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सग
ाँ रु ीगढी ग उाँप लिक न्य ययक सलिलि (क यययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५
प्रस्ि िन ाः न्य ययक सलिलििे प्रचलिि क नून बिोजिि उिुरीको क रि ही र यकन र गर् य
अपन उनुपने क यययिलि िय गरी स्पष्टि , एकरूपि एिं प रर्जशयि क यि गरी क नूनको
श सन िथ न्य य प्रलिको िनयिश्व स क यि र खीरहनको ि लग प्रचिनि रहेको सं घीय
क नूनि भए र्े जख ब हे क थप क नूनी व्यिस्थ गनय ि ञ्छनीय भएकोिे,
नेप िको सं यिि नको ि र

२२१ को उपि र

(१) बिोजिि स ाँगरु ीगढी

ग उाँप लिक को ग उाँसभ िे यो ऐन बन एको छ ।
पररच्छे र् -१
प्र रजम्भक
१. सं जिप्त न ि र प्र रम्भाः (१) यस ऐनको न ि “ स ग
ाँ रु ीगढी ग उाँप लिक न्य ययक
सलिलि (क यययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्र रम्भ हुनेछ ।
२. पररभ ष ाः यिषय ि प्रसङ्गिे अको अथय नि गेि यस ऐनि ;
(क)

“उिुरी” भन्न िे सलिलि सिि परे को उिुरीब ट शुरु भएको
प्रचलिि क नून बिोजिि

सलिलििे क रि ही र यकन र

गने उिुरी सम्झनुपछय ।
(ख)

“ख म्ने” भन्न िे िोयकएको सम्पजिको िूलय ंकन गररर् भ्य उने
हर्ि ई सम्झनु पर्यछ ।

(ग)

“चिन चि ई दर्ने” भन्न िे लनर्यय पश्च ि हक अलिक र
प्र प्त भएको व्यजिि ई कुनै िस्िु ि सम्पजि भोग गनय दर्ने
क ययि ई सम्झनुपर्यछ ।

(घ)

“िि नि”

भन्न िे कुनै व्यजि ि

सम्पजिि ई न्य ययक

सलिलििे च हेको िखिि उपजस्थि ि ह जिर गर उन लिएको
जिम्ि ि उिरर् ययत्िि ई सम्झनुपर्यछ ।
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भन्न िे न्य ययक सलिलिको िेत्र लिक र लभत्रक

यिि र्हरुि सम्िजन्िि पिि ई

िुझ ईने म्य र्, सुचन , आर्े श,

पूिी ि ि नक री पत्र ररिपूिक
य िुझ उने क ययि ई
सम्झनुपछय ।
(च)

“ि यर् ि” भन्न िे सम्पजिको यििरर् ि गन्िी गरे को सं ख्य
िलनने व्यहोर

ि

सम्पजिको

फ ाँटि री

ि

िगिि ई

सम्झनुपर्यछ ।
(छ)

“िोयकएको” ि “िोयकए बिोजिि” भन्न िे यस ऐन अन्िगयि
बनेको लनयिि िोयकए बिोजिि सम्झनुपछय ।

(ि)

“र्रपीठ” भन्न िे न्य ययक सलिलि सिि पेश हुन आएक कुनै
क गिपत्रको

सम्बन्िि ररि नपुगे ि क नूनिे र्ि य

नहुने ि नि ग्ने भएि त्यसको पछ लि पयि सोको क रर् र
अिस्थ िन इ अलिक रप्र प्त अलिक रीिे िेजखदर्ने लनर्े शन ि
व्यहोर ि ई सम्झनुपर्यछ ।
(झ)

“न िेसी” भन्न िे कुनै व्यजिको न ि, थर र ििन सिेिको
यिस्िृि यििरर् खुि इएको व्यहोर ि ई सम्झनुपर्यछ ।

(ञ)

“न लिश” भन्न िे कुनै यिि र्को यिषयि र्फ ८ बिोजिि
दर्एको उिुरी, लनिेर्न ि यफर र् सम्झनुपछय

(ट)

“लनर्यय यकि ब”

भन्न िे सलिलििे उिुरीि गरे को लनर्ययको

अलभिेख र ख्नको ि लग खि गरे को उिुरीि लनर्यय गरे को
व्यहोर र त्यसको आि र िथ क रर्को सं जिप्त उलिेख
भएको यकि ब सम्झनुपछय ।
(ठ)

“पन्चकृलि िोि” भन्न िे पञ्च भि द्मीिे सम्पजिको स्थिगि

िथ स्थ नीय अििोकन िू
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उजचि ठहर एर लनजश्चि गरे को िुलयि ई

सम्झनुपर्यछ

।
(ि)

“पेशी” भन्न िे न्य ययक सलिलि सिि लनर्यय थय पेश हुने

यिि र्हरुि पिहरुि ई

उपजस्थि

गर इ

ु इ
सुनि

गने

क िि ई सम्झनुपर्यछ ।
(ढ)

“प्रलिब र्ी” भन्न िे ब र्ीिे िसक उपर उिुरी र्ि य गर्यछ सो
व्यजि ि सं स्थ सम्झनुपछय ।

(र्)

“िकपत्र” भन्न िे यिि र् सम्बन्िि ि नक र भई स िीको

रुपि व्यि गरे क कुर

िेजखने ि िेजखएको क गिि ई

सम्झनुपछय ।
(ि)

“बन्र् ईिि स” भन्न िे न्य ययक सलिलि अन्िगयि लनरुपर् हुने
गोप्य प्रकुलिको यिि र् भएको र सम्िद्ध

यिि र्हरु िध्ये
पिहरुयिच गोपलनयि क यि गनय

आिश्यक

र्े जखएि

ु ई किि ई
सम्िद्ध पिहरु ि त्र सहभ गी हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको सुनि
सम्झनुपछय ।
(थ)

“ब र्ी” भन्न िे कसै उपर सलिलि सिि उिुरी र्ि य गने व्यजि
ि सं स्थ सम्झनुपछय ।

(र्)

“िूलििी” भन्न िे न्य ययक सलिलि अन्िगयि यिच र िीन िुद्ध

अन्य अड्ड अर् ििि सिेि

यिच र लिन भईरहे को अिस्थ ि

न्य ययक सलिलििे लनर्यय गर् य अन्य यिच र लिन िुद्ध ि

प्रभ यिि

हुने

र्े जखएि प्रभ ि प ने िुद्ध को फैसि नभएसम्ि प्रभ यिि हुने िुद्द स्थलगि
गने क ययि ई सम्झनुपछय ।
(ि)

“िग प ि” भन्न िे घरिग्ग र त्यससाँग अन्िर लनयहि टहर ,
बोट यिरुि , खुलि िलिन र त्यसि रहे क सबैख िे सं रचन
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ि चचे को िग्ग , छे उछ उ, सेरोफेरो र

सम्पूर्य

अियिि ई सम्झनुपर्यछ ।
(न)

“सर्रस्य ह ” भन्न िे िरौटीि रहेको रकिको िगि कि

गरी आम्र् नीि ि ध्ने

क ययि ई सम्झनुपछय ।

(प)

“सभ ” भन्न िे ग उाँसभ सम्झनुपछय ।

(फ)

“सलिलि” भन्न िे न्य ययक सलिलि सम्झनुपछय र सो शव्र्िे

स्थ नीय ऐनको र्फ ४८

को उपर्फ

(६) बिोजििको

सलिलिि इय सिेि िन उनेछ ।
(ब)

“स ि िस िी” भन्न िे हरे क िषयको ि लग छु ि छु िै हुने गरी
प्रलििषयको लनलिि स्थ यी रुपि िय गररएको शिय सम्झनुपछय
।

(भ)

“स्थ नीय ऐन” भन्न िे “स्थ नीय सरक र सञ्च िन ऐन,

२०७४” सम्झनुपछय ।
(ि)

"सं यिि न" भन्न िे नेप िको सं यिि न २०७२ सम्झनुपछय ।

पररच्छे र्-२
सलिलिको अलिक र
३. उिुरीि लनर्यय सम्बन्िी क िाः सलिलिि र्ि य भएक उिुरी ि उिुरीको लनर्यय
गने ि र्ि य भएको न लिश ि उिुरीको कुनै व्यहोर िे िगि कि गने अलिक र
सलिलिि इय ि त्र हुनेछ ।
४. लनर्यय सम्बन्िी ब हेक अन्य क िाः (१) र्फ ३ ि उलिेख भएको ि प्रचलिि
क नूनिे सलिलि ि सलिलिको सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यिस्थ गरे को ि क ययको
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प्रकृलििे सलिलि ि सलिलिको सर्स्यिे नै गनुप
य ने स्पष्ट भैरहेको र्े जख ब हेकको
अन्य क ययहरू यस ऐनि िोयकएको कियच री र त्यसरी निोयकएकोि सलिलििे
लनर्यय गरी िोकेको ि अलिक र प्रर् न गरे को कियच रीिे गनुप
य नेछ ।
(२) िोयकएको श ख प्रिुख ि िोयकएक अन्य कियच रीिे यस ऐन
र प्रचलिि क नून बिोजिि िोयकएको क ि गर् य सलिलिको सं योिक ि सलिलििे
िोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनर्े शन, र्े खर्े ख र लनयन्त्रर्ि रही गनुप
य नेछ ।
५. यस ऐन बिोजिि क यययिलि अििम्बन गनुप
य नेाः सलिलििे उिुरी ि उिुरीको
क रि ही र यकन र गर् य प्रचलिि र सम्बजन्िि सं घीय क नूनि स्पष्ट उलिेख
भए र्े जख ब हेक यस ऐन बिोजििको क यययिलि अििम्बन गनुप
य नेछ ।
६. सलिलििे हेनेाः सलिलिि इय र्े ह य बिोजििको उिुरीहरूि क रि ही र यकन र
गने अलिक र रहनेछाः
(क)

स्थ नीय िह सञ्च िन ऐन २०७४ को र्फ ४७ अन्िगयिको
उिुरी,

(ख)

िेिलिि प

ऐन,

२०६८

अनुस र

िेिलिि पको

ि लग

ग उाँप लिक ि प्रेयषि उिुरी,
(ग)

सं यिि नको अनुसूची-८ अन्िगयिको एकि अलिक र अन्िगयि
सभ िे बन एको क नून बिोजिि लनरूपर् हुने गरी लसजियि
उिुरी, िथ

(घ)

प्रचलिि क नूनिे ग उाँप लिक िे हेने भलन िोकेक उिुरीहरू
।

७. सलिलिको िेत्र लिक राः सलिलििे र्फ ६ अन्िगयिक िध्ये र्े ह य बिोजििक
उिुरीहरूि ि त्र िेत्र लिक र ग्रहर् गने िथ क रि ही यकन र गनेछाः
(क)

व्यजिको हकि उिुरीक सबै पि ग उाँप लिक को भैगोलिक
िेत्र लिक र लभत्र बसोब स गरीरहेको,
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प्रचलिि क नून र सं यिि नको भ ग ११ अन्िगयिको कुनै
अर् िि ि न्य य िीकरर् ि लनक यको िेत्र लिक र लभत्र
नरहेको,

(ग)

ग उाँप लिक को िेत्र लिक र लभत्र परे क कुनै अर् िि ि
लनक यब ट िेिलिि प ि लिि पत्रको ि लग प्रेयषि गरीएको,

(घ)

अचि सम्पजि सि िेश रहेको यिषयि सो अचि सम्पजि
ग उाँप लिक को भोगोलिक िेत्र लिक र लभत्र रयहरहे को, िथ

(ङ)

कुनै घटन साँग सम्बजन्िि यिषयिस्िु रहे कोि

सो घटन

ग उाँप लिक को भैगोलिक िेत्र लभत्र घटे को ।
पररच्छे र्-३
उिुरी िथ प्रलिि र् र्ि य
८. यिि र् र्ि य गनेाः (१) कसै उपर लबि र् र्ि य गर् य ि उिुरी चि उाँर् प्रचलिि
क नून बिोजिि हकर्ै य पुगेको व्यजििे सलिलिको िोयकएको श ख सिि
उिुरी र्ि य गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि उिुरी दर्ं र् यस ऐन िथ प्रचलिि क नून
बिोजिि खुि उनुपने कुर सबै खुि इय िथ पुय यउनुपने प्रयक्रय सबै पुर गरी
अनुसूची-१ बिोजििको ढ ाँच ि दर्नुपनेछ ।
(३) उपर्फ (२) ि िेजखए र्े जख ब हे क उिुरीि र्े ह य बिोजििको
व्यहोर सिेि खुि उनुपनेछाः
(क)

ब र्ीको न ि, थर, ििन र लनिको ब बू र आि , िथ थ ह
भएसम्ि ब िे र बज्यै को न ि;

(ख)

प्रलिब र्ीको न ि, थर र थ ह

भएसम्ि लनिको ब बु र

आि को न ि, थर र स्थ न पि ि ग्नेगरी स्पष्ट खुिेको
ििन;
(ग)

ग उाँप लिक को न ि सयहि सलिलिको न ि;
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(घ)

उिुरी गनुप
य रे को व्यहोर र सम्पूर्य यििरर्;

(ङ)

ग उाँप लिक िे िोके अनुस रको र्स्िुर बुझ एको रलसर् ि
लनस्स ;

(च)

सलिलिको िेत्र लिक र लभत्रको उिुरी रहे को व्यहोर

र

सम्बजन्िि क नून;
(छ)

ब र्ीिे र् िी गरे को यिषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रि र्हरू;

(ि)

हर्म्य र् ि ग्ने भएि हर्म्य र् रहेको िथ हकर्ै य पुगेको
सम्बन्िी व्यहोर ;

(झ)

कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्िि यिषय भएकोि सो सम्पजि चि
भए रहे को स्थ न, अिस्थ

िथ

अचि भए च रयकलि

सयहिको सबै यििरर् ।
(४)

प्रचलिि क नूनि कुनै यिशेष प्रयक्रय ि ढ ाँच ि अन्य केयह

ु नेछ
उलिेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भयि आिश्यक यििरर् सिेि खुिेको हुनप
।
(५) कुनै यकलसिको िलिपूलिय भर उनुपने अथि बण्ि िग उनुपने
अिस्थ को उिुरीको हकि

त्यस्िो िलिपूलिय ि

बण्ि

ि

चिनको ि लग

सम्बजन्िि अचि सम्पजिको यििरर् खुिेको हुनपु नेछ ।
९. लबि र् र्ि य गरी लनस्स दर्नेाः (१) उिुरी प्रश सकिे र्फ ८ बिोजिि प्र प्त उिुरी
र्ि य गरी ब र्ीि इय ि रे ख िोयक अनुसूची-२ बिोजििको ढ ाँच ि लबि र् र्ि यको
लनस्स दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजिि ि रे ख दर्नु पने अिस्थ ि ि रे ख िोक्र्
अनुसूची-३ बिोजििको ढ ाँच ि

ि रे ख भप यइय खि

गरी सम्बजन्िि पिको

र्स्िखि गर इय लिलसि स िेि र ख्नुपछय ।
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(३) उपर्फ (२) बिोजिि ि रे ख भप यइयि िोयकएको ि रे ख िथ
उि लिलिि हुने क यय सिेि उलिेख गरी सम्बजन्िि पिि इय अनुसूची-४
बिोजििको ढ ाँच ि ि रे ख पच य दर्नुपनेछ ।
१०. उिुरी र्रपीठ गनेाः (१) उिुरी प्रश सकिे र्फ ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीि
प्रयक्रय नपुगेको र्े जखए पुर गनुप
य ने र्े ह यको प्रयक्रय पुर गरी अथि खुि उनुपने
र्े ह यको व्यहोर खुि इ लय उनु भन्ने व्यहोर िेजख प च दर्नको सिय िोयक
िथ लबि र् र्ि य गनय नलिलने भए सो को क रर् सयहिको व्यहोर िन इय र्रपीठ
गरे ि ब र्ीि इय उिुरी यफि य दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि प्रयक्रय नपुगेको भलन र्रपीठ गरी यफि य
गरे को उिुरीि र्रपीठि उलिेख भए बिोजििको प्रयक्रय पुर गरी प च
दर्नलभत्र लय एि र्ि य गररदर्नुपछय ।
(३) उपर्फ (१) बिोजििको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पििे
सो आर्े श भएको लिलििे लिन दर्न लभत्र उि आर्े शको यिरूध्र्ि सलिलि
सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
(४) उपर्फ (३) बिोजिि दर्एको लनिेर्न व्यहोर िन लसब र्े जखए
सलिलििे उपर्फ (१) बिोजििको र्रपीठ बर्र गरी लबि र् र्ि य गनय आर्े श
दर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्फ (४) बिोजिि आर्े श भएि उिुरी प्रश सकिे त्यस्िो
लबि र् र्ि य गरी अरू प्रयक्रय पुर गनुप
य नेछ ।
११. र्ि य गनय नहुनाःे उिुरी प्रश सकिे र्फ ८ बिोजिि पेश भएको उिुरीि र्े ह य
बिोजििको व्यहोर दठक भएनभएको ि ाँच गरी र्ि य गनय नलिलने र्े जखएि र्फ
१० बिोजििको प्रयक्रय पुर गरी र्रपीठ गनुप
य नेछाः
(क)

प्रचलिि क नूनि हर्म्य र् िोयकएकोि हर्म्य र् ि म्य र्
लभत्र उिुरी परे नपरे को;
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प्रचलिि क नून बिोजिि सलिलिको िेत्र लिक र लभत्रको उिुरी
रहे नरहेको;

(ग)

क नुन बिोजिि ि ग्ने र्स्िुर र् जखि भए नभएको;

(घ)

कुनै सम्पजि ि

अलिक रसाँग सम्बजन्िि यिषयि

लनरूपर् गनुप
य ने यिषय उिुरीि

यिि र्

सि िेश रहेकोि त्यस्िो

सम्पजि ि अलिक र यिषयि उिुरी गनय ब र्ीको हक स्थ यपि
भएको प्रि र् आिश्यक पनेि सो प्रि र् रहे नरहे को;
(ङ)

उि यिषयि उिुरी गने हकर्ै य ब र्ीि इय रहे नरहे को;

(च)

