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अनसूुची - २ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड १ संख्या १० लिलतिः २०७५/१०/०४ 

भाग-१ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

धयाययक सलिलतिे उजरुीको कारवाही यकनारा गदाा अपनाउनपुने कायायवलिका सम्बधििा व्यवस्था गना 
बनकेो ऐन, २०७५(पयहिो संिोिन सयहत) 

नगर सभाको स्वीकृत लिलतिः २०७५/१०/०४ 
प्रस्तावनािः  

धयाययक सलिलतिे प्रचलित कानून बिोन्जि उजरुीको कारवाही र यकनारा गदाा अपनाउनपुने 

कायायवलि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदन्िाता कायि गरी कानूनको िासन तथा धयाय प्रलतको 

जनयवश्वास कायि राखी रहनको िालग प्रचिनिा रहेको संघीय कानूनिा भए देन्ख बाहेक थप कानूनी 

व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोिे, 

 नेपािको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोन्जि भीरकोट नगरसभािे यो ऐन 

बनाएको छ । 
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पररच्छेद -१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप् त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि “धयाययक सलिलतिे उजरुीको कारवाही यकनारा गदाा 

अपनाउनपुने कायायवलिका सम्बधििा व्यवस्था गना बनेको ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुूधत प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषािः यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा यस ऐनिा; 

(क) “उजरुी” भध नािे सलिलत सिि परेको उजरुीबाट िरुु भएको प्रचलित कानून बिोन्जि सलिलतिे 

कारवाही र यकनारा गने उजरुी सम्झन ुपदाछ । 

(ख) “खाम्न”े भध नािे तोयकएको सम्पन्ोको िूयायांकन गररदा यायाउने हदिास सम्झन ुपदाछ। 

(ग)  “चिन चिासददन”े भध नािे लनणयाय प चात हक अलिकार प्राप् त भएको व्यन्तिलिास कुन  वस्त ुवा 

सम्पन्ो भोग गना ददने कायािास सम्झन ुपदाछ । 

(घ) “जिानत” भध नािे कुन  व्यन्तिल वा सम्पन्ोिास धयाययक सलिलतिे चाहेको वखतिा उपन्स्थत वा 

हान्जर गराउन लिएको न्जम्िा वा उोरदाययत्विास सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) “तािेिी” भध नािे धयाययक सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रका यववादहरुिा सम्वन्धित पििास वझुासन े

म्याद, सचुना, आदेि, पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवाक वझुाउने कायािास सम्झन ुपदाछ ।  

(च) “तायदात” भध नािे सम्पन्ोको यववरणय वा गधती गरेको संख्या जलनने व्यहोरा वा सम्पन्ोको फाँटवारी 

वा िगतिास सम्झन ुपदाछ । 

(छ)  “तोयकएको” वा “तोयकए बिोन्जि” भध नािे यस ऐन अधतगात बनेको लनयििा तोयकए बिोन्जि 

सम्झन ुपदाछ । 

(ज)  “दरपीठ” भध नािे धयाययक सलिलत सिि पेि हनु आएका कुन  कागजपत्रको सम्बधििा ररत नपगेु 

वा कानूनिे दताा नहनु े वा निाग्ने भएिा त्यसको पछालडपयि सोको कारणय र अवस्था जनाइ 

अलिकारप्राप् त अलिकारीिे िेन्खददने लनदेिन वा व्यहोरािास सम्झन ुपदाछ । 

(झ)  “नािेसी” भध नािे कुन  व्यन्तिलको नाि, थर र वतन सिेतको यवस्ततृ यववरणय खिुाइएको व्यहोरािास 

सम्झन ुपदाछ । 



 

3 
 

(ञ)  “नालिि”  भध नािे कुन  यववादको यवषयिा दफा ८ बिोन्जि ददएको उजरुी, लनवेदन वा यफराद 

सम्झन ुपदाछ  

(ट)  “लनणयाय यकताब”  भध नािे सलिलतिे उजरुीिा गरेको लनणयायको अलभिेख रानकोको िालग खडा गरेको 

उजरुीिा लनणयाय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार तथा कारणयको संन्िप् त रुपिा उयािेख गररएको 

यकताब सम्झन ुपदाछ । 

(ठ)  “पधचकृते िोि” भध नािे पच भ भिामीलीिे सम्पन्ोको स्थिगत तथा स्थानीय अविोकन िूयायांकन गरी 

यवक्री यवतरणय हनुसक्ने उन्चत ठहराएर लनन्ित गरेको ियुायिास सम्झन ुपदाछ । 

(ड)  “पेिी”  भध नािे धयाययक सलिलत सिि लनणयायाथा पेि हनुे यववादहरुिा पिहरुिास उपन्स्थत गराइ 

सनुवुाइ गने काििास सम्झन ुपदाछ । 

(ढ)  “प्रलतबादी” भध नािे बादीिे जसका उपर उजरुी दताा गदाछ सो व्यन्तिल वा संस्था सम्झन ुपदाछ । 

(णय)  “वकपत्र” भध नािे यववाद सम्बधििा जानकार भस सािीको रुपिा व्यतिल गरेका कुरा िेन्खने वा 

िेन्खएको कागजिास सम्झन ुपदाछ । 

(त)  “बधद सजिास” भध नािे धयाययक सलिलत अधतगात लनरुपणय हनुे यववादहरु ियये गोप्य प्रकृलतको 

यववाद भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलनयता कायि गना आवयक देन्खएिा सम्वद्ध पिहरु 

िात्र सहभागी हनुेगरी प्रवधि गररएको सनुवुास कििास सम्झन ुपदाछ । 

(थ)  “बादी” भध नािे कस  उपर सलिलत सिि उजरुी दताा गने व्यन्तिल वा संस्था सम्झन ुपदाछ। 

(द)  “िूयातवी” भध नािे धयाययक सलिलत अधतगात यवचारािीन िदु्धा अधय अडा ा अदाितिा सिेत 

यवचारालिन भसरहेको अवस्थािा धयाययक सलिलतिे लनणयाय गदाा अधय यवचारालिन िदु्धािा प्रभायवत 

हनुे देन्खएिा प्रभाव पाने िदु्धाको फ सिा नभएसम्ि प्रभायवत हनु ेिदु्दा स्थलगत गने कायािास सम्झन ु

पदाछ । 

(ि)  “िगापात” भध नािे घरजग्गा र त्यससँग अधतरलनयहत टहरा,बोट यवरुवा,खयुािा जलिन र त्यसिा 

रहेका सब खािे संरचना वा चचेको जग्गा, छेउछाउ, सेरोफेरो र सम्पूणया अवयविास सम्झन ुपदाछ । 

(न)  “सदरस्याहा” भध नािे िरीटीिा रहेको रकिको िगत किा गरी आम्दानीिा वायने कायािास सम्झन ु

पदाछ । 
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(प) “सभा” भध नािे नगरसभा सम्झन ुपदाछ । 

(फ) “सलिलत” भध नािे धयाययक सलिलत सम्झन ु पदाछ र सो िव्दिे स्थानीय ऐनको दफा ४८ को 

उपदफा (६) बिोन्जिको सलिलतिाइा सिेत जनाउनेछ । 

(ब) “साि वसािी”भध नािे हरेक वषाको िालग छुिाछुि  हनुे गरी प्रलतवषाको लनलिो स्थायी रुपिा तय 

गररएको िता सम्झन ुपदाछ । 

(भ) “स्थानीय ऐन”भध नािे “स्थानीय सरकार सच भािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदाछ । 

(ि)"संयविान" भध नािे नेपािको संयविान सम्झन ुपदाछ । 

पररच्छेद-२ 

सलिलतको अलिकार 
३. उजरुीिा लनणयाय सम्बधिी काििः  सलिलतिा दताा भएका उजरुी वा उजरुीको लनणयाय गने वा दताा भएको 

नालिि वा उजरुीको कुन  व्यहोरािे िगत किा गने अलिकार सलिलतिाइा िात्र हनुेछ । 

४. लनणयाय सम्बधिी बाहेक अधय काििः (१) दफा ३ िा उयािेख भएको वा प्रचलित कानूनिे सलिलत वा 

सलिलतको सदस्यिे न  गने भध न े व्यवस्था गरेको वा कायाको प्रकृलतिे सलिलत वा सलिलतको सदस्यिे 

न  गनुापने स्पष्ट भ रहेको देन्ख बाहेकको अधय कायाहरू यस ऐनिा तोयकएको किाचारी र त्यसरी 

नतोयकएकोिा सलिलतिे लनणयाय गरी तोकेको वा अलिकार प्रदान गरेको किाचारीिे गनुापनेछ । 

(२) तोयकएको िाखा प्रिखु वा तोयकएका अधय किाचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून बिोन्जि 

तोयकएको काि गदाा सलिलतको संयोजक वा सलिलतिे तोकेको सदस्यको प्रत्यि लनदेिन, रेखदेख र 

लनयधत्रणयिा रही गनुापनेछ । 

५. यस ऐन बिोन्जि कायायवलि अविम्बन गनुापनेिः सलिलतिे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा गदाा 

प्रचलित र सम्बन्धित संघीय कानूनिा स्पष्ट उयािेख भए देन्ख बाहेक यस ऐन बिोन्जिको कायायवलि 

अविम्बन गनुापनेछ । 

६. सलिलतिे हेनेिः सलिलतिाइा देहाय बिोन्जिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछिः 

(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अधतगातको उजरुी, 

(ख) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापको िालग भीरकोट नगरपालिकािा प्रयेषत उजरुी, 
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(ग) संयविानको अनसूुची-८ अधतगातको एकि अलिकार अधतगात सभािे बनाएको कानून बिोन्जि 

लनरूपणय हनुे गरी लसन्जात उजरुी, तथा 

(घ) प्रचलित कानूनिे भीरकोट नगरपालिकािे हेने भलन तोकेका उजरुीहरू । 

७. सलिलतको िते्रालिकारिः सलिलतिे दफा ६ अधतगातका ियये देहाय बिोन्जिका उजरुीहरूिा िात्र 

िेत्रालिकार ग्रहणय गने तथा कारवाही यकनारा गनेछिः 

(क) व्यन्तिलको हकिा उजरुीका सब  पि भीरकोट नगरपालिकाको भीगोलिक िेत्रालिकार लभत्र 

बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचलित कानून र संयविानको भाग ११ अधतगातको कुन  अदाित वा धयायािीकरणय वा लनकायको 

िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 

(ग)  भीरकोट नगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुन  अदाित वा लनकायबाट िेिलििाप वा 

लििापत्रको िालग प्रयेषत गरीएको, 

(घ) अचि सम्पन्ो सिावेि रहेको यवषयिा सो अचि सम्पन्ो भीरकोट नगरपालिकाको भीगोलिक 

िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको, तथा 

(ङ)  कुन  घटनासँग सम्बन्धित यवषयवस्त ुरहेकोिा सो घटना भीरकोट नगरपालिकाको भीगोलिक िेत्र 

लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजरुी तथा प्रलतवाद दताा 
८. लबवाद दताा गनेिः (१) कस  उपर लबवाद दताा गदाा वा उजरुी चिाउँदा प्रचलित कानून बिोन्जि 

हकद या पगेुको व्यन्तिलिे सलिलतको तोयकएको िाखा सिि उजरुी दताा गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि उजरुी ददंदा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोन्जि खिुाउनपुने कुरा 

सब  खिुाइा तथा परु् याउन ुपने प्रयक्रया सब  परुा गरी अनसूुची-१ बिोन्जिको ढाँचािा ददनपुनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा िेन्खए देन्ख बाहेक उजरुीिा देहाय बिोन्जिको व्यहोरा सिेत खिुाउन ु

पनेछिः 

(क) बादीको नाि, थर, वतन र लनजको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्य  को नाि; 
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(ख)  प्रलतबादीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान पोा िाग्न े

गरी स्पष्ट खिेुको वतन; 

(ग)  भीरकोट नगरपालिकाको नाि सयहत सलिलतको नाि; 

(घ)  उजरुी गनुापरेको व्यहोरा र सम्पूणया यववरणय; 

(ङ)  भीरकोट नगरपालिकािे तोके अनसुारको दस्तरु बझुाएको रलसद वा लनस्सा; 

(च)  सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बन्धित कानून; 

(छ)  बादीिे दावी गरेको यवषय र सोसँग सम्बधिीत प्रिाणयहरू; 

(ज)  हदम्याद िाग्ने भएिा हदम्याद रहेको तथा हकद या पगेुको सम्बधिी व्यहोरा; 

(झ)  कुन  सम्पन्ोसँग सम्बन्धित यवषय भएकोिा सो सम्पन्ो चि भए रहेको स्थान, अवस्था तथा अचि 

भए चारयकयािा सयहतको सब  यववरणय । 

(४) प्रचलित कानूनिा कुन  यविेष प्रयक्रया वा ढाँचा वा अधय केयह उयािेख भएको रहेछ भने सो 

सधदभािा आवयक यववरणय सिेत खिेुको हनुपुनेछ । 

(५) कुन  यकलसिको िलतपूलता भराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको हकिा 

त्यस्तो िलतपूलता वा बण्डा वा चिनको िालग सम्बन्धित अचि सम्पन्ोको यववरणय खिेुको हनुपुनेछ। 

९. लबवाद दताा गरी लनस्सा ददनिेः (१) दताा अलिकारीिे दफा ८ बिोन्जि प्राप् त उजरुी दताा गरी बादीिाइा 

तारेख तोयक अनसूुची-२ बिोन्जिको ढाँचािा लबवाद दतााको लनस्सा ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि तारेख ददन ु पने अवस्थािा तारेख तोक्दा अनसूुची-३ बिोन्जिको 

ढाँचािा तारेख भपााइा खडा गरी सम्बन्धित पिको दस्तखत गराइा लिलसि सािेि रानकोपुछा । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि तारेख भपााइािा तोयकएको तारेख तथा उतिल लिलतिा हनुे काया सिेत 

उयािेख गरी सम्बन्धित पििाइा अनसूुची-४ बिोन्जिको ढाँचािा तारेख पचाा ददनपुनेछ । 

१०. उजरुी दरपीठ गनेिः (१) दताा अलिकारीिे दफा ८ बिोन्जि पेि भएको उजरुीिा प्रयक्रया नपगेुको 

देन्खए परुा गनुापने देहायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खिुाउनपुने देहायको व्यहोरा खिुाइ यायाउन ु

भध न े व्यहोरा िेन्ख पाँच ददनको सिय तोयक तथा लबवाद दताा गना नलियाने भए सो को कारणय 

सयहतको व्यहोरा जनाइा दरपीठ गरेिा बादीिाइा उजरुी यफताा ददनपुनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोन्जि प्रयक्रया नपगेुको भलन दरपीठ गरी यफताा गरेको उजरुीिा दरपीठिा 

उयािेख भए बिोन्जिको प्रयक्रया परुा गरी पाँच ददनलभत्र यायाएिा दताा गररददनपुछा । 

 (३) उपदफा (१) बिोन्जिको दरपीठ आदेि उपर न्चो नबझु्ने पििे सो आदेि भएको 

लिलतिे लतन ददन लभत्र उतिल आदेिको यवरुद्धिा सलिलत सिि लनवेदन ददनसक्नेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोन्जि ददएको लनवेदन व्यहोरा िनालसब देन्खए सलिलतिे उपदफा (१) 

बिोन्जिको दरपीठ बदर गरी लबवाद दताा गना आदेि ददनसक्नेछ । 

 (५) उपदफा (४) बिोन्जि आदेि भएिा दताा अलिकारीिे त्यस्तो लबवाद दताा गरी अरू 

प्रयक्रया परुा गनुापनेछ । 

११. दताा गना नहनुिेः दताा अलिकारीिे दफा ८ बिोन्जि पेि भएको उजरुीिा देहाय बिोन्जिको व्यहोरा 

दठक भए नभएको जाँच गरी दताा गना नलियान े देन्खएिा दफा १० बिोन्जिको प्रयक्रया परुा गरी 

