरा लेजखएको भएता पलन कसको बायहरकोपररजस्थलत परी

लनिको

नािको भयार् तारे ख गुज्रन गएिा काबुबायहरको पररजस्थलत परे को भलन लनवेर्न सयहत आएिा भयार्को
हकिा एक पटक र तारे खको हकिा र्ुई पटक सभि गरी वढीिा १५ दर्न सभि गुज्रक
े ो भयार् तारे ख
थालि दर्न सयकनेछ।

(७) यस ऐन बिोजिि भयार् िारी गनुप
ा र्ाा अनुसूची-६ बिोजििको ढाँचािा िारी गनुप
ा नेछ।
२१. रोहवरिा राख्नुपनेाःयस ऐन बिोजिि विा कायाालय िाफात तािेल गररएको भयार्िा सभबजन्ित विाको
अ्यि वा सर्स्य तथा कजभतिा र्ुइािना स्थानीय भलार्लि रोहवरिा राख्नुपनेछ।
२२. रीत बेरीत िाँच गनेाः(१)उिूरी प्रशासकले भयार् तािेलीको प्रलतवेर्न प्राप्त भएपलछ रीतपूवक
ा को तािेल
भएको छ वा छन िाँच गरी आवश्यक भए सभबजन्ित विा सजचवको प्रलतवेर्न सिेत ललइा रीतपूवक
ा को
र्े जखए लिलसल सािेल राजख तथा बेरीतको र्े जखए बर्र गरी पुनाः भयार् तािेल गना लगाइा तािेली प्रलत
लिलसल सािेल राख्नुपनेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाा सभबजन्ित किाचारीले बर्लनयत राजख कायागरे को र्े जखए उिूरी
प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइा सलिलतसिि प्रलतवेर्न पेश गनुप
ा नेछ।
(३) उपर्फा (२) बिोजििको प्रलतवेर्नको व्यहोरा उपयुा र्े जखए सलिलतले सभबजन्ित किाचारी उपर
कारवाहीको लालग कायापाललका सिि ले जख पठाउनसक्नेछ।
२३. तारे खिा राख्नूपनेाः(१)उिूरी प्रशासकले र्फा ९ बिोजिि लबवार् र्ताा गरे पलछ उिूरीकताालाइा र र्फा
१६ बिोजिि प्रलतवार् र्ताा गरे पलछ प्रलतबार्ीलाइा तारे ख तोयक तारे खिा राख्नुपछा।
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(२)उिूरीका पिहरूलाइा तारे ख तोक्र्ा तारे ख तोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा तारे ख भपााइा तथा
तारे ख पचाािा खुलाइा उिूरीका सब पिलाइा एक लिलानको लिलत तथा सिय उल्ले ख गरी एक लिलानको
तारे ख तोक्नुपछा।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि तारे ख तोयकएको सियिा कुन पि हाजिर नभए पलन तोयकएको काया
सभपन्न गरी अको तारे ख तोक्नुपने भएिा हाजिर भएको पिलाइा तारे ख तोयक सियिा हाजिर नभए
पलछ हाजिर हुने पिलाइा अजघ हाजिर भइा तारे ख लाने पिसँग एक लिलान हुनेगरी तारे ख तोक्नुपछा।

(४) यस र्फा बिोजिि तोयकएको तारे खिा उपजस्थत भएका पिहरूलाइा साथ राजख सलिलतले उिूरीको
कारवायह गनुप
ा छा।

(५) उपर्फा (४) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन तोयकएको तारे खिा कुन पि उपजस्थत नभए
पलन सलिलतले लबवार्को यवषयिा कारवाही गना बािा पनेछन।
२४. सलिलतको लनर्ाय बिोजिि हुनाःे सलिलतले भयार् तािेली सभबन्ििा प्रचललत कानून तथा यस ऐनिा ले जखए
र्े जख बाहे कको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया लनिाारर् गना सक्नेछ।
पररच्छे र्-५
सुनवाइा तथा प्रिार् बुझ्ने सभबन्ििा
२५. प्रारजभभक सुनवाइााः (१) िेललिलापबाट लबवार् लनरुपर् हुन नसकी सलिलतिा आएका लबवार् प्रलतवार्
र्ताा वा बयान वा सो सरहको कुन काया भएपलछ सुनवाइाको लालग पेश भएको लबवार्िा उपलब्ि

प्रिार्का आिारिा तत्काल लनर्ाय गना सयकने भएिा सलिलतले लबवार् पेश भएको पयहलो सुनवाइािा न
लनर्ाय गना सक्नेछ।
(२) सलिलतसिि पेश भएको लबवार्िा उपर्फा (१) बिोजिि तत्काल लनर्ाय गना सयकने नर्े जखएिा
सलिलतले र्े हाय बिोजििको आर्े श गना सक्नेछाः-

(क) लबवार्िा िुख नलिले को कुरािा यकीन गना प्रिार् बुझ्ने वा अन्य कुन काया

गने;

(ख) लबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना लगाउने वा सभबजन्ित
लनकायबाट िाग गने आर्े श गने;

(ग) िेललिलापका सभबन्ििा लबवार्का पिहरूसँग छलफल गने; तथा

ु ाइको लालग तारे ख तथा पेजशको सिय
(घ) लबवार्का पि उपजस्थत भएिा सुनव

ताललका

लनिाारर् गने।
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(३) उपर्फा (१) र (२) िा िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन सलिलतले स्थानीय ऐनको र्फा ४७
को उपर्फा (२) बिोजििको उिूरीिा िेललिलापको लालग पठाउने आर्े श गनुप
ा नेछ।

२६. प्रिार् र्ाजखल गनेाःबार्ी वा प्रलतबार्ीले कुन नयाँ प्रिार् पेश गना अनुिलत िाग गरी लनवेर्न पेश गरे िा
उिूरी प्रशासकले सोयह दर्न ललन सक्नेछ।

२७. ललखत िाँच गनेाः (१) सलिलतले उिूरीिा पेश भएको कुन ललखतको सत्यता परीिर् गना रे खा वा
हस्तािर यवशेषज्ञलाइा िाँच गराउन िरूरी र्े खेिा सो ललखतलाइा असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र्स्तुर
र्ाजखल गना लगाइा रे खा वा हस्तािर यवशेषज्ञबाट ललखत िाँच गराउन सक्नेछ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाा िनालसब िायफकको सिय तोयक आर्े श गनुप
ा नेछ र सिय लभत्र
िाँच सभपन्न हुनको लालग यथासभभव व्यवस्था गनुप
ा नेछ।
(३) उपर्फा (१) बिोजिि िाँच गर्ाा ललखत असत्य ठहरीएिा ललखत सत्य रहे को भन्ने पिबाट
लागेको र्स्तुर असुल गरी उपर्फा (१) बिोजिि र्स्तुर र्ाजखल गने पिलाइा भराइादर्नुपछा।
२८. सािी बुझ्नेाः (१) सलिलतबाट सािी बुझ्ने आर्े श गर्ाा सािी बुझ्ने दर्न तोयक आर्े श गनुप
ा नेछ।साछी
राख्र्ा बढीिा ५ िना सभि राख्नु पनेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि आर्े श भएपलछ उिूरी प्रशासकले उिूरीको पिलाइा आर्े शिा उल्ले ख
भएको लिलतिा सािी बुझ्ने तारे ख तोक्नुपनेछ।
(३) सािी बुझ्ने तारे ख तोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सलिलतसिि उपजस्थत गराउनु सभबजन्ित पिको
र्ाययत्व हुनेछ ।सािी बुझ्ने तोयकएको दर्निा सािी उपजस्थत गराउन नसकेिा पुनाः सािी बुजझने छन्
।तर नबुजझ नहुने सािीको हकिा सलिलतले आर्े श गरी बुझ्न सक्नेछ।

२९. सलिलतको तफाबाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनिा अन्यत्र िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन नाबालक
वा अशा वा वृ्र्वृ्र्ा पि रहे को उिूरीिा साजि बकपत्रको लालग तोयकएको तारे खको दर्न उपजस्थत
नभएको वा उपजस्थत नगराइएको सािीलाइा सलिलतले भयार् तोयक सलिलतको तफाबाट जझकाइा बकपत्र
गराउन सक्नेछ।

(२) उपर्फा (१) बिोजिि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हुने तारे ख तोयक भयार् िारी गनुप
ा नेछ र उिूरीका
पिहरूलाइा सिेत सोयह लिलानको तारे ख तोक्नुपनेछ।

३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिूरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लालग तोयकएको दर्न पिहरूसँग
लनिहरूले उपजस्थत गराउन ल्याएका साजिको नािावली ललइा सलिलतसिि पेश गनुप
ा नेछ।
(२) सािी बकपत्रको लालग तोयकएको तारे खको दर्न उिूरीका सब पिले सािी उपजस्थत गराउन

ल्याएको भए कायाालय खुल्नासाथ तथा कुन पिले सािी उपजस्थत गराउन नल्याएको भए दर्नको बाह्र
बिेपलछ सलिलतले उपलब्ि भए सभिका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ।
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३१. बन्र्े ि गना सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उिूरीको यवषयवस्तु भन्र्ा फरक प्रकारको तथा सािी
वा उिूरीको पिलाइा अपिालनत गने वा जझझ्याउने वा अनुजचत प्रकारको प्रश्न सोलिएिा सलिलतले त्यस्तो
प्रश्न सो्नबाट पिलाइा बन्र्े ि गना सक्नेछ।

(२) नाबालक वा वृ्र् वा असा वालबरािीले सािी बक्नुपने भइा त्यस्तो उिूरीिा कुन पिको उपजस्थलत
वा अन्य कुन िनालसब कारर्ले सािीलाइा बकपत्र गना अनुजचत र्बाव परे को वा पने प्रबल सभभावना
रहेको छ भन्ने सलिलतलाइा लागेिा सलिलतले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपजस्थलतलाइा बन्र्े ि गरी लनिले
सािीले नर्े ख्ने गरी िात्र उपजस्थत हुन आर्े श गना सक्नेछ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि आर्े श गरे िा सािीले नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थत हुने व्यवस्था लिलाउने
र्ाययत्व सलिलतको हुनेछ।

(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजिि गर्ाा सलिलतले उिूरीसँग सभबजन्ित आवश्यक प्रश्न तयार गरी
सलिलतको तफाबाट बकपत्र गराउन सक्नेछ।
३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुपा नेाः(१) उिूरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रवार अगािी हप्ताको लालग पेशी
तोयकएको लबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची तथा तोयकएको दर्न उा दर्नको लालग पेशी तोयकएका
लबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूची सं योिकले र लनिको अनुपजस्थलतिा लनिले जिभिेवारी तोकेको
सलिलतको सर्स्यले प्रिाजर्त गनुप
ा नेछ।

३३. र्लनक पेशी सूचीाः (१) उिूरी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजििको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढे का
लबवार्हरूको तोयकएको दर्नको पेशी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीिा टाँस्न लगाउनुपनेछ तथा
एक प्रलत सलिलतका सर्स्यहरूलाइा उपलब्ि गराउनुपनेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सूचीिा लबवार्हरू उल्ले ख गर्ाा लबवार् र्तााको आिारिा र्े हायको
क्रििा तयार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः(क) नाबालक पि भएको लबवार्;
(ख)शारररीक असाता वा अपाङ्गता भएको व्यजा पि भएको लबवार्;
(ग) सिरी वषा उिेर पुरा भएको वृद्ध वा वृद्धा पि भएको लबवार्; तथा
(घ) लबवार् र्तााको क्रिानुसार पयहले र्ताा भएको लबवार्।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि पेशी सूची तयार गर्ाा िुल्तवीबाट िागेका तथा सवोच्च अर्ालत, उच्च
अर्ालत तथा जिल्ला अर्ालतबाट पुनाः इन्साफको लालग प्राप्त भइा र्ताा भएको लबवार्को हकिा शुरुिा
सलिलतिा र्ताा भएको लिलतलाइा न र्ताा लिलत िालन क्रि लनिाारर् गनुप
ा नेछ।
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(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहे को क्रिानुसार न सलिलतले लबवार्को सुनवाइा र कारवाही तथा
यकनारा गनुप
ा नेछ।
३४. उिूरी प्रशासकको जिभिेवारी हुनाःे पेशी सूचीिा चढे का लबवार्हरू कायाालय खुलेको एक घण्टा लभत्र
सलिलतसिि सुनवाइाको लालग पेश गने तथा उा दर्नको तोयकएको काया सयकए पलछ सलिलतबाट यफताा
बुजझललइा सुरजित राख्ने जिभिेवारी उिूरी प्रशासकको हुनेछ।

३५. प्रिार् सुनाउन सक्नेाः सलिलतले र्फा २५ बिोजिि तोयकएको तारे खको दर्न उपजस्थत सब पिलाइा

अको पिले पेश गरे को प्रिार् एवं कागिात र्े खाइा पयढबाँची सुनाइा सो बारे िा अको पिको कुन कथन
रहेको भए ललजखत बयान गराइा लिलसल सािेल गराउन सक्नेछ।

३६. लबवार्कोसुनवाइा गनेाः (१) सलिलतले र्ुव पिको कुरा सुनी लनिहरूको लबवार्को सुनवाइा तथा लनर्ाय
गनुप
ा नेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सुनवाइा तथा लनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गनुप
ा नेछ।
(३) उपर्फा (१) बिोजिि लबवार्को सुनवाइा गर्ाा इिलास कायि गरी सुनवाइा गना िनालसव र्े जखएिा
सोही अनुसार गना सक्नेछ।
तर र्ुब पिको भनाइ तथा जियकर सुन्नलाइ उपर्फा (३) अनुसारको इिलास कायि गना बािा हुने
छन ।