लिखिि पुर गनुप
य ने अन्य ररि पुगे नपुगेको; िथ

१२. र्ोहोरो र्ि य गनय नहुनाःे (१) यस ऐनि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन
प्रचलिि क नून बिोजिि सलिलि ि अन्य कुनै अर् िि ि लनक यि कुनै पििे
उिुरी गरी सलिलि ि उि अर् िि ि लनक यब ट उिुरीि उलिेख भएको
यिषयि प्रि र् बुजझ ि नबुजझ यिि र् लनरोपर् भैसकेको यिषय रहेको छ भने
सो उिुरीि रहेक पि यिपिको बीचि सोयह यिषयि सलिलििे उिुरी र्ि य
गनय र क रि ही गनय हुाँर्ैन ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि र्ि य गनय नलिलने उिुरी भ ुििश र्ि य
भएकोि सो व्यहोर ि नक री भएपलछ उिुरी िुनसुकै अिस्थ ि रहे को भए
पलन सलिलििे उिुरी ख रे ि गनुप
य नेछ ।
१३. उिुरीस थ लिखि प्रि र्को सक्कि पेश गनुपय नेाः उिुरीस थ पेश गनुय पने प्रत्येक
लिखि प्रि र्को सक्कि र कजम्िि एक प्रलि नक्कि उिुरीस थै पेश गनुप
य नेछ र
उिुरी प्रश सकिे त्यस्िो लिखिि कुनै कैयफयि िन उनुपने भए सो िन इ सो
प्रि र् सम्बजन्िि लिलसिि र ख्नेछ ।
१४. उिुरी िथ प्रलिि र् र्ि य र्स्िुराः (१) प्रचलिि क नूनि लबि र् र्ि य र्स्िुर
िोयकएकोि

सोयह बिोजिि िथ

र्स्िुर निोयकएकोि

एक सय रूपैय ाँ

बुझ उनुपनेछ ।
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(२) प्रचलिि क नूनि प्रलिि र् र्ि य र्स्िुर नि ग्ने भनेकोि ब हेक
एक सय रूपैय ाँ प्रलिि र् र्ि य र्स्िुर ि ग्नेछ ।
१५. प्रलिि र् पेश गनुपय नेाः (१) प्रलिब र्ीिे र्फ २० बिोजिि म्य र् ि सूचन प्र प्त
भएपलछ म्य र् ि सूचन ि िोयकएको सिय िलि लभत्र उिुरी प्रश सक सिि
आफै ि ि रे स ि फयि लिजखि प्रलिि र् र्ि य गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि प्रलिि र् पेश गर् य प्रलिब र्ीिे भएको
प्रि र् िथ क गि िक प्रलिलियप स थै सं िग्न गरी पेश गनुप
य नेछ ।
(३) प्रलिि र्ीिे लिजखि ब्यहोर दर्ाँर् अनुसूची-५ बिोजििको ढ ाँच ि
दर्नुपनेछ ।
१६. प्रलिि र्

िच
ाँ गनेाः (१) उिुरी प्रश सकिे र्फ १५ बिोजिि पेश भएको

प्रलिि र् ि ाँच गरी क नून बिोजििको ररि पुगेको िथ म्य र् लभत्र पेश भएको
र्े जखए र्ि य गरी सलिलि सिि पेश हुने गरी लिलसि स िेि गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि प्रलिि र् र्ि य हुने भएि उिुरी प्रश सकिे
प्रलिब र्ीि इय ब र्ी लिि नको ि रे ख िोक्नुपनेछ ।
१७. लिखिि पुर गनुप
य ने स ि न्य ररिाः (१) प्रचलिि क नून िथ यस ऐनि अन्यत्र
िेजखए र्े जख ब हे क सलिलि सिि र्ि य गनय लय एक उिुरी िथ प्रलिि र्ि
र्े ह य बिोजििको ररि सिेि पुर गनुप
य नेछाः
(क)

एफोर

स इि

को

नेप िी

सेजन्टलिटर, पयहिो पृष्ठि

क गिि

ब य ाँ

िफय

प ाँच

शीरिफय र्श सेजन्टलिटर र

त्यसपलछको पृष्ठि प ाँच सेजन्टलिटर छोिेको िथ प्रत्येक
पृष्ठि

बजिस हरफि

नबढ इय क गिको एक िफय ि त्र

िेजखएको;
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लिखि र्ि य गनय लय उने प्रत्येक व्यजििे लिखिको प्रत्येक
पृष्ठको शीर पुछ रि छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िि पृष्ठको
अन्त्यि िेख त्िक िथ लय प्चे सयहछ प गरे को;

(ग)

कुनै क नून व्यिस यीिे लिखि िय र गरे को भए लनििे
पयहिो पृष्ठको ब य ाँ िफय लनिको क नून व्यिस यी र्ि य
प्रि र्पत्र नंबर, न ि र क नून व्यिस यीको यकलसि खुि इय
र्स्िखि गरे को; िथ

(घ)

लिखिको अजन्िि प्रकरर्ि यस लिखिि िेजखएको व्यहोर
दठक स ाँचो छ, झुट्ठ ठहरे क नू न बिोजिि सहुाँि बुझ उाँि
भन्ने उलिे ख गरी सो िुलन लिखि र्ि य गनय लय एको िषय,
ियहन र गिे िथ ि र खुि इय लिखि र्ि य गनय लय उने
व्यजििे र्स्िखि गरे को, ।

िर ब्यहोर पुर इ पेश भएको लिखि लिनि इ यो उपर्फ िे ब ि
प रे को ि लनने छै न ।
(२) लिखिि यिषयहरू क्रिबध्र् रूपि प्रकरर् प्रकरर् छु ट्य इय
सं यलिि र िय यदर्ि भ ष ि िेजखएको हुनपु नेछ ।
(३) लिखिि पेटबोलिि परे को स्थ नको पयहच न हुने स्पष्ट यििरर्
र व्यजिको न ि, थर , ठे ग न िथ अन्य यििरर् स्पष्ट खुिेको हुनपु नेछ ।
(४) लिखि र्ि य गनय लय उने ि सलिलिि कुनै क गि गनय आउनेिे
लनिको न ि, थर र ििन खुिेको न गररकि ि अन्य कुनै प्रि र् पेश गनुप
य छय
।
१८. नक्कि पेश गनुप
य नेाः उिुरी ि प्रलिि र् र्ि य गनय लय उनेिे यिपिीको ि लग उिुरी
िथ प्रलिि र्को नक्कि िथ सं िग्न लिखि प्रि र्हरूको नक्कि स थै पेश गनुप
य छय
।
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१९. उिुरी ि प्रलिि र् सं शोिनाः (१) लिखि र्ि य गनय लय उने पििे सलिलिि र्ि य
भइसकेको लिखिि िेख इ ि ट इप ि िुद्रर्को स ि न्य त्रुटी सच्य उन
लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको लनिेर्नि ि ग बिोजिि सच्य उाँर्
ु पिि फरक नपने र
र् िी िथ प्रलिि र्ि गरीएको ि ग ि र् िीि िुिभि
लनकै स ि न्य प्रक रको सं शोिन ि ग गरे को र्े खेि उिुरी प्रश सकिे सो
बिोजिि सच्य उन दर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्फ (२) बिोजिि सं शोिन भएि

सो को ि नक री उिुरीको

अको पिि इय दर्नुपनेछ ।
पररच्छे र्-४
म्य र् ि िेिी िथ ि रे ख
२०. म्य र् सूचन ि िेि गनेाः (१) उिुरी प्रश सकिे र्फ ९ बिोजिि लबि र् र्ि य
भएपलछ बयढि र्ुइय दर्न लभत्र प्रलिब र्ीक न िि प्रचलिि क नूनि म्य र्
िोयकएको भए सोयह बिोजिि र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्य र् दर्इय
सम्बजन्िि िि क य यिय ि फयि उि म्य र् ि सूचन ि िेि गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि म्य र् ि सूचन ि िेि गर् य र्फ ९
बिोजििको उिुरी िथ उि उिुरी स थ पेश भएको प्रि र् क गिको प्रलिलिपी
सिेि सं िग्न गरी पठ उनुपनेछ ।
(३) उपर्फ (२) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन एक भन्र्
बयढ प्रलिब र्ीि इय म्य र् दर्नुपर् य प्रि र् क गिको नक्कि कुनै एकिन िुि
प्रलिब र्ीि इय पठ इय ब ाँयकको म्य र्ि प्रि र् क गिको नक्कि फि न को म्य र्
स थ पठ इएको छ भन्ने व्यहोर िेजख पठ उनुपनेछ ।
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(४) उपर्फ (१) बिोजिि प्र प्त भएको म्य र् िि क य यियिे बयढि
लिन दर्न लभत्र ि िेि गरी ि िेिीको व्यहोर खुि इय सलिलिि पठ उनु पनेछ
।
(५) उपर्फ

(१) बिोजिि म्य र् ि िेि हुन नसकेि

र्े ह य

बिोजििको यिद्युिीय ि ध्यि ि पलत्रक ि सूचन प्रक शन गरे र म्य र् ि िेि
गनुप
य नेछाः
(क)

म्य र् ि िेि गररनुपने व्यजिको कुनै फ्य क्स ि इयिेि ि
अन्य कुनै अलभिेख हुन सक्ने यिद्युिीय ि ध्यिको ठे ग न
भए सो ि ध्यिब ट;

(ख)

प्रलिब र्ीिे म्य र् ि िेिी भएको ि नक री प उन सक्ने
िन लसब आि र छ भन्ने र्े जखएि सलिलिको लनर्ययब ट कुनै
स्थ नीय र्ै लनक पलत्रक ि सूचन प्रक शन गरे र ि स्थ नीय
एफ.एि. रे लियो ि स्थ नीय टे लिलभिनब ट सूचन प्रस रर्
गरे र; ि

(ग)

अन्य कुनै सरक री लनक यब ट म्य र् ि िेि गर उाँर् म्य र्
ि िेि हुन सक्ने िन लसब क रर् र्े जखएि

सलिलिको

आर्े शब ट त्यस्िो सरक री लनक य ि फयि ।

(६) यस ऐन बिोजिि म्य र् ि री गनुपय र् य अनुसूची-६ बिोजििको
ढ ाँच ि ि री गनुप
य नेछ ।
२१. रोहिरि र ख्नुपनेाः यस ऐन बिोजिि िि क य यिय ि फयि ि िेि गररएको
म्य र्ि सम्बजन्िि िि को अध्यि ि सर्स्य िथ कजम्िि र्ुइयिन स्थ नीय
भि र्लि रोहिरि र ख्नुपनेछ ।
२२. रीि बेरीि ि च
ाँ गनेाः (१) उिुरी प्रश सकिे म्य र् ि िेिीको प्रलििेर्न प्र प्त
भएपलछ रीिपूिक
य को ि िेि भएको छ ि

छै न ि ाँच गरी आिश्यक भए

सम्बजन्िि िि सजचिको प्रलििेर्न सिेि लिइय रीिपूिक
य को र्े जखए लिलसि स िेि
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र जख िथ बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनाः म्य र् ि िेि गनय िग इय ि िेिी प्रलि
लिलसि स िेि र ख्नुपनेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजिि ि ाँच गर् य सम्बजन्िि कियच रीिे बर्लनयि
र जख क यय गरे को र्े जखए उिुरी प्रश सकिे सो व्यहोर खुि इय सलिलि सिि
प्रलििेर्न पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फ (२) बिोजििको प्रलििेर्नको व्यहोर उपयुि र्े जखए
सलिलििे सम्बजन्िि कियच री उपर क रि हीको ि लग क ययप लिक सिि िेजख
पठ उनसक्नेछ ।
२३. ि रे खि र ख्नुपनेाः (१) उिुरी प्रश सकिे र्फ ९ बिोजिि लबि र् र्ि य गरे पलछ
उिुरीकि यि इय र र्फ १६ बिोजिि प्रलिि र् र्ि य गरे पलछ प्रलिब र्ीि इय ि रे ख
िोयक ि रे खि र ख्नुपछय ।

(२) उिुरीक पिहरूि इय ि रे ख िोक्र् ि रे ख िोयकएको दर्न गररने
क िको व्यहोर ि रे ख भप यइय िथ ि रे ख पच यि खुि इय उिुरीक सबै पिि इय
एकै लिि नको लिलि िथ सिय उलिेख गरी एकै लिि नको ि रे ख िोक्नुपछय
।
(३) उपर्फ (२) बिोजिि ि रे ख िोयकएको सियि कुनै पि ह जिर
नभए पलन िोयकएको क यय सम्पन्न गरी अको ि रे ख िोक्नुपने भएि ह जिर
भएको पिि इय ि रे ख िोयक सियि ह जिर नभइय पलछ ह जिर हुने पिि इय
अजघ ह जिर भइय ि रे ख ि ने पिसाँग एकै लिि न हुनेगरी ि रे ख िोक्नुपछय ।
(४) यस र्फ

बिोजिि िोयकएको ि रे खि

उपजस्थि भएक

पिहरूि इय स थै र जख सलिलििे उिुरीको क रि यह गनुप
य छय ।
(५) उपर्फ (४) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन िोयकएको
ि रे खि कुनै पि उपजस्थि नभए पलन सलिलििे लबि र्को यिषयि क रि ही
गनय ब ि पनेछैन ।
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२४. सलिलिको लनर्यय बिोजिि हुनाःे सलिलििे म्य र् ि िेिी सम्बन्िि प्रचलिि क नून
िथ यस ऐनि िेजखए र्े जख ब हेकको यिषयि आिश्यक प्रयक्रय लनि यरर् गनय
सक्नेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनि इय िथ प्रि र् बुझ्ने सम्बन्िि
२५. प्र रजम्भक सुनि इयाः (१) िेिलिि पब ट लबि र् लनरुपर् हुन नसकी सलिलिि
आएक लबि र् प्रलिि र् र्ि य ि बय न ि सो सरहको कुनै क यय भएपलछ
सुनि इयको ि लग पेश भएको लबि र्ि उपिब्ि प्रि र्क आि रि ित्क ि
लनर्यय गनय सयकने भएि सलिलििे लबि र् पेश भएको पयहिो सुनि इयि नै लनर्यय
गनय सक्नेछ ।
(२) सलिलि सिि पेश भएको लबि र्ि

उपर्फ

(१) बिोजिि

ित्क ि लनर्यय गनय सयकने नर्े जखएि सलिलििे र्े ह य बिोजििको आर्े श गनय
सक्नेछाः(क)

लबि र्ि िुख नलििेको कुर ि यकीन गनय प्रि र् बुझ्ने ि
अन्य कुनै क यय गने;

(ख)

लबि र्ि बुझ्नुपने प्रि र् ययकन गरी पिब ट पेश गनय िग उने
ि सम्बजन्िि लनक यब ट ि ग गने आर्े श गने;

(ग)

िेिलिि पक सम्बन्िि लबि र्क पिहरूसाँग छिफि गने ;
िथ

(घ)

ु इको ि लग ि रे ख िथ
लबि र्क पि उपजस्थि भएि सुनि
पेजशको सिय ि लिक लनि यरर् गने ।

(३) उपर्फ (१) र (२) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन
सलिलििे स्थ नीय ऐनको र्फ ४७ को उपर्फ (२) बिोजििको उिुरीि
िेिलिि पको ि लग पठ उने आर्े श गनुप
य नेछ ।
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२६. प्रि र् र् जखि गनेाः ब र्ी ि प्रलिब र्ीिे कुनै नय ाँ प्रि र् पेश गनय अनुिलि ि ग
गरी लनिेर्न पेश गरे ि उिुरी प्रश सकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ ।
२७. लिखि ि च
ाँ गनेाः (१) सलिलििे उिुरीि पेश भएको कुनै लिखिको सत्यि
परीिर् गनय रे ख ि हस्ि िर यिशेषज्ञि इय ि ाँच गर उन िरूरी र्े खेि सो
लिखिि इय असत्य भन्ने पिब ट परीिर् र्स्िुर र् जखि गनय िग इय रे ख ि
हस्ि िर यिशेषज्ञब ट लिखि ि ाँच गर उन सक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि ि ाँच गर् य िन लसब ि यफकको सिय
िोयक आर्े श गनुप
य नेछ र सिय लभत्र ि ाँच सम्पन्न हुनको ि लग यथ सम्भि
व्यिस्थ गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फ (१) बिोजिि ि ाँच गर् य लिखि असत्य ठहरीएि लिखि
सत्य रहेको भन्ने पिब ट ि गेको र्स्िुर असुि गरी उपर्फ (१) बिोजिि
र्स्िुर र् जखि गने पिि इय भर इयदर्नुपछय ।
२८. स िी बुझ्नेाः (१) सलिलिब ट स िी बुझ्ने आर्े श गर् य स िी बुझ्ने दर्न िोयक
आर्े श गनुप
य नेछ । स छी र ख्र् बढीि ५ िन र ख्नु पने ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि आर्े श भएपलछ उिुरी प्रश सकिे उिुरीको
पिि इय आर्े शि उलिेख भएको लिलिि स िी बुझ्ने ि रे ख िोक्नुपनेछ ।
(३) स िी बुझ्ने ि रे ख िोयकएको दर्नि आफ्नो स िी सलिलि सिि
उपजस्थि गर उनु सम्बजन्िि पिको र् ययत्ि हुनेछ ।
२९. सलिलिको िफयब ट बकपत्र गर उनेाः (१) यस ऐनि अन्यत्र िुनसुकै कुर
िेजखएको भए ि पलन न ब िक ि अशि ि िृध्र्िृध्र् पि रहेको उिुरीि
स जि बकपत्रको ि लग िोयकएको ि रे खको दर्न उपजस्थि नभएको ि उपजस्थि
नगर इएको स िीि इय सलिलििे म्य र् िोयक सलिलिको िफयब ट जझक इय बकपत्र
गर उन सक्नेछ ।
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(२) उपर्फ (१) बिोजिि स िी जझक उाँर् बकपत्र हुने ि रे ख िोयक
म्य र् ि री गनुप
य नेछ र उिुरीक पिहरूि इय सिेि सोयह लिि नको ि रे ख
िोक्नुपनेछ ।
३०. स िी बकपत्र गर उनेाः (१) उिुरी प्रश सकिे स िी बकपत्रको ि लग िोयकएको
दर्न पिहरूसाँग लनिहरूिे उपजस्थि गर उन लय एक स जिको न ि ििी लिइय
सलिलि सिि पेश गनुप
य नेछ ।
(२) स िी बकपत्रको ि लग िोयकएको ि रे खको दर्न उिुरीक सबै
पििे स िी उपजस्थि गर उन लय एको भए क य यिय खुलन स थ िथ कुनै
पििे स िी उपजस्थि गर उन नलय एको भए दर्नको ब ह्र बिेपलछ सलिलििे
उपिब्ि भए सम्िक स िीको बकपत्र गर उनुपनेछ ।
३१. बन्र्े ि गनय सक्नेाः (१) स िीको बकपत्र गर उाँर् उिुरीको यिषयिस्िु भन्र्
फरक प्रक रको िथ स िी ि उिुरीको पिि इय अपि लनि गने ि जझझ्य उने
ि अनुजचि प्रक रको प्रश्न सोलिएि सलिलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्नब ट पिि इय
बन्र्े ि गनय सक्नेछ ।
(२) न ब िक ि िृध्र् ि असि ि लबर िीिे स िी बक्नुपने भइय
त्यस्िो उिुरीि कुनै पिको उपजस्थलि ि अन्य कुनै िन लसब क रर्िे स िीि इय
बकपत्र गनय अनुजचि र्ब ि परे को ि पने प्रबि सम्भ िन रहेको छ भन्ने
सलिलिि इय ि गेि सलिलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलिि इय बन्र्े ि गरी
लनििे स िीिे नर्े ख्ने गरी ि त्र उपजस्थि हुन आर्े श गनय सक्नेछ ।
(३) उपर्फ (२) बिोजिि आर्े श गरे ि स िीिे नर्े ख्ने गरी पि
उपजस्थि हुने व्यिस्थ लिि उने र् ययत्ि सलिलिको हुनेछ ।
(४) उपर्फ