दरपीठ गनुापनेछिः 

(क) प्रचलित कानूनिा हदम्याद तोयकएकोिा हदम्याद वा म्याद लभत्र उजरुी परे नपरेको; 

(ख) प्रचलित कानून बिोन्जि सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 

(ग)  काननु बिोन्जि िाग्ने दस्तरु दान्खि भए नभएको; 

(घ) कुन  सम्पन्ो वा अलिकारसँग सम्बन्धित यवषयिा यववाद लनरूपणय गनुापने यवषय उजरुीिा सिावेि 

रहेकोिा त्यस्तो सम्पन्ो वा अलिकार यवषयिा उजरुी गना बादीको हक स्थायपत भएको प्रिाणय 

आवयक पनेिा सो प्रिाणय रहे नरहेको; 

(ङ)  उतिल यवषयिा उजरुी गने हकद या बादीिाइा रहे नरहेको; 

(च) लिखतिा परुा गनुापने अधय ररत पगेुनपगेुको 

१२. दोहोरो दताा गना नहनुिेः (१) यस ऐनिा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोन्जि 

सलिलत वा अधय कुन  अदाित वा लनकायिा कुन  पििे उजरुीगरी सलिलत वा उतिल अदाित वा 

लनकायबाट उजरुीिा उयािेख भएको यवषयिा प्रिाणय बनु्झ वा नबनु्झ यववाद लनरोपणय भ सकेको यवषय 

रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सलिलतिे उजरुी दताा गना र 

कारवाही गना हुँद न। 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि दताा गना नलियाने उजरुी भिुवि दताा भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी 

भएपलछ उजरुी जनुसकु  अवस्थािा रहेको भए पलन सलिलतिे उजरुी खारेज गनुापनेछ ।  

१३. उजरुी  साथ लिखत प्रिाणयको सक्कि पेि गनुापनेिः उजरुी साथ पेि गनुा पने प्रत्येक लिखत प्रिाणयको 

सक्कि र कन्म्तिा एक प्रलत नक्कि उजरुी साथ  पेि गनुापनेछ र दताा अलिकारीिे त्यस्तो लिखतिा 

कुन  क यफयत जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिाणय सम्बन्धित लिलसििा रानकोछे । 

१४. उजरुी  तथा प्रलतवादी दताा दस्तरुिः (१) प्रचलित कानूनिा लबवाद दताा दस्तरु तोयकएकोिा सोयह 

बिोन्जि तथा दस्तरु नतोयकएकोिा एक सय रूप याँ बझुाउनपुनेछ । 

(२) प्रचलित कानूनिा प्रलतवाद दताा दस्तरु निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूप याँ प्रलतवाद 

दताा दस्तरु िाग्नेछ । 

१५. प्रलतवादी पेि गनुापनेिः (१) प्रलतबादीिे दफा २० बिोन्जि म्याद वा सूचना प्राप् त भएपलछ म्याद वा 

सूचनािा तोयकएको सियावलि लभत्र दताा अलिकारी सिि आफ  वा वारेस िाफा त लिन्खत प्रलतवाद 

दताा गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि प्रलतवाद पेि गदाा प्रलतबादीिे भएको प्रिाणय तथा कागजातका 

प्रलतलियप साथ  संिग्न गरी पेि गनुापनेछ । 

(३) प्रलतवादीिे लिन्खत ब्यहोरा ददँदा अनसूुची-५ बिोन्जिको ढाँचािा ददनपुनेछ । 

१६. प्रलतवादी जाचँ गनेिः (१) दताा अलिकारीिे दफा १५ बिोन्जि पेि भएको प्रलतवाद जाँच गरी कानून 

बिोन्जिको ररत पगेुको तथा म्याद लभत्र पेि भएको देन्खए दताा गरी सलिलत सिि पेि हनुे गरी 

लिलसि सािेि गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि प्रलतवाद दताा हनु े भएिा दताा अलिकारीिे प्रलतबादीिाइा बादी 

लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

१७. लिखतिा परुा गनुापने सािाधय ररतिः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा अधयत्र िेन्खए देन्ख बाहेक 

सलिलत सिि दताा गना यायाएका उजरुी तथा प्रलतवादिा देहाय बिोन्जिको ररत सिेत परुा गनुापनेछिः 
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(क) एफोर साइज को नेपािी कागजिा बायाँ तफा  पाँच सेन्धटलिटर, पयहिो पषृ्ठिा िीरतफा  दि 

सेन्धटलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच सेन्धटलिटर छोडेको तथा प्रत्येक पषृ्ठिा बन्ोस हरफिा 

नबढाइा कागजको एकातफा  िात्र िेन्खएको; 

(ख) लिखत दताा गना यायाउने प्रत्येक व्यन्तिलिे लिखतको प्रत्येक पषृ्ठको िीर पछुारिा छोटकरी 

दस्तखत गरी अन्धति पषृ्ठको अधत्यिा िेखात्िक तथा यायाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग)  कुन  कानून व्यवसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बायाँ तफा  लनजको कानून 

व्यवसायी दताा प्रिाणयपत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसायीको यकलसि खिुाइा दस्तखत गरेको; तथा 

(घ) लिखतको अन्धति प्रकरणयिा यस लिखतिा िेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून 

बिोन्जि सहुँिा बझुाउँिा भध ने उयािेख गरी सो िलुन लिखत दताा गना यायाएको वषा, ियहना र गते 

तथा वार खिुाइा लिखत दताा गना यायाउने व्यन्तिलिे दस्तखत गरेको, । 

 तर ब्यहोरा परुाइ पेि भएको लिखत लिनिास यो उपदफािे बािा पारेको िालनने छ न।  

(२) लिखतिा यवषयहरू क्रिबद्ध रूपिा प्रकरणय प्रकरणय छुट्याइा संयलित र ियााददत भाषािा िेन्खएको 

हनुपुनेछ । 

(३) लिखतिा पेटबोलििा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरणय र व्यन्तिलको नाि, थर , ठेगाना 

तथा अधय यववरणय स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

(४) लिखत दताा गना यायाउने वा सलिलतिा कुन  कागज गना आउनेिे लनजको नाि, थर र वतन खिेुको 

नागररकता वा अधय कुन  प्रिाणय पेि गनुापछा । 

१८.  नक्कि पेि गनुापनेिः उजरुी वा प्रलतवाद दताा गना यायाउनेिे यवपिीको िालग उजरुी तथा प्रलतवादको 

नक्कि तथा संिग्न लिखत प्रिाणयहरूको नक्कि साथ  पेि गनुापछा । 

१९.  उजरुी वा प्रलतवाद संिोिनिः (१) लिखत दताा गना यायाउने पििे सलिलतिा दताा भइसकेको 

लिखतिा िेखाइ वा टाइप वा िदु्रणयको सािाधय त्रटुी सच्याउन लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदनिा िाग बिोन्जि सच्याउँदा दावी तथा प्रलतवादिा गरीएको 

िाग वा दावीिा ििुभतु पििा फरक नपने र लनक  सािाधय प्रकारको संिोिन िाग गरेको देखेिा 

दताा अलिकारीिे सो बिोन्जि सच्याउन ददन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोन्जि संिोिन भएिा सो को जानकारी उजरुीको अको पििाइा 

ददनपुनेछ। 

पररच्छेद-४ 

म्याद तािेिी तथा तारेख  
२०. म्याद सूचना तािेि गनेिः (१) दताा अलिकारीिे दफा ९ बिोन्जि लबवाद दताा भएपलछ बयढिा दइुा 

ददन लभत्र प्रलतबादीका नाििा प्रचलित कानूनिा म्याद तोयकएको भए सोयह बिोन्जि र नतोयकएको 

भए पधर ददनको म्याद ददइा सम्बन्धित वडा कायाािय िाफा त उतिल म्याद वा सूचना तािेि गना 

सक्नेछ । तर काव ुवायहरको पररन्स्थलत पना गएिा पनुिः १५ ददन म्याद थप्न सयकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोन्जि म्याद वा सूचना तािेि गदाा दफा ९ बिोन्जिको उजरुी तथा 

उतिल उजरुी साथ पेि भएको प्रिाणय/कागजको प्रलतलिपी सिेत संिग्न गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन एक भधदा बयढ प्रलतबादीिाइा म्याद 

ददनपुदाा प्रिाणय/कागजको नक्कि कुन  एकजना ििु प्रलतबादीिाइा पठाइा बाँयकको म्यादिा 

प्रिाणय/कागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भध ने व्यहोरा िेन्ख पठाउन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बिोन्जि प्राप् त भएको म्याद वडा कायााियिे बयढिा लतन ददन लभत्र तािेि 

गरी तािेिीको व्यहोरा खिुाइा सलिलतिा पठाउन ुपनेछ । 

 (५) उपदफा (१) बिोन्जि म्याद तािेि हनु नसकेिा देहाय बिोन्जिको यवद्यतुीय िाययि वा 

पलत्रकािा सूचना प्रकािन गरेर म्याद तािेि गनुापनेछिः 

(क) म्याद तािेि गररनपुने व्यन्तिलको कुन  फ्याक्स वा इािेि वा अधय कुन  अलभिेख हनु सक्ने 

यवद्यतुीय िाययिको ठेगाना भए सो िाययिबाट; 

(ख) प्रलतबादीिे म्याद तािेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने िनालसब आिार छ भध ने देन्खएिा 

सलिलतको लनणयायबाट कुन  स्थानीय द लनक पलत्रकािा सूचना प्रकािन गरेर वा स्थानीय एफ.एि. 

रेलडयो वा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारणय गरेर; वा 

(ग) अधय कुन  सरकारी लनकायबाट म्याद तािेि गराउँदा म्याद तािेि हनु सक्ने िनालसब कारणय 

देन्खएिा सलिलतको आदेिबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय िाफा त । 
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 (६) यस ऐन बिोन्जि म्याद जारी गनुापदाा अनसूुची-६ बिोन्जिको ढाँचािा जारी गनुापनेछ । 

२१.  रोहवरिा रानकोपुनेिः यस ऐन बिोन्जि वडा कायाािय िाफा त तािेि गररएको म्यादिा सम्बन्धित 

वडाको अययि वा सदस्य तथा कन्म्तिा दइुाजना स्थानीय भिादलि रोहवरिा रानकोपुनेछ । 

२२.  रीत बेरीत जाचँ गनेिः (१) दताा अलिकारीिे म्याद तािेिीको प्रलतवेदन प्राप् त भएपलछ रीतपूवाकको 

तािेि भएको छ वा छ न जाँच गरी आवयक भए सम्बन्धित वडा सन्चवको प्रलतवेदन सिेत लिइा 

रीतपूवाकको देन्खए लिलसि सािेि रान्ख तथा बेरीतको देन्खए बदर गरी पनुिः म्याद तािेि गना 

िगाइा तािेिी प्रलत लिलसि सािेि रानकोपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि जाँच गदाा सम्बन्धित किाचारीिे बदलनयत रान्ख काया गरेको देन्खए 

दताा अलिकारीिे सो व्यहोरा खिुाइा सलिलत सिि प्रलतवेदन पेि गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको प्रलतवेदनको व्यहोरा उपयतुिल देन्खए सलिलतिे सम्बन्धित किाचारी 

उपर कारवाहीको िालग कायापालिका सिि िेन्ख पठाउनसक्नेछ । 

२३.  तारेखिा रानूकोपनेिः (१) दताा अलिकारीिे दफा ९ बिोन्जि लबवाद दताा गरेपलछ उजरुीकताािाइा र 

दफा १६ बिोन्जि प्रलतवाद दताा गरेपलछ प्रलतबादीिाइा तारेख तोयक तारेखिा रानकोपुछा । 

(२) उजरुीका पिहरूिाइा तारेख तोक्दा तारेख तोयकएको ददन गररने कािको व्यहोरा तारेख 

भपााइा तथा तारेख पचाािा खिुाइा उजरुीका सब  पििाइा एक  लििानको लिलत तथा सिय उयािेख 

गरी एक  लििानको तारेख तोक्नपुछा । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि तारेख तोयकएको सियिा कुन  पि हान्जर नभए पलन तोयकएको 

काया सम्पन्न गरी अको तारेख तोक्नपुने भएिा हान्जर भएको पििाइा तारेख तोयक सियिा हान्जर 

नभइा पलछ हान्जर हनुे पििाइा अन्घ हान्जर भइा तारेख िाने पिसँग एक  लििान हनुेगरी तारेख 

तोक्नपुछा। 

(४) यस दफा बिोन्जि तोयकएको तारेखिा उपन्स्थत भएका पिहरूिाइा साथ  रान्ख सलिलतिे 

उजरुीको कारवायह गनुापछा । 

(५) उपदफा (४) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन तोयकएको तारेखिा कुन  पि उपन्स्थत 

नभए पलन सलिलतिे लबवादको यवषयिा कारवाही गना बािा पनेछ न । 
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२४.  सलिलतको लनणयाय बिोन्जि हनुिेः सलिलतिे म्याद तािेिी सम्बधििा प्रचलित कानून तथा यस ऐनिा 

िेन्खए देन्ख बाहेकको यवषयिा आवयक प्रयक्रया लनिाारणय गना सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

सनुवाइा तथा प्रिाणय बझु्न ेसम्बधििा 
२५.  प्रारन्म्भक सनुवाइािः (१) िेिलििापबाट लबवाद लनरुपणय हनु नसकी सलिलतिा आएका लबवाद प्रलतवाद 

दताा वा बयान वा सो सरहको कुन  काया भएपलछ सनुवाइाको िालग पेि भएको लबवादिा उपिब्ि 

प्रिाणयका आिारिा तत्काि लनणयाय गना सयकने भएिा सलिलतिे लबवाद पेि भएको पयहिो सनुवाइािा 

न  लनणयाय गना सक्नेछ । 

(२) सलिलत सिि पेि भएको लबवादिा उपदफा (१) बिोन्जि तत्काि लनणयाय गना सयकन े

नदेन्खएिा सलिलतिे देहाय बिोन्जिको आदेि गना सक्नेछिः- 

(क) लबवादिा िखु नलििेको कुरािा यकीन गना प्रिाणय बझु्ने वा अधय कुन  काया गने; 

(ख) लबवादिा बझु्नपुने प्रिाणय ययकन गरी पिबाट पेि गना िगाउने वा सम्बन्धित लनकायबाट िाग 

गने आदेि गने; 

(ग)  िेिलििापका सम्बधििा लबवादका पिहरूसँग छिफि गने; तथा 

(घ) लबवादका पि उपन्स्थत भएिा सनुवुाइको िालग तारेख तथा पेन्िको सिय तालिका लनिाारणय गने। 

  (३) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन सलिलतिे स्थानीय ऐनको दफा 

४७ को उपदफा (२) बिोन्जिको उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउने आदेि गनुापनेछ । 

२६.  प्रिाणय दान्खि गनेिः बादी वा प्रलतबादीिे कुन  नयाँ प्रिाणय पेि गना अनिुलत िाग गरी लनवेदन पेि 

गरेिा दताा अलिकारीिे सोयह ददन लिन सक्नेछ । 

२७.  लिखत जाचँ गनेिः (१) सलिलतिे उजरुीिा पेि भएको कुन  लिखतको सत्यता परीिणय गना रेखा वा 

हस्तािर यविेषज्ञिाइा जाँच गराउन जरूरी देखेिा सो लिखतिाइा असत्य भध ने पिबाट परीिणय दस्तरु 

दान्खि गना िगाइा रेखा वा हस्तािर यविेषज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि जाँच गदाा िनालसब िायफकको सिय तोयक आदेि गनुापनेछ र 

सिय लभत्र जाँच सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भव व्यवस्था गनुापनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बिोन्जि जाँच गदाा लिखत असत्य ठहरीएिा लिखत सत्य रहेको भध न े

पिबाट िागेको दस्तरु असिु गरी उपदफा (१) बिोन्जि दस्तरु दान्खि गने पििाइा भराइा 

ददनपुछा। 

२८. सािी बझु्निेः (१) सलिलतबाट सािी बझु्ने आदेि गदाा सािी बझु्ने ददन तोयक आदेि गनुापनेछ । 