३७. बन्र् इिलासको गठन गनासक्ने: (१) सलिलतले ियहला तथा बालबाललका सिावेश रहे को तथा
आवश्यक र्े खेको अन्य लबवार्को सुनवाइाको लालग बन्र् इिलास कायि गरी सुनवाइा गना सक्नेछ।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको बन्र् इिलासिा लबवार्का पि तथा अन्य सरोकारवाला बाहे क अन्य
व्यजालाइा इिलासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुप
ा नेछ।
(३) बन्र् इिलासबाट हेररने लबवार्को काि कारवाही, यपिीतको नाि थर ठे गाना लगायतका यवषय
गो्य राख्नुपनेछ।

३८. बन्र् इिलास सभबन्िी अन्य व्यवस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हे ररएका लबवार्हरूको कागिातको

प्रलतललयप बार्ी, प्रलतवार्ी र लनिको यहतिा असर परे को कुन सरोकारवाला बाहे क अरू कसलाइा उपलब्ि
गराउनुहँर्
ु न।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको लबवार्को तथ्य खुलाइा कुन सिाचार कुन पत्रपलत्रकािा सं प्रष
े र्
हुनदर्नुहँर्
ु न।

(३) उपर्फा (२) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन सलिलतले पिको गोपलनयता तथा यहतिा
प्रलतकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार सं प्रष
े र् गना भने कुन बािा पनेछन ।
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३९. थप प्रिार् बुझ्नेाःलबवार्को सुनवाइाको क्रििा लबवार्को कुन पिको अनुरोििा वा लबवार् सुनवाइाको
क्रििा सलिलत आफले थप प्रिार् बुझ्नुपने र्े खेिा उिूरीका पिहरूलाइा थप प्रिार् पेश गना पेश गने
तारे ख तोयक आर्े श गनासक्नेछ।

४०. स्वाथा बाजझएको लबवार् हेन ा नहुनाःे (१) सलिलतको सर्स्यले र्े हायका लबवार्को कारवाही र यकनारािा
ु ँर्
सं लग्न हुनह
ु नाः-

(क) आफ्नो वा नजिकको नातेर्ारको हक यहत वा सरोकार रहे को लबवार्;स्पष्टीकरर्ाः यस
उपर्फाको प्रयोिनको लालग "नजिकको नाते र्ार" भन्नाले अपुताली पर्ाा कानून बिोजिि
अपुताली प्राप्त गना सक्ने प्राथलिकता क्रििा रहे को व्यजा, िािा, िाइिु, सानीआिा, ठू लीआिा,
सानोबाबु, ठू लोबाबू, पलत वा पत्नी तफाका सासू, ससुरा, फूपु, फूपािु, साला, िेठान, साली, दर्र्ी,
बयहनी, लभनािु, बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका
व्यजाको एकासगोलिा रहे को पररवारको सर्स्य सभझनुपछा।

(ख) लनिले अन्य कुन हलसयतिा गरे को कुन काया वा लनि सं लग्न रहे को कुन यवषय सिावेश
रहेको कुन लबवार्;

(ग) कुन यवषयिा लनिले लबवार् चल्ने वा नचल्ने यवषयको छलफलिा सहभालग भइा कुनराय
दर्एको भए सो यवषय सिावेश रहे को लबवार्; वा

(घ) अन्य कुन कारर्ले आिारभूत रूपिा लनि र लनिको एकाघरसगोलका पररवारका सर्स्यको
कुन स्वाथा बाजझएको लबवार्।

(२) उपर्फा (१) बिोजििको कुन अवस्था र्े जखएिा िुन सर्स्यको त्यस्तो अवस्था पछा उा सर्स्यले
लबवार् हेन ा नहुने कारर् खुलाइा आर्े श गनुप
ा नेछ।

(३) उपर्फा (१) को प्रलतकुल हुने गरी कुन सर्स्यले कुन लबवार्को कारवायह र यकनारािा सहभालग
हुन लागेिा लबवार्को कुन पिले आवश्यक प्रिार् सयहत लबवार्को कारवायह यकनारा नगना लनवेर्न
दर्न सक्नेछ र सो सभबन्ििा काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार हुनेछ।

(४) उपर्फा (३) अनुसार लबवार् लनरुपर् हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७)
को ब्यबस्था अनुसारको सभाले तोकेको सलिलतले काि कारवायह र यकनारािा गनेछ।

(५) उपर्फा (४) बिोजिि गर्ाा सभाले लबवार्का पिहरूलाइा सोयह उपर्फा बिोजिि गदठत सलिलतबाट

लबवार्को कारवायह यकनारा हुने कुराको िानकारी गराइा उा सलिलतसिि उपजस्थत हुन पठाउनुपनेछ।
पररच्छे र्-६
लनर्ाय र अन्य आर्े श
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४१. लनर्ाय गनुपा नेाः (१) सलिलतले सुनवाइाको लालग पेश भएको लबवार् हेर्ाा कुन प्रिार् बुझ्नुपने बाँयक
नरहीलबवार् यकनारा गने अवस्था रहे को र्े जखएिा सोयह पेशीिा लबवार्िा लनर्ाय गनुप
ा नेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजिि लनर्ाय गरे पलछ लनर्ायको व्यहोरा लनर्ाय यकताबिा ले जख सलिलतिा उपजस्थत
सर्स्यहरू सबले र्स्तखत गनुप
ा नेछ।
(३) उपर्फा (१) बिोजिि गरीएको लनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचललत कानून बिोजिि खुलाउनुपने
यववरर् खुलेको पूर् ा पाठ लनर्ाय भएको लिलतले बयढिा सात दर्न लभत्र तयार गरी लिलसल सािेल
राख्नुपछा।

(४) उपर्फा (१) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन सियाभाव अथवा अन्य कुन िनालसब कारर्ले

गर्ाा सोयह दर्न लबवार् लनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुन दर्नको लालग अको पेशी तारे ख
तोक्नुपनेछ।
४२. लनर्ायिा खुलाउनुपनेाः(१)सलिलतले र्फा ४१ बिोजिि गरे को लनर्ायको पूर्प
ा ाठिा यस र्फा बिोजििका
कुराहरू खुलाइा अनुसूची-७ बिोजििको ढाँचािा तयार गनुप
ा नेछ।

(२)उपर्फा (१) बिोजिि पूर्प
ा ाठ तयार गर्ाा बार्ी तथा प्रलतबार्ीको जियकर, लनर्ाय गनुप
ा ने र्े जखएको
यवषय, र्ुव पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेतको यवषय खुलाउनुपनेछ।

(३) उपर्फा (२) िा उल्लेख भए र्े जख बाहे क पूर्प
ा ाठिा र्े हायका कुराहरू सिेत खुलाउनुपनेछाः(क) तथ्यको ब्यहोरा;

(ख) लबवार्को कुन पिले कानून व्यवसायी राखेको भएिा लनिले पेश गरे को बहस नोट तथा
बहसिा उठाइएका िुल यवषयहरु;
(ग) लनर्ाय गनाको लालग आिार ललइएको प्रिार्का साथ र्ुव पिबाट पेश भएको

प्रिार्

तथा त्यसको यवश्लेषर्;
(घ) लनर्ाय कायाान्वयन गनाको लालग गनुप
ा ने यवषयहरूको लसललसले वार उल्ले खन

सयहतको

तपलसल खण्ि तथा
(ङ) लनर्ाय उपर पुनरावेर्न लाग्ने भएिा पुनरावेर्न लाग्ने जिल्ला अर्ालतको नाि
कलत दर्नलभत्र पुनरावेर्न गनुप
ा ने हो सो सिेत।

र

के

(४) उपर्फा(२) तथा (३) िा उल्ले ख भएर्े जख बाहे क र्े हायका कुराहरु सिेत लनर्ायिा खुलाउन
सक्नेछाः(क) सािी वा सिालिनको बकपत्रको सारांश;
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(ख) कुन निीरको व्याख्या वा अवलभबन गरे को भए सो निीरको यववरर् र लबवार्िा

निीरको लसद्धान्त के कुन आिारिा लागु भएको हो अथवा लागु
यवश्लेषर्;

(ग)

लनर्ायबाट

कसलाइा

कुन

कुरा

दर्नुभराउनुपने

उा

नभएको हो भन्ने कारर् सयहतको
भएको

भए

कसलाइा

भराइादर्नुपने हो सोको यववरर् तथा

के

कलत

(घ) लबवार्को क्रििा कुन िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्तु सलिलत सिि

पेश

भएको भए सो िालसािान वा वस्तुको हकिा के गने हो भन्ने यवषय।

४३. प्रारजभभक सुनवाइािा लनर्ाय हुनसक्नेाः (१) सलिलतले पयहलो सुनवाइाको लालग पेश भएको अवस्थािा न
लबवार्िा थप प्रिार् बुजझरहनुपने अवस्था नरहे को र्े खेिा अथवा हर्भयार् वा हकर्या वा सलिलतको

िेत्रालिकार नरहेको कारर्ले लबवार् लनर्ाय गना नलिल्ने र्े खेिा पयहलो सुनवाइािा न लनर्ाय गना सक्नेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको लनर्ाय िेत्रालिकारको अभाव रहे को कारर्ले भएको अवस्थािा िेत्रालिकार

ग्रहर् गने अर्ालत वा स्थानीय तह वा अन्य लनकायिा उिूरी गना िानु भलन सभबजन्ित पिलाइा
िानकारी दर्नु पनेछ।

४४. लनर्ाय संशोिनाः (१)सलिलतसिि लबवार्को पि वा कुन सरोकारवालाले लबवार्को लनर्ायिा भएको कुन
लेखाइाको त्रुटी सं शोिन गरीपाउन जियकर ललइा लनर्ायको िानकारी भएको पैं लतस दर्न लभत्र लनवेर्न दर्न
सक्नेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्न परी सलिलतले हे र्ाा सािान्य त्रुटी भएको र सं शोिनबाट लनर्ायको
िूल आशयिा कुन हेरफेर नहुने र्े खेिा छु ि पचाा खिा गरी लनवेर्न बिोजिि लनर्ाय सं शोिन गने
आर्े श दर्नसक्नेछ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको आर्े श िूल लनर्ायको अलभन्न अङ्गको रुपिा ललइनेछ।
४५. लनर्ायिा हेरफेर गना नहुनाःे (१) सलिलतका सर्स्य अथवा अरु कसले पलन सलिलतका सर्स्यहरुको
र्स्तखत भसकेपलछ लनर्ायिा कुन प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुँर्न।

(२) कसले उपर्फा (१)बिोजिि को कसुर गने किाचारीलाइा आवश्यक कारवाहीको लालग
सभबजन्ित लनकायिा लेजख पठाउनुपनेछ।

४६. लनर्ाय भएपलछ गनुप
ा ने कारवायहाः(१)उिूरी प्रशासकले सलिलतबाट लनर्ाय भएपश्चात लनर्ाय यकताबिा
सलिलतका सर्स्यहरु सबको र्स्तखत भएको ययकन गरी लनर्ाय यकताब र लिलसल जिभिा ललनुपछा।
(२) यस ऐन बिोजिि लनर्ायको पूर्प
ा ाठ तयार भएपलछ सब सर्स्यको र्स्तखत भसकेपलछ उिूरी

प्रशासकले लनर्ायको कायाान्यवय गनाका लालग तत्काल गनुप
ा ने केयह काया भए सो सभपन्न गरी लिलसल
अलभलेखको लागी पठाउनुपछा।
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४७. लनर्ाय गनुप
ा ने अवलिाः(१) सलिलतले प्रलतवार् र्ाजखल भएको वा बयान गनुप
ा नेिा प्रलतबार्ीको बयान भएको

लिलतले तथा प्रलतवार् र्ाजखल नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने भयार् भ ुाान भएको लिलतले नब्बे
दर्नलभत्र लबवार्को अजन्ति लनर्ाय गनुप
ा नेछ।
(२) उपर्फा (१) बिोजििको सियावलि गर्ना गर्ाा िेललिलापको लालग पठाइाएको लबवार्को हकिा
िेललिलापको प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइा अवलि गर्ना गनुप
ा नेछ।

(३) उपर्फा (१) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन लबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् तथा पुरा गनुप
ा ने
प्रयक्रया बाँयक नरही लबवार् लनर्ाय गना अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र अजन्ति लनर्ाय
गनुप
ा नेछ।

४८. अन्तररि संरिर्ात्िक आर्े श िारी गना सयकनेाःस्थालनय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि क
र्े खी ि सभि उल्ले जखत यवषयिा तत्काल अन्तररि सं रिर्ात्िक आर्े श िारी गना सयकनेछ ।यस्तो
आर्े श िारी गर्ाा लनवेर्कले पेश गरे को कागिात लनिको अवस्था र वस्तुगत पररजस्थलतको प्रारजभभक
छानयवन गरी तत्काल आर्े श नगरे लनवेर्कलाई पना सक्ने नकारात्िक प्रभावको िूल्याङ्कन गनुप
ा र्ाछ
।न्याययक सलिलतले िारी गने अन्तररि सं रिर्ात्िक आर्े श अनुसूची ८ िा उल्ले ख गरे बिोजिि
हुनेछ।

पररच्छे र्-७
सलिलतको सजचवालय
४९. सलिलतको सजचवालयाः (१)सलिलतको कायासभपार्नलाइा सहजिकरर् गना एक सजचवालय रहने छ।
(२) उपर्फा (१) विोजििको सजचवालयिा कायापाललकाले आवश्यताअनुसार उिूरी प्रशासक, अलभले ख
प्रशासक तथा अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ। सजचवालयको कायासभपार्नलाइा व्यवजस्थत

गना सजचवालय अन्तगात कानून शाखा रहनेछ।उिूरी प्रशासकको जिभिेवारी प्रशासकीय अलिकृत आफ
वा कुन किाचारीलाई उिूरी प्रशासकले गने काि कारवाही गने गरी तोक्न सक्नेछ।