(१) ि

(२) बिोजिि गर् य सलिलििे उिुरीसाँग

सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न िय र गरी सलिलिको िफयब ट बकपत्र गर उन सक्नेछ
।
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३२. पेशी सूची प्रक शन गनुपय नेाः (१) उिुरी प्रश सकिे प्रत्येक हप्त शुक्रि र अग िी
हप्त को ि लग पेशी िोयकएको लबि र्हरूको स प्त यहक पेशी सूची िथ िोयकएको
दर्न उि दर्नको ि लग पेशी िोयकएक लबि र्हरूको पेशी सूची प्रक शन गनेछ
।
(२)

उपर्फ

(१)

बिोजििको

सूची

सं योिकिे

र

लनिको

अनुपजस्थलिि लनििे जिम्िेि री िोकेको सलिलिको सर्स्यिे प्रि जर्ि गनुप
य नेछ
।
३३. र्ै लनक पेशी सूचीाः (१) उिुरी प्रश सकिे र्फ ३२ बिोजििको स प्त यहक पेशी
सूचीि चढे क लबि र्हरूको िोयकएको दर्नको पेशी सूची िय र गरी एक प्रलि
सूचन प टीि ट ाँस्न िग उनुपनेछ िथ एक प्रलि सलिलिक सर्स्यहरूि इय
उपिब्ि गर उनुपनेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको सूचीि लबि र्हरू उलिेख गर् य लबि र्
र्ि यको आि रि र्े ह यको क्रिि िय र गरी प्रक शन गर उनुपनेछाः(क)

न ब िक पि भएको लबि र्;

(ख)

श रररीक असिि ि अप ङ्गि भएको व्यजि पि भएको

(ग)

सिरी िषय उिेर पुर भएको िृध्र् ि िृध्र् पि भएको

लबि र्;
लबि र्; िथ
(घ)

लबि र् र्ि यको क्रि नुस र पयहिे र्ि य भएको लबि र् ।

(३) उपर्फ (२) बिोजिि पेशी सूची िय र गर् य िुलििीब ट ि गेक
िथ सिोच्च अर् िि, उच्च अर् िि िथ जिलि अर् ििब ट पुनाः इन्स फको
ि लग प्र प्त भइय र्ि य भएको लबि र्को हकि शुरूि सलिलिि र्ि य भएको
लिलिि इय नै र्ि य लिलि ि लन क्रि लनि यरर् गनुप
य नेछ ।
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(४) उपर्फ (१) ि (२) ि रहेको क्रि नुस र नै सलिलििे लबि र्को
सुनि इय र क रि ही िथ यकन र गनुप
य नेछ ।
३४. उिुरी प्रश सकको जिम्िेि री हुनाःे पेशी सूचीि चढे क लबि र्हरू क य यिय
खुिेको एक घण्ट लभत्र सलिलि सिि सुनि इयको ि लग पेश गने िथ उि
दर्नको िोयकएको क यय सयकए पलछ सलिलिब ट यफि य बुजझलिइय सुरजिि र ख्ने
जिम्िेि री उिुरी प्रश सकको हुनेछ ।
३५. प्रि र् सुन उन सक्नेाः सलिलििे र्फ २५ बिोजिि िोयकएको ि रे खको दर्न
उपजस्थि सबै पिि इय अको पििे पेश गरे को प्रि र् एिि् क गि ि र्े ख इय
पयढ ब ाँची सुन इय सो ब रे ि अको पिको कुनै कथन रहे को भए लिजखि बय न
गर इय लिलसि स िेि गर उन सक्नेछ ।
३६. लबि र्को सुनि इय गनेाः (१) सलिलििे र्ुिै पिको कुर सुनी लनिहरूको लबि र्को
सुनि इय िथ लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको सुनि इय िथ लनर्यय गर् य पिहरूको
रोहिरि गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फ (१) बिोजिि लबि र्को सुनि इय गर् य इिि स क यि
गरी सुनि इय गनय िन लसि र्े जखएि सोही अनुस र गनय सक्नेछ ।
िर र्ुबै पिको भन इ िथ जियकर सुन्नि इ उपर्फ ३ अनुस रको इिि स क यि गनय
ब ि हुने छै न ।
३७. बन्र् इिि सको गठन गनयसक्ने (१) सलिलििे ियहि िथ ब िब लिक सि िेश
रहेको िथ आिश्यक र्े खेको अन्य लबि र्को सुनि इयको ि लग बन्र् इिि स
क यि गरी सुनि इय गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको बन्र् इिि सि लबि र्क पि िथ
अन्य सरोक रि ि ब हेक अन्य व्यजिि इय इिि सि प्रिेश गनय नप उने गरी
बन्र् इिि सको गठन गनुप
य नेछ ।
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(३) बन्र् इिि सब ट हेररने लबि र्को क ि क रि ही, यपिीिको न ि
थर ठे ग न िग यिक यिषय गोप्य र ख्नुपनेछ ।
३८. बन्र् इिि स सम्बन्िी अन्य व्यिस्थ ाः (१) बन्र् इिि सब ट हेररएक
लबि र्हरूको क गि िको प्रलिलियप ब र्ी, प्रलिि दर् र लनिको यहिि असर
परे को कुनै सरोक रि ि ब हे क अरू कसै ि इय उपिब्ि गर उनुहाँर्
ु ैन ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको लबि र्को िथ्य खुि इय कुनै सि च र
कुनै पत्रपलत्रक ि सं प्रष
े र् हुन दर्नु हुाँर्ैन ।
(३) उपर्फ (२) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन सलिलििे
पिको गोपलनयि िथ यहिि प्रलिकुि प्रभ ि नपने गरी सि च र सं प्रष
े र् गनय
भने कुनै ब ि पनेछैन ।
३९. थप प्रि र् बुझ्नेाः लबि र्को सुनि इयको क्रिि लबि र्को कुनै पिको अनुरोिि
ि लबि र् सुनि इयको क्रिि सलिलि आफैिे थप प्रि र् बुझ्नुपने र्े खेि उिुरीक
पिहरूि इय थप प्रि र् पेश गनय पेश गने ि रे ख िोयक आर्े श गनय सक्नेछ ।
४०. स्ि थय ब जझएको लबि र् हेन य नहुनाःे सलिलिको सर्स्यिे र्े ह यक

लबि र्को

ु ाँर्
क रि ही र यकन र ि सं िग्न हुनह
ु ै नाः(क)

आफ्नो ि नजिकको न िेर् रको हक यहि ि सरोक र रहे को
लबि र्;
स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फ को प्रयोिनको ि लग "नजिकको
न िेर् र" भन्न िे अपुि िी पर् य क नून बिोजिि अपुि िी प्र प्त
गनय सक्ने प्र थलिकि क्रिि रहेको व्यजि, ि ि , ि इिु,
स नीआि , ठू िीआि , स नोब बु, ठू िोब बू , पलि ि

पत्नी

िफयक स सू, ससुर , फूपु, फूप िु, स ि , िेठ न, स िी, दर्र्ी,
बयहनी, लभन िु, बयहनी ज्ि इँ, भ ञ्ज , भ ञ्जी, भ ञ्जी ज्ि इँ,
भ ञ्जी बुह री िथ त्यस्िो न ि क व्यजिको एक सगोिि
रहेको पररि रको सर्स्य सम्झनुपछय ।
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लनििे अन्य कुनै है लसयिि गरे को कुनै क यय ि लनि सं िग्न
रहेको कुनै यिषय सि िेश रहे को कुनै लबि र्;

(ग)

कुनै यिषयि
छिफिि

लनििे लबि र् चलने ि

नचलने यिषयको

सहभ लग भइय कुनैर य दर्एको भए सो यिषय

सि िेश रहे को लबि र्; ि
(घ)

अन्य कुनै क रर्िे आि रभूि रूपि

लनि र लनिको

एक घरसं गोिक पररि रक सर्स्यको कुनै स्ि थय ब जझएको
लबि र् ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको कुनै अिस्थ र्े जखएि िुन सर्स्यको
त्यस्िो अिस्थ पछय उि सर्स्यिे लबि र् हेन य नहुने क रर् खुि इय आर्े श
गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फ (१) को प्रलिकुि हुने गरी कुनै सर्स्यिे कुनै लबि र्को
क रि यह र यकन र ि सहभ लग हुन ि गेि लबि र्को कुनै पििे आिश्यक
प्रि र् सयहि लबि र्को क रि यह यकन र नगनय लनिेर्न दर्न सक्नेछ
सम्बन्िि

र सो

क ि क रब ही स्थ नीय ऐनको र्फ ४८(५) अनुस र हुनेछ ।
(४) उपर्फ (३) अनुस र लबि र् लनरुपर् हुन नसक्ने अिस्थ ि

स्थ नीय ऐनको र्फ ४८(६) र (७) को ब्यबस्थ अनुस रको सभ िे िोकेको
सलिलििे क ि क रि यह र यकन र ि गनेछ ।
(५) उपर्फ (४) बिोजिि गर् य सभ िे लबि र्क पिहरूि इय सोयह
उपर्फ बिोजिि गदठि सलिलिब ट लबि र्को क रि यह यकन र हुने कुर को
ि नक री गर इय उि सलिलि सिि उपजस्थि हुन पठ उनुपनेछ ।
पररच्छे र्-६
लनर्यय र अन्य आर्े श
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४१. लनर्यय गनुप
य नेाः (१) सलिलििे सुनि इयको ि लग पेश भएको लबि र् हेर् य कुनै
प्रि र् बुझ्नुपने ब ाँयक नरयह लबि र् यकन र गने अिस्थ रहेको र्े जखएि सोयह
पेशीि लबि र्ि लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि लनर्यय गरे पलछ लनर्ययको व्यहोर लनर्यय
यकि बि िेजख सलिलिि उपजस्थि सर्स्यहरू सबैिे र्स्िखि गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फ (१) बिोजिि गरीएको लनर्ययको र्फ ४२ र अन्य
प्रचलिि क नून बिोजिि खुि उनुपने यििरर् खुिेको पूर्य प ठ लनर्यय भएको
लिलििे बयढि स ि दर्न लभत्र िय र गरी लिलसि स िेि र ख्नुपछय ।
(४) उपर्फ (१) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन सिय भ ि
अथि अन्य कुनै िन लसब क रर्िे गर् य सोयह दर्न लबि र् लनर्यय गनय नसक्ने
भएि आग लि हप्त को कुनै दर्नको ि लग अको पेशी ि रे ख िोक्नुपनेछ ।
४२. लनर्ययि

खुि उनुपनेाः (१) सलिलििे र्फ

४१ बिोजिि गरे को लनर्ययको

पूर्प
य ठि यस र्फ बिोजििक कुर हरू खुि इय अनुसूची-७ बिोजििको ढ ाँच ि
िय र गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि पूर्प
य ठ िय र गर् य ब र्ी िथ प्रलिब र्ीको
जियकर, लनर्यय गनुप
य ने र्े जखएको यिषय, र्ुिै पिब ट पेश भएको प्रि र्क
कुर हरू सिेिको यिषय खुि उनुपनेछ ।
(३) उपर्फ (२) ि उलिेख भए र्े जख ब हेक पूर्प
य ठि र्े ह यक
कुर हरू सिेि खुि उनुपनेछाः(क)

िथ्यको ब्यहोर ;

(ख)

लबि र्को कुनै पििे क नून व्यिस यी र खेको भएि लनििे
पेश गरे को बहस नोट िथ बहसि उठ इएक िुि यिषयहरु;

(ग)

लनर्यय गनयको ि लग आि र लिइएको प्रि र्क स थै र्ुिै
पिब ट पेश भएको प्रि र् िथ त्यसको यिश्लेषर्;
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गनुप
य ने

यिषयहरूको

लसिलसिेि र उलिेखन सयहिको िपलसि खण्ि; िथ
(ङ)

लनर्यय उपर पुनर िेर्न ि ग्ने भएि पुनर िेर्न ि ग्ने जिलि
अर् ििको न ि र के कलि दर्नलभत्र पुनर िेर्न गनुप
य ने हो
सो सिेि ।

(४) उपर्फ २ िथ ३ ि उलिेख भएर्े जख ब हे क र्े ह यक कुर हरु
सिेि लनर्ययि खुि उन सक्नेछाः(क)

स िी ि सियलिनको बकपत्रको स र ंश;

(ख)

कुनै निीरको व्य ख्य ि अििम्बन गरे को भए सो निीरको
यििरर् र लबि र्ि उि निीरको लसध्र् न्ि के कुन आि रि
ि गु भएको हो अथि ि गु नभएको हो भन्ने क रर् सयहिको
यिश्लेषर्;

(ग)

लनर्ययब ट कसै ि इय कुनै कुर दर्नु भर उनु पने भएको भए
कसि इय के कलि भर इय दर्नुपने हो सोको यििरर्; िथ

(घ)

लबि र्को क्रिि कुनै ि िस ि न ि प्रि र्को रुपि केयह
िस्िु सलिलि सिि पेश भएको भए सो ि िस ि न ि िस्िुको
हकि के गने हो भन्ने यिषय ।

४३. प्र रजम्भक सुनि इयि लनर्यय हुनसक्नेाः (१) सलिलििे पयहिो सुनि इयको ि लग पेश
भएको अिस्थ ि नै लबि र्ि थप प्रि र् बुजझरहनुपने अिस्थ नरहेको र्े खेि
अथि हर्म्य र् ि हकर्ै य ि सलिलिको िेत्र लिक र नरहेको क रर्िे लबि र्
लनर्यय गनय नलिलने र्े खेि पयहिो सुनि इयि नै लनर्यय गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको लनर्यय िेत्र लिक रको अभ ि रहेको
क रर्िे भएको अिस्थ ि िेत्र लिक र ग्रहर् गने अर् िि ि स्थ नीय िह ि
अन्य लनक यि उिुरी गनय ि नु भलन सम्बजन्िि पिि इय ि नक री दर्नु पनेछ
।
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४४. लनर्यय सं शोिनाः (१) सलिलि सिि लबि र्को पि ि

कुनै सरोक रि ि िे

लबि र्को लनर्ययि भएको कुनै िेख इयको त्रुटी सं शोिन गरी प उन जियकर लिइय
लनर्ययको ि नक री भएको पैंलिस दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजििको लनिेर्न परी सलिलििे हेर् य स ि न्य त्रुटी
भएको र सं शोिनब ट लनर्ययको िूि आशयि कुनै हेरफेर नहुने र्े खेि छु िै
पच य खि गरी लनिेर्न बिोजिि लनर्यय सं शोिन गने आर्े श दर्नसक्नेछ ।

(३) उपर्फ (२) बिोजििको आर्े श िूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको
रुपि लिइनेछ ।
४५. लनर्ययि हेरफेर गनय नहुनाःे (१) सलिलिक सर्स्य अथि अरु कसै िे पलन
सलिलिक सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपलछ लनर्ययि कुनै प्रक रको थपघट ि
केरिेट गनय हुाँर्ैन ।

(२) कसै िे उपर्फ (१) बिोजििको कसुर गने कियच रीि इय आिश्यक
क रि हीको ि लग सम्बजन्िि लनक यि िेजख पठ उनुपनेछ ।
४६. लनर्यय भएपलछ गनुप
य ने क रि यहाः (१) उिुरी प्रश सकिे सलिलिब ट लनर्यय
भएपश्च ि लनर्यय यकि बि सलिलिक सर्स्यहरु सबै को र्स्िखि भएको ययकन
गरी लनर्यय यकि ब र लिलसि जिम्ि लिनुपछय ।

(२) यस ऐन बिोजिि लनर्ययको पूर्पय ठ िय र भएपलछ सबै सर्स्यको
र्स्िखि भैसकेपलछ उिुरी प्रश सकिे लनर्ययको क य यन्यिय गनयक

ि लग

ित्क ि गनुप
य ने केयह क यय भए सो सम्पन्न गरी लिलसि अलभिेखको ि गी
पठ नुपछय ।
४७. लनर्यय गनयपने अिलिाः (१) सलिलििे प्रलिि र् र् जखि भएको ि बय न गनुप
य नेि
प्रलिब र्ीको बय न भएको लिलििे िथ प्रलिि र् र् जखि नभएको ि बय न
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ु न भएको लिलििे नब्बे दर्नलभत्र लबि र्को
नभएकोि सो हुनपु ने म्य र् भि
अजन्िि लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको सिय िलि गर्न गर् य िेिलिि पको
ि लग पठ इयएको लबि र्को हकि िेिलिि पको प्रयक्रय ि ि गेको सिय कट इय
अिलि गर्न गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फ (१) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन लबि र्ि
बुझ्नुपने प्रि र् िथ पुर गनुप
य ने प्रयक्रय ब ाँयक नरही लबि र् लनर्यय गनय अङ्ग
पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र अजन्िि लनर्यय गनुप
य नेछ ।

४८.