सािी राख्दा बढीिा ५ जना रानको ुपने ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि आदेि भएपलछ दताा अलिकारीिे उजरुीको पििाइा आदेििा 

उयािेख भएको लिलतिा सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

(३) सािी बझु्ने तारेख तोयकएको ददनिा आफ्नो सािी सलिलत सिि उपन्स्थत गराउन ु

सम्बन्धित पिको दाययत्व हनुेछ । 

२९.  सलिलतको तफा बाट बकपत्र गराउनिेः (१) यस ऐनिा अधयत्र जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन 

नाबािक वा अितिल वा वदृ्ध-वदृ्धा पि रहेको उजरुीिा सान्ि बकपत्रको िालग तोयकएको तारेखको 

ददन उपन्स्थत नभएको वा उपन्स्थत नगराइएको सािीिाइा सलिलतिे म्याद तोयक सलिलतको तफा बाट 

न्झकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोन्जि सािी न्झकाउँदा बकपत्र हनुे तारेख तोयक म्याद जारी गनुापनेछ र 

उजरुीका पिहरूिाइा सिेत सोयह लििानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०.  सािी बकपत्र गराउनिेः (१) दताा अलिकारीिे सािी बकपत्रको िालग तोयकएको ददन पिहरूसँग 

लनजहरूिे उपन्स्थत गराउन यायाएका सान्िको नािाविी लिइा सलिलत सिि पेि गनुापनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको िालग तोयकएको तारेखको ददन उजरुीका सब  पििे सािी उपन्स्थत 

गराउन यायाएको भए कायाािय खयुानासाथ तथा कुन  पििे सािी उपन्स्थत गराउन नयायाएको भए 

ददनको बाह्र बजेपलछ सलिलतिे उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउन ुपनेछ । 

३१.  बधदेज गना सक्निेः (१) सािीको बकपत्र गराउँदा उजरुीको यवषयवस्त ुभधदा फरक प्रकारको तथा 

सािी वा उजरुीको पििाइा अपिालनत गने वा न्झझ्याउने वा अननु्चत प्रकारको प्रश्न सोलिएिा 

सलिलतिे त्यस्तो प्रश्न सोयनबाट पििाइा बधदेज गना सक्नेछ । 
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(२) नाबािक वा वदृ्ध वा असतिल वा लबरािीिे सािी बक्नपुने भइा त्यस्तो उजरुीिा कुन  पिको 

उपन्स्थलत वा अधय कुन  िनालसब कारणयिे सािीिाइा बकपत्र गना अननु्चत दबाव परेको वा पने प्रबि 

सम्भावना रहेको छ भध ने सलिलतिाइा िागेिा सलिलतिे त्यस्तो पिको प्रत्यि उपन्स्थलतिाइा बधदेज 

गरी लनजिे सािीिे नदेनको ेगरी िात्र उपन्स्थत हनु आदेि गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि आदेि गरेिा सािीिे नदेनको े गरी पि उपन्स्थत हनुे व्यवस्था 

लििाउने दाययत्व सलिलतको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बिोन्जि गदाा सलिलतिे उजरुीसँग सम्बन्धित आवयक प्रश्न तयार 

गरी सलिलतको तफा बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

३२.  पेिी सूची प्रकािन गनुापनेिः (१) दताा अलिकारीिे प्रत्येक हप्ता िकु्रवार अगािी हप्ताको िालग पेिी 

तोयकएको लबवादहरूको साप्तायहक पेिी सूची तथा तोयकएको ददन उतिल ददनको िालग पेिी तोयकएका 

लबवादहरूको पेिी सूची प्रकािन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुन्स्थलतिा लनजिे न्जम्िेवारी 

तोकेको सलिलतको सदस्यिे प्रिान्णयत गनुापनेछ । 

३३.  द लनक पेिी सूचीिः (१) दताा अलिकारीिे दफा ३२ बिोन्जिको साप्तायहक पेिी सूचीिा चढेका 

लबवादहरूको  तोयकएको ददनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीिा टाँस्न िगाउनपुनेछ 

तथा एक प्रलत सलिलतका सदस्यहरूिाइा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सूचीिा लबवादहरू उयािेख गदाा लबवाद दतााको आिारिा देहायको 

क्रििा तयार गरी प्रकािन गराउनपुनेछिः- 

 (क) नाबािक पि भएको लबवाद; 

(ख) िारररीक असतिलता वा अपाङ्गता भएको व्यन्तिल पि भएको लबवाद; 

 (ग) सोरी वषा उिेर परुा भएको वदृ्ध वा वदृ्धा पि भएको लबवाद; तथा 

 (घ) लबवाद दतााको क्रिानसुार पयहिे दताा भएको लबवाद । 
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  (३) उपदफा (२) बिोन्जि पेिी सूची तयार गदाा ियुातवीबाट जागेका तथा सवोच्च अदाित, 

उच्च अदाित तथा न्जयािा अदाितबाट पनुिः इधसाफको िालग प्राप् त भइा दताा भएको लबवादको 

हकिा िरुूिा सलिलतिा दताा भएको लिलतिाइा न  दताा लिलत िालन क्रि लनिाारणय गनुापनेछ। 

  (४) उपदफा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानसुार न  सलिलतिे लबवादको सनुवाइा र कारवाही तथा 

यकनारा गनुापनेछ । 

३४.  दताा अलिकारीको न्जम्िेवारी हनुिेः पेिी सूचीिा चढेका लबवादहरू कायाािय खिेुको एक घण्टा 

लभत्र सलिलत सिि सनुवाइाको िालग पेि गने तथा उतिल ददनको तोयकएको काया सयकए पलछ 

सलिलतबाट यफताा बनु्झलिइा सरुन्ित रानको ेन्जम्िेवारी दताा अलिकारीको हनुेछ । 

३५.  प्रिाणय सनुाउन सक्निेः सलिलतिे दफा २५ बिोन्जि तोयकएको तारेखको ददन उपन्स्थत सब  

पििाइा अको पििे पेि गरेको प्रिाणय एवि ्कागजात देखाइा पयढबाँची सनुाइा सो बारेिा अको 

पिको कुन  कथन रहेको भए लिन्खत बयान गराइा लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ । 

३६.  लबवादको  सनुवाइा गनेिः (१) सलिलतिे दवु  पिको कुरा सनुी लनजहरूको लबवादको सनुवाइा तथा 

लनणयाय गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सनुवाइा तथा लनणयाय गदाा पिहरूको रोहवरिा गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि लबवादको सनुवाइा गदाा इजिास कायि गरी सनुवाइा गना िनालसव 

देन्खएिा सोही अनसुार गना सक्नेछ । 

तर दबु  पिको भनाइ तथा न्जयकर सनु्निाइ उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायि गना बािा 

हनुेछ न। 

३७.  बधद इजिासको गठन गनासक्निेः (१) सलिलतिे ियहिा तथा बािबालिका सिावेि रहेको तथा 

आवयक देखेको अधय लबवादको सनुवाइाको िालग बधद इजिास कायि गरी सनुवाइा गना सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बिोन्जिको बधद इजिासिा लबवादका पि तथा अधय सरोकारवािा बाहेक 

अधय व्यन्तिलिाइा इजिासिा प्रवेि गना नपाउने गरी बधद इजिासको गठन गनुापनेछ । 

  (३) बधद इजिासबाट हेररने लबवादको काि कारवाही, यपडीतको नाि थर ठेगाना िगायतका 

यवषय गोप्य रानकोपुनेछ । 
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३८. बधद इजिास सम्बधिी अधय व्यवस्थािः (१) बधद इजिासबाट हेररएका लबवादहरूको कागजातको 

प्रलतलियप बादी, प्रलतवादद र लनजको यहतिा असर परेको कुन  सरोकारवािा बाहेक अरू कस िाइा 

उपिब्ि गराउनहुुँद न । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लबवादको तथ्य खिुाइा कुन  सिाचार कुन  पत्रपलत्रकािा संप्रषेणय 

हनु ददनहुुँद न । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन सलिलतिे पिको गोपलनयता तथा 

यहतिा प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रषेणय गना भने कुन  बािा पनेछ न । 

३९.  थप प्रिाणय बझु्निेः लबवादको सनुवाइाको क्रििा लबवादको कुन  पिको अनरुोििा वा लबवाद 

सनुवाइाको क्रििा सलिलत आफ िे थप प्रिाणय बझु्नपुने देखेिा उजरुीका पिहरूिाइा थप प्रिाणय पेि 

गना पेि गने तारेख तोयक आदेि गना सक्नेछ । 

४०.  स्वाथा बान्झएको लबवाद हेना नहनुिेः सलिलतको सदस्यिे देहायका लबवादको कारवाही र यकनारािा 

संिग्न हनुहुुँद निः- 

(क) आफ्नो वा नन्जकको नातेदारको हक यहत वा सरोकार रहेको लबवाद; 

 स्पष्टीकरणयिः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग "नन्जकको नातेदार" भध नािे अपतुािी पदाा कानून 

बिोन्जि अपतुािी प्राप् त गना सक्ने प्राथलिकता क्रििा रहेको व्यन्तिल, िािा, िाइज,ु सानीआिा, 

ठूिीआिा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलत वा पत्नी तफा का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, 

सािी, दददी, बयहनी, लभनाज,ु बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्यस्तो 

नाताका व्यन्तिलको एकासगोििा रहेको पररवारको सदस्य सम्झन ुपदाछ । 

(ख) लनजिे अधय कुन  ह लसयतिा गरेको कुन  काया वा लनज संिग्न रहेको कुन  यवषय सिावेि रहेको 

कुन  लबवाद; 

(ग) कुन  यवषयिा लनजिे लबवाद चयाने वा नचयाने यवषयको छिफििा सहभालग भइा कुन राय ददएको 

भए सो यवषय सिावेि रहेको लबवाद; वा 

(घ) अधय कुन  कारणयिे आिारभतू रूपिा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररवारका सदस्यको कुन  

स्वाथा बान्झएको लबवाद । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कुन  अवस्था देन्खएिा जनु सदस्यको त्यस्तो अवस्था पछा उतिल सदस्यिे 

लबवाद हेना नहनुे कारणय खिुाइा आदेि गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) को प्रलतकुि हनुे गरी कुन  सदस्यिे कुन  लबवादको कारवायह र यकनारािा सहभालग 

हनु िागेिा लबवादको कुन  पििे आवयक प्रिाणय सयहत लबवादको कारवायह यकनारा नगना लनवेदन 

ददन सक्नेछ  र सो सम्बधििा  काि कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनसुार हनुेछ। 

(४) उपदफा (३) अनसुार लबवाद लनरुपणय हनु नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको दफा ४८ (६)  र 

(७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे तोकेको सलिलतिे काि कारवायह र यकनारािा गनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोन्जि गदाा सभािे लबवादका पिहरूिाइा सोयह उपदफा बिोन्जि गदठत सलिलतबाट 

लबवादको कारवायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइा उतिल सलिलत सिि उपन्स्थत हनु पठाउन ु

पनेछ । 

पररच्छेद-६ 

लनणयाय र अधय आदेि 

४१.  लनणयाय गनुापनेिः (१) सलिलतिे सनुवाइाको िालग पेि भएको लबवाद हेदाा कुन  प्रिाणय बझु्नपुने बाँयक 

नरयह लबवाद यकनारा गने अवस्था रहेको देन्खएिा सोयह पेिीिा लबवादिा लनणयाय गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि लनणयाय गरेपलछ लनणयायको व्यहोरा लनणयाय यकताबिा िेन्ख सलिलतिा उपन्स्थत 

सदस्यहरू सब िे दस्तखत गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि गरीएको लनणयायको दफा ४२ र अधय प्रचलित कानून बिोन्जि खिुाउनपुने 

यववरणय खिेुको पूणया पाठ लनणयाय भएको लिलतिे बयढिा सात ददन लभत्र तयार गरी लिलसि सािेि 

रानकोपुछा । 

(४) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन सियाभाव अथवा अधय कुन  िनालसब कारणयिे 

गदाा सोयह ददन लबवाद लनणयाय गना नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुन  ददनको िालग अको पेिी 

तारेख तोक्नपुनेछ । 

४२.  लनणयायिा खिुाउनपुनेिः (१) सलिलतिे दफा ४१ बिोन्जि गरेको लनणयायको पूणयापाठिा यस दफा 

बिोन्जिका कुराहरू खिुाइा अनसूुची-७ बिोन्जिको ढाँचािा तयार गनुापनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि पूणयापाठ तयार गदाा बादी तथा प्रलतबादीको न्जयकर, लनणयाय गनुापने 

देन्खएको यवषय, दवु  पिबाट पेि भएको प्रिाणयका कुराहरू सिेतको यवषय खिुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) िा उयािेख भए देन्ख बाहेक पूणयापाठिा देहायका कुराहरू सिेत खिुाउन ु

पनेछिः- 

(क) तथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) लबवादको कुन  पििे कानून व्यवसायी राखेको भएिा लनजिे पेि गरेको बहस नोट तथा बहसिा 

उठाइएका ििु यवषयहरु; 

(ग)  लनणयाय गनाको िालग आिार लिइएको प्रिाणयका साथ  दवु  पिबाट पेि भएको प्रिाणय तथा 

त्यसको यवश्लषेणय; 

(घ) लनणयाय कायााधवयन गनाको िालग गनुापने यवषयहरूको लसिलसिेवार उयािेखन सयहतको तपलसि 

खण्ड; तथा 

(ङ) लनणयाय उपर पनुरावेदन िाग्ने भएिा पनुरावेदन िाग्ने न्जयािा अदाितको नाि र के कलत 

ददनलभत्र पनुरावेदन गनुापने हो सो सिेत ।  

(४) उपदफा २ तथा ३ िा उयािेख भएदेन्ख बाहेक देहायका कुराहरु सिेत लनणयायिा खिुाउन 

सक्नेछिः- 

(क) सािी वा सजालिनको बकपत्रको सारांि; 

(ख) कुन  नजीरको व्याख्या वा अविम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरणय र लबवादिा उतिल नजीरको 

लसयदाधत के कुन आिारिा िाग ु भएको हो अथवा िाग ु नभएको हो भध ने कारणय सयहतको 

यवश्लषेणय; 

(ग) लनणयायबाट कस िाइा कुन  कुरा ददन ु भराउनपुने भएको भए कसिाइा के कलत भराइाददनपुने हो 

सोको यववरणय; तथा 

(घ) लबवादको क्रििा कुन  िािसािान वा प्रिाणयको रुपिा केयह वस्त ुसलिलत सिि पेि भएको भए 

सो िािसािान वा वस्तकुो हकिा के गने हो भध ने यवषय । 
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४३.  प्रारन्म्भक सनुवाइािा लनणयाय हनुसक्निेः (१) सलिलतिे पयहिो सनुवाइाको िालग पेि भएको अवस्थािा 

न  लबवादिा थप प्रिाणय बनु्झरहनपुने अवस्था नरहेको देखेिा अथवा हदम्याद वा हकद या वा 

सलिलतको िेत्रालिकार नरहेको कारणयिे लबवाद लनणयाय गना नलियाने देखेिा पयहिो सनुवाइािा न  

लनणयाय गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लनणयाय िेत्रालिकारको अभाव रहेको कारणयिे भएको अवस्थािा 

िेत्रालिकार ग्रहणय गने अदाित वा स्थानीय तह वा अधय लनकायिा उजरुी गना जान ुभलन सम्बन्धित 

पििाइा  जानकारी ददन ुपनेछ । 

४४.  लनणयाय संिोिनिः (१) सलिलत सिि लबवादको पि वा कुन  सरोकारवािािे लबवादको लनणयायिा 

भएको कुन  िेखाइाको त्रटुी संिोिन गरीपाउन न्जयकर लिइा लनणयायको जानकारी भएको पैंलतस ददन 

लभत्र लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदन परी सलिलतिे हेदाा सािाधय त्रटुी भएको र संिोिनबाट 

लनणयायको िूि आियिा कुन  हेरफेर नहनुे देखेिा छुि  पचाा खडा गरी लनवेदन बिोन्जि लनणयाय 