५०. उिूरी प्रशासकको काि, कताव्य र अलिकाराः यस ऐनिा अन्यत्र उल्ले ख भए र्े जख बाहे क उिूरी
प्रशासकको काि, कताव्य र अलिकार र्े हाय बिोजिि हुनेछाः
(१) उिूरी प्रशासन तफा

(क) पेश भएका उिूरी, प्रलतवार् र अन्य ललखतहरु िाँच गरी रीत पुगेको भए कानून बिोजिि
लाग्ने र्स्तुर ललइा र्ताा गने र र्ताा गना नलिल्ने भए कारर् िनाइा र्रपीठ गने ;
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(ख) यववार्िा प्रिार्को लालग पेश भएका नक्कल कागिलाइा सक्कलसँग लभिाइा दठक र्े जखएिा
प्रिाजर्त गने र लिलसल सािेल राख्ने तथा सक्कलिा केयह कयफयत र्े जखएिा सो िनाइा सभबजन्ित
पिको सयहछाप गराइा राख्ने;

(ग) पेश भएका ललखत साथ सं लग्न हुनपु ने प्रिार् तथा अन्य कागिात छ वा छन भए ठीक छ
वा छन िाँच्ने;
(घ) सलिलतको आर्े शले जझकाउनुपने प्रलतबार्ी, सािी वा अन्य व्यजाको नाििा भयार् िारी गने ;
(ङ) यववार्का पिलाइा तारे ख वा पेशी तारे ख तोक्ने;

(च) सलिलतसिि पेश हुनपु ने लनवेर्न र्ताा गरी आर्े शको लालग सलिलतसिि पेश गने;
(छ) कानून बिोजिि वारे स ललने तथा गुज्रक
े ो तारे ख थाभने लनवेर्न ललइा आवश्यक कारवाही गने ;
(ि) सलिलतबाट भएको आर्े श कायाान्वयन गने गराउने;

(झ) सलिलतिा पेश वा प्राप्त भएका कागिपत्र बुझ्ने, भपााइा गने लगायतका कायाहरु गने ;
(ञ) आवश्यकतानुसार सलिलतको तफाबाट पत्राचार गने ;
(ट) सलिलतको आर्े शले तािेल गनुप
ा ने भयार् तािेल गनेगराउने, तािेल भएको भयार्को तािेली
िाँची रीतपूवक
ा को नभए पुनाः िारी गने तथा अन्य अर्ालत वा लनकायबाट प्राप्त भएको
गाउँपाललकाले तािेल गररदर्नुपने भयार् तािेल गने गराउने;
(ठ) लनर्ाय यकताब र उिूरीको लिलसल जिभिा ललने;
(ि) सलिलतिा र्ताा भएका यववार् तथा लनवेर्न लगायतका कागिातको अलभलेख तयार गने र
िालसक वा वायषाक प्रलतवेर्न पेश गनुप
ा ने लनकाय सिि प्रलतवेर्न तयार गरी सं योिकबाट
प्रिाजर्त गराइा सभबजन्ित लनकायिा पठाउने;
(ढ) आफ्नो जिभिा रहेका उिूरीका लिलसलिा रहेका कागिातको सरोकारवालालाई रीतपूवक
ा
प्रिार्ीत गरी नक्कल दर्ने;
(र्) जिल्ला अर्ालतिा पुनरावेर्न लाग्ने गरी लनर्ाय भएका यववार्िा पुनरावेर्न भयार् िारी गरी
तािेल गनेगराउने;

(त) अर्ालत वा अन्य कुन लनकायिा यववार्को लिलसल वा कुन कागिात पठाउनुपने भएिा
सलिलतलाइा िानकारी गराइा लिलसल वा कागिात पठाउने तथा यफताा प्राप्त भएपलछ कानून
बिोजिि सुरजित राख्ने व्यवस्था लिलाउने;
(थ) लनर्ाय यकताब जिभिा ललने तथा;

(र्) पेश भएका लनवेर्न लगायतका कागिातिा सलिलतबाट आर्े श हुनपु ने वा लनकासा ललनुपनेिा
सलिलतसिि पेश गने।
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(२) अलभलेख प्रशासन तफााः
(क) लनर्ाय कायाान्वयन सभबन्िीाः

(१) लनर्ाय बिोजिि चलन चलाउनुपने, कुन कुरा दर्लाइाभराइा दर्नुपने लगायतका लनर्ाय
कायाान्वयनका लालग गनुप
ा ने कायाहरु गने तथा लनर्ाय कायाान्वयनको अलभले ख राखी
कानून बिोजिि यववरर् पठाउनुपने लनकायहरुिा यववरर् पठाउने;
(२) लनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा लनवेर्न दर्एका पिहरुको वारे स ललने, सकार गराउने,
गुज्रक
े ो तारे ख थिाउने लगायतका कायाहरु गने;

(३) सलिलतको आर्े शले रोक्का भएको वा अरु कुन अर्ालत वा लनकायबाट रोक्का भ आएको
िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालतिा र्ाजखल चलान गनुप
ा ने भए सो गने;

(४) लनर्ाय बिोजिि लललाि गने लगायतका अन्य कुन काि गनुप
ा ने भए सो सिेत गने; तथा

(५) ले जखए र्े जख बाहे कको कुन काया लनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा गनुप
ा ने भएिा सलिलतसिि
पेश गरी आर्े श बिोजिि गने।
(ख) अलभलेख सं रिर् सभबन्िीाः
(१) अलभले ख शाखाको रे खर्े ख गरी लनर्ाय भएका लिलसल सुरजित राख्ने र कानून बिोजिि
सिाउनु पने कागिहरु सिाउने;
(२) लनर्ाय भएका लिलसलहरूिा कागिात िाँच गरी र्ुरुस्त रहे नरहे को हे ने र लिलसल कानून
बिोजिि गरी र्ुरुस्त अवस्थािा राख्ने;
(३) कानून बिोजिि सिाउने कागिको यववरर् तयार गरी सो यववरर् सुरजित रहने व्यवस्था
गने;
(४) अलभले ख

शाखािा

प्राप्त

भएको

लिलसलहरुको

सालबसाली

अलभले ख

राख्ने

र

आवश्यकतानुसार यववरर् तयार गने; तथा

(५) कुन अर्ालत वा लनकायबाट अलभले खिा रहे को लिलसल वा कुन कागिात िाग भ आएिा
रीतपूवक
ा पठाउने र यफताा प्राप्त भएपलछ रीतपूवक
ा गरी सुरजित राख्ने।
५१. उिूरी प्रशासक वा अलभलेख प्रशासकको आर्े श उपरको लनवेर्नाः(१) यस ऐन बिोजिि उिूरी प्रशासकले
गरे को आर्े श वा कारवाही उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श वा कारवाही भएको पाँच दर्नलभत्र
सलिलतसिि लनवेर्न दर्न सक्नेछ।
(२)

सलिलतले उपर्फा

ु ाइागरीलनवेर्नपेशभएकोबयढिासातदर्नलभत्रलनवेर्नउपरकोकारवायहटु
बिोजििपेशभएकोलनवेर्नउपरसुनव

(१)

ङ्गग्याउनुपनेछ।
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(३) उपर्फा (२) िा िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन उपर्फा (१) बिोजििकोलनवेर्न उपर आर्े श
वा लनर्ाय गनुप
ा ूव ा केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र लनर्ाय वा आर्े श गनुप
ा नेछ।
पररच्छे र्-८

िेललिलाप सभबन्िी व्यवस्था
५२. लिलापत्र गराउनेाः (१) सलिलतले प्रचललत कानून बिोजिि लिलापत्र हुन सक्ने िुनसुक उिूरीिा लिलापत्र
गराउनसक्नेछ।

(२)यववार्का पिहरूले लिलापत्रको लालग अनुसूची-९ बिोजििको ढाँचािा लनवेर्न दर्एिा सलिलतले
उिूरीिा लिलापत्र गराउन उपयुा र्े खेिा लिलापत्र गराइदर्नेछ।

(३)उपर्फा (२) बिोजिि पिहरूले दर्एको लनवेर्नको व्यहोरा सलिलतले र्ुव पिलाइा सुनाइा त्यसको
पररर्ाि सभझाइा बुझाई पिहरूको लिलापत्र गने सभबन्ििा सहिलत रहेनरहे को सो्नुपनेछ।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि सुनाउँर्ा पिहरूले लिलापत्र गना िञ्जुर गरे िा सलिलतले पिहरूको लनवेर्निा
उल्ले ख भएको व्यहोरा बिोजििको लिलापत्र तीन प्रलत तयार गराउनुपनेछ।
(५) उपर्फा (४) बिोजििको लिलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइा पढीबाँची सुनाइा लिलापत्र गना िञ्जुर

भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा सलिलतका सर्स्यहरूले लिलापत्र कागि अनुसूची-१० बिोजििको
ढाँचािा प्रिाजर्त गरी एक प्रलत सलिलतले अलभलेखको लालग लिलसलिा राख्नुपनेछ तथा एक-एक प्रलत
बार्ी तथा प्रलतबार्ीलाइा दर्नुपनेछ।
५३. िेललिलाप गराउन सक्नेाः (१) सलिलतले प्रचललत कानून बिोजिि लिलापत्र गना लिल्ने उिूरीिा
पिहरूबीच िेललिलाप गराउन सक्नेछ।
(२) पिहरूले िुनसुक तहिा यवचारािीन रहेको प्रचललत कानूनले िेललिलापको िा्यिबाट सिािान
ु रूपिा सलिलतसिि लनवेर्न दर्न सक्नेछन्।
गना सयकने यववार्िा यववार्का पिले सं या

(३) उपर्फा (२) बिोजिि लनवेर्न दर्एकोिा िेललिलापबाट उिूरीको लनरोपर् हुन उपयुा र्े जखएिा
सलिलतले त्यस्तो उिूरी िेललिलापको िा्यिबाट लनरोपर् गना ले जख पठाउनु पनेछ।
(४) उपर्फा (३) बिोजििको आर्े शपलछ िेललिलाप सभबन्िी कारवायह प्रारभभ गरी पिहरूबीच
िेललिलाप गराइादर्नुपनेछ।
(५) िेललिलाप सभबन्िी अन्य व्यवस्था तोयकए बिोजिि हुनेछ।

५४. उिूरी लनर्ाय गनेाः (१) सलिलतले यस ऐन बिोजिि िेललिलापको िा्यिबाट उिूरीको लनरोपर् गना
प्रयक्रया बढाएकोिा िेललिलापको िा्यिबाट उिूरीको लनरोपर् हुन नसकेिा पिहरूलाइा उिूरीको पेशी
तारे ख तोयक कानून बिोजिि कारवाही गरी सुनवाइा तथा लनर्ाय गने प्रयक्रया बढाउनुपनेछ।
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(२) उपर्फा (१) िा िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२)
बिोजििको उिूरीिा िेललिलाप वा लिलापत्र हुन नसकेिा सलिलतले अलिकार िेत्र रहे को अर्ालतिा
िाने भलन सुनाइादर्नुपनेछ।

५५. िेललिलाप वा लिलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनिा अन्यत्र िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन कुन उिूरीिा
लिलापत्र गराउँर्ा उिूरीको प्रकृलत वा लिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बार्ी भइा चले को कुन
यववार् वा सावािलनक तथा सरकारी सभपजि वा यहतिा असर पने र्े जखएिा सलिलतले त्यस्तो यववार्िा
लिलापत्र गराउनेछन।
तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र लिलापत्र गना चाहेिा भने लिलापत्र
गराइादर्नुपनेछ।
५६. िेललिलापको लालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलिलतले सलिलतसिि सुनवाइाको लालग पेश भएको उिूरीिा
िेललिलाप हुनसक्ने सभभावना रहे को र्े खेिा पिहरूलाइा िेललिलापको लालग तारे ख तोक्न सक्नेछ।

(२)उपर्फा (१) बिोजििको तारे खको दर्न सलिलतले यववार्का पि तथा यवपि, उपजस्थत भएसभि
पिले पत्याइा साथ ललई आएका अन्य व्यजा सिेत उपजस्थत गराइा िेललिलापको लालगछलफल गराइा
पिहरूको बीचिा सहिलत भएिा सहिलत भए बिोजिि लिलापत्र कागि तयार गना लगाइा लिलापत्र
गराइादर्नुपनेछ।
(३) उिूरीिा तोयकएको भयार्िा सलिलतसिि उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत भएर पलन तारे ख गुिारी
यववार्िा तारे खिा नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि नभएको भए तापलन यववार्को पेटबोलीबाट
उिूरीको पि कायि हुने र्े जखएको व्यजा सिेत िेललिलापको लालग उपजस्थत भएिा सलिलतले िेललिलाप
गराइा लिलापत्रको कागि गराइादर्नुपनेछ।

५७. प्रारजभभक सुनवाइा पूव ा िेललिलापाः (१) उिूरी प्रशासकले प्रारजभभक सुनवाइाको लालग सलिलतसििउिूरी

पेश हुनपु ूव ा उिूरीिा िेललिलाप हुनसक्ने अवस्था र्े जखएिा वा पिहरूले सो व्यहोराको लनवेर्न ललइा
आएिा लिलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागि तयार गरी सलिलतसिि पेश गनासक्नेछ।

(२)उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा लिलापत्रिा अजन्ति सहिलत निुटेको भए तापलन पिहरू िेललिलापको
लालग प्रयक्रयािा िान सहित भएिा उिूरी प्रशासकले पिहरूको लनवेर्न ललइा उिूरीिा िेललिलापको
लालग िेललिलापकताा सिि पठाउने आर्े शको लालग सलिलतसिि पेश गनासक्नेछ।