अन्िररि सं रिर् त्िक आर्े श ि री गनय सयकनेाः

स्थ नीय िह सञ्च िन ऐन २०७४ को र्फ ४९ को उपर्फ
८ को खण्ि सम्ि उजलिजखि यिषयि ित्क ि (ङ) र्े जख (क)
अन्िररि सं रिर् त्िक आर्े श ि री गनय सयकनेछ । यस्िो
आर्े श ि री गर् य लनिेर्किे पेश गरे को क गि ि, लनिको अिस्थ
र िस्िुगि पररजस्थलिको प्र रजम्भक छ नयिन गरी ित्क ि आर्े श
नगरे लनिेर्कि ई पनय सक्ने नक र त्िक प्रभ िको िुलय ंकन गनुय
पर्यछ । न्य ययक सलिलििे ि री गने अन्िररि सं रिर् त्िक
आर्े श अनुसूची ८ ि उलिेख गरे बिोजिि हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
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सलिलिको सजचि िय
४९. सलिलिको सजचि ियाः

(१)सलिलिको क ययसम्प र्नि इय सहजिकरर् गनय एक

सजचि िय रहने छ
(२) उपर्फ (१) ििोजििको सजचि ियि क ययप लिक िे आिश्यि
अनुस र उिुरी प्रश सक, अलभिे ख प्रश सक िथ अन्य कियच रीहरुको व्यिस्थ
गनय सक्नेछ । सजचि ियको क ययसम्प र्नि इय व्यिजस्थि गनय सजचि िय
अन्िगयि उिुरी श ख / फ ाँट िथ अलभिेख श ख /फ ाँट रहन सक्नेछ ।
५०. उिुरी प्रश सकको क ि, कियव्य र अलिक राः यस ऐनि अन्यत्र उलिेख भए
र्े जख ब हे क उिुरी प्रश सकको क ि, कियव्य र अलिक र र्े ह य बिोजिि हुनेछाः

(क)

पेश भएक उिुरी, प्रलिि र् र अन्य लिखिहरु ि ाँच गरी रीि
पुगेको भए क नून बिोजिि ि ग्ने र्स्िुर लिइय र्ि य गने र
र्ि य गनय नलिलने भए क रर् िन इय र्रपीठ गने;

( ख)

यिि र्ि

प्रि र्को ि लग पेश भएक

सक्किसाँग लभि इय दठक र्े जखएि

नक्कि क गिि इय

प्रि जर्ि गने र लिलसि

स िेि र ख्ने िथ सक्किि केयह कैयफयि र्े जखएि सो िन इय
सम्बजन्िि पिको सयहछ प गर इय र ख्ने;

(ग )

पेश भएक लिखि स थ सं िग्न हुनपु ने प्रि र् िथ अन्य
क गि ि छ ि छै न भए ठीक छ ि छै न ि ाँच्ने;

(घ)

सलिलिको आर्े शिे जझक उनुपने प्रलिब र्ी, स िी ि अन्य
व्यजिको न िि म्य र् ि री गने ;

(ङ)

यिि र्क पिि इय ि रे ख ि पेशी ि रे ख िोक्ने;

(च )

सलिलि सिि पेश हुनपु ने लनिेर्न र्ि य गरी आर्े शको ि लग
सलिलि सिि पेश गने;
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क नून बिोजिि ि रे स लिने िथ गुज्रक
े ो ि रे ख थ म्ने लनिेर्न
लिइय आिश्यक क रि ही गने ;

(ि)

सलिलिब ट भएको आर्े श क य यन्ियन गने गर उने;

(झ )

सलिलिि पेश ि प्र प्त भएक क गिपत्र बुझ्ने, भप यइय गने
िग यिक क ययहरु गने ;

(ञ )

आिश्यकि नुस र सलिलिको िफयब ट पत्र च र गने;

(ट )

सलिलिको आर्े शिे ि िेि गनुप
य ने म्य र् ि िेि गनेगर उने,
ि िेि भएको म्य र्को ि िेिी ि ाँची रीिपूिक
य को नभए पुनाः
ि री गने िथ अन्य अर् िि ि लनक यब ट प्र प्त भएको
ग उाँप लिक /नगरप लिक िे ि िेि गररदर्नुपने म्य र् ि िेि
गने गर उने;

(ठ )

लनर्यय यकि ब र उिुरीको लिलसि जिम्ि लिने;

( ि)

सलिलिि

र्ि य भएक

यिि र् िथ

लनिेर्न िग यिक

क गि िको अलभिेख िय र गने र ि लसक ि

ि यषयक

प्रलििेर्न पेश गनुप
य ने लनक य सिि प्रलििेर्न िय र गरी
सं योिकब ट प्रि जर्ि गर इय सम्बजन्िि लनक यि पठ उने;

(ढ )

आफ्नो जिम्ि रहे क उिुरीक लिलसिि रहेक क गि िको
रीिपूिक
य नक्कि दर्ने;

(र्)

जिलि

अर् ििि

पुनर िेर्न ि ग्ने गरी लनर्यय भएक

यिि र्ि पुनर िेर्न म्य र् ि री गरी ि िेि गनेगर उने;

(ि)

अर् िि ि अन्य कुनै लनक यि यिि र्को लिलसि ि कुनै
क गि ि पठ उनुपने भएि

सलिलिि इय ि नक री गर इय

लिलसि ि क गि ि पठ उने िथ यफि य प्र प्त भएपलछ क नून
बिोजिि सुरजिि र ख्ने व्यिस्थ लिि उने;

(ि)

लनर्यय यकि ब जिम्ि लिने; िथ
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पेश भएक लनिेर्न िग यिक क गि िि सलिलिब ट आर्े श
हुनपु ने ि लनक स लिनुपनेि सलिलि सिि पेश गने ।

५१. अलभिेख प्रश सकको क ि, कियव्य र अलिक राः यस ऐनि अन्यत्र उलिेख भए
ब हेक अलभिे ख प्रश सकको क ि, कियव्य र अलिक र र्े ह य बिोजिि हुनेछाः

(क)

लनर्यय क य यन्ियन सम्बन्िीाः

(२)

लनर्यय बिोजिि चिन चि उनुपने, कुनै कुर
दर्ि इयभर इय
क य यन्ियनक
लनर्यय

दर्नुपने

िग यिक

लनर्यय

ि लग गनुप
य ने क ययहरु गने िथ

क य यन्ियनको

अलभिेख

र खी

क नून

बिोजिि यििरर् पठ उनुपने लनक यहरुि यििरर्
पठ उने;

(३)

लनर्यय

क य यन्ियनको

क्रिि

लनिेर्न

दर्एक

पिहरुको ि रे स लिने, सक र गर उने, गुज्रक
े ो
ि रे ख थि उने िग यिक क ययहरु गने;

(४)

सलिलिको आर्े शिे रोक्क

भएको ि

अरु कुनै

अर् िि ि लनक यब ट रोक्क भै आएको ि यिेथ
अन्य अड्ड अर् ििि र् जखि चि न गनुप
य ने भए
सो गने;

(५)

लनर्यय बिोजिि लिि ि गने िग यिक अन्य कुनै
क ि गनुप
य ने भए सो सिेि गने; िथ

(६)

िेजखए

र्े जख

ब हेकको

कुनै

क यय

लनर्यय

क य यन्ियनको क्रिि गनुप
य ने भएि सलिलि सिि
पेश गरी आर्े श बिोजिि गने ।

( ख)

अलभिेख सं रिर् सम्बन्िीाः

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

( 29)

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

v08–@, ;+Vof– &

:yfgLo /fhkq
(१)

ldlt M @)&%÷)#÷@%

अलभिेख श ख को रे खर्े ख गरी लनर्यय भएक
लिलसि सुरजिि र ख्ने र क नून बिोजिि सि उनेपने
क गिहरु सि उने;

(२)

लनर्यय भएक

लिलसिहरुि

क गि ि ि ाँच गरी

र्ुरुस्ि रहेनरहे को हेने र लिलसि क नून बिोजिि
गरी र्ुरुस्ि अिस्थ ि र ख्ने;

(३)

क नून बिोजिि सि उने क गिको यििरर् िय र
गरी सो यििरर् सुरजिि रहने व्यिस्थ गने ;

(४)

अलभिेख

शखि

प्र प्त

भएको

लिलसिहरुको

स िबस िी अलभिेख र ख्ने र आिश्यकि नुस र
यििरर् िय र गने ; िथ

(५)

कुनै अर् िि ि

लनक यब ट अलभिेखि

रहेको

लिलसि ि कुनै क गि ि ि ग भै आएि रीिपूिक
य
पठ उने र यफि य प्र प्त भएपलछ रीिपूिक
य
गरी
सुरजिि र ख्ने ।
५२. उिुरी प्रश सक ि अलभिेख प्रश सकको आर्े श उपरको लनिेर्नाः (१) यस ऐन
बिोजिि उिुरी प्रश सक ि अलभिेख प्रश सकिे गरे को आर्े श ि क रि ही
उपर जचि नबुझ्ने पििे सो आर्े श ि क रि ही भएको प ाँच दर्नलभत्र सलिलि
सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) सलिलििे उपर्फ (१) बिोजिि पेश भएको लनिेर्न उपर सुनिु इय
गरी लनिेर्न पेश भएको बयढि स ि दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको क रि यह
टु ङ्गग्य उनुपनेछ ।

(३) उपर्फ (२) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन उपर्फ (१)
बिोजििको लनिेर्न उपर आर्े श ि लनर्यय गनुप
य ूि य केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर
ि त्र लनर्यय ि आर्े श गनुप
य नेछ ।
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पररच्छे र्-८
िेिलिि प सम्बन्िी व्यिस्थ
५३. लिि पत्र गर उनेाः (१) सलिलििे प्रचलिि क नून बिोजिि लिि पत्र हुन सक्ने
िुनसुकै उिुरीि लिि पत्र गर उन सक्नेछ ।
(२) यिि र्क पिहरूिे लिि पत्रको ि लग अनुसूची-९ बिोजििको
ढ ाँच ि लनिेर्न दर्एि सलिलििे उिुरीि लिि पत्र गर उन उपयुि र्े खेि
लिि पत्र गर इदर्नेछ ।
(३) उपर्फ (२) बिोजिि पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको व्यहोर
सलिलििे र्ुिै पिि इय सुन इय त्यसको पररर् ि सम्झ इय पिहरूको लिि पत्र गने
सम्बन्िि सहिलि रहेनरहे को सोध्नुपनेछ ।
(४) उपर्फ (३) बिोजिि सुन उाँर् पिहरूिे लिि पत्र गनय िञ्जुर
गरे ि

सलिलििे पिहरूको लनिेर्नि

उलिेख भएको व्यहोर

बिोजििको

(४) बिोजििको लिि पत्रको व्यहोर

पिहरूि इय

लिि पत्र िीन प्रलि िय र गर उनुपनेछ ।
(५) उपर्फ

पढीब ाँची सुन इय लिि पत्र गनय िञ्जुर भएि पिहरूको सयहछ प गर इय सलिलिक
सर्स्यहरूिे लिि पत्र क गि अनुसूची-१० बिोजििको ढ ाँच ि प्रि जर्ि गरी
एक प्रलि सलिलििे अलभिेखको ि लग लिलसिि र ख्नुपनेछ िथ एक-एक प्रलि
ब र्ी िथ प्रलिब र्ीि इय दर्नुपनेछ ।

५४. िेिलिि प गर उन सक्नेाः (१) सलिलििे प्रचलिि क नून बिोजिि लिि पत्र गनय
लिलने उिुरीि पिहरूबीच िेिलिि प गर उन सक्नेछ ।
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(२) पिहरूिे िुनसुकै िहि यिच र िीन रहेको प्रचलिि क नूनिे
ु
िेिलिि पको ि ध्यिब ट सि ि न गनय सयकने यिि र्ि यिि र्क पििे सं यि
रूपि सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछन् ।
(३) उपर्फ (२) बिोजिि लनिेर्न दर्एकोि िेिलिि पब ट उिुरीको
लनरोपर् हुन उपयुि र्े जखएि सलिलििे त्यस्िो उिुरी िेिलिि पको ि ध्यिब ट
लनरोपर् गनय िेजख पठ उनु पनेछ ।
(४) उपर्फ

(३) बिोजििको आर्े शपलछ िेिलिि प सम्बन्िी

क रि यह प्र रम्भ गरी पिहरूबीच िेिलिि प गर इयदर्नुपनेछ ।
(५) िेिलिि प सम्बन्िी अन्य व्यिस्थ िोयकए बिोजिि हुनेछ ।
५५. उिुरी लनर्यय गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि िेिलिि पको ि ध्यिब ट
उिुरीको लनरोपर् गनय प्रयक्रय बढ एकोि िेिलिि पको ि ध्यिब ट उिुरीको
लनरोपर् हुन नसकेि पिहरूि इय उिुरीको पेशी ि रे ख िोयक क नून बिोजिि
क रि ही गरी सुनि इय िथ लनर्यय गने प्रयक्रय बढ उनुपनेछ ।
(२) उपर्फ (१) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन स्थ नीय
ऐनको र्फ ४७ को उपर्फ (२) बिोजििको उिुरीि िेिलिि प ि लिि पत्र
हुन नसकेि सलिलििे अलिक र िेत्र रहेको अर् ििि ि ने भलन सुन इयदर्नुपनेछ
।
५६. िेिलिि प ि लिि पत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनि अन्यत्र िुनसुकै कुर िेजखएको
भए ि पलन कुनै उिुरीि लिि पत्र गर उाँर् उिुरीको प्रकृलि ि लिि पत्रको
व्यहोर ब ट नेप ि सरक र ब र्ी भइय चिेको कुनै यिि र् ि स ियिलनक िथ
सरक री सम्पजि ि यहिि

असर पने र्े जखएि

सलिलििे त्यस्िो यिि र्ि

लिि पत्र गर उनेछैन ।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोर हट इय अन्य व्यहोर ब ट ि त्र लिि पत्र
गनय च हेि भने लिि पत्र गर इयदर्नुपनेछ ।
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५७. िेिलिि पको ि लग प्रोत्स हन गनेाः (१) सलिलििे सलिलि सिि सुनि इयको ि लग
पेश भएको उिुरीि िेिलिि प हुनसक्ने सम्भ िन रहेको र्े खेि पिहरूि इय
िेिलिि पको ि लग ि रे ख िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजििको ि रे खको दर्न सलिलििे यिि र्क पि
िथ यिपि, उपजस्थि भएसम्ि पििे पत्य इय स थै लिइआएक अन्य व्यजि
सिेि उपजस्थि गर इय िेिलिि पको ि लग छिफि गर इय पिहरूको बीचि
सहिलि भएि सहिलि भए बिोजिि लिि पत्र क गि िय र गनय िग इय लिि पत्र
गर इयदर्नुपनेछ ।
(३) उिुरीि िोयकएको म्य र्ि सलिलि सिि उपजस्थि नभएको ि
उपजस्थि भएर पलन ि रे ख गुि री यिि र्ि

ि रे खि

नरहे को पि अथि

यिि र्ि पि क यि नभएको भए ि पलन यिि र्को पेटबोिीब ट उिुरीको पि
क यि हुने र्े जखएको व्यजि सिेि िेिलिि पको ि लग उपजस्थि भएि सलिलििे
िेिलिि प गर इय लिि पत्रको क गि गर इयदर्नुपनेछ ।
५८. प्र रजम्भक सुनि इय पूि य िेिलिि पाः (१) उिुरी प्रश सकिे प्र रजम्भक सुनि इयको
ि लग सलिलि सिि उिुरी पेश हुनपु ूि य उिुरीि िेिलिि प हुनसक्ने अिस्थ
र्े जखएि ि पिहरूिे सो व्यहोर को लनिेर्न लिइय आएि लिि पत्रको व्यहोर
खुिेको क गि िय र गरी सलिलि सिि पेश गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फ (१) बिोजिि गर् य लिि पत्रि अजन्िि सहिलि निुटेको
भए ि पलन पिहरू िेिलिि पको ि लग प्रयक्रय ि ि न सहिि भएि उिुरी
प्रश सकिे पिहरूको लनिेर्न लिइय उिुरीि िेिलिि पको ि लग िेिलिि पकि य
सिि पठ उने आर्े शको ि लग सलिलि सिि पेश गनयसक्नेछ ।
५९. िेिलिि पकि क
य ो सूची िय र गनेाः (१) सलिलििे िेिलिि पको क यय गर उनको
ि लग र्े ह य बिोजििको योग्यि पुगेको व्यजिहरूको यििरर् खुि इय सम्भ यिि
िेिलिि पकि यको सूची िय र गनेछाः
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(क)

िेखपढ गनय सक्ने;

(ख)

कुनै र िनीलिक र्ि प्रलि आस्थ र खी र िनीलिि

सयक्रय नरहेको; िथ
(ग)

स्थ नीय

स्िरि

सि िसेिीको

रुपि

पयहच न

बन एको ।
(घ)

िेिलिि पकि यको

४८

घण्ट

ि लिि

लिइ

िेिलिि पकि यको क यय गर्ै आएको
(ङ)

२५ बषय उिेर पुर भएको ।

(च)

ि थी योग्यि ि िुन सुकै कुर िेजखएको भएि

पलन ि लिि लिइ ह ि क ि

गरररहेक को

हकि

लनिि इ लनरन्िरि दर्न सयकने ।
(२) िेिलिि पकि यको सूची िय र गरे पलछ सलिलििे सूची सभ सिि
पेश गरी अनुिोर्न गर उनुपनेछ ।
(३) उपर्फ

(२) बिोजिि सूची अनुिोर्न भएपलछ सलिलििे

स ियिलनक ि नक रीको ि लग सूचन प्रक शन गनुप
य नेछ िथ िेिलिि पको ि लग
पठ उाँर् प्रत्येक पिि इय सो सूची उपिब्ि गर उनुपनेछ ।
६०. िेिलिि पकि क
य ो सूची अद्य िलिक गनेाः (१) सलिलििे र्फ ५९ बिोजिि िय र
भएको सूची प्रत्येक िषय अद्य िलिक गनुप
य नेछ ।
(२) प्रत्येक िषय अद्य िलिक गरे को िेिलिि पकि यको सूची सलिलििे
सभ ब ट अनुिोर्न गर उनुपनेछ ।
(३) यस ऐन िथ प्रचलिि क नून बिोजिि िेिलिि पकि यको सूचीि
सूचीकृि हुन योग्यि पुगेको व्यजििे सलिलि सिि सूचीकृि गररप उनको ि लग
अनुसूची-११ बिोजििको ढ ाँच ि लनिेर्न दर्नसक्नेछ ।
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६१. िेिलिि पकि क
य ो सूचीब ट हट उनेाः (१) सलिलििे