संिोिन गने आदेि ददनसक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको आदेि िूि लनणयायको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ । 

४५.  लनणयायिा हेरफेर गना नहनुिेः (१) सलिलतका सदस्य अथवा अरु कस िे पलन सलिलतका सदस्यहरुको 

दस्तखत भ सकेपलछ लनणयायिा कुन  प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुँद न । 

(२) कस िे उपदफा (१) बिोन्जि को कसरु गने किाचारीिाइा आवयक कारवाहीको िालग 

सम्बन्धित लनकायिा िेन्ख पठाउन ुपनेछ ।  

४६.  लनणयाय भएपलछ गनुापने कारवायहिः  (१) दताा अलिकारीिे सलिलतबाट लनणयाय भए प चात लनणयाय 

यकताबिा सलिलतका सदस्यहरु सब को दस्तखत भएको ययकन गरी लनणयाय यकताब र लिलसि न्जम्िा 

लिनपुछा। 

(२) यस ऐन बिोन्जि लनणयायको पूणयापाठ तयार भएपलछ सब  सदस्यको दस्तखत भ सकेपलछ दताा 

अलिकारीिे लनणयायको कायााधयवय गनाका िालग तत्काि गनुापने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी 

लिलसि अलभिेखको िागी पठानपुछा । 
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४७.  लनणयाय गनापने अवलििः (१) सलिलतिे प्रलतवाद दान्खि भएको वा बयान गनुापनेिा प्रलतबादीको बयान 

भएको लिलतिे तथा प्रलतवाद दान्खि नभएको वा बयान नभएकोिा सो हनुपुने म्याद भतुिलान भएको 

लिलतिे नब्बे ददनलभत्र लबवादको अन्धति लनणयाय गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सियावलि गणयना गदाा िेिलििापको िालग पठाइाएको लबवादको 

हकिा िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको सिय कटाइा अवलि गणयना गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन लबवादिा बझु्नपुने प्रिाणय तथा परुा 

गनुापने प्रयक्रया बाँयक नरही लबवाद लनणयाय गना अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पधर ददनलभत्र अन्धति 

लनणयाय गनुापनेछ । 

४८.  अधतररि संरिणयात्िक आदेि जारी गना सयकनिेः  स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को 

खण्ड )क (देन्ख )ङ (  सम्ि उन्यािन्खत यवषयिा तत्काि अधतररि संरिणयात्िक आदेि जारी गना 

सयकनेछ । यस्तो आदेि जारी गदाा लनवेदकिे पेि गरेको कागजात, लनजको अवस्था र वस्तगुत 

पररन्स्थलतको प्रारन्म्भक छानयवन गरी तत्काि आदेि नगरे लनवेदकिास पना सक्ने नकारात्िक 

प्रभावको ियुायांकन गनुा पदाछ । धयाययक सलिलतिे जारी गने अधतररि संरिणयात्िक आदेि 

अनसूुची ८ िा उयािेख गरे बिोन्जि हनुेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

सलिलतको सन्चवािय 

४९.  सलिलतको सन्चवाियिः (१) सलिलतको कायासम्पादनिाइा सहन्जकरणया गना एक सन्चवािय रहने छ। 

(२) उपदफा (१) विोन्जिको सन्चवाियिा कायापालिकािे आवयता अनसुार दताा अलिकारी, 

अलभिेख अलिकारी तथा अधय किाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सन्चवाियको 

कायासम्पादनिाइा व्यवन्स्थत गना सन्चवािय अधतगात उजरुी िाखा फाँट तथा अलभिेख िाखाफाँट 

रहन सक्नेछ । 

५०.  दताा अलिकारीको काि, कताव्य र अलिकारिः यस ऐनिा अधयत्र उयािेख भए देन्ख बाहेक दताा 

अलिकारीको काि, कताव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछिः 
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(क) पेि भएका उजरुी, प्रलतवाद र अधय लिखतहरु जाँच गरी रीत पगेुको भए कानून बिोन्जि िाग्ने 

दस्तरु लिइा दताा गने र दताा गना नलियाने भए कारणय जनाइा दरपीठ गने; 

(ख) यववादिा प्रिाणयको िालग पेि भएका नक्कि कागजिाइा सक्किसँग लभडाइा दठक देन्खएिा प्रिान्णयत 

गने र लिलसि सािेि रानको ेतथा सक्कििा केयह क यफयत देन्खएिा सो जनाइा सम्बन्धित पिको 

सयहछाप गराइा रानको;े 

(ग) पेि भएका लिखत साथ संिग्न हनुपुने प्रिाणय तथा अधय कागजात छ वा छ न भए ठीक छ वा 

छ न जाँच्ने; 

(घ) सलिलतको आदेििे न्झकाउनपुने प्रलतबादी, सािी वा अधय व्यन्तिलको नाििा म्याद जारी गने; 

(ङ) यववादका पििाइा तारेख वा पेिी तारेख तोक्ने; 

(च) सलिलत सिि पेि हनुपुने लनवेदन दताा गरी आदेिको िालग सलिलत सिि पेि गने; 

(छ) कानून बिोन्जि वारेस लिने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्ने लनवेदन लिइा आवयक कारवाही गने; 

(ज) सलिलतबाट भएको आदेि कायााधवयन गने गराउने; 

(झ) सलिलतिा पेि वा प्राप् त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपााइा गने िगायतका कायाहरु गने; 

(ञ) आवयकतानसुार सलिलतको तफा बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलिलतको आदेििे तािेि गनुापने म्याद तािेि गने/गराउने, तािेि भएको म्यादको तािेिी 

जाँची रीतपूवाकको नभए पनुिः जारी गने तथा अधय अदाित वा लनकायबाट प्राप् त भएको भीरकोट 

नगरपालिकािे तािेि गररददनपुने म्याद तािेि गने गराउने; 

(ठ) लनणयाय यकताब र उजरुीको लिलसि न्जम्िा लिन;े 

(ड) सलिलतिा दताा भएका यववाद तथा लनवेदन िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र िालसक 

वा वायषाक प्रलतवेदन पेि गनुापने लनकाय सिि प्रलतवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रिान्णयत गराइा 

सम्बन्धित लनकायिा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो न्जम्िा रहेका उजरुीका लिलसििा रहेका कागजातको रीतपूवाक नक्कि ददने; 

(णय) न्जयािा अदाितिा पनुरावेदन िाग्ने गरी लनणयाय भएका यववादिा पनुरावेदन म्याद जारी गरी 

तािेि गने/गराउने; 
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(त) अदाित वा अधय कुन  लनकायिा यववादको लिलसि वा कुन  कागजात पठाउनपुने भएिा 

सलिलतिाइा जानकारी गराइा लिलसि वा कागजात पठाउने तथा यफताा प्राप् त भएपलछ कानून 

बिोन्जि सरुन्ित रानको ेव्यवस्था लििाउने; 

(त) लनणयाय यकताब न्जम्िा लिन;े तथा 

(थ) पेि भएका लनवेदन िगायतका कागजातिा सलिलतबाट आदेि हनुपुने वा लनकासा लिनपुनेिा 

सलिलत सिि पेि गने । 

५१.  अलभिेख अलिकारीको काि, कताव्य र अलिकारिः यस ऐनिा अधयत्र उयािेख भए बाहेक अलभिेख 

अलिकारीको काि, कताव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछिः 

 (क) लनणयाय कायााधवयन सम्बधिीिः 

(१) लनणयाय बिोन्जि चिन चिाउनपुने, कुन  कुरा ददिाइाभराइा ददनपुने िगायतका लनणयाय कायााधवयनका 

िालग गनुापने कायाहरु गने तथा लनणयाय कायााधवयनको अलभिेख राखी कानून बिोन्जि यववरणय 

पठाउनपुने लनकायहरुिा यववरणय पठाउने; 

(२) लनणयाय कायााधवयनको क्रििा लनवेदन ददएका पिहरुको वारेस लिन,े सकार गराउने, गजु्रकेो तारेख 

थिाउने िगायतका कायाहरु गने; 

(३) सलिलतको आदेििे रोक्का भएको वा अरु कुन  अदाित वा लनकायबाट रोक्का भ  आएको जायजेथा 

अधय अडा ा अदाितिा दान्खि चिान गनुापने भए सो गने; 

(४) लनणयाय बिोन्जि लििाि गने िगायतका अधय कुन  काि गनुापने भए सो सिेत गने; तथा 

(५) िेन्खए देन्ख बाहेकको कुन  काया लनणयाय कायााधवयनको क्रििा गनुापने भएिा सलिलत सिि पेि गरी 

आदेि बिोन्जि गने । 

 (ख) अलभिेख संरिणय सम्बधिीिः 

(१) अलभिेख िाखाको रेखदेख गरी लनणयाय भएका लिलसि सरुन्ित रानको ेर कानून बिोन्जि सडाउन ुपने 

कागजहरु सडाउने; 

(२) लनणयाय भएका लिलसिहरुिा कागजात जाँच गरी दरुुस्त रहे नरहेको हेने र लिलसि कानून बिोन्जि 

गरी दरुुस्त अवस्थािा रानको;े 
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(३) कानून बिोन्जि सडाउने कागजको यववरणय तयार गरी सो यववरणय सरुन्ित रहने व्यवस्था गने; 

(४) अलभिेख िाखािा प्राप् त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख रानको ेर आवयकतानसुार यववरणय 

तयार गने; तथा 

(५) कुन  अदाित वा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि वा कुन  कागजात िाग भ  आएिा रीतपूवाक 

पठाउने र यफताा प्राप् त भएपलछ रीतपूवाक गरी सरुन्ित रानको े। 

५२.  दताा अलिकारी वा अलभिेख अलिकारीको आदेि उपरको लनवेदनिः(१) यस ऐन बिोन्जि दताा 

अलिकारी वा अलभिेख अलिकारीिे गरेको आदेि वा कारवाही उपर न्चो नबझु्ने पििे सो आदेि 

वा कारवाही भएको पाँच ददनलभत्र सलिलत सिि लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) सलिलतिे उपदफा (१) बिोन्जि पेि भएको लनवेदन उपर सनुवुाइा गरी लनवेदन पेि भएको 

बयढिा सात ददन लभत्र लनवेदन उपरको कारवायह टुङ्गग्याउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदन उपर 

आदेि वा लनणयाय गनुापूवा केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र लनणयाय वा आदेि गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

िेिलििाप सम्बधिी व्यवस्था 
५३.  लििापत्र गराउनिेः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोन्जि लििापत्र हनु सक्ने जनुसकु  उजरुीिा 

लििापत्र गराउन सक्नेछ । 

(२) यववादका पिहरूिे लििापत्रको िालग अनसूुची-९ बिोन्जिको ढाँचािा लनवेदन ददएिा 

सलिलतिे उजरुीिा लििापत्र गराउन उपयतुिल देखेिा लििापत्र गराइददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि पिहरूिे ददएको लनवेदनको व्यहोरा सलिलतिे दवु  पििाइा सनुाइा 

त्यसको पररणयाि सम्झाइा पिहरूको लििापत्र गने सम्बधििा सहिलत रहेनरहेको सोयनपुनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि सनुाउँदा पिहरूिे लििापत्र गना िञ्जुर गरेिा सलिलतिे पिहरूको 

लनवेदनिा उयािेख भएको व्यहोरा बिोन्जिको लििापत्र तीन प्रलत तयार गराउन ुपनेछ। 
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(५) उपदफा (४) बिोन्जिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइा पढीबाँची सनुाइा लििापत्र गना 

िञ्जुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा सलिलतका सदस्यहरूिे लििापत्र कागज अनसूुची-१० 

बिोन्जिको ढाँचािा प्रिान्णयत गरी एक प्रलत सलिलतिे अलभिेखको िालग लिलसििा रानकोपुनेछ तथा 

एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीिाइा ददनपुनेछ । 

५४.  िेिलििाप गराउन सक्निेः (१) सलिलतिे प्रचलित कानून बिोन्जि लििापत्र गना लियाने उजरुीिा 

पिहरूबीच िेिलििाप गराउन सक्नेछ । 

(२) पिहरूिे जनुसकु  तहिा यवचारािीन रहेको प्रचलित कानूनिे िेिलििापको िाययिबाट 

सिािान गना सयकने यववादिा यववादका पििे संयतुिल रूपिा सलिलत सिि लनवेदन ददन सक्नेछन।् 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि लनवेदन ददएकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लनरोपणय हनु उपयतुिल 

देन्खएिा सलिलतिे त्यस्तो उजरुी िेिलििापको िाययिबाट लनरोपणय गना िेन्ख पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोन्जिको आदेिपलछ िेिलििाप सम्बधिी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 

िेिलििाप गराइाददन ुपनेछ । 

(५) िेिलििाप सम्बधिी अधय व्यवस्था तोयकए बिोन्जि हनुेछ । 

५५.  उजरुी लनणयाय गनेिः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोन्जि िेिलििापको िाययिबाट उजरुीको लनरोपणय 

गना प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाययिबाट उजरुीको लनरोपणय हनु नसकेिा पिहरूिाइा 

उजरुीको पेिी तारेख तोयक कानून बिोन्जि कारवाही गरी सनुवाइा तथा लनणयाय गने प्रयक्रया बढाउन ु

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा 

(२) बिोन्जिको उजरुीिा िेिलििाप वा लििापत्र हनु नसकेिा सलिलतिे अलिकार िेत्र रहेको 

अदाितिा जाने भलन सनुाइा ददनपुनेछ । 

५६.  िेिलििाप वा लििापत्र हनु नसक्निेः यस ऐनिा अधयत्र जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन कुन  

उजरुीिा लििापत्र गराउँदा उजरुीको प्रकृलत वा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भइा 

चिेको कुन  यववाद वा सावाजलनक तथा सरकारी सम्पन्ो वा यहतिा असर पने देन्खएिा सलिलतिे 

त्यस्तो यववादिा लििापत्र गराउनेछ न । 
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  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइा अधय व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गना चाहेिा भने लििापत्र 

गराइाददनपुनेछ । 

५७.  िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेिः (१) सलिलतिे सलिलत सिि सनुवाइाको िालग पेि भएको 

उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने सम्भावना रहेको देखेिा पिहरूिाइा िेिलििापको िालग तारेख तोक्न 

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको तारेखको ददन सलिलतिे यववादका पि तथा यवपि, उपन्स्थत 

भएसम्ि पििे पत्याइा साथ  लिइआएका अधय व्यन्तिल सिेत उपन्स्थत गराइा िेिलििापको िालग 

छिफि गराइा पिहरूको बीचिा सहिलत भएिा सहिलत भए बिोन्जि लििापत्र कागज तयार गना 

िगाइा लििापत्र गराइा ददनपुनेछ । 

(३) उजरुीिा तोयकएको म्यादिा सलिलत सिि उपन्स्थत नभएको वा उपन्स्थत भएर पलन तारेख 

गजुारी यववादिा तारेखिा नरहेको पि अथवा यववादिा पि कायि नभएको भए तापलन यववादको 

पेटबोिीबाट उजरुीको पि कायि हनुे देन्खएको व्यन्तिल सिेत िेिलििापको िालग उपन्स्थत भएिा 

सलिलतिे िेिलििाप गराइा लििापत्रको कागज गराइा ददनपुनेछ । 

५८.  प्रारन्म्भक सनुवाइा पूवा िेिलििापिः (१) दताा अलिकारीिे प्रारन्म्भक सनुवाइाको िालग सलिलत सिि 

उजरुी पेि हनुपूुवा उजरुीिा िेिलििाप हनुसक्ने अवस्था देन्खएिा वा पिहरूिे सो व्यहोराको 

लनवेदन लिइा आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज तयार गरी सलिलत सिि पेि गना 

सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गदाा लििापत्रिा अन्धति सहिलत नजटेुको भए तापलन पिहरू 

िेिलििापको िालग प्रयक्रयािा जान सहित भएिा दताा अलिकारीिे पिहरूको लनवेदन लिइा उजरुीिा 