५८. िेललिलापकतााको सूची तयार गनेाः(१) सलिलतले िेललिलापको काया गराउनको लालग र्े हाय बिोजििको
योग्यता पुगेको व्यजाहरूको यववरर् खुलाइा सभभायवत िेललिलापकतााको सूची तयार गनेछाः
(क) कजभतिा स्नातक उजिर्ा गरे को;

(ख) कुन रािनीलतक र्ल प्रलत आस्था राखी रािनीलतिा सयक्रय नरहे को;
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(ग) स्थानीय स्तरिा सिािसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको,
(घ) िेललिलापकतााको ४८ घण्टा ताललि ललइ िेललिलापकतााको काया गर्ै आएको,
(ङ) २५ बषा उिेर पुरा भएको,

(च) िाथी योग्यतािा िुन सुक कुरा ले जखएको भएता पलन ताललि ललइ हाल काि गरररहेकाको
हकिा लनिलाई लनरन्तरता दर्न बािा पने छन।
(२) िेललिलापकतााको सूची तयार गरे पलछ सलिलतले सूची कायापाललका सिि पेश गरी अनुिोर्न
गराउनुपनेछ।
(३) उपर्फा (२) बिोजिि सूची अनुिोर्न भएपलछ सलिलतले सावािलनक िानकारीको लालग सूचना

प्रकाशन गनुप
ा नेछ तथा िेललिलापको लालग पठाउँर्ा प्रत्येक पिलाइा सो सूची उपलब्ि गराउनुपनेछ।
५९. िेललिलापकतााको सूची अद्यावलिक गनेाः (१) सलिलतले र्फा ५९ बिोजिि तयार भएको सूची प्रत्येक
वषा अद्यावलिक गनुप
ा नेछ।
(२)प्रत्येक वषा अद्यावलिक गरे को िेललिलापकतााको सूची सलिलतले कायापाललकाको बठकबाट अनुिोर्न
गराउनुपनेछ।

(३)यस ऐन तथा प्रचललत कानून बिोजिि िेललिलापकतााको सूचीिा सूचीकृत हुन योग्यता पुगेको
व्यजाले

सलिलतसिि सूचीकृत

गररपाउनको लालग अनुसूची-११

बिोजििको ढाँचािा लनवेर्न

दर्नसक्नेछ।
६०. िेललिलापकतााको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सलिलतले र्फा ६० बिोजिि िेललिलापकतााको सूची
अद्यावलिक गर्ाा र्े हायको अवस्थाका िेललिलापकतााको नाि सूचीबाट हटाउनेछाः(क) लनिको िृत्यु भएिा;

(ख) लनिले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउँ भन्ने लनवेर्न दर्एिा;
(ग) लनिले नलतक पतन र्े जखने फौिर्ारी अलभयोगिा सिाय पाएिा;

(घ) लनि कुन सं स्थासँग सभब्र् रहे कोिा सो सं स्था खारे ि वा यवघटन भएिा; र
(ङ) सलिलतले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजिि लनिलाइा सूचीबाट हटाउने लनर्ाय गरे िा,
(च) बसइ सराइ गरी अन्यत्र गएिा।
(२)उपर्फा (१) बिोजिि सूचीबाट नाि हटाइएका िेललिलापकतााहरूको नािावली सलिलतले सावािलनक
सूचनाको लालग प्रकाशन गनुप
ा नेछ।
६१. िेललिलापको लालग सियावलि तोक्नेाः (१) सलिलतले यस ऐन बिोजिि िेललिलाको लालग िेललिलापकताा
पठाउँर्ा बयढिा लतन ियहना सभिको सिय तोयक पठाउनेछ।

(२)िेललिलापको लालग पठाउँर्ा सािान्यतयााः वयढिा तीनिना बाट िेललिलाप गराउने गरी तोक्नुपनेछ।
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६२. िेललिलापकतााको छनौटाः (१) सलिलतले िेललिलाप गराउने कायाको लालग यववार्का पिहरूलाइा एक
िना िेललिलापकतााको छनौट गनेछ।
(२)उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा पिहरूबीचिा एकिना िेललिलापकतााको लालग सहिलत नभएिा
सलिलतले पिहरूको सहिलतिा लतन िना िेललिलापकतााको छनौट गनुप
ा नेछ।
(३)पिहरूको बीचिा िेललिलापकतााको नाििा सहिलत हुन नसकेिा सलिलतले िेललिलापकतााको

सूचीिा रहेका िेललिलापकतााहरू ि्येबाट र्ुव पिबाट एक-एक िना िेललिलापकताा छनौट गना
लगाइा तेस्रो िेललिलापकताा छनौट गररदर्नुपनेछ।
(४)उिूरीका सब पिको सहिलतिा िेललिलापकतााको सूचीिा नरहे को यस ऐन बिोजिि िेललिलापकताा

हुन अयोग्य नभएको कुन व्यजा वा सं स्थाबाट िेललिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहित भ ललजखत
लनवेर्न दर्एिा सलिलतले त्यस्तो व्यजा वा सं स्थालाइा िेललिलापकताा तोयकदर्नुपनेछ।
६३. िेललिलापकतााको पररवतानाः (१) सलिलतले र्े हायको अवस्था परर पिहरूले लनवेर्न दर्एको अवस्थािा
िेललिलापकताा पररवतान गररदर्नुपनेछाः(क) र्फा ६१ बिोजिि िेललिलापकतााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा;
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिलतिा िेललिलापकताा हे रफेर गना िञ्जुर भएिा;

(ग) यववार्को कुन पिले िेललिलापकताा प्रलत अयवश्वास रहे को ललजखत िानकारी गराएिा;
(घ) कुन कारर्ले िेललिलापकतााले िेललिलापिा सहभागी भरहन नसक्ने िनाएिा;

(ङ) यववार्को यवषयवस्तुिा िेललिलापकतााको कुन स्वाथा रहे को िेललिलापकतााले िानकारी
गराएिा वा कुन स्रोतबाट सलिलतसिि िानकारी भएिा; तथा

(च) िेललिलापकतााले िेललिलापकतााको हलसयतले कायागर्ाा र्फा ६६ तथा अन्य प्रचललत कानून
बिोजिि पालन गनुप
ा ने आचरर् पालन नगरे िा।

(२) िेललिलापकताा पररवतानको कारर्ले तोयकएको सियिा िेललिलापको काया सभपन्न हुन नसक्ने
भएिा सलिलतले बयढिा एक ियहना सभिको सिय थप गना सक्नेछ।

६४. िेललिलापको लालग पठाउँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) सलिलतले कुन उिूरी िेललिलापको लालग िेललिलापकताा
सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइा िेललिलापकतााको सभपका उपलब्ि गराइा िेललिलापकताा सिि उपजस्थत
हुने तारे ख तोयक र्े हाय बिोजििको कागि साथ राजख ले जखपठाउनुपनेछाः
(क) उिूरीको सारसं िेप वा िुख्य िुख्य कागिातको प्रलतललपी;

(ख) उिूरीको पि वा वारे स भए वारे सको नाि, थर, वतन र उपलब्ि भएसभि टे ललफोन नभबर,
इािेल, फ्याक्स तथा अन्य सभपका यववरर्; तथा

(ग) िेललिलाप सभबन्िी प्रयक्रया सभपन्न गनुप
ा ने स्थान र सिय।
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(२)िेललिलापकतााले सलिलतसिि िाग गरे िा उिूरीका कागिातहरूको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ।

(३) िेललिलापको लालग तोयकएको सिय सभपन्न भएको सात दर्न लभत्र उिूरीको पिहरू सलिलतसिि
उपजस्थत हुने गरी तारे ख तोक्नुपनेछ।

(४) उपर्फा (३) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन िेललिलापकतााले तोयकएको सिय अगाव

उिूरीसलिलतसिि यफताा पठाउने लनर्ाय गरे िा सो लनर्ायको िानकारी भएको सात दर्न लभत्र पिहरूलाइा
सलिलतसिि उपजस्थत हुनग
े री पठाउनुपनेछ।

६५. िेललिलापिा अवलभबन गनुप
ा ने प्रयक्रयााः(१) सलिलतले पिहरूको सहिलतिा िेललिलापको लालग छलफल
गने तथा अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि तथा िेललिलापकताालाइा सोको िानकारी उपलब्ि
गराउनुपनेछ।

तर पिहरूको सहिलतिा िेललिलापकतााले अन्य कुन स्थानको छनौट गना बािा पनेछन।

(२) पिहरूलाइा उपर्फा (१) बिोजिि िेललिलापकतााले तोकेको स्थानिा तोयकएको सियिा उपजस्थत
हुने र्ाययत्व रहनेछ।

(३) उपर्फा (२) बिोजििको र्ाययत्व पिहरूले पुरा नगरे िा िेललिलापकतााले िेललिलापको प्रयक्रया
बन्र् गरी सलिलतलाइा सोको ललजखत िानकारी गराइा उिूरीको कागिात यफताा पठाउनसक्नेछ।

(४) िेललिलापको क्रििा िेललिलापकतााले पिहरूबीचिा सहिकतााको भूलिका गनेछ र उा भूलिका
लनवााह गने क्रििा लनिले पिहरू बाहे क र्े हायका व्यजाहरूसँग सिेत एकल वा सािूयहक वाताा
गनासक्नेछाः
(क) यववार्को यवषयिा िानकारी रहे को उिूरीका पिले रोिेको व्यजा; तथा
(ख) यववार्को यवषयवस्तुको बारे िा िानकारी रहे को स्थानीय भरभलार्िी।

(५) िेललिलापकतााले पिहरूको सहिलतिा पिहरूसँग र्े हाय बिोजिि वाताा गनासक्नेछाः
(क) पिहरूसँग एकल एकान्तवाताातथा

(ख) टे ललफोन वाताा, लभिीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िा्यिबाट वाताालाप।

(६) प्रचललतकानून तथा यस ऐनको िान्यता यवपरीत नहुनग
े री पिहरूको सहिलतिा िेललिलापकतााले
िेललिलापको कायायवलि लनिाारर् गनासक्नेछ।

६६. िेललिलापकतााको आचरर्ाः(१)िेललिलापकतााले र्े हाय बिोजििको आचरर् पालन गनुप
ा नेछाः(क) िेललिलाप सभबन्िी कारवाही लनष्पि ढङ्गले सभपार्न गनुप
ा ने;

(ख) कुन पिप्रलत झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखे को र्े जखने कुन आचरर् वा व्यवहार
नगने;

(ग) कुन पिलाइा िर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनिा पारी िेललिलाप गराउन नहुन;े
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(घ) यववार् कायि रहे को अवस्थािा यववार्को कुन पिसँग आलथाक कारोबारिा सँलग्न नहुन;े

(ङ) िेललिलाप सभबन्ििा बनेको प्रचललत कानून तथा अन्य स्थायपत िान्यता यवपरीत आचरर्
गना नहुने;

(च) िेललिलापको क्रििा पिहरुसँग सभिानिनक, सर्भावपूर् ा र सब पिप्रलत सिान व्यवहार
कायि गने;
(छ) िेललिलापको क्रििा पिहरुले व्या गरे को यवषयवस्तुको गोपनीयता कायि राख्ने; तथा

(ि) िेललिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुन कागिात वा वस्तु प्रयक्रया सभपन्न भएपलछ
वा लनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ सभबजन्ित पिलाइा सुरजित यफताा गने।

(२)सलिलतले कुन िेललिलापकतााले उपर्फा (१) बिोजििको आचरर् पालना नगरे को उिूरी परी वा

सो यवषयिा स्वयं िानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा दठक र्े जखए त्यस्तो िेललिलापकताालाइा
िेललिलापकतााको सूचीबाट हटाउनेछ।

६७. ललखत तयारी र लिलापत्राः(१) िेललिलापकतााले पिहरुसँगको छलफल पश्चात िेललिलापको लालग र्ुव

पि सहित भएकोिा लिलापत्र गराइा सहिलत भएको यवषयवस्तु बिोजििको लिलापत्रको ललखत तयार
गरर सलिलतसिि पठाउनुपनेछ ।

६८. िेललिलाप नभएको उिूरीिा गनुप
ा ने कारवाहीाः(१) िेललिलापकतााले पिहरु बीचिा िेललिलाप हुन
नसकेिा सो व्यहोरा खुलाइा प्रलतवेर्न तयार गरी यववार्का सब कागिात सयहत सलिलतिा यफताा
पठाउनुपनेछ।

(२)उपर्फा (१) बिोजिि गर्ाा िेललिलापकतााले पिहरुलाइा सलिलतसिि हािीर हुन िाने बयढिा
सात दर्नको भयार् तोयक पठाउनुपनेछ।

६९. िेललिलाप नभएको उिूरीिा लनर्ाय गनुप
ा नेाः (१)स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िासलिलतले
िेललिलापको लालग पठाएको उिूरीिा पिहरुबीच िेललिलाप हुन नसयक िेललिलापकतााको प्रलतवेर्न
सयहत प्राप्त हुन आएिा कानून बिोजिि कारवाही गरी लनर्ाय गनुप
ा छा।

(२)उपर्फा (१) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन र्े हाय बिोजििको उिूरीिा अलिकारिेत्र ग्रहर्
गने सभबजन्ित अर्ालत वा लनकायिा उिूरी गना िानु भलन सुनाइा पठाइादर्नुपछााः(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजििको यववार्िा तथा

(ख) कुन अर्ालत वा लनकायबाट िेललिलापको लालग प्रेयषत भएको यववार्िा।

(३)उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बिोजििको यववार्िा सभबजन्ित अर्ालत वा लनकायिा पठाउँर्ा