र्फ

६० बिोजिि

िेिलिि पकि यको सूची अद्य िलिक गर् य र्े ह यको अिस्थ क िेिलिि पकि यको
न ि सूचीब ट हट उनेछाः(क)

लनिको िृत्यु भएि ;

(ख)

लनििे आफ्नो न ि सूचीब ट हट इयप उाँ भन्ने लनिेर्न
दर्एि ;

(ग)

लनििे नैलिक पिन र्े जखने फौिर् री अलभयोगि
सि य प एि ;
लनि कुनै सं स्थ साँग सम्बध्र् रहेकोि सो सं स्थ

(घ)

ख रे ि ि यिघटन भएि ; र
(ङ)

सलिलििे र्फ

६७ को उपर्फ

(२) बिोजिि

लनिि इय सूचीब ट हट उने लनर्यय गरे ि ।
(च)
(२)

बसइ सर इ गरे ि ।

उपर्फ

(१)

बिोजिि

सूचीब ट

नि

हट इएक

िेिलिि पकि यहरूको न ि ििी सलिलििे स ियिलनक सूचन को ि लग प्रक शन
गनुप
य नेछ ।
६२. िेिलिि पको ि लग सिय िलि िोक्नेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि
िेिलिि को ि लग िेिलिि पकि य पठ उाँर् बयढि लिन ियहन सम्िको सिय
िोयक पठ उनेछ ।
(२) िेिलिि पको ि लग पठ उाँर् स ि न्यिय ाः ियढि िीनिन ब ट
िेिलिि प गर उने गरी िोक्नुपनेछ ।
६३. िेिलिि पकि क
य ो छनौटाः (१) सलिलििे िेिलिि प गर उने क ययको ि लग
यिि र्क पिहरूि इय एक िन िेिलिि पकि यको छनौट गनेछ ।
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पिहरूबीचि

एकिन

िेिलिि पकि यको ि लग सहिलि नभएि सलिलििे पिहरूको सहिलिि लिन
िन िेिलिि पकि यको छनौट गनुप
य नेछ ।
(३) पिहरूको बीचि िेिलिि पकि यको न िि सहिलि हुन नसकेि
सलिलििे िेिलिि पकि यको सू चीि

रहेक िेिलिि पकि यहरू िध्येब ट र्ुिै

पिब ट एक-एक िन िेिलिि पकि य छनौट गनय िग इय िेस्रो िेिलिि पकि य
छनौट गररदर्नुपनेछ ।
(४) उिुरीक

सबै पिको सहिलिि

िेिलिि पकि यको सूचीि

नरहेको यस ऐन बिोजिि िेिलिि पकि य हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि ि
सं स्थ ब ट िेिलिि प प्रयक्रय अग िी बढ उन सहिि भै लिजखि लनिेर्न दर्एि
सलिलििे त्यस्िो व्यजि ि सं स्थ ि इय िेिलिि पकि य िोयकदर्नुपनेछ ।
६४. िेिलिि पकि क
य ो पररिियनाः (१) सलिलििे र्े ह यको अिस्थ

परर पिहरूिे

लनिेर्न दर्एको अिस्थ ि िेिलिि पकि य पररिियन गररदर्नुपने छाः(क)

र्फ

६१ बिोजिि िेिलिि पकि यको सूचीब ट

हट उने अिस्थ भएि ;
(ख)

पिहरूिे

प रस्पररक सहिलिि

िेिलिि पकि य

हेरफेर गनय िञ्जुर भएि ;
(ग)

यिि र्को कुनै पििे िेिलिि पकि य प्रलि अयिश्व स
रहेको लिजखि ि नक री गर एि ;

(घ)

कुनै

क रर्िे

िेिलिि पकि यिे

िेिलिि पि

सहभ गी भैरहन नसक्ने िन एि ;
(ङ)

यिि र्को

यिषयिस्िुि

िेिलिि पकि यको

कुनै

स्ि थय रहेको िेिलिि पकि यिे ि नक री गर एि
ि कुनै स्रोिब ट सलिलि सिि ि नक री भएि ;
िथ
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िेिलिि पकि यिे
क ययगर् य र्फ

िेिलिि पकि यको
६६ िथ

है लसयििे

अन्य प्रचलिि क नून

बिोजिि प िन गनुप
य ने आचरर् प िन नगरे ि ।
(२)

िेिलिि पकि य

पररिियनको

क रर्िे

िोयकएको

सियि

िेिलिि पको क यय सम्पन्न हुन नसक्ने भएि सलिलििे बयढि एक ियहन
सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ ।
६५. िेिलिि पको
िेिलिि पको

ि लग

पठ उाँर्

ि लग

गने

प्रयक्रय ाः

िेिलिि पकि य

(१)

सिि

सलिलििे
पठ उाँर्

कुनै

उिुरी

पिहरूि इय

िेिलिि पकि यको सम्पकय उपिब्ि गर इय िेिलिि पकि य सिि उपजस्थि हुने
ि रे ख िोयक र्े ह य बिोजििको क गि स थै र जख िेजख पठ उनु पनेछाः
(क)

उिुरीको स र सं िेप ि िुख्य िुख्य क गि िको
प्रलिलिपी;

(ख)

उिुरीको पि ि ि रे स भए ि रे सको न ि, थर,
ििन र उपिब्ि भएसम्ि टे लिफोन नम्बर, इयिेि,
फ्य क्स िथ अन्य सम्पकय यििरर्; िथ

(ग)

िेिलिि प सम्बन्िी प्रयक्रय सम्पन्न गनुप
य ने स्थ न
र सिय ।

(२)

िेिलिि पकि यिे

सलिलि

सिि

िग

गरे ि

उिुरीक

क गि िहरूको नक्कि उपिब्ि गर उनुपनेछ ।
(३) िेिलिि पको ि लग िोयकएको सिय सम्पन्न भएको स ि दर्न
लभत्र उिुरीको पिहरू सलिलि सिि उपजस्थि हुने गरी ि रे ख िोक्नुपनेछ ।
(४)

उपर्फ

(३)

ि

िुनसुकै

कुर

िेजखएको

भए

ि पलन

िेिलिि पकि यिे िोयकएको सिय अग िै उिुरी सलिलि सिि यफि य पठ उने
लनर्यय गरे ि सो लनर्ययको ि नक री भएको स ि दर्न लभत्र पिहरूि इय सलिलि
सिि उपजस्थि हुनेगरी पठ उनुपनेछ ।
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६६. िेिलिि पि अििम्बन गनुप
य ने प्रयक्रय ाः (१) सलिलििे पिहरूको सहिलिि
िेिलिि पको ि लग छिफि गने िथ अन्य क यय गने स्थ नको छनौट गरी
पि िथ िेिलिि पकि यि इय सोको ि नक री उपिब्ि गर उनुपनेछ ।
िर पिहरूको सहिलिि िेिलिि पकि यिे अन्य कुनै स्थ नको छनौट
गनय ब ि पनेछैन ।
(२) पिहरूि इय उपर्फ (१) बिोजिि िेिलिि पकि यिे िोकेको
स्थ नि िोयकएको सियि उपजस्थि हुने र् ययत्ि रहनेछ ।
(३) उपर्फ

(२) बिोजििको र् ययत्ि पिहरूिे पुर

नगरे ि

िेिलिि पकि यिे िेिलिि पको प्रयक्रय बन्र् गरी सलिलिि इय सोको लिजखि
ि नक री गर इय उिुरीको क गि ि यफि य पठ उनसक्नेछ ।
(४)

िेिलिि पको

क्रिि

िेिलिि पकि यिे

पिहरूबीचि

सहिकि यको भूलिक गनेछ र उि भूलिक लनि यह गने क्रिि लनििे पिहरू
ब हेक र्े ह यक व्यजिहरूसाँग सिेि एकि ि स िूयहक ि ि य गनयसक्नेछाः
(क)

यिि र्को यिषयि ि नक री रहे को उिुरीक पििे
रोिेको व्यजि; िथ

(ख)

यिि र्को यिषयिस्िुको ब रे ि

ि नक री रहे को

स्थ नीय भद्रभि र्िी ।
(५)

िेिलिि पकि यिे

पिहरूको

सहिलिि

पिहरूसाँग

र्े ह य

बिोजिि ि ि य गनयसक्नेछाः
(क)

पिहरूसाँग एकि एक न्िि ि य; िथ

(ख)

टे लिफोन ि ि य, लभिीयो कन्रेन्स ि सञ्च रको अन्य
ि ध्यिब ट ि ि यि प ।

(६) प्रचलिि क नून िथ
पिहरूको

सहिलिि

यस ऐनको ि न्यि

िेिलिि पकि यिे

िेिलिि पको

यिपरीि नहुनेगरी
क यययिलि

लनि यरर्

गनयसक्नेछ ।
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६७. िेिलिि पकि क
य ो आचरर्ाः (१) िेिलिि पकि ि
य े र्े ह य बिोजििको आचरर्
प िन गनुप
य नेछाः-

(क)

िेिलिि प

सम्बन्िी

क रि ही

लनष्पि

ढङ्गिे

सम्प र्न गनुप
य ने;

(ख)

कुनै पिप्रलि झुक ि, आग्रह, पूि यग्रह नर ख्ने ि
र खेको र्े जखने कुनै आचरर् ि व्यिह र नगने ;

(ग )

कुनै पिि इय िर, त्र स, झुक्य न ि प्रिोभनि प री
िेिलिि प गर उन नहुने;

(घ)

यिि र् क यि रहे को अिस्थ ि

यिि र्को कुनै

पिसाँग आलथयक क रोब रि साँिग्न नहुने;

(ङ)

िेिलिि प सम्बन्िि बनेको प्रचलिि क नून िथ
अन्य स्थ यपि ि न्यि यिपरीि आचरर् गनय नहुने;

(च )

िेिलिि पको

क्रिि

पिहरुसाँग

सम्ि निनक,

सर्भ िपूर्य र सबै पिप्रलि सि न व्यिह र क यि
गने;

(छ )

िेिलिि पको

क्रिि

पिहरुिे

व्यि

गरे को

यिषयिस्िुको गोपनीयि क यि र ख्ने; िथ

(ि)

िेिलिि पको क्रिि

पिब ट प्र प्त भएको कुनै

क गि ि ि िस्िु प्रयक्रय सम्पन्न भएपलछ ि लनि
प्रयक्रय ब ट अिग भएपलछ सम्बजन्िि पिि इय
सुरजिि यफि य गने ।

(२) सलिलििे कुनै िेिलिि पकि यिे उपर्फ (१) बिोजििको आचरर्
प िन नगरे को उिुरी परी ि सो यिषयि स्ियं ि नक री प्र प्त गरी छ नयिन
गर् य व्यहोर दठक र्े जखए त्यस्िो िेिलिि पकि यि इय िेिलिि पकि यको सूचीब ट
हट उनेछ ।
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६८. लिखि िय री र लिि पत्राः (१) िेिलिि पकि यिे पिहरुसाँगको छिफि पश्च ि
िेिलिि पको ि लग र्ुिै पि सहिि भएकोि लिि पत्र गर इय सहिलि भएको
यिषयिस्िु बिोजििको लिि पत्रको लिखि िय र गरर सलिलि सिि पठ उनुपनेछ
।
६९. िेिलिि प नभएको उिुरीि गनुप
य ने क रि हीाः (१) िेिलिि पकि यिे पिहरु
बीचि िेिलिि प हुन नसकेि सो व्यहोर खुि इय प्रलििेर्न िय र गरी यिि र्क
सबै क गि ि सयहि सलिलिि यफि य पठ उनुपनेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजिि गर् य िेिलिि पकि यिे पिहरुि इय सलिलि

सिि ह िीर हुन ि ने बयढि स ि दर्नको म्य र् िोयक पठ उनु पनेछ ।

७०. िेिलिि प नभएको उिुरीि लनर्यय गनुपय नेाः (१) स्थ नीय ऐनको र्फ ४७ (१)
को यिब र्ि

सलिलििे िेिलिि पको ि लग पठ एको उिुरीि

पिहरुबीच

िेिलिि प हुन नसयक िेिलिि पकि यको प्रलििेर्न सयहि प्र प्त हुन आएि क नून
बिोजिि क रि ही गरी लनर्यय गनुप
य छय ।

(२) उपर्फ (१) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन र्े ह य
बिोजििको उिुरीि अलिक रिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर् िि ि लनक यि
उिुरी गनय ि नु भलन सुन इय पठ इयदर्नुपछयाः-

(क)

स्थ नीय ऐनको र्फ ४७ को उपर्फ

(२) बिोजििको यिि र्ि ; िथ
(ख)

कुनै अर् िि ि लनक यब ट िेिलिि पको
ि लग प्रेयषि भएको यिि र्ि ।

(३) उपर्फ (२) को र्े ह य (ख) बिोजििको यिि र्ि सम्बजन्िि

अर् िि ि लनक यि पठ उाँर् ह जिर हुन ि ने ि रे ख िोकी पठ उने िथ

लिलसि सिेि नक्कि खि गरी अलभिेख र जख सक्कि लिलसि सम्बजन्िि अर् िि
ि लनक यि पठ उनुपनेछ ।
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िेिलिि पि

ि ने

यिि र्को

हकि

िेिलिि पकि यिे पिहरुिे सहिलिि दर्न िञ्जुर भएर्े जख ब हे क कुनै प्रक रको
र्स्िुर ि ग्नेछैन । िर पिहरूको सहिलिि िेिलिि पकि यिे पिहरुब ट
बढीि रु ५००।-/५००।- लिन प उनेछन ।
७२.

सिुर् य स्िरि हुने स िुर् ययक िेिलिि प प्रिियन गनय कियच री िोक्न
सक्नेाः (१)सलिलििे

स्थ नीय

स्िरि

िेिलिि प

प्रिध्र्य न

गनयको

ि लग

क ययप लिक ि अनुरोि गरे ि कियच री खट इय सिुर् य स्िरि िेिलिि पको
प्रिध्र्यन त्िक क ययक्रि गनय सयकनेछ ।
(२) सिुर् य स्िरि हुने स िुर् ययक िेिलिि पको हकि र्फ ५९ (१)
अनुस रको योग्यि िथ अनुभि नभएक िेिलिि पकि यि ट िेिलिि प गर उन
ि ि पने छै न ।
(२) सलिलििे सिुर् यस्िरि हुने स िुर् ययक िेिलिि पको क यययिलि िोके
ििोजिि हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
लनर्यय क य न्य ियन सम्बन्िी व्यिस्थ
७३. सजचि ियको जिम्िेि रीाः क ययप लिक को प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनर्े शनि रयह
सलिलिको लनर्यय क य यन्ियन गने गर उने सम्बन्िी सम्पूर्य क ययको रे खर्े ख गने
जिम्िेि री िहन गनुप
य नेछ ।
७४. सहयोग गनुप
य नेाः (१)ग उाँप लिक /नगरप लिक क य यिय िथ सो अन्िगयिक सबै
िि क य यिय िथ अन्य क य यियिे यस ऐन िथ प्रचलिि क नून बिोजिि
सलिलििे गरे को लनर्यय बिोजिि व्यजि ि सं स्थ ि अन्य कसै साँग असुि
गनुप
य ने िरीि न ि अन्य रकि असुिउपर गनय सहयोग गनुप
य नेछ ।
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यस ऐन िथ प्रचलिि क नून बिोजिि सलिलििे असूि गनयपने

िरीि न , लबगो ि अन्य कुनै प्रक रको रकि असुिउपर नभइय उपर्फ (१) ि
उलिेख भए बिोजििक

कुनै

क य यियहरुिे

लसफ ररश ि

कुनै

क यय

गररदर्नेछैनन ।
७५. असुि उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रश सकिे सलिलिको लनर्यय बिोजिि कुनै
पिसाँग िरीि न ि लबगो ि अन्य कुनै प्रक रको असुि उपर गनुप
य ने भएि
सो पििे िरीि न लिनय बुझ उन लय एि बुजझ सर्रस्य ह गरी िरीि न को
िगि कि गनुप
य नेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजिि असुिउपर नभएि िगि र खी सम्बजन्िि
पिको

नि

न िेसी

िथ

िरीि न

ग उाँप लिक /नगरप लिक को क य यियक

रकि

स थै सबै िि

सिेिको

यििरर्

क य यियि

सिेि

अलभिेखको ि लग पठ उनुपनेछ ।

(३) सम्बजन्िि क य यियहरुिे उपर्फ (२) बिोजिि िेजख आएि

त्यस्िो पिसाँग िरीि न रकि असुिउपर गरी अलभिेख श ख ि सर्रस्य ह
गनय पठ उनुपनेछ ।
७६. भरीभर उ गनेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि गरे को कुनै लनर्यय बिोजिि कुनै
पििे र खेको र्स्िुर, ि अन्य कुनै प्रक रको रकि कुनै पिब ट भर इय प उने
भएि भर इय प उने पििे भरी दर्नुपने पिको त्यस्िो रकि भर इय दर्नुपने स्रोि
खुि इय अनुसूची-१२ बिोजििको ढ ाँच ि लनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजिि लनिेर्न दर्ाँर् यथ सम्भि नगर् रहे को बैँ क

ख ि ि कुनै सहक री ि बचि सं स्थ ि रहेको रकि र सो नभएि लिि ि
लबक्री गरी असुि उपर गनुप
य ने अिस्थ भएि कुनै अचि सम्पजिको व्यहोर
खुि इय लनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फ (२) बिोजििको लनिेर्नि र्फ ७८ बिोजििको यििरर्
खुि इय लनिेर्न दर्नुपनेछ
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७७. चिन चि इयदर्नेाः (१) सलिलििे यस ऐन बिोजिि गरे को कुनै लनर्यय बिोजिि
कुनै सम्पजि ि अलिक र ि कुनै यिषयिस्िु ि सेि ि अन्य कुनै यिषयको
चिन प उने ठहरे को पििे त्यस्िो चिन प उने यिषयको यििरर् खुि इय
अलभिेख प्रश सक सिि अनुसूची-१३ को ढ ाँच ि लनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजिि लनिेर्न परे ि अलभिेख प्रश सकिे लनर्यय
बिोजििको यिषयको चिन चि इयदर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फ (१) बिोजििको लनिेर्न दर्ाँर् चिन चि उनु पने