िेिलििापको िालग िेिलििापकताा सिि पठाउने आदेिको िालग सलिलत सिि पेि गना सक्नेछ। 

५९.  िेिलििापकतााको सूची तयार गनेिः (१) सलिलतिे िेिलििापको काया गराउनको िालग देहाय 

बिोन्जिको योग्यता पगेुको व्यन्तिलहरूको यववरणय खिुाइा सम्भायवत िेिलििापकतााको सूची तयार 

गनेछिः 

 (क) कन्म्तिा िाययलिक तह उन्ोणया गरेको; 
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 (ख) कुन  राजनीलतक दि प्रलत आस्था राखी राजनीलतिा सयक्रय नरहेको; तथा 

 (ग)  स्थानीय स्तरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ) िेिलििापकतााको ४८ घण्टा तालिि लिइ िेिलििापकतााको काया गदै आएको  

 (ङ) २५ बषा उिेर परुा भएको । 

(च) िाथी योग्यतािा जनु सकु  कुरा िेन्खएको भएता पलन तालिि लिइ हाि काि गरररहेकाको हकिा 

लनजिाइ लनरधतरता ददन सयकने । 

(२) िेिलििापकतााको सूची तयार गरेपलछ सलिलतिे सूची सभा सिि पेि गरी अनिुोदन 

गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि सूची अनिुोदन भएपलछ सलिलतिे सावाजलनक जानकारीको िालग 

सूचना प्रकािन गनुापनेछ तथा िेिलििापको िालग पठाउँदा प्रत्येक पििाइा सो सूची उपिब्ि 

गराउन ुपनेछ । 

६०.  िेिलििापकतााको सूची अद्यावलिक गनेिः (१) सलिलतिे दफा ५९ बिोन्जि तयार भएको सूची 

प्रत्येक वषा अद्यावलिक गनुापनेछ । 

(२) प्रत्येक वषा अद्यावलिक गरेको िेिलििापकतााको सूची सलिलतिे सभाबाट अनिुोदन गराउन ु

पनेछ। 

(३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोन्जि िेिलििापकतााको सूचीिा सूचीकृत हनु योग्यता 

पगेुको व्यन्तिलिे सलिलत सिि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बिोन्जिको ढाँचािा लनवेदन 

ददनसक्नेछ । 

६१.  िेिलििापकतााको सूचीबाट हटाउनिेः (१) सलिलतिे दफा ६० बिोन्जि िेिलििापकतााको सूची 

अद्यावलिक गदाा देहायको अवस्थाका िेिलििापकतााको नाि सूचीबाट हटाउनेछिः- 

(क) लनजको ितृ्य ुभएिा; 

(ख) लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउँ भध ने लनवेदन ददएिा; 

(ग) लनजिे न लतक पतन देन्खने फीजदारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 

(घ) लनज कुन  संस्थासँग सम्बयद रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएिा; र 
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(ङ) सलिलतिे दफा ६७ को उपदफा (२) बिोन्जि लनजिाइा सूचीबाट हटाउने लनणयाय गरेिा । 

(च) बसाइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपदफा (१) बिोन्जि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापकतााहरूको नािाविी सलिलतिे 

सावाजलनक सूचनाको िालग प्रकािन गनुापनेछ । 

६२.  िेिलििापको िालग सियावलि तोक्निेः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोन्जि िेिलििापको िालग 

िेिलििापकताा पठाउँदा बयढिा लतन ियहना सम्िको सिय तोयक पठाउनेछ । 

(२) िेिलििापको िालग पठाउँदा सािाधयतयािः वयढिा तीनजना बाट िेिलििाप गराउने गरी 

तोक्नपुनेछ।   

६३.  िेिलििापकतााको छनीटिः (१) सलिलतिे िेिलििाप गराउने कायाको िालग यववादका पिहरूिाइा 

एक जना िेिलििापकतााको छनीट गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गदाा पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापकतााको िालग सहिलत 

नभएिा सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा लतन जना िेिलििापकतााको छनीट गनुापनेछ । 

(३) पिहरूको बीचिा िेिलििापकतााको नाििा सहिलत हनु नसकेिा सलिलतिे 

िेिलििापकतााको सूचीिा रहेका िेिलििापकतााहरू िययेबाट दवु  पिबाट एक-एक जना 

िेिलििापकताा छनीट गना िगाइा तेस्रो िेिलििापकताा छनीट गररददन ुपनेछ । 

(४) उजरुीका सब  पिको सहिलतिा िेिलििापकतााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोन्जि 

िेिलििापकताा हनु अयोग्य नभएको कुन  व्यन्तिल वा संस्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया अगाडी बढाउन 

सहित भ  लिन्खत लनवेदन ददएिा सलिलतिे त्यस्तो व्यन्तिल वा संस्थािाइा िेिलििापकताा तोयकददन ु

पनेछ । 

६४.  िेिलििापकतााको पररवतानिः (१) सलिलतिे देहायको अवस्था परर पिहरूिे लनवेदन ददएको 

अवस्थािा िेिलििापकताा पररवतान गररददन ुपनेछिः- 

(क) दफा ६१ बिोन्जि िेिलििापकतााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 

(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहिलतिा िेिलििापकताा हेरफेर गना िञ्जुर भएिा; 

(ग) यववादको कुन  पििे िेिलििापकताा प्रलत अयवश्वास रहेको लिन्खत जानकारी गराएिा; 
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(घ) कुन  कारणयिे िेिलििापकताािे िेिलििापिा सहभागी भ रहन नसक्ने जनाएिा; 

(ङ) यववादको यवषयवस्तिुा िेिलििापकतााको कुन  स्वाथा रहेको िेिलििापकताािे जानकारी गराएिा 

वा कुन  स्रोतबाट सलिलत सिि जानकारी भएिा; तथा 

(च) िेिलििापकताािे िेिलििापकतााको ह लसयतिे कायागदाा दफा ६६ तथा अधय प्रचलित कानून 

बिोन्जि पािन गनुापने आचरणय पािन नगरेिा । 

  (२) िेिलििापकताा पररवतानको कारणयिे तोयकएको सियिा िेिलििापको काया सम्पन्न हनु 

नसक्ने भएिा सलिलतिे बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गना सक्नेछ । 

६५.  िेिलििापको िालग पठाउँदा गने प्रयक्रयािः (१) सलिलतिे कुन  उजरुी िेिलििापको िालग 

िेिलििापकताा सिि पठाउँदा पिहरूिाइा िेिलििापकतााको सम्पका  उपिब्ि गराइा 

िेिलििापकताा सिि उपन्स्थत हनुे तारेख तोयक देहाय बिोन्जिको कागज साथ  रान्ख िेन्ख 

पठाउन ुपनेछिः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा िखु्य िखु्य कागजातको प्रलतलिपी; 

(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपिब्ि भएसम्ि टेलिफोन नम्बर, 

इािेि, फ्याक्स तथा अधय सम्पका  यववरणय; तथा 

(ग)  िेिलििाप सम्बधिी प्रयक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र सिय । 

(२) िेिलििापकताािे सलिलत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ि 

गराउन ुपनेछ। 

(३) िेिलििापको िालग तोयकएको सिय सम्पन्न भएको सात ददन लभत्र उजरुीको पिहरू सलिलत 

सिि उपन्स्थत हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन िेिलििापकताािे तोयकएको सिय 

अगाव  उजरुी सलिलत सिि यफताा पठाउने लनणयाय गरेिा सो लनणयायको जानकारी भएको सात ददन 

लभत्र पिहरूिाइा सलिलत सिि उपन्स्थत हनुेगरी पठाउन ुपनेछ । 
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६६.  िेिलििापिा अविम्बन गनुापने प्रयक्रयािः (१) सलिलतिे पिहरूको सहिलतिा िेिलििापको िालग 

छिफि गने तथा अधय काया गने स्थानको छनीट गरी पि तथा िेिलििापकताािाइा सोको 

जानकारी उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकताािे अधय कुन  स्थानको छनीट गना बािा पनेछ न। 

(२) पिहरूिाइा उपदफा (१) बिोन्जि िेिलििापकताािे तोकेको स्थानिा तोयकएको सियिा 

उपन्स्थत हनुे दाययत्व रहनछे । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको दाययत्व पिहरूिे परुा नगरेिा िेिलििापकताािे िेिलििापको 

प्रयक्रया बधद गरी सलिलतिाइा सोको लिन्खत जानकारी गराइा उजरुीको कागजात यफताा पठाउन 

सक्नेछ । 

(४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापकताािे पिहरूबीचिा सहजकतााको भलूिका गनेछ र उतिल 

भलूिका लनवााह गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहेक देहायका व्यन्तिलहरूसँग सिेत एकि वा सािूयहक 

वाताा गना सक्नेछिः 

(क) यववादको यवषयिा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यन्तिल; तथा 

(ख) यववादको यवषयवस्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादिी । 

(५) िेिलििापकताािे पिहरूको सहिलतिा पिहरूसँग देहाय बिोन्जि वाताा गना सक्नेछिः 

(क) पिहरूसँग एकि एकाधतवाताा; तथा 

(ख) टेलिफोन वाताा, लभडीयो कधरेधस वा सच भारको अधय िाययिबाट वाताािाप। 

(६) प्रचलित कानून तथा यस ऐनको िाधयता यवपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहिलतिा 

िेिलििापकताािे िेिलििापको कायायवलि लनिाारणय गना सक्नेछ । 

६७.  िेिलििापकतााको आचरणयिः (१) िेिलििापकताािे देहाय बिोन्जिको आचरणय पािन गनुापनेछिः- 

(क) िेिलििाप सम्बधिी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुापने; 

(ख) कुन  पिप्रलत झकुाव, आग्रह, पूवााग्रह नरानको ेवा राखेको देन्खने कुन  आचरणय वा व्यवहार नगने; 

(ग) कुन  पििाइा डर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहनुे; 

(घ) यववाद कायि रहेको अवस्थािा यववादको कुन  पिसँग आलथाक कारोबारिा सँिग्न नहनु;े 
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(ङ) िेिलििाप सम्बधििा बनेको प्रचलित कानून तथा अधय स्थायपत िाधयता यवपरीत आचरणय गना 

नहनु;े 

(च) िेिलििापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सदभावपूणया र सब  पिप्रलत सिान व्यवहार कायि 

गने; 

(छ) िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यतिल गरेको यवषयवस्तकुो गोपनीयता कायि रानको;े तथा 

(ज) िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप् त भएको कुन  कागजात वा वस्त ुप्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ वा 

लनज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बन्धित पििाइा सरुन्ित यफताा गने । 

  (२) सलिलतिे कुन  िेिलििापकताािे उपदफा (१) बिोन्जिको आचरणय पािना नगरेको उजरुी 

परी वा सो यवषयिा स्वयं जानकारी प्राप् त गरी छानयवन गदाा व्यहोरा दठक देन्खए त्यस्तो 

िेिलििापकताािाइा िेिलििापकतााको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८.  लिखत तयारी र लििापत्रिः (१) िेिलििापकताािे पिहरुसँगको छिफि प चात िेिलििापको 

िालग दवु  पि सहित भएकोिा लििापत्र गराइा सहिलत भएको यवषयवस्त ुबिोन्जिको लििापत्रको 

लिखत तयार गरर सलिलत सिि पठाउन ुपनेछ । 

६९. िेिलििाप नभएको उजरुीिा गनुापने कारवाहीिः (१) िेिलििापकताािे पिहरु बीचिा िेिलििाप हनु 

नसकेिा सो व्यहोरा खिुाइा प्रलतवेदन तयार गरी यववादका सब  कागजात सयहत सलिलतिा यफताा 

पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गदाा िेिलििापकताािे पिहरुिाइा सलिलत सिि हाजीर हनु जाने 

बयढिा सात ददनको म्याद तोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०.  िेिलििाप नभएको उजरुीिा लनणयाय गनुापनेिः (१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को यवबाद िा 

सलिलतिे िेिलििापको िालग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेिलििाप हनु नसयक 

िेिलििापकतााको प्रलतवेदन सयहत प्राप् त हनु आएिा कानून बिोन्जि कारवाही गरी लनणयाय गनुापछा। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन देहाय बिोन्जिको उजरुीिा 

अलिकारिेत्र ग्रहणय गने सम्बन्धित अदाित वा लनकायिा उजरुी गना जान ु भलन सनुाइा पठाइा 

ददनपुछािः- 
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(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बिोन्जिको यववादिा; तथा 

(ख) कुन  अदाित वा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रयेषत भएको यववादिा । 

(३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बिोन्जिको यववादिा सम्बन्धित अदाित वा लनकायिा पठाउँदा 

हान्जर हनु जाने तारेख तोकी पठाउने तथा लिलसि सिेत नक्कि खडा गरी अलभिेख रान्ख सक्कि 

लिलसि सम्बन्धित अदाित वा लनकायिा पठाउन ुपनेछ । 

७१.  िेिलििाप दस्तरुिः िेिलििापिा जाने यववादको हकिा िेिलििापकताािे पिहरुिे सहिलतिा ददन 

िञ्जुर भएदेन्ख बाहेक कुन  प्रकारको दस्तरु िाग्नेछ न ।तर पिहरूको सहिलतिा िेिलििापकताािे 

पिहरुबाट बढीिा रु ५००।- लिन पाउनेछन ।  

७२.  सिदुाय स्तरिा हनु ेसािदुाययक िेिलििाप प्रविान गना किाचारी तोक्न सक्निेः (१)सलिलतिे स्थानीय 

स्तरिा िेिलििाप प्रवद्धान गनाको िालग कायापालिकािा अनरुोि गरेिा किाचारी खटाइा सिदुाय 

स्तरिा िेिलििापको प्रवद्धानात्िक कायाक्रि गना सयकनेछ । 

(२) सिदुाय स्तरिा हनु ेसािदुाययक िेिलििापको हकिा दफा ५९ (१) अनसुारको योग्यता 

तथा अनभुव नभएका िेिलििापकताावाट िेिलििाप गराउन वािा पने छ न । 

(३) सलिलतिे सिदुायस्तरिा हनुे सािदुाययक िेिलििापको कायायवलि तोके विोन्जि हनुेछ । 

पररच्छेद-९ 

लनणयाय कायााधवयन सम्बधिी व्यवस्था 
७३.  सन्चवाियको न्जम्िेवारीिः कायापालिकाको प्रत्यि लनयधत्रणय र लनदेिनिा रयह सलिलतको लनणयाय 

कायााधवयन गने गराउने सम्बधिी सम्पूणया कायाको रेखदेख गने न्जम्िेवारी वहन गनुापनेछ । 

७४.  सहयोग गनुापनेिः (१) भीरकोट नगरपालिका कायाािय तथा सो अधतगातका सब  वडा कायाािय तथा 

अधय कायााियिे यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोन्जि सलिलतिे गरेको लनणयाय बिोन्जि व्यन्तिल वा 

संस्था वा अधय कस सँग असिु गनुापने जरीवाना वा अधय रकि असिुउपर गना सहयोग गनुापनेछ । 

(२) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोन्जि सलिलतिे असूि गनापने जरीवाना, लबगो वा अधय कुन  

प्रकारको रकि असिुउपर नभइा उपदफा (१) िा उयािेख भए बिोन्जिका कायााियहरुिे कुन  

लसफाररि वा कुन  काया गररददने छ नन ्। 
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७५.  असिुउपर गनेिः (१) अलभिेख अलिकारीिे सलिलतको लनणयाय बिोन्जि कुन  पिसँग जरीवाना वा 

लबगो वा अधय कुन  प्रकारको असिु उपर गनुापने भएिा सो पििे जरीवाना लतना बझुाउन यायाएिा 

बनु्झ सदरस्याहा गरी जरीवानाको िगत किा गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि असिुउपर नभएिा िगत राखी सम्बन्धित पिको नाि नािेसी तथा 

जरीवाना रकि सिेतको यववरणय भीरकोट नगरपालिकाको कायााियका साथ  सब  वडा कायााियिा 

सिेत अलभिेखको िालग पठाउन ुपनेछ । 

(३) सम्बन्धित कायााियहरुिे उपदफा (२) बिोन्जि िेन्ख आएिा त्यस्तो पिसँग जरीवाना 

रकि असिुउपर गरी अलभिेख िाखािा सदरस्याहा गना पठाउन ुपनेछ । 

७६.  भरीभराउ गनेिः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोन्जि गरेको कुन  लनणयाय बिोन्जि कुन  पििे राखेको 