हाजिर हुन िाने तारे ख तोकी पठाउने तथा लिलसल सिेत नक्कल खिा गरी अलभले ख राजख सक्कल लिलसल
सभबजन्ित अर्ालत वा लनकायिा पठाउनुपनेछ।
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७०. िेललिलाप र्स्तुराःिेललिलापिा िाने यववार्को हकिा िेललिलाप गराए वापत पिहरुबाट कुन प्रकारको
र्स्तुर ललईने छन् । िेललिलाप गराए वापतिेललिलापकताालाई कायापाललकाबाटप्रलत यववार् प्रलत व्यजा
वढीिा रु१५००।- का र्रले पारीश्रलिक उपलब्ि गराउने छ।
७१. सिुर्ाय स्तरिा हुने सािुर्ाययक िेललिलाप प्रविान गना किाचारी तोक्नसक्नेाः(१)सलिलतले स्थानीय स्तरिा
िेललिलाप प्रव्र्ान गनाको लालग कायापाललकािा अनुरोि गरे िा किाचारी खटाइा सिुर्ाय स्तरिा
िेललिलापको प्रव्र्ानात्िक कायाक्रि गनासयकनेछ।
(२)सिुर्ाय स्तरिा हुने सािुर्ाययक िेललिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यता तथा
अनुभव नभएका िेललिलापकताावाट िेललिलाप गराउन वािा पने छन।

(३)सलिलतले सिुर्ायस्तरिा हुने सािुर्ाययक िेललिलापको कायायवलि तोके विोजिि हुनेछ।
पररच्छे र्-९

लनर्ाय कायाान्वयन सभबन्िी व्यवस्था
७२. सजचवालयको जिभिेवारीाःकायापाललकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनर्े शनिा रयह सलिलतको लनर्ाय कायाान्वयन
गने गराउने सभबन्िी सभपूर् ा कायाको रे खर्े ख गने जिभिेवारी वहन गनुप
ा नेछ।

७३. सहयोग गनुप
ा नेाः(१)गाउँपाललका कायाालय तथा सो अन्तगातका सब विा कायाालय तथा अन्य
कायाालयले यस ऐन तथा प्रचललत कानून बिोजिि सलिलतले गरे को लनर्ाय बिोजिि व्यजा वा सं स्था
वा अन्य कससँग असुल गनुप
ा ने िरीवाना वा अन्य रकि असुलउपर गना सहयोग गनुप
ा नेछ।

(२) यस ऐन तथा प्रचललत कानून बिोजिि सलिलतले असूल गनापने िरीवाना, लबगो वा अन्य कुन
प्रकारको रकि असुलउपर नभइा उपर्फा (१) िा उल्ले ख भए बिोजििका कायाालयहरुले कुन
लसफाररस वा कुन काया गररदर्नेछनन ।

ँ िरीवाना वा लबगो वा
७४. असुलउपर गनेाः(१) अलभलेख प्रशासकले सलिलतको लनर्ाय बिोजिि कुन पिसग
अन्य कुन प्रकारको असुल उपर गनुप
ा ने भएिा सो पिले िरीवाना लतना बुझाउन ल्याएिा बुजझ
सर्रस्याहा गरी िरीवानाको लगत किा गनुप
ा नेछ।
(२)उपर्फा (१) बिोजिि असुलउपर नभएिा लगत राखी सभबजन्ित पिको नाि नािेसी तथा िरीवाना

रकि सिेतको यववरर् गाउँपाललकाको कायाालयका साथ सब विा कायाालयिा सिेत अलभले खको लालग
पठाउनुपनेछ।

(३)सभबजन्ित कायाालयहरुले उपर्फा (२) बिोजिि लेजख आएिा त्यस्तो पिसँग िरीवाना रकि
असुलउपर गरी अलभले ख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेछ।
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७५. भरीभराउ गनेाः (१) सलिलतले यस ऐन बिोजिि गरे को कुन लनर्ाय बिोजिि कुन पिले राखेको र्स्तुर,

वा अन्य कुन प्रकारको रकि कुन पिबाट भराइापाउने भएिा भराइापाउने पिले भरीदर्नुपने पिको
त्यस्तो रकि भराइादर्नुपने स्रोत खुलाइा अनुसूची-१२ बिोजििको ढाँचािा लनवेर्न दर्नुपनेछ।

(२)उपर्फा (१) बिोजिि लनवेर्न दर्ँर्ा यथासभभव नगर् रहे को बैँ क खाता वा कुन सहकारी वा बचत

सं स्थािा रहे को रकि र सो नभएिा लललाि लबक्री गरी असुलउपर गनुप
ा ने अवस्था भएिा कुन अचल
सभपजिको व्यहोरा खुलाइा लनवेर्न दर्नुपनेछ।
(३)उपर्फा (२) बिोजििको लनवेर्निा र्फा ७८ बिोजििको यववरर् खुलाइा लनवेर्न दर्नुपनेछ।

७६. चलनचलाइादर्नेाः(१) सलिलतले यस ऐन बिोजिि गरे को कुन लनर्ाय बिोजिि कुन सभपजि वा अलिकार

वा कुन यवषयवस्तु वा सेवा वा अन्य कुन यवषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्तो चलन पाउने
यवषयको यववरर् खुलाइा अलभले ख प्रशासक सिि अनुसूची-१३ को ढाँचािा लनवेर्न दर्नुपनेछ।

(२)उपर्फा (१) बिोजिि लनवेर्न परे िा अलभलेख प्रशासकले लनर्ाय बिोजििको यवषयको चलन
चलाइादर्नुपनेछ।

(३)उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्न दर्ँर्ा चलन चलाउनुपने सभपजिको र्फा ७८बिोजििको यववरर्
खुलाउनुपनेछ।
७७. सभपजिको यववरर् खुलाउनुपनेाः भररभराउ गना वा चलनचलाइ पाउनको लालग लनवेर्न दर्ने यववार्को
पिले लनवेर्निा सभपजिको यववरर् उल्ले ख गर्ाा र्े हाय बिोजििको यववरर् खुलाउनुपनेछाः(क) अचल सभपजिको यववरर्
(१) घरिग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना तथा चार यकल्ला;
(२) घर िग्गाको यकिा नभबर तथा िेत्रफल;
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सभभव भएसभि वगायफट;
(४) घर िग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहे को व्यहोरा;
(५) कच्ची वा पक्की सिकसँग िोलिएको व्यहोरा;

(६) घरिग्गाको स्वालित्व रहे को व्यजाको नाि थर साथ स्वालित्व भन्र्ा फरक व्यजाको
भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका साथ अन्य यववरर्; तथा
(७) घरिा भएको लगापात तथा खररर्लबयक्र हुन सक्ने न्यू नति िूल्य।
(ख) चल सभपजिको यववरर्ाः

(१) चलसभपजि रहे को ठाउँ तथा भोग वा लनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर;

(२) बैँक खातािा रहेको नगर् भए खातावालको साथ बैँ क तथा शाखाको नाि;
(३) चल सभपजिको प्रकार तथा नगर् बाहे कको भए सभभायवत लबयक्र िूल्य; तथा
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(४) नगर् बाहे कको चल सभपजि भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथ प्रत्येकको साइि र
सँख्या।

७८. सभपजि रोक्का राख्नेाः(१)अलभले ख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजिि लनर्ाय कायाान्वयनको लालग
लनवेर्न परे पलछ र्े खाइएको सभपजिको हकिाआवश्यक पने िलत िेथा रोक्का राख्ने सभबन्ििा लनर्ायको
लालग कायाापाललका सिि पेश गने र कायापाललकाबाट रोक्का राख्ने लनर्ाय गरे पछी लनर्ाय बिोजिि िेथा
रोक्का राख्नको लालग सो िेथा र्ताा रहे को कायाालय वा रजिष्ट्रेशन गने कायाालयिा ले जख पठाउनुपनेछ।

(२)बाली, ब्याि,बहाल लगायतको सभपजिको हकिा लनवेर्न परे को बयढिा र्ुइा दर्न लभत्र सभपजि तायर्ात
गना लगाइा तायर्ात गर्ााको सियिा न आवश्यक पने िलत सभपजि वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल,
ब्याि, िुनाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सभबजन्ित पिलाइा दर्नुपछा।
(३)र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बिोजििको सभपजिको हकिा भररभराउको लालग आवश्यक पने िलत
सभपजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकताअनुसार ले खा शाखा वा सभबजन्ित बैँ क वा सभबजन्ित
लनकायिा तुरुन्त लेजख पठाउनुपनेछ।

(४)सभपलत रोक्का सभवजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोजिि हुनेछ।

७९. सभपजि लललाि गर्ाा अपनाउनुपने कायायवलिाः(१) कायापाललकाले यस ऐन बिोजिि भरीभराउ गनुप
ा ने

लबगो वा कोटा फी वा त्यस्त कुन रकि असुलउपर गना र्फा ७८ को उपर्फा(१) बिोजिि सभपजिको
यववरर् खुलाइा र्खाास्त परे िा त्यस्तो रकि भरीदर्नुपने व्यजालाइा बुझाउनुपने रकि बुझाउनसात दर्नको
भयार् दर्इा सूचना िारी गनुप
ा छा।
(२)उपर्फा (२)बिोजििको भयार्िा रकि बुझाउन नल्याएिा त्यस्तो भरीदर्नुपने व्यजाको भरीपाउने
व्यजाले र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजििको सभपजि तायर्ात गरील्याउनुपछा।

(३)र्ण्ि, िरीवाना, सरकारी लबगो वा कुन अर्ालत वा लनकाय वा गाउँपाललकावा सलिलतको लनर्ायले

असुल उपर गनुप
ा ने कुन रकिको हकिा त्यस्तो असुलउपर हुनपु ने व्यजाले बुझाउन नल्याएिा लनिको
िुनसुक अचल सभपजि फेला परे िा तायर्ात गरी रोक्का राख्नुपछा।

(४)उपर्फा (३) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन िेथा ििानत वा कुन प्रकारको नगर् िरौट
र्ाजखल गरे को हकिा सो सभपजिबाट खाभने िलत रकिको लालग उपर्फा (३)बिोजिि गरररहनुपर्ै न।
(५)उपर्फा (४) बिोजिि िोल कायि भएपलछ उा अचल सभपजिको लललािको सूचना सभबजन्ित
पिलाइा दर्इा सवासािारर्को िानकारीको लालग लललाि हुने लिलत र सभपजिको यववरर् सयहतको

सावािलनक सूचना गाउँपाललका, जिल्ला प्रशासन कायाालय, जिल्ला अर्ालत, जिल्ला सिन्वय सलिलतको
कायाालय तथा कोष तथा ले खा लनयन्त्रकको कायाालयिा टाँस्न लगाउनुपनेछ।
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(६)उपर्फा (५) बिोजििको सूचनािा तोयकएको दर्निा उा सूचनािा तोयकएको सभपजि पञ्चयकते
िोलबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजिि लललाि गनुप
ा नेछ।
(७) लललाि प्रयक्रयािा सभभव भएसभि जिल्ला अर्ालत, जिल्ला प्रशासन कायाालय वा स्थानीय प्रशासन

कायाालय, स्थानीय प्रहरी कायाालय तथा गाउँपाललका िेत्र लभत्र रहे का अन्य सरकारी कायाालयका
प्रलतलनलिलाइा रोहवरिा राख्नुपनेछ।
(८) उपर्फा (६) बिोजिि गर्ाा उा सभपजि कसले पलन लललाि सकार नगरे िा सोयह प्रयक्रयाबाट
पुनाः र्ोस्रोपटक लललाि गनुप
ा नेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाा पलन कसले लललाि सकार नगरे िा भराइापाउने
पि लनवेर्कलाइा न उा सभपजि पञ्चयकते िोलिा सकार गना लगाउनुपनेछ।
(९) उपर्फा (८) बिोजिि गर्ाा लनवेर्कले सभपजि सकार गना नचाहे िा पलछ अको िेथा खुल्न आएका

बखत कानून बिोजिि गनेगरी लनिको लनवेर्न तािेलीिा राखी लललाििा चढाइाएको सभपजि फुकुवा
गरीदर्नुपछा।

(१०) यस र्फािा अन्यत्र िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन गाउँपाललकाको कुन रकि असुल उपर
गने क्रििा लललाि गर्ाा कसले सकार नगरे िा िलतिा सकार हुन्छ त्यलतिा न सो सभपजि लललाि गरी
प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजिि अन्य सभपजि वा प्रयक्रयाबाट असुलउपर
गनुप
ा नेछ।
८०. तायर्ात गने प्रयक्रयााः(१)अलभले ख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजिि सभपजि तायर्ात गनुप
ा र्ाा कजभतिा विा
सजचव स्तरको किाचारी खटाइा त्यस्तो अचल सभपजिको चलनचल्तीको िूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी तायर्ात
गनालगाउनुपनेछ।
(२)उपर्फा (१) बिोजिि तायर्ात गने किाचारीले तायर्ात गनुप
ा ने सभपजिको चलनचल्तीको िूल्य

कायि गने प्रयोिनले पञ्चयकते िोल कायि गरी िुच ुल्का खिा गरी उिूरी प्रशासक सिि प्रलतवेर्न
सयहत पेश गनुप
ा नेछ।

(३) उपर्फा (२) बिोजिि पञ्चयकते िोल कायि गर्ाा र्े हाय बिोजििक कुरालाइा आिार ललइा कायि
गनुप
ा नेछाः
(क) लनवेर्कले लनवेर्निा खुलाएको िूल्य;
(ख) लनर्ायिा उल्लेख भएको भए सो िूल्य;

(ग) पिले ििानत वा कुन अन्य प्रयोिनको लालग कायापाललका सिि लनवेर्न

दर्ँर्ा खुलाएको िूल्य;

(घ) तायर्ात गर्ाा भ आएको स्थानीय िूल्याँकन अनुसारको िूल्य;
(ङ) िालपोत कायाालयले कायि गरे को न्यू नति िूल्य;
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(च) अन्य कुन प्रयोिनले कुन सरकारी लनकायले कुन िूल्य कायि गरे को भए सो