सम्पजिको र्फ ७८ बिोजििको यििरर् खुि उनुपनेछ ।
७८. सम्पजिको यििरर् खुि उनुपनेाः भररभर उ गनय ि चिन चि इ प उनको ि लग
लनिेर्न दर्ने यिि र्को पििे लनिेर्नि सम्पजिको यििरर् उलिेख गर् य र्े ह य
बिोजििको यििरर् खुि उनु पनेछाः-

(क)

अचि सम्पजिको यििरर्

(१)

घरिग्ग

भए रहेको स्थ नको ठे ग न

िथ च र

यकलि ;

(२)

घर िग्ग को यकि नम्बर िथ िेत्रफि;;

(३)

घर रहे को भए घरको िि िथ किि र सम्भि
भएसम्ि िगययफट;

(४)

घर िग्ग को अिजस्थिी आि स ि औद्योलगक ि
व्य प ररक िेत्रि रहे को व्यहोर ;

(५)

कच्ची ि पदक्क सिकसाँग िोलिएको व्यहोर ;

(६)

घरिग्ग को स्ि लित्ि रहे को व्यजिको न ि थर
स थै स्ि लित्ि भन्र् फरक व्यजिको भोगचिन
रहेको भए भोगचिन गनेको न ि थरक स थै अन्य
यििरर्; िथ

(७)

घरि भएको िग प ि िथ खररर्लबयक्र हुन सक्ने
न्यूनिि िूलय ।
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चि सम्पजिको यििरर्ाः

(१)

चि सम्पजि रहेको ठ उाँ िथ भोग ि लनयन्त्रर्
र ख्नेको न ि थर;

(२)

बैँ क ख ि ि रहे को नगर् भए ख ि ि िको स थै
बैँ क िथ श ख को न ि;

(३)

चि सम्पजिको प्रक र िथ नगर् ब हेकको भए
सम्भ यिि लबयक्र िूलय; िथ

(४)

नगर् ब हेकको चि सम्पजि भए अिस्थ , प्रकृलि
िथ बनोटक स थै प्रत्येकको स इि र साँख्य ।

७९. सम्पजि रोक्क र ख्नेाः (१) अलभिेख प्रश सकिे र्फ ७५ ि ७६ बिोजिि लनर्यय
क य यन्ियनको ि लग लनिेर्न परे पलछ र्े ख इएको सम्पजिको हकि आिश्यक
पने िलि िेथ रोक्क र ख्ने सम्बन्िि लनर्ययको ि लग क य यप लिक सिि पेश
गने र क ययप लिक ब ट रोक्क र ख्ने लनर्यय गरे पछी लनर्यय बिोजिि िेथ रोक्क
र ख्नको ि लग सो िेथ र्ि य रहे को क य यिय ि रजिष्ट्रेशन गने क य यियि िेजख
पठ उनुपनेछ ।

(२) ब िी, ब्य ि, बह ि िग यिको सम्पजिको हकि लनिेर्न परे को
बयढि र्ुइय दर्न लभत्र सम्पजि ि यर् ि गनय िग इय ि यर् ि गर् यको सियि नै
आिश्यक पने िलि सम्पजि ि सोब ट प्र प्त हुने ब िी, बह ि, ब्य ि, िुन फ

आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय ि रोक्क र ख्नुपछय र त्यसको भप यइय सम्बजन्िि पिि इय
दर्नुपछय ।

(३) र्फ

७८ को र्े ह य (ख) बिोजििको सम्पजिको हकि

भररभर उको ि लग आिश्यक पने िलि सम्पजि रोक्क र खी रोक्क को सूचन
आिश्यकि अनुस र िेख श ख ि सम्बजन्िि बैँ क ि सम्बजन्िि लनक यि
िुरुन्ि िेजख पठ उनुपनेछ ।

(४) सम्पलि रोक्क सम्िजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोजिि हुनेछ ।
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८०. सम्पजि लिि ि गर् य अपन उनुपने क यययिलिाः (१) क ययप लिक िे यस ऐन
बिोजिि भरीभर उ गनुप
य ने लबगो ि कोटय फी ि त्यस्िै कुनै रकि असुिउपर
गनय र्फ ७८ को र्े ह य (क) बिोजिि सम्पजिको यििरर् खुि इय र्ख यस्ि परे ि
त्यस्िो रकि भरी दर्नुपने व्यजिि इय बुझ उनुपने रकि बुझ उन स ि दर्नको
म्य र् दर्इय सूचन ि री गनुप
य छय ।

(२) उपर्फ (२) बिोजििको म्य र्ि रकि बुझ उन नलय एि त्यस्िो
भरीदर्नुपने व्यजिको भरीप उने व्यजििे र्े ख एको र्फ ७८ को र्े ह य (क)
बिोजििको सम्पजि ि यर् ि गरीलय उनुपछय ।

(३) र्ण्ि, िरीि न , सरक री लबगो ि कुनै अर् िि ि लनक य ि

ग उाँप लिक /नगरप लिक

ि

सलिलिको लनर्ययिे असुि उपर गनुप
य ने कुनै

रकिको हकि त्यस्िो असुिउपर हुनपु ने व्यजििे बुझ उन नलय एि लनिको
िुनसुकै अचि सम्पजि फेि परे ि ि यर् ि गरी रोक्क र ख्नुपछय ।

(४) उपर्फ (३) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन िेथ िि नि

ि कुनै प्रक रको नगर् िरौट र् जखि गरे को हकि सो सम्पजिब ट ख म्ने िलि
रकिको ि लग उपर्फ (३) बिोजिि गरररहनुपर्ै न ।

(५) उपर्फ (४) बिोजिि िोि क यि भएपलछ उि अचि सम्पजिको
लिि िको सूचन सम्बजन्िि पिि इय दर्इय सियस ि रर्को ि नक रीको ि लग
लिि ि

हुने

लिलि

र

सम्पजिको

यििरर्

सयहिको

स ियिलनक

सूचन

ग उाँप लिक /नगरप लिक , जिलि प्रश सन क य यिय, जिलि अर् िि, जिलि
सिन्िय सलिलिको क य यिय िथ कोष िथ िेख लनयन्त्रकको क य यियि
ट ाँस्न िग उनुपनेछ ।

(६) उपर्फ (५) बिोजििको सू चन ि िोयकएको दर्नि उि सूचन ि
िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे िोिब ट ि लथ बढ बढ प्रयक्रय बिोजिि लिि ि
गनुप
य नेछ ।

(७) लिि ि प्रयक्रय ि सम्भि भएसम्ि जिलि अर् िि, जिलि प्रश सन
क य यिय ि

स्थ नीय प्रश सन क य यिय, स्थ नीय प्रहरी क य यिय िथ

ग उाँप लिक /नगरप लिक

िेत्र

लभत्र

रहेक

अन्य

सरक री

क य यियक

प्रलिलनलिि इय रोहिरि र ख्नुपने छ ।
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(८) उपर्फ (६) बिोजिि गर् य उि सम्पजि कसै िे पलन लिि ि

सक र नगरे ि

सोयह प्रयक्रय ब ट पुनाः र्ोस्रोपटक लिि ि गनुप
य नेछ िथ

र्ोस्रोपटक गर् य पलन कसै िे लिि ि सक र नगरे ि भर इयप उने पि लनिेर्कि इय
नै उि सम्पजि पञ्चयकिे िोिि सक र गनय िग उनुपनेछ ।

(९) उपर्फ (८) बिोजिि गर् य लनिेर्किे सम्पजि सक र गनय नच हेि
पलछ अको िेथ खुलन आएक बखि क नून बिोजिि गनेगरी लनिको लनिेर्न
ि िेिीि र खी लिि िि चढ इयएको सम्पजि फुकुि गरीदर्नुपछय ।

(१०) यस र्फ ि

अन्यत्र िुनसुकै कुर

िेजखएको भए ि पलन

ग उाँप लिक /नगरप लिक को कुनै रकि असुि उपर गने क्रिि लिि ि गर् य
कसै िे सक र नगरे ि िलिि सक र हुन्छ त्यलिि नै सो सम्पजि लिि ि गरी

प्र प्त रकि सर्रस्य ह गरी नपुग रकिको हकि क नून बिोजिि अन्य सम्पजि
ि प्रयक्रय ब ट असुिउपर गनुप
य नेछ ।
८१. ि यर् ि गने प्रयक्रय ाः (१) अलभिेख प्रश सकिे र्फ ७९ बिोजिि सम्पजि
ि यर् ि गनुप
य र् य कजम्िि िि सजचि स्िरको कियच री खट इय त्यस्िो अचि
सम्पजिको चिनचलिीको िूलय स्पष्ट खुलने गरी ि यर् ि गनयिग उनुपनेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजिि ि यर् ि गने कियच रीिे ि यर् ि गनुपय ने
सम्पजिको चिनचलिीको िूलय क यि गने प्रयोिनिे पञ्चयकिे िोि क यि गरी
िुच ुलक खि गरी अलभिेख प्रश सक सिि प्रलििेर्न सयहि पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फ (२) बिोजिि पञ्चयकिे िोि क यि गर् य र्े ह य बिोजििक

कुर ि इय आि र लिइय क यि गनुप
य नेछाः

(क)

लनिेर्किे लनिेर्नि खुि एको िूलय;

(ख)

लनर्ययि उलिेख भएको भए सो िूलय;

(ग )

पििे िि नि ि

कुनै अन्य प्रयोिनको ि लग

(घ)

ि यर् ि

आएको

क ययप लिक सिि लनिेर्न दर्ाँर् खुि एको िूलय;
गर् य

भै

स्थ नीय

िूलय ाँकन

अनुस रको िूलय;

(ङ)
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अन्य कुनै प्रयोिनिे कुनै सरक री लनक यिे कुनै
िूलय क यि गरे को भए सो िूलय;

(छ )

पञ्चयकिे िोि क यि गनुभ
य न्र् ित्क ि अग िै कुनै
खररर्लबयक्र भएको भए सो िूलय ।

स्पयष्टकरर्ाः

“पञ्चयकिे िोि” भन्न िे अचि सम्पजि
लबयक्र गनुप
य र् य लबयक्रहुने न्युनिि िूलयि इय
सम्झनुपछय ।

(४) उपर्फ (३) बिोजिि गर् य र्े ह य बिोजििको कुर ि इय सिेि
ध्य नि र ख्नुपनेछाः

(क)
(ख)

औद्योलगक ि व्य प ररक ि आि स िेत्र िग यि
सिक सञ्ज िसाँग

िोलिएको छ ि छै न; िथ

नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकि

घरको िियि न

अिस्थ सम्बन्िि प्र यिलिक िुलय ाँकन प्रलििेर्न ।
८२. ख म्नेिलि ि त्र लिि ि गनुप
य नेाः (१) क ययप लिक िे र्फ ८० बिोजिि लिि ि
गर् य असुि गनुप
य ने ब ाँयक ख म्ने िलि सम्पजिि त्र लिि ि गनुप
य नेछ ।

(२) सम्पजि लिि ि गर् य सक र भएको रकि असुिउपर गनुपय ने भन्र्
बयढ भएि सो बयढ भएको िलि रकि सम्पजिि ि पिि इय यफि य गरीदर्नुपछय
।

(३) उपर्फ (२) बिोजिि रकि यफि य प उने पि लिि ि गर् यको
बखि उपजस्थि नभएको भए रकि यफि य लिन आउनुभनी लनिको न िि स ि
दर्नको सूचन ि री गरीजझक इय रकि यफि य गनुप
य छय ।

(४) उपर्फ (३) बिोजिि गर् य सम्बजन्िि पि रकि यफि य लिन
नआएि उि रकि सजञ्चिकोषि र् जखि गरी आम्र् नीब ाँलि सर्रस्य ह गनुप
य छय
।

(५) अलभिेख प्रश सकिे र्फ ८० बिोजिि लिि ि गरे को सम्पजि
सक र गने पिको न िि सम्पजि र्ि य न िस रीको ि लग सम्बजन्िि क य यिय
ि

लनक यि

पत्र च र गरी लनिि इय सम्पजिको चिनपूिी उपिब्ि गर इय

आिश्यक परे सो सम्पजिको चिन चि इयदर्नुपछय ।

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

( 47)

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

v08–@, ;+Vof– &

:yfgLo /fhkq

ldlt M @)&%÷)#÷@%

(६) यस ऐनि अन्यत्र िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन र्फ ८०
बिोजििको लिि ि प्रयक्रय अग िी बयढसकेपलछ भर उनुपने रकि बुझ उन
लय ए पलन सो रकि नबुजझ सम्पजि लिि ि गनुप
य नेछ ।

८३. लिि ि उपरको उिुरीाः यस ऐन बिोजिि भएको लिि िको प्रयक्रय ि जचि
नबुझ्ने पििे िुन प्रयक्रय उपर जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र
सलिलि सिि उिुरी पेश गरी भएको आर्े श बिोजिि गनुप
य नेछ ।
८४. लबगो भर उाँर् ि चिनचि उाँर् ि गेको खचयाः यस ऐन बिोजिि लबगो भर उाँर्
ि चिनचि उाँर् ि गेको खचय लबगो भरीदर्नुपने ि चिनदर्नुपने सम्बजन्िि
पििे व्यहोनुप
य नेछ ।
८५. यथ जस्थलिि र ख्नेाः क ययप लिक िे यस ऐन बिोजिि चिनचि इय ि ग्न ि लबगो
भर इयप उन कुनै सम्पजि र्े ख इय लनिेर्न परे पलछ लबगो भर उने ि चिनचि उने
क यय सम्पन्न नभएसम्िको ि लग उि सम्पजि हकहस्ि न्िरर् गनय, भत्क उन,
लबग नय िथ कुनै प्रक रको लनि यर् क यय गरी उि सम्पजिको स्िरुप पररिियन
गनय नप उने गरी रोक्क र ख्न सम्बजन्िि पिको न िि आर्े श ि री गरी उि
सम्पजि यथ जस्थलिि र ख्नुपनेछ ।
८६. लनिेर्नब ट क रि ही गनेाः (१) अलभिेख प्रश सकिे कुनै पििे र्फ

८५

बिोजिि भएको आर्े श यिपररि कुनै सम्पजिको हक हस्ि न्िरर् ि स्िरुप
पररिियन आदर् गरे को लनिेर्न परे ि उि लनिेर्न र्ि य गरी त्यस्िो गने पिको
न िि लिन दर्नको म्य र् ि री गरी लनिि इय ह जिर गर इय सो लनिेर्न सलिलि
सिि पेश गनुप
य नेछ ।

(२) सलिलििे उपर्फ (१) बिोजििको लनिेर्न पेश हुन आएि
पिि इय नय ाँ उिुरी र्ि य गनय निग इय उि लनिेर्नब ट नै आिश्यक क रि ही
गरी लनर्यय गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फ (२) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन उपर्फ (१)

बिोजििको लनिेर्नको व्यहोर ब ट लनिेर्न सलिलिको िेत्र लिक र लभत्र नपने
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यिषयि परे को र्े जखएि सलिलििे उि यिषयि िेत्र लिक र ग्रहर् गने अर् िि
ि लनक य सिि ि न सुन इय दर्नुपनेछ ।
८७. चिनचि उने सूचन ाः (१) अलभिेख प्रश सकिे सलिलिको लनर्यय बिोजिि चिन
चि इय प उन लनिेर्न परे ि चिन चि उने लिलि खुि इय फि नो लिलिि फि नो
घर िग्ग को चिन चि उन कियच री खयटइय आउने हुाँर् सो लिलि अग िै घर
िग्ग ख लि गरीदर्नु भलन चिन दर्नुपने पिको न िि सूचन ि री गनुप
य नेछ
।

(२)

चिनदर्नुपने

सम्पजि

उिुरीको

पिब हेक

अन्य

कसै को

भोगचिनि रहेको भएि अलभिेख प्रश सकिे सोयह पिको न िि उपर्फ

(१) बिोजििको सूचन ि रीगनुपय नेछ ।
(३) उपर्फ (१) बिोजिि िोयकएको लिलिि खयटइयि ाँर् घरिग्ग

ख िी गरे को भए सम्बजन्िि कियच रीिे चिन चि इय दर्एको िुच ुलक खि गरी
िथ घरिग्ग ख िी नगरे को भए ख िी गर इय चिन चि इय चिन चि एको
िुच ुलक खि गरी प्रलििेर्न स थ अलभिेख श ख ि पेश गनुप
य नेछ ।
पररच्छे र्-१०
यियिि
८८. नक्कि लनिेर्नाः (१) सलिलि सिि र्ि य रहे को उिुरीको कुनै सरोक रि ि पििे
यिि र्को लिलसिि रहेको कुनै क गिपत्रको नक्कि लिनको ि लग लनिेर्न दर्एि
सलिलििे उि पिि इय सो क गिको नक्कि उपिब्ि गर उनुपनेछ ।

(२) उपर्फ (१) बिोजििको लनिेर्न दर्ाँर् सम्बजन्िि पििे उिुरी
श ख ि रहे को लिलसिको नक्कि लिनुपर् य उिुरी प्रश सक िथ अलभिेख श ख ि
रहेको लिलसिको नक्कि लिनुपने भएि अलभिेख प्रश सक सिि लनिेर्न पेश
गनुप
य नेछ ।
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(३) उपर्फ (१) बिोजििको लनिेर्न दर्नको एघ र बिे अग िै पेश
भएि सम्बजन्िि कियच रीिे सोयह दर्न र सो भन्र् पछी पेश भएि सम्भि
भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि गर उनेछ ।

(४) उपर्फ (१) बिोजिि लनिेर्न दर्ाँर् फरक फरक उिुरीको ि लग
फरक फरक लनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(५) यिि र्को कुनै पििे उपर्फ (१) बिोजििको लनिेर्न दर्ाँर्
नक्किको सि ि क गिपत्रको फोटो जखच्ने अनुिलि ि गेि सो दर्नुपनेछ ।

(६) नक्कि लनिेर्न दर्ाँर् अनुसूची-१५ बिोजििको ढ ाँच ि दर्नुपनेछ
।
८९. नक्कि र्स्िुराः (१) सम्बजन्िि प्रश सकिे र्फ ८८ बिोजिि नक्कि ि फोटो
जखच्नको ि लग लनिेर्न दर्नेपिसाँग र्े ह य बिोजििको र्स्िुर लिइय नक्कि
उपिब्ि गर उनुपनेछाः

(क)

नक्किको हकि सक्कि प न को प्रलि पृष्ठको रू ५।– रुपैय ाँको
र्रिे;

( ख)

सलिलिको लनर्यय क गिको हकि प्रलि सक्कि प न को प्रलि
पृष्ठको रू ५।– रुपैय ाँको र्रिे ; िथ

(ग )

लिखि क गिपत्रको नक्कि नलिइय फोटो जखच्न च हेि प्रलि
प न को रू ५।–

रुपैय ाँको र्रिे ।

(२) उपर्फ (१) ि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन प्रचलिि
क नून बिोजिि नक्कि र्स्िुर नि ग्ने पिि इय यस र्फ बिोजििको र्स्िुर
ि ग्नेछैन ।

(३) यस र्फ बिोजिि नक्कि उि र गरी िै ि ने पििे नक्कि उि र
गर् य ि गेको खचयको व्यिस्थ आफै गनुप
य नेछ ।
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र्स्िुर उलिेख गनेाः (१) नक्कि प्रि जर्ि गने सम्बजन्िि प्रश सकिे नक्कि प्रि जर्ि
गर् य नक्कि िै ि ने पिको न ि थर िथ उिुरीि है लसयिक स थै नक्कि उि र
गरे ि पि र् जखि गरे को र्स्िुर र नक्कि प न सिेि उलिेख गरी नक्कि दर्एको
व्यहोर िन इय नक्कि प्रि जर्ि गनुप
य नेछ ।
९१. र्स्िुर च ुि नभइय नक्कि नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रश सकिे यस ऐन बिोजिि नक्कि
ि ग्ने पििे नक्कि उि र गर् य र्फ

८९ बिोजिि ि ग्ने र्स्िुर र् जखि

नगर् यसम्ि नक्कि दर्नेछैन र सो नक्किको आलिक ररकि प्रि जर्ि गनय प उनेछैन
।
९२. प्रचलिि क नून बिोजिि हुनाःे यस ऐनि िुनसुकै कुर िेजखएको भए ि पलन
उिुरीसाँग सम्बजन्िि प्रचलिि क नूनि कुनै कुर िेजखएको भए सोि िेजखए
िलिको हकि सोयह बिोजिि हुनेछ ।
९३. लनयि बन उने अलिक राः सलिलििे यस ऐनको प्रभ िक री क य यन्ियनको ि लग
आिश्यक लनयि बन उन सक्नेछ ।
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अनस
ु ूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको
यिवेदि-पत्र

..............
यिल्ला .
............................/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका,
वडा
िं वस्िे
...............
.........
.
.................................................................................................
को छोरा/छोरी/श्रीियि
वर्ष
को
............................................................. प्रथि(

..................
यिवेदक.............