दस्तरु, वा अधय कुन  प्रकारको रकि कुन  पिबाट भराइा पाउने भएिा भराइा पाउने पििे 

भरीददनपुने पिको त्यस्तो रकि भराइा ददनपुने स्रोत खिुाइा अनसूुची-१२ बिोन्जिको ढाँचािा 

लनवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि लनवेदन ददँदा यथासम्भव नगद रहेको बैँक खाता वा कुन  सहकारी वा 

बचत संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असिुउपर गनुापने अवस्था भएिा कुन  

अचि सम्पन्ोको व्यहोरा खिुाइा लनवेदन ददनपुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको लनवेदनिा दफा ७८ बिोन्जिको यववरणय खिुाइा लनवेदन 

ददनपुनेछ। 

७७.  चिन चिाइाददनिेः (१) सलिलतिे यस ऐन बिोन्जि गरेको कुन  लनणयाय बिोन्जि कुन  सम्पन्ो वा 

अलिकार वा कुन  यवषयवस्त ुवा सेवा वा अधय कुन  यवषयको चिन पाउन ेठहरेको पििे त्यस्तो 

चिन पाउने यवषयको यववरणय खिुाइा अलभिेख अलिकारी सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा लनवेदन 

ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि लनवेदन परेिा अलभिेख अलिकारीिे लनणयाय बिोन्जिको यवषयको 

चिन चिाइा ददनपुनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदन ददँदा चिन चिाउनपुने सम्पन्ोको दफा ७८ बिोन्जिको 

यववरणय खिुाउन ुपनेछ । 

७८.  सम्पन्ोको यववरणय खिुाउन ु पनेिः भररभराउ गना वा चिनचिाइ पाउनको िालग लनवेदन ददन े

यववादको पििे लनवेदनिा सम्पन्ोको यववरणय उयािेख गदाा देहाय बिोन्जिको यववरणय खिुाउन ु

पनेछिः- 

 (क) अचि सम्पन्ोको यववरणय 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार यकयािा; 

(२) घर जग्गाको यकोा नम्बर तथा िेत्रफि;   

(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्ि वगायफट; 

(४) घर जग्गाको अवन्स्थती आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको व्यहोरा; 

(५) कच्ची वा पदक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्वालित्व रहेको व्यन्तिलको नाि थर साथ  स्वालित्व भधदा फरक व्यन्तिलको भोगचिन 

रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथ  अधय यववरणय; तथा 

(७) घरिा भएको िगापात तथा खररदलबयक्र हनु सक्ने धयूनति िूयाय । 

 (ख) चि सम्पन्ोको यववरणयिः 

(१) चिसम्पन्ो रहेको ठाउँ तथा भोग वा लनयधत्रणय रानकोकेो नाि थर; 

(२) बैँक खातािा रहेको नगद भए खातावािको साथ  बैँक तथा िाखाको नाि; 

(३) चि सम्पन्ोको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भायवत लबयक्र िूयाय; तथा 

(४) नगद बाहेकको चि सम्पन्ो भए अवस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथ  प्रत्येकको साइज र संख्या। 

७९.  सम्पन्ो रोक्का रानकोिेः (१) अलभिेख अलिकारीिे दफा ७५ वा ७६ बिोन्जि लनणयाय कायााधवयनको 

िालग लनवेदन परेपलछ देखाइएको सम्पन्ोको हकिा आवयक पने जलत जेथा रोक्का रानको ेसम्बधििा 

लनणयायको िालग कायाापालिका सिि पेि गने र कायापालिकाबाट रोक्का रानको े लनणयाय गरेपछी लनणयाय 

बिोन्जि जेथा रोक्का रानकोको िालग सो जेथा दताा रहेको कायाािय वा रन्जषे्ट्रिन गने कायााियिा 

िेन्ख पठाउन ुपनेछ । 
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(२) बािी, ब्याज, बहाि िगायतको सम्पन्ोको हकिा लनवेदन परेको बयढिा दइुा ददन लभत्र सम्पन्ो 

तायदात गना िगाइा तायदात गदााको सियिा न  आवयक पने जलत सम्पन्ो वा सोबाट प्राप् त हनु े

बािी, बहाि, ब्याज, िनुाफा आदद आय लनयधत्रणय गनुा वा रोक्का रानकोपुछा र त्यसको भपााइा 

सम्बन्धित पििाइा ददनपुछा । 

(३) दफा ७८ को देहाय (ख) बिोन्जिको सम्पन्ोको हकिा भररभराउको िालग आवयक पने जलत 

सम्पन्ो रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवयकता अनसुार िेखा िाखा वा सम्बन्धित बैँक वा 

सम्बन्धित लनकायिा तरुुधत िेन्ख पठाउन ुपनेछ । 

(४) सम्पलत रोक्का सम्वन्धि आदेि अनसूुची १४ बिोन्जि हनुेछ । 

८०.  सम्पन्ो लििाि गदाा अपनाउनपुने कायायवलििः (१) कायापालिकािे यस ऐन बिोन्जि भरीभराउ 

गनुापने लबगो वा कोटा फी वा त्यस्त  कुन  रकि असिुउपर गना दफा ७८ को देहाय (क) बिोन्जि 

सम्पन्ोको यववरणय खिुाइा दखाास्त परेिा त्यस्तो रकि भरीददनपुने व्यन्तिलिाइा बझुाउनपुने रकि 

बझुाउन सात ददनको म्याद ददइा सूचना जारी गनुापछा । 

(२) उपदफा (२) बिोन्जिको म्यादिा रकि बझुाउन नयायाएिा त्यस्तो भरीददनपुने व्यन्तिलको 

भरीपाउने व्यन्तिलिे देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बिोन्जिको सम्पन्ो तायदात गरी 

यायाउनपुछा। 

(३) दण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुन  अदाित वा लनकाय वा भीरकोट नगरपालिका वा 

सलिलतको लनणयायिे असिु उपर गनुापने कुन  रकिको हकिा त्यस्तो असिुउपर हनुपुने व्यन्तिलिे 

बझुाउन नयायाएिा लनजको जनुसकु  अचि सम्पन्ो फेिा परेिा तायदात गरी रोक्का रानकोपुछा । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन जेथा जिानत वा कुन  प्रकारको नगद 

िरीट दान्खि गरेको हकिा सो सम्पन्ोबाट खाम्ने जलत रकिको िालग उपदफा (३) बिोन्जि 

गरररहन ुपदैन । 

(५) उपदफा (४) बिोन्जि िोि कायि भएपलछ उतिल अचि सम्पन्ोको लििािको सूचना 

सम्बन्धित पििाइा ददइा सवासािारणयको जानकारीको िालग लििाि हनुे लिलत र सम्पन्ोको यववरणय 

सयहतको सावाजलनक सूचना भीरकोट नगरपालिका, न्जयािा प्रिासन कायाािय, न्जयािा अदाित, 



 

35 
 

न्जयािा सिधवय सलिलतको कायाािय तथा कोष तथा िेखा लनयधत्रकको कायााियिा टाँस्न 

िगाउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोन्जिको सूचनािा तोयकएको ददनिा उतिल सूचनािा तोयकएको सम्पन्ो 

पच भयकते िोिबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोन्जि लििाि गनुापनेछ । 

(७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि न्जयािा अदाित, न्जयािा प्रिासन कायाािय वा स्थानीय 

प्रिासन कायाािय, स्थानीय प्रहरी कायाािय तथा भीरकोट नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अधय 

सरकारी कायााियका प्रलतलनलििाइा रोहवरिा रानकोपुनेछ । 

(८) उपदफा (६) बिोन्जि गदाा उतिल सम्पन्ो कस िे पलन लििाि सकार नगरेिा सोयह 

प्रयक्रयाबाट पनुिः दोस्रोपटक लििाि गनुापनेछ तथा दोस्रोपटक गदाा पलन कस िे लििाि सकार 

नगरेिा भराइापाउने पि लनवेदकिाइा न  उतिल सम्पन्ो पच भयकते िोििा सकार गना िगाउन ुपनेछ। 

(९) उपदफा (८) बिोन्जि गदाा लनवेदकिे सम्पन्ो सकार गना नचाहेिा पलछ अको जेथा खयुान 

आएका बखत कानून बिोन्जि गनेगरी लनजको लनवेदन तािेिीिा राखी लििाििा चढाइाएको सम्पन्ो 

फुकुवा गरीददनपुछा ।  

(१०) यस दफािा अधयत्र जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन भीरकोट नगरपालिकाको कुन  

रकि असिु उपर गने क्रििा लििाि गदाा कस िे सकार नगरेिा जलतिा सकार हधुछ त्यलतिा न  

सो सम्पन्ो लििाि गरी प्राप् त रकि सदरस्याहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोन्जि अधय 

सम्पन्ो वा प्रयक्रयाबाट असिुउपर गनुापनेछ । 

८१.  तायदात गने प्रयक्रयािः (१)अलभिेख अलिकारीिे दफा ७९ बिोन्जि सम्पन्ो तायदात गनुापदाा 

कन्म्तिा वडा सन्चव स्तरको किाचारी खटाइा त्यस्तो अचि सम्पन्ोको चिनचयातीको िूयाय स्पष्ट 

खयुाने गरी तायदात गना िगाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि तायदात गने किाचारीिे तायदात गनुापने सम्पन्ोको चिनचयातीको 

िूयाय कायि गने प्रयोजनिे पच भयकते िोि कायि गरी िचुयुाका खडा गरी अलभिेख अलिकारी सिि 

प्रलतवेदन सयहत पेि गनुापनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोन्जि पच भयकते िोि कायि गदाा देहाय बिोन्जिक कुरािाइा आिार लिइा 

कायि गनुापनेछिः 

(क) लनवेदकिे लनवेदनिा खिुाएको िूयाय; 

(ख) लनणयायिा उयािेख भएको भए सो िूयाय; 

(ग) पििे जिानत वा कुन  अधय प्रयोजनको िालग कायापालिका सिि लनवेदन ददँदा खिुाएको िूयाय; 

(घ) तायदात गदाा भ  आएको स्थानीय िूयायाँकन अनसुारको िूयाय; 

(ङ) िािपोत कायााियिे कायि गरेको धयूनति िूयाय; 

(च) अधय कुन  प्रयोजनिे कुन  सरकारी लनकायिे कुन  िूयाय कायि गरेको भए सो िूयाय; 

(छ) पच भयकते िोि कायि गनुाभधदा तत्काि अगाव  कुन  खररदलबयक्र भएको भए सो िूयाय । 

 स्पयष्टकरणयिः “पच भयकते िोि” भध नािे अचि सम्पन्ो लबयक्र गनुापदाा लबयक्रहनुे धयनुति िूयायिाइा 

सम्झन ुपदाछ । 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि गदाा देहाय बिोन्जिको कुरािाइा सिेत ययानिा रानकोपुनेछिः 

(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग  जोलडएको छ वा छ न; तथा 

(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको वतािान अवस्था सम्बधििा प्रायवलिक ियुायाँकन 

प्रलतवेदन। 

८२.  खाम्नजेलत िात्र लििाि गनुापनेिः (१) कायापालिकािे दफा ८० बिोन्जि लििाि गदाा असिु गनुापने 

बाँयक खाम्ने जलत सम्पन्ो िात्र लििाि गनुापनेछ । 

(२) सम्पन्ो लििाि गदाा सकार भएको रकि असिुउपर गनुापने भधदा बयढ भएिा सो बयढ 

भएको जलत रकि सम्पन्ोवाि पििाइा यफताा गरीददनपुछा । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि रकि यफताा पाउने पि लििाि गदााको बखत उपन्स्थत नभएको भए 

रकि यफताा लिन आउनभुनी लनजको नाििा सात ददनको सूचना जारी गरी न्झकाइा रकि यफताा 

गनुापछा । 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि गदाा सम्बन्धित पि रकि यफताालिन नआएिा उतिल रकि 

सन्च भतकोषिा दान्खि गरी आम्दानीबाँलि सदरस्याहा गनुापछा । 
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(५) अलभिेख अलिकारीिे दफा ८० बिोन्जि लििाि गरेको सम्पन्ो सकार गने पिको नाििा 

सम्पन्ो दताा नािसारीको िालग सम्बन्धित कायाािय वा लनकायिा पत्राचार गरी लनजिाइा सम्पन्ोको 

चिनपूजी उपिब्ि गराइा आवयक परे सो सम्पन्ोको चिन चिाइाददनपुछा । 

(६) यस ऐनिा अधयत्र जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन दफा ८० बिोन्जिको लििाि प्रयक्रया 

अगाडी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन यायाए पलन सो रकि नबनु्झ सम्पन्ो लििाि 

गनुापनेछ। 

८३.  लििाि उपरको उजरुीिः यस ऐन बिोन्जि भएको लििािको प्रयक्रयािा न्चो नबझु्न े पििे जनु 

प्रयक्रया उपर न्चो नबझेुको हो सो भएको पधर ददन लभत्र सलिलत सिि उजरुी पेि गरी भएको 

आदेि बिोन्जि गनुापनेछ । 

८४. लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा िागेको खचािः यस ऐन बिोन्जि लबगो भराउँदा वा चिनचिाउँदा 

िागेको खचा लबगो भरीददनपुने वा चिनददनपुने सम्बन्धित पििे व्यहोनुा पनेछ। 

८५. यथान्स्थलतिा रानकोिेः कायापालिकािे यस ऐन बिोन्जि चिनचिाइा िाग्न वा लबगो भराइापाउन कुन  

सम्पन्ो देखाइा लनवेदन परेपलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको िालग उतिल 

सम्पन्ो हकहस्ताधतरणय गना, भत्काउन, लबगाना तथा कुन  प्रकारको लनिााणय काया गरी उतिल 

सम्पन्ोको स्वरुप पररवतान गना नपाउने गरी रोक्का रानको सम्बन्धित पिको नाििा आदेि जारी गरी 

उतिल सम्पन्ो यथान्स्थलतिा रानकोपुनेछ । 

८६.  लनवेदनबाट कारवाही गनेिः (१) अलभिेख अलिकारीिे कुन  पििे दफा ८५ बिोन्जि भएको आदेि 

यवपररत कुन  सम्पन्ोको हक हस्ताधतरणय वा स्वरुप पररवतान आदद गरेको लनवेदन परेिा उतिल 

लनवेदन दताा गरी त्यस्तो गने पिको नाििा लतन ददनको म्याद जारी गरी लनजिाइा हान्जर गराइा सो 

लनवेदन सलिलत सिि पेि गनुापनेछ । 

(२) सलिलतिे उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदन पेि हनु आएिा पििाइा नयाँ उजरुी दताा गना 

निगाइा उतिल लनवेदनबाट न  आवयक कारवाही गरी लनणयाय गनुापनेछ । 
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(३) उपदफा (२) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदनको 

व्यहोराबाट लनवेदन सलिलतको िेत्रालिकार लभत्र नपने यवषयिा परेको देन्खएिा सलिलतिे उतिल 

यवषयिा िेत्रालिकार ग्रहणय गने अदाित वा लनकाय सिि जान सनुाइाददनपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन े सूचनािः (१) अलभिेख अलिकारीिे सलिलतको लनणयाय बिोन्जि चिन चिाइा पाउन 

लनवेदन परेिा चिन चिाउने लिलत खिुाइा फिानो लिलतिा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन 

किाचारी खयटइा आउने हुँदा सो लिलत अगाव  घर जग्गा खालि गरीददन ुभलन चिन ददनपुने पिको 

नाििा सूचना जारी गनुापनेछ । 

(२) चिनददनपुने सम्पन्ो उजरुीको पिबाहेक अधय कस को भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख 

अलिकारीिे सोयह पिको नाििा उपदफा (१) बिोन्जिको सूचना जारी गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि तोयकएको लिलतिा खयटइा जाँदा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बन्धित 