(छ)पञ्चयकते िोल कायि गनुभ
ा न्र्ा तत्काल अगाव कुन खररर्लबयक्र भएको भए सो

िूल्य;

िूल्य।
स्पयष्टकरर्ाः“पञ्चयकते िोल” भन्नाले अचल सभपजि लबयक्र गनुप
ा र्ाा लबयक्रहुने

न्युनति

िूल्यलाइा सभझनुपछा।

(४) उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाा र्े हाय बिोजििको कुरालाइा सिेत ्यानिा राख्नुपनेछाः
(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र लगायत सिक सञ्जालसँग

िोलिएको छ वा छन;

तथा
(ख)

नगरिेत्रलभत्र

पने

घरको

हकिा

घरको

वतािान

अवस्था

सभबन्ििा

प्रायवलिक

िुल्याँकन प्रलतवेर्न।
८१. खाभनेिलत िात्र लललाि गनुप
ा नेाः(१)कायापाललकाले र्फा ८० बिोजिि लललाि गर्ाा असुलगनुप
ा ने बाँयक
खाभने िलत सभपजििात्र लललाि गनुप
ा नेछ।
(२)सभपजि लललाि गर्ाा सकार भएको रकि असुलउपर गनुप
ा ने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको िलत
रकि सभपजिवाल पिलाइा यफताा गरीदर्नुपछा।
(३)उपर्फा (२) बिोजिि रकि यफताा पाउने पि लललाि गर्ााको बखत उपजस्थत नभएको भए रकि
यफताा ललन आउनुभनी लनिको नाििा सात दर्नको सूचना िारी गरीजझकाइा रकि यफताा गनुप
ा छा।
(४)उपर्फा (३) बिोजिि गर्ाा सभबजन्ित पि रकि यफतााललन नआएिा उा रकि सजञ्चतकोषिा
र्ाजखल गरी आभर्ानीबाँलि सर्रस्याहा गनुप
ा छा।
(५)उिूरी प्रशासकले र्फा ८० बिोजिि लललाि गरे को सभपजि सकार गने पिको नाििा सभपजि र्ताा
नािसारीको लालग सभबजन्ित कायाालय वा लनकायिा पत्राचार गरी लनिलाइा सभपजिको चलनपूिी उपलब्ि
गराइा आवश्यक परे सो सभपजिको चलन चलाइादर्नुपछा।

(६)यस ऐनिा अन्यत्र िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन र्फा ८० बिोजििको लललाि प्रयक्रया अगािी
बयढसकेपलछ भराउनुपने रकि बुझाउन ल्याए पलन सो रकि नबुजझ सभपजि लललाि गनुप
ा नेछ।

८२. लललाि उपरको उिुरीाः यस ऐन बिोजिि भएको लललािको प्रयक्रयािा जचि नबुझ्ने पिले िुन प्रयक्रया
उपर जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिलतसििउिूरी पेश गरी भएको आर्े श बिोजिि
गनुप
ा नेछ।

८३. लबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको खचााः यस ऐन बिोजिि लबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागेको
खचा लबगो भरीदर्नुपने वा चलनदर्नुपने सभबजन्ित पिले व्यहोनुप
ा नेछ।
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८४. यथाजस्थलतिा राख्नेाः कायापाललकाले यस ऐन बिोजिि चलनचलाइा िाग्न वा लबगो भराइापाउन कुन सभपजि
र्े खाइा लनवेर्न परे पलछ लबगो भराउने वा चलनचलाउने काया सभपन्न नभएसभिको लालग उा सभपजि
हकहस्तान्तरर् गना, भत्काउन, लबगाना तथा कुन प्रकारको लनिाार् काया गरी उा सभपजिको स्वरुप
पररवतान गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सभबजन्ित पिको नाििा आर्े श िारी गरी उा सभपजि
यथाजस्थलतिा राख्नुपनेछ।

८५. लनवेर्नबाट कारवाही गनेाः (१) उिूरी प्रशासकले कुन पिले र्फा ८४ बिोजिि भएको आर्े श यवपररत
कुन सभपजिको हक हस्तान्तरर् वा स्वरुप पररवतान आदर् गरे को लनवेर्न परे िा उा लनवेर्न र्ताा गरी

त्यस्तो गने पिको नाििा लतन दर्नको भयार् िारी गरी लनिलाइा हाजिर गराइा सो लनवेर्न सलिलतसिि
पेश गनुप
ा नेछ।
(२)सलिलतले उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्न पेश हुन आएिा पिलाइा नयाँ उिूरी र्ताा गना नलगाइा
उा लनवेर्नबाट न आवश्यक कारवाही गरी लनर्ाय गनुप
ा नेछ।

(३)उपर्फा (२) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्नको व्यहोराबाट
लनवेर्न सलिलतको िेत्रालिकार लभत्र नपने यवषयिा परे को र्े जखएिा सलिलतले उा यवषयिा िेत्रालिकार
ग्रहर् गने अर्ालत वा लनकाय सिि िान सुनाइादर्नुपनेछ।
८६. चलनचलाउने सूचनााः(१) अलभले ख प्रशासकले सलिलतको लनर्ाय बिोजिि चलन चलाइा पाउन लनवेर्न
परे िा चलन चलाउने लिलत खुलाइा फलानो लिलतिा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन किाचारी खयटइा
आउने हुँर्ा सो लिलत अगाव घर िग्गा खालल गरीदर्नु भलन चलन दर्नुपने पिको नाििा सूचना िारी
गनुप
ा नेछ।
(२)चलनदर्नुपने सभपजि उिूरीको पिबाहेक अन्य कसको भोगचलनिा रहे को भएिा उिूरी प्रशासकले
सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजििको सूचना िारीगनुप
ा नेछ।
(३)उपर्फा (१) बिोजिि तोयकएको लिलतिा खयटइािाँर्ा घरिग्गा खाली गरे को भए सभबजन्ित

किाचारीले चलन चलाइा दर्एको िुच ुल्का खिागरी तथा घरिग्गा खाली नगरे को भए खाली गराइा चलन
चलाइा चलन चलाएको िुच ुल्का खिा गरी प्रलतवेर्न साथ अलभले ख शाखािा पेश गनुप
ा नेछ।

पररच्छे र्-१०
यवयवि
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८७. नक्कल लनवेर्नाः(१) सलिलतसिि र्ताा रहे को उिूरीको कुन सरोकारवाला पिले यववार्को लिलसलिा

रहेको कुन कागिपत्रको नक्कल ललनको लालग लनवेर्न दर्एिा सलिलतले उा पिलाइा सो कागिको
नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ।

(२)उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्न दर्ँर्ा सभबजन्ित पिले उिूरी शाखािा रहे को लिलसलको नक्कल
ललनुपर्ाा उिूरी प्रशासक तथा अलभले ख शाखािा रहे को लिलसलको नक्कल ललनुपने भएिा शाखा प्रिुख
सिि लनवेर्न पेश गनुप
ा नेछ।
(३)उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्न दर्नको एघार बिे अगाव पेश भएिा सभबजन्ित किाचारीले सोयह
दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सभभव भएसभि सोयह दर्न नभए सोको भोललपल्ट नक्कल उपलब्ि
गराउनेछ।

(४)उपर्फा (१) बिोजिि लनवेर्न दर्ँर्ा फरक फरक उिूरीको लालग फरक फरक लनवेर्न दर्नुपनेछ।
(५)यववार्को कुन पिले उपर्फा (१) बिोजििको लनवेर्न दर्ँर्ा नक्कलको सिािा कागिपत्रको फोटो
जखच्ने अनुिलत िागेिा सो दर्नुपनेछ।

(६)नक्कल लनवेर्न दर्ँर्ा अनुसूची-१५ बिोजििको ढाँचािा दर्नुपनेछ।
८८. नक्कल र्स्तुराः (१) सभबजन्ित प्रशासकले र्फा ८८ बिोजिि नक्कल वा फोटो जखच्नको लालग लनवेर्न
दर्नेपिसँग र्े हाय बिोजििको र्स्तुर ललइा नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछाः

(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रलत पृष्ठको रू १०।–रुपयाँको र्रले;
(ख) सलिलतको लनर्ाय कागिको हकिा प्रलत सक्कल पानाको प्रलत पृष्ठको रू १०।–रुपयाँको र्रले ;
तथा
(ग) ललखत कागिपत्रको नक्कल नललइा फोटो जखच्न चाहे िा प्रलत पानाको रू २०।– रुपयाँको
र्रले।

(२)उपर्फा (१) िा िुनसुक कुरा लेजखएको भए तापलन प्रचललत कानून बिोजिि नक्कल र्स्तुर नलाग्ने
पिलाइा यस र्फा बिोजििको र्स्तुर लाग्नेछन।
(३)यस र्फा बिोजिि नक्कल उतार गरी लिाने पिले नक्कल उतार गर्ाा लागेको खचाको व्यवस्था
आफ गनुप
ा नेछ।
८९. र्स्तुर उल्लेख गनेाः(१)नक्कल प्रिाजर्त गने सभबजन्ित प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्त गर्ाा नक्कल लिाने
पिको नाि थर तथा उिूरीिा हलसयतका साथ नक्कल उतार गरे वापत र्ाजखल गरे को र्स्तुर र नक्कल
पाना सिेत उल्ले ख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा िनाइा नक्कल प्रिाजर्त गनुप
ा नेछ।
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९०. र्स्तुर च ुाा नभइा नक्कल नदर्इनेाः सभबजन्ित प्रशासकले यस ऐन बिोजिि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल
उतार गर्ाा र्फा ८९ बिोजिि लाग्ने र्स्तुर र्ाजखल नगर्ाासभि नक्कल दर्नेछन र सो नक्कलको
आलिकाररकता प्रिाजर्त गना पाउनेछन।
९१. तारे ख सारी काि गरी दर्न हुनाःे यस ऐन बिोजिि परे को र्ावी प्रिार्ीत गना सजक्र्कन भन्ने लनवेर्न
साथ कागि गना आएिा वा र्ुव पि लिलल लिलापत्र गराई पाउँ भलन लनवेर्न गना आएिा पलछको
तारे ख रहे छ भने पलन त्यसलाई अगािी सारी सो काि गरी दर्न हुन्छ।
९२. लगत लभिाउनेाःसलिलतसिि ललखत र्ताा गना ल्याउने पि वा वाररसको कायापाललकािा िररवाना वा
यवगो बाँकी छ छन् सो सभवन्ििा सभवजन्ित शाखाले हे री लभिाई र्ताा गना ल्याएको ललखतको यपठिा

लेजख प्रिार्ीत गरी दर्नु पछा । वाकी र्े जखएको िरीवाना वा यवगो असुल नभए सभि लनिको कुन
ललखत र्ताा हुने छन्।

९३. वकालतनािा पेश गनेाः यववार्का कुन पिले कानून व्यवसायी राजख बहस परवी गराउन चाहे िा कानून
व्यवसायीको तफाबाट वकालतनािा पेश गनुा पनेछ।
९४. लनवेर्न र्स्तुराः यस ऐनिा यस यवषयिा यलत र्स्तुर लाग्छ वा लाग्र्न भन्ने यकटान गरी ले जखएकोिा
बाहेक न्याययकसलिलतसिि िुनसुक यवषयको लनवेर्न दर्र्ा र्श रुपया र्स्तुर लाग्नेछ ।
९५. ललखत यफताा दर्नेाःन्याययक सलिलतको वा उिूरी प्रशासकको आर्े श वेगर उिूरी वा लनवेर्न पत्र साथ
प्रिार्का लालग पेश भएका प्रिार्का ललखतहरु यफताा दर्इनेछन। तर सक्कल ललखत रहे छ भने ररत
पूवक
ा को नक्कल राखेर सक्कल यफताा दर्इनेछ।

९६. प्रचललत कानून बिोजिि हुनाःे यस ऐनिा िुनसुक कुरा ले जखएको भए तापलन उिूरीसँग सभबजन्ित
प्रचललत कानूनिा कुन कुरा ले जखएको भए सोिा ले जखए िलतको हकिा सोयह बिोजिि हुनेछ ।

९७. लनयि बनाउने अलिकाराःसलिलतले यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको लालग आवश्यक लनयि बनाउन
सक्नेछ।
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अनुसूची- १

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ८ को उपर्फा (२) सग
उिूरीको ढाँचा

श्री कचनकवल गाउँपाललका न्याययकसलिलतसिि पेश गरे को
लनवेर्न /यफरार् पत्र

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…….. वस्ने………………. नाती…………………. छोरो/ छोरी
/श्रीिती वषा………………को…………………………………………………………………..१ लनवेर्क/ यफरार्ी
/वार्ी
(एक भन्र्ा वढी वार्ी भए यस बिोजििको यववरर् प्रत्येक वार्ीको हकिा उल्ले ख गने)
यवरुद्ध

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…………… वस्ने…………………को नाती……………… को
छोरो /छोरी/.श्रीिती वषा…………………..को……………………………………………….१ यवपिी/ प्रलतवार्ी
(एक भन्र्ा वढी प्रलतवार्ी भए यस बिोजििको यववरर् प्रत्येक प्रलतवार्ीको हकिा उल्ले ख गने)
िुद्दा /यवषयाः………………

१. ि हािी लनवेर्नपत्रवाला /यफरार्पत्रवाला लनभन प्रकरर्हरुिा ले जखए बिोजिि लनवेर्न यफरार् गर्ाछु/
गर्ाछौ ।
(यफरार्को यवषयवस्तु र्ावी गने आिार र यफरार् र्ावी उल्ले ख गने)
क)
ख)
ग)

२. यस सलिलतवाट यवपिी प्रलतवार्ीलाई जझकाई िे िो बुझ्नुपछा बुजझ यववार् लनरुपर् गराई पाउँ।
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३. यस गाउँपाललकाबाट िारर भएको स्थालनय न्याययक कायायवलि ऐनको र्फा …. बिोजिि लनवेर्न
यफरार् र्स्तुर रु. ….. नक्कल र्स्तुर पाना

को प्रलतपाना रु. ….. का र्रले रु…… गरी िभिा रु…..