यवरुद्ध
..............
यिल्ला .............
.
गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं .
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को
..................
वस्िे
वर्ष
...............
.........
दोस्रो( यवपक्षी............................................................................... ...
)पक्ष
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वदुँ ाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदष छु :
१. ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा
सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वर्ष सम्ि
अथाष ि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिु धरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो ।
हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक
आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायष िा छोरा िन्िेपछी क्रिशः
सिस्या देयिँदै िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर
आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि गएँ
। िर यििले यििीसँग िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे
गिष पु छष गर भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि
सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छै ि आफुिस
ु ी गर र िलाई सम्पकष िगर,गरेिा
राम्रो हुदँ ैि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फके ला
र घर आउयलि भयि पिी वसे ँ िर आईिि । कररव ३ वर्ष पछी अथाष ि २०७४
साल भाद्र ियहिािा पिु ः यलि गएँ िर यवपक्षी िसँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि
र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि
गायल गलौच गरे । ियु ककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकषएँ र अव दोस्रो
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पक्षश्रीििी िसँग पिु ः फयकष आउिे र दाम्पत्य िीवि सिु धरु हुिे सम्भाविा
िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।
२. यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझ्ु िपु छष वि
ु ी यववाद यिरुपण
गराईपाउँ ।
३. यस
गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाबाट िारी
भएको स्थािीय न्याययक कायष यवयधको दफा ...... विोयिि यिवेदि दस्िरु रु....,
दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको
प्रयियलपी दस्िरु रु यसै यिवेदिसाथ...... सिेि गरी िम्िा रु .............
दायिल गरेको छु ।
४. यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ )२(
अिस
ु ार यसै सयियिको अयधकारक्षेत्रयभत्र पदष छ ।
५. यो यिवेदि हदम्यादयभत्रै छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे
हकदैया प्राप्त छ ।
६. यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँ किै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि
यदएको छै ि ।
७. यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफषका र िेरो घर िफषका पररवारका
सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझ्ु ि सयकिेछ ।
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८. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुि्, िठु ा ठहरे कािूि
विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।

यिवेदक
िािः .............................
इलि सं िि् .............
स ि...................ियहन ......................गिे .....................रोि
शुभि् ।
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अनस
ु ूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उिुरी र्ि य गरे को लनस्स को ढ ाँच
श्री ....................

........................ ।

यिषय:

उिुरी र्ि यको लनस्स पत्र सम्बन्िि ।

.................... बस्ने िप इ .................... िे ........................
....................................... यिरुद्धि ....................... बस्ने
.भनी उिुरी र्ि य गनय लय एकोि आिको लिलिि र्ि य गरी र्ि य नं
क यि भएकोिे यो लनस्स ि री गररदर्एको छ । ................

अलिकृि कियच री
र्स्िखि:........
लिलि:...........
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अनस
ु ूची-३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्य ययक सलिलि
.......... ग उाँप लिक /नगरप लिक ि खि गररएको ि रे ख भरप ई

ि र्ी
प्रलिि र्ी

.................
...................
िुद्द

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

लिलि ........... ि ......................................... क ि भएकोिे
सोही दर्न ........... बिे यस न्य ययक सलिलि/क य यियि उपजस्थि
हुनेछु भनी सही गने ......

ि र्ी ................
प्रलिि र्ी ................
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इलि सं िि् .............
स ि...................ियहन ......................गिे .....................रोि
शुभि् ।

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

( 58)

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

v08–@, ;+Vof– &

:yfgLo /fhkq

ldlt M @)&%÷)#÷@%

अनस
ु ूची-४
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्य ययक सलिलि

.......... ग उाँप लिक /नगरप लिक
ब ट ि री भएको ि रे खको पच य

ि र्ी

प्रलिि र्ी

...............
.................
िुद्द ाः ......................

लिलि ............... ि .................... क ि गनय ........ बिे ह जिर
हुन आउनुहोि ।

फ ाँटि ि को र्स्िखि
लिलि .................
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अनस
ु ूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
लिजखि िि फको निून
न्य ययक सलिलि सिि पेश गरे को
लिजखि िि फ
प्रथि पि
................................जिलि ......................
ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक
नंको..................
सम्बन्ि

उलिेख

िि

िस्ने .................................................. (न ि
गने

(

िषय

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

लिजखि.....................................................................को
िि फ प्रस्िुिकि य
र्ोस्रो पि
..............

जिलि .............

.

ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक , िि
िस्ने
;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

नं .

...............
( 60)

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

v08–@, ;+Vof– &

को

छोर

:yfgLo /fhkq

ldlt M @)&%÷)#÷@%

िषय...................................................................

को

.........

..........................................................................................
(लनिेर्क) यिपिी..........
यिषय सम्िन्ि यिच्छे र् ।
ाँ हरुि िेजखए ििोजिि लनिेर्न गर्यछु :
ि लनम्न िुर्
१.

ि लिजखि िि फ प्रस्िुिकि य र यिपिी लनिेर्कयिच सं िि २०६९

स िि स ि जिक परम्पर अनुस र यिि ह भएको व्यहोर दठक हो ।
ह िीब ट २०७१ स ि िेठि १ छोर को सिेि ि यिन्ि भएको दठक
हो । २०७१ स िको लिह रि ि इि गएपछी ि घर नफकेको, पटक
पटक घर आउन फोनब ट अनुरोि गरे को, २ पटकसम्ि लिन आएको िर
ि घर नगएको,िैिे यिपिी लनिेर्कि ई र् म्पत्य िीिन चलन नसक्ने
भनेको र िेर र् ईभ ईिे श रीररक आक्रिर् गने सम्िको क यय गरे कोभलन
कपोिकजलपि झुठ र हुाँर्ै नभएक लनर ि र व्यहोर उलिे ख गरी यिि र्
गरे को कुर उलिेख गनय च ह न्छु ।
२.

िि ई यिपिी लनिेर्क सिेि लििी ग लि गिौच, िर, ि क, िम्की

र्े ख ई ह िप ि गरी घरब ट लनक ि गरे पछी ि ि इिीि आई िसेकी हुाँ
। यिि ह भएको केही िषयपछी यिन क रर् िि थी यिलभन्न यकलसिक
आरोप िग ई अपि न गने , ग िी गिौच गने िग यिक क िहरु हुाँर्ैगए
। पररि रक अन्य सर्स्यहरुिे ि ि थी घृर् गने, िोिच ि नगने िस्ि
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क यय गरे पलन यिपिीब ट केही सिय िि ई नै सिथयन र सहयोग गर्ै
आएक लथए िर पछी यिपिी लनिेर्क सिेि उलनहरुसाँगै लििे र िि ई
ििरिस्ि गरब ट लनक लने क ययि सहभ गी भए । के कुन क रर्िे ि
िेरो के गलिीिे यसो गरे क हुन भलन िुझ्र् िेि िेि र् इिो नलय एको
भलन ि इिी पिसिेिको आिोचन गने गरे क लथए । स यर् उलनहरुि ई
र् इिोकै िोभक क रर् िि ई घरब ट लनक िीदर्एक हुनपु र्यछ । िैिे
कुनै गलिी नगरे को र यिपिी िोग्नेसाँग पूिि
य ि ि य , सद्भ ि र सम्ि न
यथ िि रहेकोिे िोग्ने स्ि स्नीको सम्िन्ि यथ िि क यि गरीप उाँ ।
३.

घरब ट ििरिस्ि लनक िे पछी ४ ियहन को न ि िक छोर क खी

च्य पेर ि इिी आएको झण्िै ३ िषयसम्ि िेखिर, सम्पकययियहन िसी अयहिे
एक्क सी सम्िन्ि यिच्छे र्को ि ग गरी लनिेर्न दर्नु आफैँि आश्चययिनक
ि गेको छ, सत्य िथ्य िुजझ क नून ििोजिि गररप उाँ ।
४.

बट

ि री

भएको

स्थ नीय

न्य ययक.........................

यसै...... ििोजिि लिजखि िि फ ि पि र्स्िुर रु.... क यययििीको र्फ
लनिेर्नस थ र् जखि गरे को छु ।
५.

यो लिजखि िि फ म्य र्लभत्रै लिई ि आफैं उपजस्थि भएको छु ।

६.

यस यिषयि अन्यत्र कही ीँ किै कुनै लनक यि कुनै प्रक रको

लनिेर्न दर्एको छै न ।
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यसि िेजखएक व्यहोर दठक स ाँचो सत्य हुन,् झुठ ठहरे क नून

ििोजिि सं ि य भोग्न िय र छु ।
लनिेर्क
न िाः ...................................
इलि सं िि

.............. ियहन ..................... स ि .................

गिे रोि शुभि् ।....................
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अनस
ु ूची-६
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
न्य ययक सलिलिब ट ि री भएको

म्य र् सूचन
.............................................................िस्ने

को.....................................................
न उाँि

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

ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक क य ांियब ट ि री भएको
१५ दर्ने सूचन (पन्र)

...............................................िस्ने
िे

िप ईंको

यिरुद्ध....................................................................

यिि र् परे को भलन लनिेर्न र्ि य गरे को हुाँर् सो को प्रलिलिपी...................................
यसै स थ पठ ईएको छ । अिाः िप ईिे यो म्य र् िुझेको ि ररि पूिक
य ि िेि भएको
)लिलििे १५पन्रदर्न लभत्रि आफ्नो भन इ सयहि आफैं ि क नून ििोजििको ि (रे श
ि फयि यस क य यियि ह जिर हुन आउनुहोि । अन्यथ क नून ििोजिि हुने व्यहोर
ि नक री गर ईन्छ ।

इलि

सम्बि गिे......................ियहन .......................स ि...................

। .........शुभि्.............रोि
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अनस
ु ूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा
....................................... न्य ययक सलिलि
सं योिक
श्री.......................................................................................
..
सर्स्य
श्री.......................................................................................
....
सर्स्य
श्री.......................................................................................
....
लनर्यय
सं िि ............... स िको लनिेर्न नं........
यिषयःाः ििेसीब ट प नी झ रे को ।
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................. जिलि ................
ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक िि
नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................प्रथि
पि
यिरुद्ध

................. जिलि ................
ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक िि
नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................र्ोस्रो
पि
स्थ नीय सरक र सं च िन ऐन २०७४ को र्फ ४७(१)ञ ििोजिि
लनिेर्न र्ि य भई सोही ऐनको र्फ ४६ ििोजिि गठन भएको न्य ययक
सलिलि सिि प्रस्िुि हुन आएको िुद्द को सं जिप्त िथ्य र लनर्यय यस प्रक र
छाः

(१)

.............. ग उाँ/नगर/उपिह नगर/िह नगरप लिक

.......................
घरिग्ग ि

पजश्चि

नक्स

लसट

िफयक

नं....

िि

नं.

यक.नं........िे.फ...........को

यक.नं..........क

सं लिय र

यिपिी

...................िे घर िन उाँर् आफ्नो घरिग्ग ि लसि न सम्ि आई िोलि
िन एको िर छि िथ ििेसीको प नी आफ्नो घर कम्प उण्िलभत्र झ नेगरी
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िन एको हुाँर् सो ििेसी िन्र् गर इप उाँ भन्ने लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोर
।

(२)

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

ग उाँ/नगर/िह नगर

प लिक ब ट

प्रचलिि

भिन

लनि यर् सम्िन्िी ि पर्ण्ि ििोजिि इि िि प्र प्त गरी भिनको नक्स सिेि
स्िीकृि गर ई सो नक्स ििोजिि भिन लनि यर् गरे को हुाँ । यिपिी
लनिेर्किे भने ििोजिि आफ्नो घरको छि िथ ििे सीको प नी लनिको
घर कम्प उण्िलभत्र झ ने नगरे को आफ्नै घरिग्ग ि झ ने गरे को हुाँर् झुठ
लनिेर्न ख रे ि गररप उाँ भन्ने प्रत्यथीको लिजखि िि फ ।

(३)

ग उाँ/नगर/उपिह नगर/िह नगर

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

प लिक ब ट

स्थिगि लनररिर् िथ सिेंिर् गनय गएक प्र यिलिक टोलििे स्थिगि
लनररिर् गरी लिलि.........ि पेश गरे को स्केच सयहिको प्रलििेर्नब ट
प्रत्यथीको घरिफयब ट छि िथ ििे सीको प नी खस्र् लनिेर्कको घर
कम्प उण्िलभत्र पने गरे को र्े जखन्छ भन्ने व्यहोर उलिे जखि भएको ।

(४)

यिि र्क

र्ुिै

पिि ई

िेिलिि प

गर उने

प्रयोिनक

ि लग..........................
ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगर/िह नगरप लिक

िि

नं........,................. ि रहे को िेिलिि प केन्द्रि पठ उाँर् िेिलिि प
हुन नसकी फयकय आएको ।
लनर्यय
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ु ईको ि लग आि पेशी िोयकएकोि यिि र्क सम्िजन्िि
र्ुिै पिि ई सुनि
पिहरु स्ियिं िथ

लनिहरुब ट लनयुि गरे क

क नून व्यिस यीहरु

सिेिको भन ई सुनी पुनाः लिि पत्र गनुह
य ोस भलन सम्झ उाँर् िुझ उाँर् पलन
लिि पत्र गनय िञ्जुर नगनुय भएकोिे फ इिि सं िग्न प्रि र् क गिहरुको
सिेि िूलय ङ्कन गरी स्थ नीय सरक र सं च िन ऐन २०७४ को र्फ
४९(२) ििोजििलनर्यय दर्नुपने हुन आई लनर्ययिफय यिच र गर् य लनिेर्कको
यक. नं....को पजश्चििफय प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्ग िोलिएर रहे कोि
यिि र् र्े जखएन । लनिेर्कको भन ई अनुस र आफ्नो घर कम्प उण्िलभत्र
प्रत्यथीको छि िथ ििेसीको प नी झ रे को हो होइन भलन स्थिगि रुपिै
ि ाँचिुझ गरी प्र यिलिक प्रलििेर्न पेश गनय क य यियब ट खयट गएक
प्र यिलिक कियच रीिे लिलि.............ि

पेश गरे को स्केच सयहिको

प्र यिलिक प्रलििेर्न सिेिब ट लनिेर्कको ि ग र् िी ििोजिि आफ्नो घर
कम्प उण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथ ििे सीब ट प नी झने गरे को भन्ने पुयष्ट
हुने र्े जखन्छ । प्रत्यथीिे यस क य यियब ट प ररि गरे को नक्स ि सिेि
छि िथ ििेसीको प नी आफ्नै घरिग्ग ि झ ने भलन र्े ख ईएको र
लनिेर्कको घर कम्प उण्िलभत्र प नी झ नय प उनुपछय भलन प्रत्यथीिे र् िी
यिरोि गनय सिेि नसकेको र प्रचलिि क नून र प्रचिनब ट सिेि अक यको
घर कम्प उण्िलभत्र आफ्नो छि िथ ििे सीको प नी झ नय प उने नर्े जखएको
हुाँर् लनिेर्कको ि ग ििोजिि प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथ ििे सीब ट
आफ्नै घर िग्ग ि प नी झ ने प्रिन्ि गनुप
य ने र्े जखन्छ । लनिेर्कको घर
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कम्प उण्िि प नी झ नय नप उने ठहछय । सो ठहन यिे िपजशि बिोजिि
गनुय ।
िपजशि
१.

सरोक रि ि िे नक्कि ि ग गनय आएि लनयि नुस र र्स्िुर लिई

नक्कि दर्नु ।
२.

यो लनर्ययि जचि निुझे ३५ दर्नलभत्र ..............जिलि

अर् ििि पुनर िेर्न गनय ि नु भलन
३.