किाचारीिे चिन चिाइा ददएको िचुयुाका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइा 

चिन चिाइा चिन चिाएको िचुयुाका खडा गरी प्रलतवेदन साथ अलभिेख िाखािा पेि गनुापनेछ ।  

पररच्छेद-१० 
यवयवि 

८८. नक्कि लनवेदनिः (१) सलिलत सिि दताा रहेको उजरुीको कुन  सरोकारवािा पििे यववादको 

लिलसििा रहेको कुन  कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनवेदन ददएिा सलिलतिे उतिल पििाइा सो 

कागजको नक्कि उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदन ददँदा सम्बन्धित पििे उजरुी िाखािा रहेको लिलसिको 

नक्कि लिनपुदाा दताा अलिकारी तथा अलभिेख िाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनपुने भएिा 

अलभिेख अलिकारी सिि लनवेदन पेि गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदन ददनको एघार बजे अगाव  पेि भएिा सम्बन्धित किाचारीिे 

सोयह ददन र सो भधदा पछी पेि भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह ददन नभए सोको भोलिपयाट नक्कि 

उपिब्ि गराउनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बिोन्जि लनवेदन ददँदा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनवेदन 

ददनपुनेछ । 

(५) यववादको कुन  पििे उपदफा (१) बिोन्जिको लनवेदन ददँदा नक्किको सिािा कागजपत्रको 

फोटो न्खच्ने अनिुलत िागेिा सो ददनपुनेछ । 

(६) नक्कि लनवेदन ददँदा अनसूुची-१५ बिोन्जिको ढाँचािा ददनपुनेछ । 

८९. नक्कि दस्तरुिः (१) सम्बन्धित प्रिासकिे दफा ८८ बिोन्जि नक्कि वा फोटो न्खच्नको िालग लनवेदन 

ददने पिसँग देहाय बिोन्जिको दस्तरु लिइा नक्कि उपिब्ि गराउन ुपनेछिः 

(क) नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।–रुप याँको दरिे; 

(ख) सलिलतको लनणयाय कागजको हकिा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको रू ५।–रुप याँको दरिे; तथा 

(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइा फोटो न्खच्न चाहेिा प्रलत पानाको रू ५।–  रुप याँको दरिे । 

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोन्जि नक्कि दस्तरु 

निाग्ने पििाइा यस दफा बिोन्जिको दस्तरु िाग्नछे न । 

(३) यस दफा बिोन्जि नक्कि उतार गरी ि जाने पििे नक्कि उतार गदाा िागेको खचाको 

व्यवस्था आफ  गनुापनेछ । 

९०.  दस्तरु उयािेख गनेिः (१)नक्कि प्रिान्णयत गने सम्बन्धित प्रिासकिे नक्कि प्रिान्णयत गदाा नक्कि 

ि जाने पिको नाि थर तथा उजरुीिा ह लसयतका साथ  नक्कि उतार गरेवापत दान्खि गरेको दस्तरु 

र नक्कि पाना सिेत उयािेख गरी नक्कि ददएको व्यहोरा जनाइा नक्कि प्रिान्णयत गनुापनेछ। 

९१.  दस्तरु चतुिला नभइा नक्कि नददइनिेः सम्बन्धित प्रिासकिे यस ऐन बिोन्जि नक्कि िाग्ने पििे 

नक्कि उतार गदाा दफा ८९ बिोन्जि िाग्ने दस्तरु दान्खि नगदाा सम्ि नक्कि ददनेछ न र सो 

नक्किको आलिकाररकता प्रिान्णयत गना पाउनेछ न ।  

९२.  प्रचलित कानून बिोन्जि हनुिेः यस ऐनिा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापलन उजरुीसँग सम्बन्धित 

प्रचलित कानूनिा कुन  कुरा िेन्खएको भए सोिा िेन्खए जलतको हकिा सोयह बिोन्जि हनुेछ । 

९३.  लनयि बनाउन ेअलिकारिः सलिलतिे यस ऐनको प्रभावकारी कायााधवयनको िालग आवयक लनयि 

बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

उजरुीको ढाचँा 
धयाययक सलिलत सिि पेि गरेको 

लनवेदन-पत्र 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका, वडा नं. ......... ............... वस्न े
................................................................................................. को छोरा/छोरी/श्रीिलत 

वषा .................. को ..........................................................................लनवेदक (प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका, वडा नं. ......... ............... वस्न े वषा .................. को 
..................................................................................यवपिी (दोस्रो पि) 

यवषयिः सम्वधि यवच्छेद 

ि लनम्न वुदँाहरुिा िेन्खए विोन्जि लनवेदन गदाछु : 

१. ि लनवेदक र यस यववादको दोस्रो पियवच संवत २०६९ साििा सािान्जक परम्परा अनसुार 
यववाह गररएको हो । यववाह भएपिात २ वषासम्ि अथाात २०७१ सािसम्ि हािीयवच सिुिरु दाम्पत्य 
जीवन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत जायजधि भएको छ । एक 
आपसिा िोग्ने स्वास्नीयवचको सहिलत र सहकायािा छोरा जधिेपछी क्रिििः सिस्या देन्खँद  जान 
थायायो। २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी उनी घर आइनन ् । पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि लिन गए ँ। तर लनजिे लतिीसँग िेरो जीवन चयान सक्द न, ि 
घर जान सन्तिलन, लतिी जे गनुापछा गर भलन ठाडो जवाफ ददन थालिन । के कारणयिे यस्तो हनु गयो 
भलन सोयदा अव लतम्रो र िेरो सम्वधि छ न आफुखसुी गर र  ििास सम्पका  नगर,गरेिा राम्रो हुँद न भलन 
िाक िम्की र त्रास िसेत ददइन । िािो सियसम्ि िन फकेिा र घर आउलिन भलन पखी वसेँ तर 
आसनन। कररव ३ वषापछी अथाात २०७४ साि भाद्र ियहनािा पनुिः लिन गए ँतर यवपिी िसँग वोयाद  
नवोिी घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठास िारीररक आक्रिणय गने सम्िको काया गरी ििास तथानाि 
गालि गिीच गरे । िनु्कििे ज्यान जोगास लनराि भएर घर फयका ए ँर अव दोस्रो पिश्रीिती िसँग 
पनुिः फयका  आउने र दाम्पत्य जीवन सिुिरु हनुे सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक यववाद लनरुपणयका िालग 
यो लनवेदन ददन आएको छु ।  

२. यस सलिलतबाट दोस्रो पि न्झकास जे जो वझु्नपुछा वझुी यववाद लनरुपणय गरासपाउँ ।  

३. यस नगरपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय धयाययक कायायवलिको दफा ....विोन्जि लनवेदन दस्तरु 
रु ......, दोस्रो पि १ जनािास म्याद सूचना दस्तरु रु ........., पाना २ को लनवेदनको प्रलतलिपी दस्तरु 
रु ............. सिेत गरी जम्िा रु ......यस  लनवेदनसाथ दान्खि गरेको छु ।  
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४. यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) अनसुार यस  सलिलतको 
अलिकारिेत्रलभत्र पदाछ ।  

५. यो लनवेदन हदम्यादलभत्र  छ र ि लनवेदकिास यस यवषयिा लनवेदन ददने हकद या प्राप्त छ ।  

६. यस यवषयिा अधयत्र कहीीँ कत  कुन  लनकायिा कुन  प्रकारको लनवेदन ददएको छ न ।  

७. यसिा दोस्रो पिको िाइती तफा का र िेरो घर तफा का पररवारका सदस्यहरु न्झकास थप व्यहोरा 
वझु्न सयकनेछ ।  
८. यसिा िेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून विोन्जि संजाय भोग्न तयार 
छु।  

लनवेदक 

नाििः .............................  

इलत संवत ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।
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अनसूुची-२ 

(दफा ९को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित) 

उजरुी दताा गरेको लनस्साको ढाचँा 
श्री .................... 
........................ । 

 

यवषय:  उजरुी दतााको लनस्सापत्र सम्बधििा । 

 

.................... बस्ने तपाइ ........................ िे .................... बस्न े ....................... यवरुद्धिा 

....................................... भनी उजरुी दताा गना यायाएकोिा आजको लिलतिा दताा गरी दताा नं. 

................ कायि भएकोिे यो लनस्सा जारी गररददएको छ ।  

 

अलिकृत किाचारी 
दस्तखत:  ........ 
लिलत:  ...........
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अनसूुची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

ताररख भपााइा 
धयाययक सलिलत  

 भीरकोट नगरपालिकािा खडा गररएको तारेख भरपास 

 

वादी           प्रलतवादी 
.................             ...................  

िदु्दा  .................... 
लिलत ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही ददन ........... बजे यस 
धयाययक सलिलत/कायााियिा उपन्स्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 
 

वादी ................         प्रलतवादी ................ 
 

इलत संवत ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।
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अनसूुची-४ 

(दफा ९को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित) 

ताररख पचाा 
धयाययक सलिलत 

भीरकोट नगरपालिका 
बाट जारी भएको तारेखको पचाा 

 

वादी        प्रलतवादी 
...............       ................. 

िदु्दािः ...................... 
 

लिलत ............... िा .................... काि गना ........ बजे हान्जर हनु आउनहुोिा ।  

 

फाँटवािाको दस्तखत  

लिलत .................
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अनसूुची-५ 

(दफा १५को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित) 

प्रलतवादको ढाचँा 
लिन्खत जवाफको निूना 

धयाययक सलिलत सिि पेि गरेको 
लिन्खत जवाफ 

प्रथि पि 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका वडा नं........................... वस्न े  
..................को....................... (नाता सम्बधि उयािेख गने) वषा ............. 
को.....................................................................लिन्खत जवाफ प्रस्ततुकताा 

दोस्रो पि 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका, वडा नं. ............... वस्न े
...................................................................को छोरा वषा ......... को 
....................................................................................................यवपिी (लनवेदक) 

यवषय सम्वधि यवच्छेद । 

ि लनम्न वुदँाहरुिा िेन्खए विोन्जि लनवेदन गदाछु : 
१. ि लिन्खत जवाफ प्रस्ततुकताा र यवपिी लनवेदकयवच संवत २०६९ साििा सािान्जक परम्परा 
अनसुार यववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत जायजधि 
भएको दठक हो । २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्ि लिन आएको तर ि घर नगएको,ि िे यवपिी लनवेदकिास 
दाम्पत्य जीवन चयान नसक्ने भनेको र िेरा दासभासिे िारीररक आक्रिणय गने सम्िको काया गरेकोभलन 
कपोिकन्यापत झठुा र हुँद  नभएका लनरािार व्यहोरा उयािेख गरी यववाद गरेको कुरा उयािेख गना 
चाहाधछु।  

२. ििास यवपिी लनवेदक सिेत लििी गालि गिीच, डर, िाक, िम्की देखास हातपात गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी ि िाइतीिा आस वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारणय ििाथी यवलभन्न 
यकलसिका आरोप िगास अपिान गने, गािी गिीच गने िगायतका कािहरु हुँद गए । पररवारका अधय 
सदस्यहरुिे ि िाथी घृणया गने, वोिचाि नगने जस्ता काया गरेपलन यवपिीबाट केही सिय ििास न  
सिथान र सहयोग गदै आएका लथए तर पछी यवपिी लनवेदक सिेत उलनहरुसँग  लििे र ििास 
जवरजस्त गरबाट लनकायाने कायािा सहभागी भए  । के कुन कारणयिे वा िेरो के गयातीिे यसो गरेका 
हनु भलन वझु्दा वेिावेिा दाइजो नयायाएको भलन िाइती पिसिेतको  आिोचना गने गरेका लथए । 
सायद उलनहरुिास दाइजोक  िोभका कारणय ििास घरबाट लनकािीददएका हनुपुदाछ । ि िे कुन  गयाती 
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नगरेको र यवपिी िोग्नेसँग पूवावत िाया, सद्भाव र सम्िान यथावत रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वधि 
यथावत कायि गरीपाउँ।  

३. घरबाट जवरजस्त लनकािेपछी ४ ियहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर िाइती आएको झण्ड  
३ वषासम्ि वेखवर, सम्पका यवयहन वसी अयहिे एक्कासी सम्वधि यवच्छेदको िाग गरी लनवेदन ददन ुआफैँ िा 
आियाजनक िागेको छ, सत्य तथ्य वनु्झ कानून विोन्जि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीय धयाययक कायायविीको दफा ....विोन्जि लिन्खत 
जवाफ वापत दस्तरु रु ......यस  लनवेदनसाथ दान्खि गरेको छु ।  

५. यो लिन्खत जवाफ म्यादलभत्र  लिस ि आफैं  उपन्स्थत भएको छु ।  

६. यस यवषयिा अधयत्र कहीीँ कत  कुन  लनकायिा कुन  प्रकारको लनवेदन ददएको छ न ।  

७. यसिा िेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून विोन्जि संजाय भोग्न तयार छु 
।  

लनवेदक 

नाििः ................................... 
इलत संवत ................. साि ..................... ियहना .............. गते....................रोज िभुि ्।
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अनसूुची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित) 

धयाययक सलिलतबाट जारी भएको 
म्यादसूचना 

.............................................................वस्न े .....................................................को नाउँिा 
भीरकोट नगरपालिका कायाांियबाट जारी भएको १५ (पधर) ददने सूचना 
 

...............................................वस्ने ....................................................................िे 
तपाईंको यवरुद्ध ...................................यववाद परेको भलन लनवेदन दताा गरेको हुँदा सो को प्रलतलिपी 
यस  साथ पठासएको छ । अतिः तपासिे यो म्याद वझेुको वा ररत पूवाक तािेि भएको लिलतिे 
१५(पधर) ददन लभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहत आफैं  वा कानून विोन्जिको वारेि िाफा त यस कायााियिा 
हान्जर हनु आउनहुोिा । अधयथा कानून विोन्जि हनुे व्यहोरा जानकारी गरासधछ ।  

 

इलत सम्बत..................साि......................ियहना.....................गते रोज............िभुि.्........ ।
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अनसूुची-७ 

(दफा ४२को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित) 

लनणयायको ढाचँा 
भीरकोट नगरपालिका धयाययक सलिलत 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

लनणयाय 

संवत ............... सािको लनवेदन नं........ 
यवषयिः विेसीबाट पानी झारेको । 

 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्न े
..................................................................................प्रथि पि 

यवरुद्ध 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्न े
..................................................................................दोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ विोन्जि लनवेदन दताा भस सोही ऐनको दफा 
४६ विोन्जि गठन भएको धयाययक सलिलत सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संन्िप् त तथ्य र लनणयाय 
यस प्रकार छिः  

(१) भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गािा पन्िि तफा का यक.नं..........का संलियार यवपिी 
...................िे घर वनाउँदा आफ्नो घरजग्गािा लसिानासम्ि आस जोलड वनाएको तर छत तथा 
विेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी वनाएको हुँदा सो विेसी वधद गराइपाउँ भध न े
लनवेदकको लनवेदन व्यहोरा ।  

(२) भीरकोट नगरपालिकाबाट प्रचलित भवन लनिााणय सम्वधिी िापदण्ड विोन्जि इजाजत प्राप्त गरी 
भवनको नक्सा सिेत स्वीकृत गरास सो नक्सा विोन्जि भवन लनिााणय गरेको हुँ । यवपिी लनवेदकिे भने 
विोन्जि आफ्नो घरको छत तथा विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने नगरेको आफ्न  
घरजग्गािा झाने गरेको हुँदा झठुा लनवेदन खारेज गररपाउँ भध न ेप्रत्यथीको लिन्खत जवाफ ।  

(३) भीरकोट नगरपालिकाबाट स्थिगत लनररिणय तथा सवेंिणय गना गएका प्रायवलिक टोलििे स्थिगत 
लनररिणय गरी लिलत.........िा पेि गरेको स्केच सयहतको प्रलतवेदनबाट प्रत्यथीको घरतफा बाट छत तथा 
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विेसीको पानी खस्दा लनवेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको देन्खधछ भध ने व्यहोरा उयािेन्खत भएको 
।  