यस साथ सं लग्न राखेको छु / छौं।
४. यो लनवेर्न यफरार् स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ को उपर्फा (२) अनुसार
यस सलिलतको िेत्रालिकार लभत्र पर्ाछ।
५. यो लनवेर्न यफरार् स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा बिोजिि हर्भयार् लभत्र छ र
यस यवषयिा लनवेर्न यफरार् गने हकर्या िेरो हाम्रो पुग्र्छ।

६. यस यवषयिा अन्यत्र कयह कत कुन लनकायिा कुन प्रकारको लनवेर्न दर्एको छन्।
७. लनवेर्न यफरार्को र्ावीलाई पुष्टी गने प्रिार्ाः
यस यवषयिा र्े हायको प्रिार् सभवन्िी कागिातको प्रलतललयप सं लग्न गरे को छ /छौ।
क)
ख)
ग)
८. सािीाः
क)
ख)
ग)
(सािीहरुको पुरा नाि थर उिेर बाबुको नाि र ठे गाना उल्ले ख गने)
९ कागिाः
(पररचय खुल्ले कागि)
क)
ख)
१०. यसिा लेजखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बिोजिि सहुला बुझाउला,प्रलतवार्ीको
नाि, ठे गाना, लगाएत ठे गाना दठक छ,अर्ालतबाट िारी हुने भयार् वा सूचना तािेली लगाएतका अन्य
काि कारवाहीिा अर्ालतलाई सहयोग गनेछु/छौं।

………………………………….
लनवेर्क/यफरार्पत्रवालाको र्स्तखत

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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इलत सभवत् …………………… साल …..

ियहना…… गते …… रोि ……. शुभि्…………………।

अनुसूची- २

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ९ को उपर्फा (२) सग
उिूरी र्ताा गरे को लनस्साको ढाँचा
श्री……………………………

…………………………………………।
यवषयाः उिूरी र्तााको लनस्सापत्र सभवन्ििा।
यस

कचनकवल

गाउँपाललका

विा

नं……………वस्ने

नं……वस्ने……………………….उपर…………………गरीपाउ

भलन

तपाईले…………………….

उिूरी

र्ताा

गना

ल्याएकोिा

विा
आिको

लिलत…………………..िा सो उिूरी र्ताा गरी र्ताा नं. …………कायि भएकोले यो लनस्सा िारी गररदर्एकोछ ।

उिुरी प्रशासक
र्स्तखताः
लिलताः
कायाालयको छापाः

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- ३

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ९ को उपर्फा (२) सग
तारे ख भरपाई
कचनकवल गाँउपाललका न्याययक सलिलत

कचनकवल गाउँपाललकािा खिा गररएको तारे ख भरपाई
प्रलतवार्ी

………….

………………
िुद्धााः……………

लिलत…….……..िा काि भएकोले सो दर्न ………… विे यस न्याययक सलिलतिा उपजस्थत हुनेछु भलन सही गने
वार्ी

प्रलतवार्ी

…………….

………………..
इलतसभवत ………………… साल……….. ियहना …………… गते …………… रोि शुभि्…………………

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- ४

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ९ को उपर्फा (३) सग
तारे ख पचाा

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सलिलत

कचनकवल गाउँपाललकाबाट िारी भएको तारे खको पचाा
वार्ी

प्रलतवार्ी

…………

………………………..
िुद्धााः…………

लिलत……………………… िा……………………….. काि गना……………… विे हाजिरहुन आउनु होला।
फाँटवालाको र्स्तखत
लिलताः

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- ५

ँ सभवजन्ित)
(र्फा १५ को उपर्फा (३) सग
प्रलतवार् ललजखत िवाफको ढाँचा

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलतिा पेश गरे को
ललजखत िवाफ

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…….. वस्ने………………. नाती…………………. छोरो/ छोरी
/श्रीिती वषा………………को…………………………………………………………………..१

प्रलतवार्ी

(एक भन्र्ा वढी प्रलतवार्ी भए यस बिोजििको यववरर् प्रत्येक प्रलतवार्ीको हकिा उल्ले ख गने)
झापा

जिल्ला

कचनकवल

गाउँपाललका

यवरुद्ध

विा

नं……………

वस्ने…………………को

नाती………………कोछोरो/छोरी/.श्रीितीवषा…………………..को……………………………………………….१
वार्ी

(एक भन्र्ा वढी वार्ी भए यस बिोजििको यववरर् प्रत्येक वार्ीको हकिा उल्ले ख गने)
िुद्दा /यवषयाः………………

उल्लेजखत यवपिी भएको उा िुद्दािा यस कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सलिलतबाट िेरा हाम्रा नाििा िारी
भएको भयार् विा नं….. को कायाालयबाट लिलत………………….. िा प्राप्त भएकोले सो भयार् लभत्र /गुज्रक
े ो

भयार् थालि लनवेर्न /वार्ी यफरार्का सभवन्ििा र्े हायको व्यहोराको प्रलतउिरपत्र ललजखत िवाफ ललई उपजस्थत
भएको छ छौं।
१. वार्ीले र्ावी गरे का यवषयहरुका सभवन्ििा िेरो हाम्रो भएको यथाथा व्यहोरा लनभन प्रकरर्हरुिा खुलाएको
छु छौं ।
क)
ख)
ग)र
घ)

२. यफरार् र्ावी पूर्रु
ा पिा वा आंजशक रुपिा स्वीकार गर्ाछु गर्ाछौं।
३.यफरार् र्ताा गने हकर्या नभएको नाले स गने हर्भयार् नभएको न्याययक सलिलतको िुद्दा हेने िेत्रालिकार
नभएको जियकर ललएको भए सोको आिार र कारर्।

४.यफरार् र्ावी अनुसार न्याययक सलिलतबाट लनर्ाय हुन ु पने हो होइन।

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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५. प्रलतउिरपत्र र्ताा गना लाग्ने र्स्तुर रु

न्याययक सलिलतको कायायवलि ऐन २०७५को र्फा बिोजिि यस

साथ छ।
६.प्रिार्ाः यस यवषयिा र्े हायको प्रिार् सभवन्िी कागिातको प्रलतललयप सं लग्न गरे को छु छौं ।
क)
ख)
७.सािीाः
क)
ख)
ग)(सािीहरुको पूरा नाि थर उिेर र ठे गाना)
यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक साचो हो झुिा ठहरे कानून बिोजिि सहुला बुझाउला प्रलतउिरको कारवाहीको
लसललसलािा न्याययक सलिलतलाई आवश्यक सहयोग गने छु छौं ।
प्रलतउिरपत्रवाला/ ललजखतिवाफकतााको र्स्तखत
इलतसभवत………..

साल…….. ियहना…… गते …… रोि शुभि्………………………..

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची-६

ँ सभवजन्ित)
(र्फा २० को उपर्फा (६) सग

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलतबाट िारी भएको
भयार् सूचना

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…….. वस्ने………………. नाती…………………. छोरो/ छोरी
/श्रीिती वषा………………को………………………………को नाििा कचनकवल गाउपाललका न्याययक सलिलतवाट
िारी भएको १५ पन्र दर्ने सूचना
झापा

जिल्ला

कचनकवल

गाउँपाललका

विा

नं……..

वस्ने……………….

ले

तपाईको

यवरुद्धिा………………………………………………गरे को भलन लनवेर्न उिूरी गरे को हुँर्ा सोको प्रलतललयप यस साथ
पठाइएकोछ।अताः तपाईले यो भयार् बुझेको वा ररतपूवक
ा तािेल भएको लिलतले१५ दर्न लभत्र आफ्नो भनाई

सयहत वा कानून बिोजििको वारे स िाफात यस कायाालयिा हाजिर हुन आउनु होला । अन्यथा कानून बिोजिि
हुने व्यहोरा िानकारी गराईन्छ।
इलतसभवत ………..

साल ……………..ियहना गते ………रोि……..……शुभि्

तािेली लिलताः
क) भयार्वालाले बुजझललएकोिा
यस बिोजििको िेरो नाििा िारी भएको एक प्रलत भयार् र उिूरीको प्रलतललयप सिेत र्े हायका
सािीहरुको रोहवरिा ि आफले हातिा बुजझललए भलन सयहछाप गने
ख) भयार्वालाको एकाघरको िहानले बुजझललएकोिा

यो बिोजििको भयार्वाला िालनसले भयार् बुझ्न इन्कार गरे कोले घरिा नभएको हुँर्ा फेला नपर्ाा
लनिको नाउको यस बिोजििको एक प्रलत भयार् र उिूरीको प्रलतललयप सिेत र्े हायका सािीहरुको
रोहवरिा बुजझललए भलन सहीछाप गने भयार्वाला…..को एकाघरको …….. नाताको वषा ………
को……………………

ग) भयार्वालाको घरर्लोिा टाँस भएकोिा
भयार्वाला …………………………… को लनिको एकाघरको उिेर पुगेका पुरुष र ियहला िालनस सिेत

घरिा फेला नपरे को बुझ्न इन्कार गरे कोले लनिको नाउको भयार् र उिूरीको नक्कल सिेत हािी

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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र्े हायका सािीको रोहवरिा लनिको घरर्लोिा सवले र्े ख्ने गरी टाँसी दर्एको ठीक छ भलन सही गने
र्े हायका िालनसहरु ।
सािी
उपरोा बिोजिि हािीहरुको रोहवरिा भयार् तािेली भएको ठीक हो भलन सही गने

१) झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…. गाउँ/ टोल वस्ने वषा … को……………
२_ ऐ. ऐ. वस्ने

वषा ......... को ………………………………..

रोहवर

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं … बिा अ्यि /विा सर्स्य /विा सजचव
घरर्लोिा टाँस भएकोिा

यस बिोजििको एक प्रलत भयार् यस कचनकवल गाउँपाललकाको विा नं …. को बिा कायाालयको
सूचना पाटीिा टाँस गने गरी बुजझललए ।
विा अ्यि/ विा सर्स्य/ विा सजचव
भयार् तािेल गने
किाचारीको नाि थराः
सयहाः
लिलत:

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- ७

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सग
लनर्ायको ढाँचा

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सलिलत
सं योिक श्री……………..
सर्स्य श्री…………………..
सर्स्यश्री……………………………..
लनर्ाय
सभवत……………… सालको लनवेर्न यफरार् नं……………………..
लनवेर्क वार्ीको नािथर ठे गानाप्रलतवार्ीको नाि थर ठे गाना
झापा जिल्ला कचनकवल गाउपाललका विा नं वस्नेझापा जिल्ला कचनकवल गाउपाललका विा नं…......को
छोरा /छोरी /श्रीिती वषा …......को....................…........... वस्ने…........................को छोरा/ छोरी
/श्रीिती वषा……….
लनवेर्क वार्ीको सािी
प्रिार्

को…………………………………
प्रलतवार्ीको सािी
प्रिार्

न्याययक सलिलतवाट बुझेको
सािी

प्रिार्
स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (१) बिोजिि यस न्याययक सलिलतिा लनवेर्न यफरार्
र्ताा भई सोही ऐनको र्फा ४६ बिोजिि गठन भएको न्याययक सलित सिि प्रस्तुत हुन आएको िुद्दाको
सं जिप्त तथ्य र लनर्ाय यस प्रकार छ।
िुद्दाको सं जिप्त तथ्य सयहकतको यववरर्ाः
वार्ी र्ावीाः …………………………………………………………………………. भन्ने र्ावी
प्रलतवार्ीको जियकर र प्रलतरिााः …………………………………………………प्रलतउिर जियकर

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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वार्ी प्रलतवार्ीले पेश गरे को प्रिार्ाः

पिहरु बीच कुरा लिलल वा नलिली इन्साफ दर्नु पने यवषयाः

ँ ााः
वार्ी प्रलतवार्ीको कानून व्यवसायीको बहस परवीको िुख्य बुर्
न्याययक सलिलतले ठहर गरे को यवषय र सो आिाराः
लनर्ाय गना ललइएको सभवद्ध कानूनाः

ँ ााः
लनर्ाय भएको यवषय कायान्वयन गनुा पने बुर्
पुनरावेर्न लाग्ने वा नलाग्ने कुरााः
इलतसभवत ………

साल ……… ियहना ….. गते ……….. रोि शुभि्।

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- ८

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ४८ सग
अन्तररि संरिर्ात्िक आर्े शको ढाँचा

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलत
सं योिक श्री……………………………..
सर्स्य श्री…………………………………..
सर्स्य श्री………………………..
आर्े शपचाा
सभवत …………. सालको लनवेर्न यफरार् नं…………………..
वार्ीप्रलतवार्ी

…………………..