प्रत्यथीि ई सुन ईदर्नु ।

म्य र्लभत्र पुनर िेर्न नपरे ि क नून ििोजिि लनर्यय क य यन्ियन

गनु/
य गर उनु ।
इलि सं िि् .............
स ि...................ियहन ......................गिे .....................रोि
शुभि् ।
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अनस
ु ूची-८
(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित)
अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमनू ा
........................................................... न्याययक समियि
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदे श
संवि ............................ सालको यिवेदि िं........
विषयः

विडितलाई उिचार गराउने सम्िन्धमा ।

................. जजल्ला ................
गाउँ पामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............
...............................वस्िे
..................................................................................प्रथि पक्ष
विरुद्ध

................. जजल्ला ................
गाउँ पामलका/िगरपामलका/उपिहािगरपामलका/िहािगरपामलका वडा िं............
...............................वस्िे
..................................................................................दोस्रो पक्ष
यसिा

यिवेदकको

िाग

विोजजि

..........................जजल्ला

वडा

िं................................ वस्िे ...............को िायि ..........................को छोरा/छोरी
वर्ष ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लागग यियमिि रुपिा
हप्िाको २ पटक िग
ृ ौला डायलोमसस गिष गिककत्सकले मिफाररस गरे कोिा एकाघरका
छोरा वर्ष .................. को ...........................ले यियमिि रुपिा डायलोमसस गिष
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अटे र गरे को, घरर घरर रुपैँया िभएको वहािा गिे गरे को, कहहले कहहले कायाषलयको
कािको व्यस्ििाले फुसषद िमिलेको आहद कारण जिाई आफुले यियमिि प्राप्ि गिप
ुष िे
स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गिष िसकेको हुँदा आफ्िो जीवि झिझि खिरायुक्ि वन्दै गएको
भयि अस्पिालको गिककत्सकको पुजाष र मिफाररस सहहि पेि हुि आएको यिवेदि
उपर प्रारजभभक रुपिा जाँिवझ
ु गदाष व्यहोरा ििामसव दे खखएको हुँदा हाललाई यिवेदकको
लागग गिककत्सकले मिफाररस गरे विोजजि हरे क हप्िा २ पटक डायलोमसस गिुष
गराउिु िथा यिजको स्वाथ्य लाभका लागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि मिलाउिु
भयि स्थािीय सरकार संिालि ऐि २०७४ को दफा ४९(८) विोजजि ववपक्षी
........................को िाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदे ि जारी गररहदएका छौं ।
यो आदे ि मिमसल सािेल राखी ववपक्षीलाई लेखी

पठाईहदिु । यो आदे ि अिुसार

उपिार भएको जािकारी प्राप्ि गरी मिमसल सािेल राख्नु र यियिािस
ु ार पेि गिुष ।
ईयि संवि ................... साल ..........िहहिा....गिे रोज..िुभि ् ।
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अनस
ु ूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
....................ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक न्य ययक
ु लनिेर्नपत्र
सलिलिसिि पेश गरे को लिि पत्रको सं यि

.............. जिलि ............. .
ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक , िि नं ......... .
िस्ने ...............
को.................................................................................................
छोर /छोरी/श्रीिलि
िषय को ..................
(प्रथि पि) लनिेर्क...............................................................................
यिरुद्ध

.............. जिलि ............. .
ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक , िि नं ......... .
लिजखि............................................ को .................. िस्ने िषय ...............
(र्ोस्रो पि) िि फकि ःृ
यिषयःाः सम्िन्ि यिच्छे र् ।
ह िी लनिेर्क

लनम्न लिजखि लनिेर्न गर्यछौःाः
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ह िीयिच सं िि २०६९ स िि स ि जिक परम्पर अनुस र यिि ह गररएकोि
२ िषयसम्ि

सुििुर र् म्पत्य िीिन रहे को लथयो । ह िीब ट २०७१ स ि

िेठि १ छोर को सिेि ि यिन्ि भएको, सोयह िषय २०७१ स िको लिह रि ि इि
गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनब ट अनुरोि गरे को, लिन गएको
िर उलटै कुटयपट गरी पठ एको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परे को ।
२.

आफुि ई र् इिो नलय एको लनउाँब ट घरि हेि गरे को, अपि न गरी

ििरिस्ि घरब ट लनक ि गरे को हो । आफु खुशीिे ि इि गई िसेको होइन
अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथ िि ि य , सद्भ ि र सम्ि न रहे कोिे िोग्ने स्ि स्नीको
सम्िन्ि यथ िि क यि गर ईप उाँ भन्ने प्रत्यथीको लिजखि िि फ रहेको
३.

।

ह िी झगि गरर आयौं, केहीिषय िोग्ने स्ि स्नी छु यटएर िस्यौं, ह िीब ट एक

सन्ि नको ि यिन्ि सिेिभैसकेको छ । घरि स ि न्य घर यसी यिषयिे िनिुट ि
भई िोग्ने स्ि स्नी अिग अिग िसेकोि

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

ग उाँप लिक नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक को न्य ययक सलिलि
ि फयि िि नं िेिलिि प केन्द्रि ............................ अन्िगयिको ................. .
को पहिि ए................. िेिलिि पकि यक आपसि छिफि गरी लििी आएको
व्यहोर यो छ की यिगिि िे िस्ि यिषयि असिझर् री िथ िेिेि भएको भएि पनी
ह िीयिच एक अक यप्रलि यिश्व स, सर्भ ि र प्रेि क यिै रहेकोिे िोग्ने स्ि स्नीको
सम्िन्ि यिच्छे र् गरी प उाँ भन्ने लनिेर्न र् िी छोलि पुनाः सुििुर सम्िन्िक स थ
र् म्पत्य िीिनि ई व्यिजस्थि ढं गिे अग लि िढ उने छौं । लनिेर्कको घरि ित्क ि
िोग्ने स्ि स्नी लिलि िस्ने ि ि िरर् नहुने भएकोिे छु िै ठ उि िेर लिई िस्न ह िी
र्ुिै पि सहिि भएक िे स्थ नीय सरक र सं च िन ऐन २०७४ को र्फ ४७

(२)

ु लनिेर्न पेश गरे क छौं , िेजखए ििोजिि लिि पत्र गरी
ििोजिि यो लिि पत्रको सं यि
प उाँ ।
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४.
ग उाँप लिक ................../नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक
ु लनिेर्न र्स्िुर ब पि रु
ः स्थ नीय न्य ययक क यययििी ििोजिि यो लिि पत्रको सं यि
यसै स थ सं िग्न छ ।...........
५.

यसि िेजखएक व्यहोर दठक स ाँचो

हुन,् झुठ ठहरे क नून ििोजिि सहुाँि

िुझ उाँि ।
लनिेर्कहरु

...................................... प्रथि पि
.................................... र्ोस्रो पि

इलि सं िि् .............
स ि...................ियहन ......................गिे .....................रोि
शुभि् ।
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अनस
ु ूची-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको ढाँचा

....................गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायल
का न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयि
ु यिवेदिपत्र
..............
यिल्ला .............
.
गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं .
वस्िे
...............
.........
.................................................................................................
को छोरा/छोरी/श्रीियि
वर्ष
को
..................
प्रथि( यिवेदक...............................................................................
)पक्ष
यवरुद्ध
..............
यिल्ला .............
.
गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडाा िं
यलयिि
िवाफकिाष ........................को
वर्ष ........................ )दोस्रो पक्ष(
;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

( 75)

.......................वस्िे
;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

v08–@, ;+Vof– &

:yfgLo /fhkq

ldlt M @)&%÷)#÷@%

यवर्याः सम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदष छौं :
१. हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह
गररएकोिा कररव २ वर्ष सम्ि सिु धरु दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट
२०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको, सोयह वर्ष २०७१
सालको यिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट
अिरु ोध गरेको, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको
यिवेदि परेको ।
२. आफुलाई दाइिो िल्याएको यिउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी
िवरिस्ि घरबाट यिकाला गरेको हो । आफु िशु ीले िाइि गई वसेको होइि
अिपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे
स्वास्िीको सम्वन्ध यथावि कायि गराईपाउँ भन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ
रहेको ।
३. हािी िगडा गरर आयौं, के हीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट
एक सन्िािको िायिन्ि सिेिभैसके को छ । घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले
िििटु ाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा .....................
गाउँपायलका/िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलकाको न्याययक
सयियि िाफषि वडा िं ............................ अन्िगष िको ................. .
को पहलिा एक आपसिा................. िेलयिलाप के न्द्रिा िेलयिलापकिाष
छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा
असििदारी िथा वेिेल भएको भएिापिी हािीयवच एक अकाष प्रयि यवश्वास,
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सदभाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाउँ भन्िे
यिवेदि दावी छोयड पिु ः सिु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि
ढंगले अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे स्वास्िी यियल वस्िे
वािावरण िहुिे भएकोले छुट्टै ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवु ै पक्ष सहिि
भएकाले स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा ४७ विोयिि यो )२(
यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि पेश गरेका छौं, लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउँ
।
४.
गाउँपायलका................../िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगर
पायलक स्थािीय न्याययक कायष यवधी विोयिि यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि
दस्िरु बापि रु यसैसाथ संलग्ि छ ।...........
५. यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो हुि्, िठु ा ठहरे कािूि विोयिि
सहुल
ँ ा वि
ु ाउँला ।
यिवेदकहरु
...................................... प्रथि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
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इलि सं िि् .............
स ि...................ियहन ......................गिे .....................रोि
शुभि् ।

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

( 78)

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

v08–@, ;+Vof– &

:yfgLo /fhkq

ldlt M @)&%÷)#÷@%

अनस
ु ूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा
न्य ययक सलिलि
............ ग उाँप लिक /नगरप लिक सिि पेश गरे को लनिेर्न

यिषयःाः िेिलिि पकि यि सूचीकृि हुन प उाँ ।

प्रस्िुि यिषयि िपलसिि उलिेजखि क गि िहरुको प्रलिलिपी स थै र खी
............

ग उाँप लिक /नगरप लिक को न्य ययक सलिलि अन्िगयिक

............ िेिलिि प केन्द्रि सूचीकृि भई िेिलिि प गर उन अनुििी
प उाँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।
िपलसि
१)

न गररकि प्रि र्पत्रको छ ाँय कपी,

२)

स्न िक िहसम्ि उलिर्य गरे को शैजिक प्रि र्पत्रको छ ाँय कपी,

३)

िेिलिि पकि यको ि लिि प्र प्त गरे को प्रि र्पत्रको छ य ाँकपी,

४)

िेिलिि प सम्बन्िी अनुभि र
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व्यजिगि यििरर् (Bio- data)

लनिेर्क
न ि थरःाः ..........
र्स्िखिाः ...........
लिलिःाः .............
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अनस
ु ूची-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
ग ............उाँप लिक ÷नगरप लिक को न्य ययक सलिलि सिि पेश गरे को
भररभर उको लनिेर्न पत्र

यिषयाः भररभर ई प उाँ भन्ने ि रे ।
लनिेर्क................................िस्ने......÷ि र्ी÷प्रलिि र्ी
यिरुद्ध
यिपिी.............िस्ने.......÷ि र्ी÷प्रलिि र्ी
िुद्ध
ि लनिेर्क लनिेर्न ि पि रु १०।– र्स्िुर स थै र खी लनम्न व्यहोर
लनिेर्न गर्यछु ।
१उपरोि

यिप

.िी

सं गको

उलिे जखि

िुद्ध

यस

ग उाँप लिक ÷नगरप लिक को न्य ययक सलिलिको लिलि को..............
लनर्यय

बिोजिि

लिलि जिलि

िैिे

यस

क य यियि

र खेको

र्स्िुर÷रकि

अर् ििको फैसि ...................को श्री..............
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बिोजिि िैिे भरी भर ई प उने ठहर भएको हुाँर् उि रकि भरी
भर ई प उन यो लनिेर्न पेश गरे को छु ।
२िैिे

यस

क य यियि

िम्ि

भरप ई÷रलसर्÷भौचरको

सक्किै

श्री जिलि

अजन्िि

अर् ििको

गरे को
प्रलि

र्स्िुर
र

.÷रकिको
सम्ि नीि

फैसि को.......................

छ य कपी यसै स थ सं िग्न छ ।
३यसि िेजखएको व्यहोर दठक हो ., झुठ ठहरे सहुाँि बुझ उि ।

ईलि
सं िि रोि........गिे .............ियहन ...................स ि..................
शुभि् ।

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

( 82)

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

v08–@, ;+Vof– &

:yfgLo /fhkq

ldlt M @)&%÷)#÷@%

अनस
ु ूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चिन चि उने लनिेर्न
ग उाँप लिक .........÷नगरप लिक ि पेश गरे को
लनिेर्न पत्र
यिषयाः चिन चि ई प उाँ भन्ने ि रे ।
लनिेर्क.....................िस्ने.......÷ि र्ी÷प्रलिि र्ी
यिरुद्ध
यिपिी..................िस्ने.......÷ि र्ी÷प्रलिि र्ी
िुद्ध
ि लनिेर्क लनिेर्न ि पि रु १०।– र्स्िुर स थै र खी लनम्न व्यहोर
लनिेर्न गर्यछु ।
१उपरोि

यिपिीसं गको

ग उाँप लिक ÷नगरप लिक को

उलिे ख

.जःि

न्य ययक

सलिलिब ट

िुद्ध

यस

लिलि ि ........

ि िुन सम्पजि भोग गनय प उने गरी) लनर्यय भई उि घर िग्ग
िेरो हक भोग (लनर्यय भएको छ सो सम्पजि ि िस्िु उलिे ख गने
जिलि

अर् ििि

......र स्ि लित्िको हुने ठहर भएकोि

यिपिीिे पःुनर ििोकन गरे कोि

श्री

सम्ि नीि अर् ििब ट सिेि

लिलि ि लनर्यय हुाँर् न्य ययक सलिलिकै लनर्ययि ई सर्र ..............
गरी िेरै हक भोग क यि गरे को हुाँर् सो िेरो हक भोगको क यि
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भएको सम्पजि रहे को हुाँर् जशघ्र लिजशघ्र िि ई उि सम्पजि चिन
चि ई प उन यो लनिेर्न पेश गरे को छु ।
२यसै लनिेर्न स थ र्े ह यक क गि िहरु सं िग्न गरे को छु । .
क ि गरे को लनर्ययको............न्य ययक सलिलििे लिलि .
छ ाँय ाँकपी
ख को.............जिलि अर् िििे गरे को लिलि...........श्री .
सर्र फैसि को छ ाँय ाँकपी
गयस यिि र् सम्िद्ध लिलसि यसै क य ि
य यि रहेको छ । .
घिेजखएको व्यहोर दठक स ाँचो छ ., झुठ ठहरे क नून बिोजिि
सहुाँि बुझ उाँि ।
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अनुसूची-१४
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फ ७९ को उपर्फ (४) सग

सम्पन्त रोक्काको अदेश
.............................................. न्याययक सयियि
संयोिक
श्री.........................................................................................
सदस्य
श्री...........................................................................................
सदस्य
श्री...........................................................................................
आदेश
संवि ........सालको यिवेदि िं .................
यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का
जिलि .............

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

.

ग उाँप लिक/नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक ,

िि

नं .........

िस्ने

.

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

को.................................................................................................
छोर /छोरी/श्रीिलििषय

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

को(प्रथि पि) लनिेर्क.........................................................
यिरुद्ध

......जिलि ...........ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक ,

िि

नं....यिपिी

िग

(र्ोश्रो

पि)..........िस्ने....िषय.....को

यसि

लनिेर्कको

बिोजिि......जिलि ........
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......ग उाँप लिक /नगरप लिक /उपिह नगरप लिक /िह नगरप लिक ,
िे.फ.........यक.नं........

िग्ग ि

अिण्ि को..................िगययफटको

बनेको.........को
चर

िलिे

घर

र

लिग

िि

नं....

न िि

रहे को

िग प ि

सिेि

यिपिी....सम्पजि लनि यिपिीब ट अन्य अं जशय रहरुको िन्िुरी यिन हक हस्ि न्िरर् हुन
सक्ने आशंक गरी लनिेर्किे दर्एको लनिेर्न उपर प्र रजम्भक रुपि ि ाँचिुझ गर् य व्यहोर
िन लसि र्े जखएको हुाँर् ह िि ई प्रत्यिी को न िि रहेको उजलिजखि घरिग्ग को हक
हस्ि न्िरर् गनय लसफ ररस नदर्न िि ि ई र अको आर्े श नभएसम्िक ि लग उि
घरिग्ग को हक हस्ि न्िरर् नगनु/
य गनय नदर्नु भनी ि िपोि क य यियको न िि सिेि
स्थ नीय सरक र सं च िन ऐन २०७४ को र्फ ४९ (६) बिोजिि यो रोक्क को आर्े श
ि री गररदर्एक

छौं । यो आर्े श लिलसि स िेि र खी सम्िजन्िि क य यियहरुि

पठ ईदर्नु । यो आर्े श अनुस र रोक्क भएको ि नक री प्र प्त गरी लिलसि स िेि र ख्नु र
लनयि नुस र पेश गनुय ।
ईलि सं िि................स ि.............ि यहन ...........गिे‘..........रोि शुभि् ।
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अनस
ु ूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्य ययक सलिलि
.......... ग उाँप लिक /नगरप लिक ि पेश गरे को
लनिेर्न पत्र
यिषयःाः नक्कि प उाँ भन्ने ब रे ।

................... बस्ने ...........................................................................
लनिेर्क/ि र्ी/प्रलिि र्ी
यिरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................
यिपिी/ि र्ी/प्रलिि र्ी
िुद्द ःाः ..................................

...................................... ।
ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्िुर ि पि रु. १०।– स थै रः खी लनम्न व्यहोर लनिेर्न
गर्यछुःाः

(१)

उपरोि यिपिीसाँगको उलिेजखि िुद्द ि अध्ययनको ि लग र्े ह यक

क गि िहरु आिश्यक परे को हुाँर् प्रि जर्ि प्रलिलिपी प उाँ भनी यो लनिेर्न स थ
उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्किको प्रि जर्ि प्रलिलिपी प उाँ ।
र्े ह य
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क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) िेजखएको व्यहोर दठक स ाँचो छ, झुि ठहरे क नून बिोजिि सहुाँि बुझ उाँि

लनिेर्क
लनि ..........................
इलि सम्िि् ......... स ि .... ियहन .... गिे रोि् ... शुभि् ................
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;fFu'/Lu9L ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
wgs'6f

cf1fn]
;'jf; >]i7
k|d'v k|zf;sLo clws[t
;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf , wgs'6f

( 88)

;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf,