………………………….
िुद्धााः
आर्े शको छोटकरी व्यहोरा

यसिा…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….प्रारजभभक रुपिा पेश हुन आएको लनवेर्न िाग
अनुसार िाँचबुझ गर्ाा व्यहोरा िनालसव र्े जखएकोले हाललाईलनवेर्ककोलालग………………………………
आवश्यक काया गनुा भलन स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (८) बिोजिि यवपिीको नाििा
यो अन्तरीि सं रिर्ात्िक आर्े श िारी गरी दर्एको छौ।यो आर्े श लिलसल सािेल राखी यवपिीलाई ले जख
िानकारी दर्नु।यो आर्े श अनुसारगरे को िानकारी प्राप्त गरी लिलसल सािेल राख्नु र लनयिानुसार पेश गनु।
ा

र्स्तखत

र्स्तखत

र्स्तखत

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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सर्स्य

सर्स्य

सं योिक

इलतसभवत ……….. साल……....ियहना …....गते ….रोि शुभि्।

अनुसूची- ९

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सग
लिलापत्रको लालग लनवेर्नको ढाँचा

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलत सिि पेश गरे को
लनवेर्न

यवषयाः लिलापत्र गरी पाउँ

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…….. वस्ने………………......नाती…………………........छोरो/
छोरी /श्रीिती वषा ............. को…………………………………………………………………..१

लनवेर्क/ यफरार्ी

/झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…....वस्ने…………………को नाती……………… को

छोरो

/छोरी/.श्रीिती वषा…………………..को……………………………………………….१ यवपिी/ प्रलतवार्ी
िुद्दा /यवषयाः………………
हािी लनवेर्क लनवेर्न वापत लाग्ने र्स्तुर यस साथ राखी लनभन ललजखत लनवेर्न गर्ाछौ।
१. भन्ने यफरार् र्ावी
२. भन्ने प्रलतवार्ी जियकर
३. यसरी

हािी

झगिा

गरी

आएता

पलन

घरसारिा

लिलल

आएको

व्यहोरा

यो

छ

की……………………………………………………………………………गना हािी र्ुव पि सहित भई लिलापत्र
गना िंिरु भएकोले स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ २ बिोजिि यो लिलापत्रको
ु लनवेर्न पेश गरे को छौं । लेजखए अनुसार लिलापत्र गरी पाउँ।
सं या

४. यसिा लेजखएको व्यहोरा दठक साचो हो झुिा ठहरे कानून बिोजिि सहुला बुझाउला लनवेर्नको
कारवाहीको लसललसलािा अर्ालतलाई आवश्यक सहयोग गनेछौ ।
लनवेर्क
इलतसभवत………

साल……………… ियहना …….. गते ……….. रोि शुभि

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- १०

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सग
लिलापत्रको ढाँचा

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सलिलतको
आर्े श

ु
यसिा वार्ी प्रलतवार्ीले दर्एको सं या
लनवेर्न बिोजिि लिलापत्रको कागि तयार गरी ईिलाशबाट र्ुव

पिहरुलाई पढी वाची सुनाई सोको ितलव र पररर्ाि सिेत सभझाउँर्ा बुझाउँर्ा ले जखए बिोजिि लिलापत्र
गना िञ्जुर भई सयहछाप सिेत गरी दर्एकाले प्रस्तुत िुद्दा स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को र्फाअनुसार
लिलापत्र गराईदर्एको छ।
अर्ालती शुाःल्कको हकिा यवचार गर्ाा प्रिार् नबुझ्र्का अवश्थािा िुद्दा लिलापत्र गरे काले यफरार् र्ताा गर्ाा
र्ाजखला गरे को शुाःल्क रु.

ि्ये रुवार्ीलाई यफताा दर्नू।प्रस्तुत िुद्दाको र्ायरी लगत किा गरी लनयिानुसार

लिलसल अलभलेख शाखािा बुझाई दर्नू।
सं योिक
ईलत सभवत्………………. साल………. ियहना ….. गते …….. रोि शुभि् ...
ललजखति्

हािी

तपलसलिा

ले जखएका

वार्ी

प्रलतवार्ीहरु

आगे

हािीहरुको

यस

न्याययक

सलिलतिा

चललरहेको…………… गरीपाँऊ भन्ने िुद्दािा उल्ले जखत यवपिी………………. सं ग…………………………..भएको

हुँर्ा………………………गरी पाउँ भन्ने वार्ीको यफरार् र्ावी। वार्ीलाई िले………….होईन छन्/ हो
छ…………………………गरी पाउँ भलन र्ाबी ललएको हुँर्ा वार्ी र्ायव ……………..अनुसार ………… गरी

दर्एिा……………… छ भन्ने प्रलतवार्ी जियकर । यसरी हािी वार्ी प्रलतवार्ी बीच यस िुद्दािा झगिा गरी आएता
पलन अव आइन्र्ा झगिा नगरौं लिलल वसौं भलन घर सारिा लिलल आएको व्यहोरा यो छ की- वार्ीले प्रलतवार्ीसं ग

…………………………गना िंिरु
गरे को हुँर्ा वार्ीले ………………. गना
िं िरु
भएको हुँर्ा
वार्ीसं ग…………………………….गरी लिलापत्र गना िंिरु भएको हुँर्ा हािी वार्ी प्रलतवार्ी …………………गरी
लिलापत्र िंिरु भएकोले ………………हुने गरी स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन२०७४ को र्फा…बिोजिि िुद्दा

ु
लिलापत्र गररपाउँ भलन हािीले दर्एको सं या
लनवेर्नपत्र बिोजिि ३ प्रलत लिलापत्रको कागि लेखी ले खाई
सयहछाप सिेत गरी कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सलिलतिा चढायौं।
झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं.

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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वस्ने ……………………………………………

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं.
वस्ने ……………………………………………
ईलत सभवत् ………… साल……….. ियहना ……… गते ……….. रोि शुभि् ..........................

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- ११

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ६० को उपर्फा (३) सग

िेललिलाप कताािा सूजचकृत हुने लनवेर्नको ढाँचा
कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलत सिि पेश गरे को
लनवेर्न

यवषयाः िेललिलापकताािा सूजचकृत हुन पाउँ।

प्रस्तुत यवषयिा तपजशलिा उल्ले जखत कागिातहरुको प्रलतललयप साथ राखीकचनकवल गाउँपाललकाको न्याययक
सलिलत अन्तगातको
तपजशल

िेललिलाप केन्रिा सूजचकृत भइ िेललिलाप गराउन अनुिलत पाउँ भलन लनवेर्न गर्ाछु।

१ नागरीकता प्रिार्पत्रको प्रलतललयप
२िेललिलापकतााको ताललि प्राप्त गरे को प्रिार् पत्रको प्रलतललयप
३शजिक योग्यताको प्रिार्पत्रको प्रलतललयप
४िेललिलाप सभवन्िी अनुभव
५व्यजागत यववरर्

नाि थराः
र्स्तखताः
लिलताः

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE
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अनुसूची- १२

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सग
भरीभराउको लनवेर्नको ढाँचा
कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलत सिि पेश गरे को
लनवेर्न

यवषयाः भरर भराई पाउँ।

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…….. वस्ने……………….नाती…………………. छोरो/ छोरी /श्रीिती
वषा………………को…………………………………..१ वार्ी/ प्रलतवार्ी/ लनवेर्क
यवरुद्ध

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…………… वस्ने…………………को नाती……………… कोछोरो
/छोरी/.श्रीिती वषा….. को…………………………….१वार्ी/ प्रलतवार्ी/ यवपिी
िुद्धााः……………..

हािी ि लनवेर्क लनवेर्न वापत लाग्ने र्स्तुर रु १०। यस साथ राजख लनभन लनवेर्न गर्ाछु गर्ा छौ।

१) उा यवपिीसं गको उा िुद्दािा यस गाउँपाललकाको न्याययक सलिलतले लिलत………. को लनर्ाय बिोजिि
यवपिीबाट रु………… भरी भराई पाउने ठहर भ सो लनर्ाय उपर यवपिीले

जिल्ला अर्ालतिा पुनरावेर्न गरी

जिल्ला अर्ालतबाट लिलत………………… िा भएको फसला बिोजिि न्याययक सलिलतले गरे को लनर्ायलाई न
सर्र गरे कोले उा रकि भरर भराई पाउन यो लनवेर्न पेश गरे का गरे को छौ /छु ।
२) हािीले िले यस कायाालयिा राखेको रकिको भरपाई रलसर् भौचरको सक्कल प्रलत र न्याययक सलिलत र

…………

जिल्ला अर्ालतको अजन्ति फसलाको नक्कल यस साथ राजख पेश गरे को छु ।

३) यसिा लेजखयको व्यहोरा दठक साचो हो झुिा ठहरे कानून बिोजिि सहुला बुझालउला। लनवेर्नको
कारवाहीको लसललसलािा यस कायाालयलाई आवश्यक सहयोग गनेछौ/ गनेछु।

लनवेर्क

………………….
ईलतसभवत………… साल ………. ियहना ………. गते ………… रोि

शुभि्।
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अनुसूची- १३

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सग
चलन चलाउने लनवेर्नको ढाँचा

कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलत सिि पेश गरे को
लनवेर्न

यवषयाः चलन चलाई पाउँ।

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…….. वस्ने………………. नाती…………………. छोरो/छोरी/श्रीिती
वषा………………को…………………………………..१

वार्ी/प्रलतवार्ी/लनवेर्क
यवरुद्ध

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…………… वस्ने…………………को नाती……………… को छोरो
/छोरी/.श्रीिती वषा…..को…………………………….१ वार्ी/प्रलतवार्ी/ यवपिी
िुद्धााः…………………..

हािी ि लनवेर्क लनवेर्न वापत लाग्ने र्स्तुर रु १०। यस साथ राजख लनभन लनवेर्न गर्ाछु गर्ा छौ।
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अनुसूची- १४

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सग
सभपलत रोक्का राख्ने आर्े शको ढाँचा
कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सलिलत
सं योिक श्री……………..
सर्स्य श्री…………………..
सर्स्यश्री……………………………..
आर्े श पचाा
सभवत……………… सालको लनवेर्न यफरार् नं……………………..
िुद्धााः सभपलत हस्तान्तरर् रोक्का
आर्े शपचाा
सभवत …………. सालको लनवेर्न यफरार् नं…………………..
वार्ीप्रलतवार्ी

…………………..

………………………….
िुद्धााः
आर्े शको छोटकरी व्यहोरा

यसिालनवेर्कको………………………………………………………………………………………िाग
जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं ..........

को ............. िेफ

बिोजिि

झापा

यक नं ..............को िग्गा र सो

िग्गािा बनेको …………….. नाििा रहेको अवण्िाको घर र सो घर िग्गािा रहे को लगापात सिेत यवपिीबाट
अन्य अंजशयारहरुको िन्िुरी बेगर अन्यत्र हक हस्तान्तरर् हुन सक्ने लनवेर्कले दर्एको लनवेर्न उपर प्रारजभभक

रुपिा िाँचबुझ गर्ाा व्यहोरा िनालसव र्े जखएको हुँर्ा हाललाई यवपिीको नाििा रहे को उल्ले जखत घर िग्गाको
हक हस्तान्तरर् गना लसफाररस नदर्न विालाई र अको आर्े श नभएसभिका लालग उा घर िग्गाको हक
हस्तान्तरर् नगनुा र गना नदर्नु भलन िालपोत कायाालयको नाििा सिेत स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
को र्फा ४९ ६ बिोजिि यो रोक्का आर्े श िारी गरी दर्एका छौ।यो आर्े श लिलसल सािेल राखी सभवजन्ित
कायाालयिा पठाई दर्नु।यो आर्े श अनुसार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त भएपलछ लिलसल सािेल राख्नु र
लनयिानुसार पेश गनु।
ा

कचनकवल गाउँपाललकाको न्यालयक सलिलिले उजुरीको कारवाही लकनारा गर्ाा नपनाउनुपनक कायालवलकका स्बनन्किा ्यव्था गना बननेको नन, २०७८PAGE

53

स्थानीय राजपत्र, लिलत २०७८/०४/०१

र्स्तखत
सर्स्य

र्स्तखत

र्स्तखत

सर्स्य

सं योिक

इलतसभवत ……….. साल…… ियहना …. गते

….रोि शुभि्………………………………………..।
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अनुसूची- १५

ँ सभवजन्ित)
(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सग
नक्कल लनवेर्नको ढाँचा
कचनकवल गाउँपाललका न्याययक सिलत
कचनकवल गाउँपाललकािा पेश गरे को
लनवेर्न पत्र

यवषयाः नक्कल पाउँ भन्ने वारे

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…….. वस्ने………………. नाती…………………. छोरो/ छोरी
/श्रीिती वषा………………को…………………………………..१

वार्ी/प्रलतवार्ी/ लनवेर्क

यवरुद्ध

झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपाललका विा नं…………… वस्ने…………………को नाती……………… को छोरो
/छोरी/.श्रीिती वषा…..को…………………………….१ वार्ी/प्रलतवार्ी/ यवपिी
िुद्धााः…………………..

ि लनवेर्क लनवेर्न वापत लाग्ने र्स्तुर रु १०। यस साथ राजख लनभन लनवेर्न गर्ाछु।
१. उायवपिीसं गकोउल्ले जखतिुद्दाकोर्े हायकाकागिातहरुअ्ययनकोलालगप्रिार्कोलालग

िा पेश गना

आवश्यक परे को हुँर्ा लनयिानुसार लाग्ने र्स्तुर ललई कायाालयक तफाबाट प्रिाजर्त प्रलतललयप पाउन यो
लनवेर्न पेश गरे को छु ।
तपजशल
नक्कल िाग गरे का कागिातहरुाः
क)……………………………….
ख)…………………………………
ग)……………………………………..

२. लेजखएको व्यहोरा दठकसाचो हो झुिा ठहरे कानून बिोजिि सहुँला बुझाउला।
र्स्तखताः……………..
लनवेर्क
इलतसभवत ……..

साल ……….. ियहना……….

गते ……. रोि शुभि
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(कायाालय प्रयोिनको लालग)
लनवेर्न र्. नं.
र्ताा लिलताः

लनवेर्न र्स्तुर रु.
नक्कल र्स्तुर प्रलत पाना रु… का र्रले पाना ….को िभिा रु…..
रलसर् नं.

िभिा रु.
फाँटवालाको र्स्तखताः………………

िाग बिोजििको नक्कल बुजझललए ँ

प्रिार्ीत गने अलिकृताः……………

र्स्तखताः……………………………
लनवेर्क

आज्ञाले,
कुमार बस्नेत
प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त
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