(४) यववादका दवु  पििास िेिलििाप गराउने प्रयोजनका िालग भीरकोट नगरपालिका वडा 
नं........,................. िा रहेको िेिलििाप केधद्रिा पठाउँदा िेिलििाप हनु नसकी फयका  आएको ।  

लनणयाय 

दवु  पििास सनुवुासको िालग आज पेिी तोयकएकोिा यववादका सम्वन्धित पिहरु स्वयिं तथा 
लनजहरुबाट लनयतुिल गरेका कानून व्यवसायीहरु सिेतको भनास सनुी पनुिः लििापत्र गनुाहोस भलन 
सम्झाउँदा वझुाउँदा पलन लििापत्र गना िञ्जुर नगनुा भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिाणय कागजहरुको सिेत 
िूयायाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) विोन्जिलनणयाय ददनपुने हनु आस 
लनणयायतफा  यवचार गदाा लनवेदकको यक. नं....को पन्िितफा  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलडएर 
रहेकोिा यववाद देन्खएन । लनवेदकको भनास अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा 
विेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपि  जाँचवझु गरी प्रायवलिक प्रलतवेदन पेि गना 
कायााियबाट खयट गएका प्रायवलिक किाचारीिे लिलत.............िा पेि गरेको स्केच सयहतको प्रायवलिक 
प्रलतवेदन सिेतबाट लनवेदकको िाग दावी विोन्जि आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा 
विेसीबाट पानी झने गरेको भध ने पयुष्ट हनुे देन्खधछ । प्रत्यथीिे यस कायााियबाट पाररत गरेको 
नक्सािा सिेत छत तथा विेसीको पानी आफ्न  घरजग्गािा झाने भलन देखासएको र लनवेदकको घर 
कम्पाउण्डलभत्र पानी झाना पाउनपुछा भलन प्रत्यथीिे दावी यवरोि गना सिेत नसकेको र प्रचलित कानून र 
प्रचिनबाट सिेत अकााको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छत तथा विेसीको पानी झाना पाउन ेनदेन्खएको 
हुँदा लनवेदकको िाग विोन्जि प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा विेसीबाट आफ्न  घर जग्गािा पानी झाने 
प्रवधि गनुापने देन्खधछ । लनवेदकको घर कम्पाउण्डिा पानी झाना नपाउने ठहछा  । सो ठहनाािे 
तपन्िि बिोन्जि गनुा ।  

 
तपन्िि 

१. सरोकारवािािे नक्कि िाग गना आएिा लनयिानसुार दस्तरु लिस नक्कि ददन ु।  

२. यो लनणयायिा न्चो नवझेु ३५ ददनलभत्र ..............न्जयािा अदाितिा पनुरावेदन गना जान ुभलन 
 प्रत्यथीिास सनुासददन ु।  

३. म्यादलभत्र पनुरावेदन नपरेिा कानून विोन्जि लनणयाय कायााधवयन गनुा/गराउन ु।  

इलत संवत ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।
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अनसूुची-८ 

(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित) 

अधतररि संरिणयात्िक आदेिको निूना 
 

........................................................... धयाययक सलिलत 

संयोजक 
श्री.................................................................
........................ 

सदस्य 
श्री.................................................................
.......................... 

सदस्य 
श्री.................................................................
.......................... 

आदेि 

संवत ............................ सािको लनवेदन नं........ 

यवषयिः  यपलडतिास उपचार गराउन ेसम्वधििा । 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका वडा नं............ 
...............................वस्ने 
...................................................................

...............प्रथि पि 

यवरुद्ध 

स्याङ्गजा न्जयािा भीरकोट नगरपालिका वडा नं............ 
...............................वस्ने 
...................................................................

...............दोस्रो पि 

यसिा लनवेदकको िाग विोन्जि ..........................न्जयािा वडा 
नं................................ वस्न े ...............को नालत 
..........................को छोरा/छोरी वषा ................ को 
................िे आफुिास असायय रोग िालग लनयलित रुपिा हप्ताको २ पटक िगृीिा 
डायिोलसस गना न्चयकत्सकिे न्िफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषा .................. को 
...........................िे लनयलित रुपिा डायिोलसस गना अटेर गरेको, घरर घरर 
रुपैँया नभएको वहाना गने गरेको, कयहिे कयहिे कायााियको कािको व्यस्ततािे फुसाद नलििेको आदद 
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कारणय जनास आफुिे लनयलित प्राप्त गनुापने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गना नसकेको हुँदा आफ्नो जीवन झनझन 
खतरायतुिल वधद  गएको भलन अस्पतािको न्चयकत्सकको पजुाा र न्िफाररस सयहत पेि हनु आएको लनवेदन 
उपर प्रारन्म्भक रुपिा जाँचवझु गदाा व्यहोरा िनालसव देन्खएको हुँदा हाििास लनवेदकको िालग 
न्चयकत्सकिे न्िफाररस गरे विोन्जि हरेक हप्ता २ पटक डायिोलसस गनुा गराउन ु तथा लनजको 
स्वाथ्यिाभका िालग आवयक अधय प्रवधि सिेत लििाउन ुभलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 
को दफा ४९(८) विोन्जि यवपिी ........................को नाििा यो अधतररि 
संरिणयात्िक आदेि जारी गररददएका छौं । यो आदेि लिलसि सािेि राखी यवपिीिास िेखी  
पठासददन ु। यो आदेि अनसुार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि रानको ुर लनयिानसुार 
पेि गनुा ।  

सलत संवत ................... साि ..........ियहना....गते रोज..िभुि ् ।
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अनसूुची-९ 

(दफा ५३को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित) 

लििापत्रको िालग लनवेदनको ढाचँा 
भीरकोट नगरपालिका धयाययक सलिलत सिि पेि गरेको लििापत्रको संयतुिल लनवेदनपत्र 

स्याङ्गजा न्जयािा. भीरकोट नगरपालिका, वडा नं. ......... ............... वस्न े
.................................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीिलत  

वषा .................. को ...............................................................................लनवेदक (प्रथि 
पि) 
यवरुद्ध 

स्याङ्गजा न्जयािा. भीरकोट नगरपालिका, वडा नं. ......... ............... वस्न ेवषा .................. को 
............................................लिन्खत जवाफकताा (दोस्रो पि) 

यवषयिः सम्वधि यवच्छेद । 

हािी लनवेदक  लनम्न लिन्खत लनवेदन गदाछीिः 
१. हालि यवच संवत २०६९ साििा सािान्जक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ 
वषासम्ि  सिुिरु दाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत 
जायजधि भएको,   सोयह वषा २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर 
आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, लिन गएको तर उयाट  कुटयपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन 
परेको ।  

२. आफुिास दाइजो नयायाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट लनकािा 
गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गस वसेको होइन अझपलन िोग्नपे्रलत आफ्नो यथावत िाया, सद्भाव र 
सम्िान रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वधि यथावत कायि गरासपाउँ भध न े प्रत्यथीको लिन्खत जवाफ 
रहेको।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केही वषा िोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सधतानको जायजधि 
सिेत भ सकेको छ । घरिा सािाधय घरायसी यवषयिे िनिटुाव भस िोग्ने स्वास्नी अिग अिग 
वसेकोिा ..................... नगरपालिकाको धयाययक सलिलत िाफा त वडा नं. ................. अधतगातको 
............................ िेिलििाप केधद्रिा िेिलििापकताा .................को पहििा एक आपसिा 
छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की यवगतिा जे जस्ता यवषयिा असिझदारी तथा वेिेि 
भएको भएतापनी हािीयवच एक अकााप्रलत यवश्वास, सदभाव र प्रिे कायि  रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको 
सम्वधि यवच्छेद गरी पाउँ भध ने लनवेदन दावी छोलड पनुिः सिुिरु सम्वधिका साथ दाम्पत्य जीवनिास 
व्यवन्स्थत ढंगिे अगालड वढाउने छौं । लनवेदकको घरिा तत्काि िोग्न ेस्वास्नी लिलि वस्न ेवातावरणय 
नहनुे भएकोिे छुि  ठाउिा डेरा लिस वस्न हािी दवु  पि सहित भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
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२०७४ को दफा ४७ (२) विोन्जि यो लििापत्रको संयतुिल लनवेदन पेि गरेका छौं , िेन्खए विोन्जि 
लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. भीरकोट नगरपालिका स्थानीय धयाययक कायायविी विोन्जि यो लििापत्रको संयतुिल लनवेदन दस्तरु 
बापत रु ...........यस साथ संिग्न छ ।  

५. यसिा िेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून विोन्जि सहुँिा वझुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

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

.................................... दोस्रो पि 

 

इलत संवत ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।
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अनसूुची-१० 

(दफा ५३को उपदफा (५)सँग सम्बन्धित) 

लििापत्रको ढाचँा 
  

भीरकोट नगरपालिका धयाययक सलिलतसिि पेि गरेको लििापत्रको संयतुिल लनवेदनपत्र 

स्याङ्गजा न्जयािा. भीरकोट नगरपालिका, वडा नं. ......... ............... वस्न े
.................................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीिलत  
वषा .................. को ...............................................................................लनवेदक (प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

स्याङ्गजा न्जयािा. भीरकोट नगरपालिका, वडा नं .......................................................लिन्खत 
जवाफकताा........................को .......................वस्ने वषा........................ (दोस्रो पि) 

यवषयिः सम्वधि यवच्छेद । 

हािी लनवेदक लनम्न लिन्खत लनवेदन गदाछौं : 

१. हािीयवच संवत २०६९ साििा सािान्जक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ 
वषासम्ि  सिुिरु दाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेत 
जायजधि भएको,   सोयह वषा २०७१ सािको लतहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर 
आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, लिन गएको तर उयाट  कुटयपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन 
परेको ।  

२. आफुिास दाइजो नयायाएको लनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट लनकािा 
गरेको हो । आफु खिुीिे िाइत गस वसेको होइन अझपलन िोग्नपे्रलत आफ्नो यथावत िाया, सद्भाव र 
सम्िान रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वधि यथावत कायि गरासपाउँ भध न े प्रत्यथीको लिन्खत जवाफ 
रहेको।  

३. हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषा िोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सधतानको जायजधि 
सिेतभ सकेको छ । घरिा सािाधय घरायसी यवषयिे िनिटुाव भस िोग्ने स्वास्नी अिग अिग 
वसेकोिा भीरकोट नगरपालिकाको धयाययक सलिलत िाफा त वडा नं. ................. अधतगातको 
............................ िेिलििाप केधद्रिा िेिलििापकताा .................को पहििा एक आपसिा छिफि 
गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की यवगतिा जे जस्ता यवषयिा असिझदारी तथा वेिेि भएको 
भएतापनी हािीयवच एक अकााप्रलत यवश्वास, सदभाव र प्रिे कायि  रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वधि 
यवच्छेद गरी पाउँ भध ने लनवेदन दावी छोलड पनुिः सिुिरु सम्वधिका साथ दाम्पत्य जीवनिास व्यवन्स्थत 
ढंगिे अगालड वढाउने छौं । लनवेदकको घरिा तत्काि िोग्ने स्वास्नी लिलि वस्ने वातावरणय नहनु े
भएकोिे छुि  ठाउिा डेरा लिस वस्न हािी दवु  पि सहित भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
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२०७४ को दफा ४७ (२) विोन्जि यो लििापत्रको संयतुिल लनवेदन पेि गरेका छौं , िेन्खए विोन्जि 
लििापत्र गरी पाउँ ।  

४. भीरकोट नगरपालिका स्थानीय धयाययक कायायविी विोन्जि यो लििापत्रको संयतुिल लनवेदन दस्तरु 
बापत रु ...........यस साथ संिग्न छ ।  
५. यसिा िेन्खएका व्यहोरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून विोन्जि सहुँिा वझुाउँिा ।  

लनवेदकहरु 

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

.................................... दोस्रो पि 

 

इलत संवत ्............. साि...................ियहना......................गते.....................रोज िभुि ्।



 

56 
 

अनसूुची-११ 

(दफा ६०को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित) 

िेिलििापकताािा सूचीकृत हनु ेलनवेदन ढाचँा 
धयाययक सलिलत 

 

भीरकोट नगरपालिका सिि पेि गरेको लनवेदन 

 

यवषयिः िेिलििापकताािा सूचीकृत हनु पाउँ । 

 

प्रस्ततु यवषयिा तपलसििा उयािेन्खत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथ  राखी ............  नगरपालिकाको 
धयाययक सलिलत अधतगातका ............ िेिलििाप केधद्रिा सूचीकृत भस िेिलििाप गराउन अनिुती पाउँ 
भनी लनवेदन गदाछु ।  

तपलसि  

१) नागररकता प्रिाणयपत्रको छाँयाकपी, 
२) स्नातक तहसम्ि उलतणया गरेको ि न्िक प्रिाणयपत्रको छाँयाकपी, 
३) िेिलििापकतााको तालििप्राप्त गरेको प्रिाणयपत्रको छायाँकपी, 
४) िेिलििाप सम्बधिी अनभुव र 

५) व्यन्ोगत यववरणय (Bio- data) 

                                                         लनवेदक 

नाि थरिः .......... 
दस्तखतिः ........... 
लिलतिः .............

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(दफा ७६को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित) 

भीरकोट नगरपालिकाको धयाययक सलिलत सिि पेि गरेको  
भररभराउको लनवेदन पत्र 

 

यवषयिः भररभरास पाउँ भध न ेवारे । 

......वस्न.े...............................लनवेदक÷वादी÷प्रलतवादी 
यवरुद्ध 

.......वस्न.े............यवपिी÷वादी÷प्रलतवादी 
िदु्धा 

ि लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथ  राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदाछु । 

१. उपरोतिल यवपिी संगको उयािेन्खत िदु्धा यस भीरकोट नगरपालिकाको धयाययक सलिलतको 
लिलत..............को लनणयाय बिोन्जि ि िे यस कायााियिा राखेको दस्तरु÷रकि लिलत..............को 
श्री...................न्जयािा अदाितको फ सिा बिोन्जि ि िे भरी भरास पाउने ठहर भएको हुँदा उतिल 
रकि भरी भरास पाउन यो लनवेदन पेि गरेको छु । 

२. ि िे यस कायााियिा जम्िा गरेको दस्तरु÷रकिको भरपास÷रलसद÷भीचरको सक्कि  प्रलत र सम्िानीत 
श्री.......................न्जयािा अदाितको अन्धति फ सिाको छायाकपी यस  साथ संिग्न छ । 

३. यसिा िेन्खएको व्यहोरा दठक हो, झठुा ठहरे सहुँिा बझुाउिा । 

लनवेदक 

लनज.............. 
सलत संवत..................साि...................ियहना.............गते........रोज िभुि ्।
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अनसूुची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

चिन चिाउन ेलनवेदन 

भीरकोट नगरपालिकािा पेि गरेको 
लनवेदन पत्र 

यवषयिः चिन चिास पाउँ भध ने वारे । 

.......वस्न.े....................लनवेदक÷वादी÷प्रलतवादी 
यवरुद्ध 

.......वस्न.े.................यवपिी÷वादी÷प्रलतवादी 
िदु्धा 

ि लनवेदक लनवेदन वापत रु १०।– दस्तरु साथ  राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदाछु । 

१. उपरोतिल यवपिीसंगको उयािेन्खत िदु्धा यस भीरकोट नगरपालिकाको धयाययक सलिलतबाट 
लिलत........िा लनणयाय भस उतिल घर जग्गा (वा जनु सम्पन्ो भोग गना पाउन ेगरी लनणयाय भएको छ 
सो सम्पन्ो वा वस्त ुउयािेख गने) िेरो हक भोग र स्वालित्वको हनुे ठहर भएकोिा श्री...... न्जयािा 
अदाितिा यवपिीिे पनुराविोकन गरेकोिा सम्िानीत अदाितबाट सिेत लिलत.............. िा लनणयाय 
हुँदा धयाययक सलिलतक  लनणयायिास सदर गरी िेर  हक भोग कायि गरेको हुँदा सो िेरो हक भोगको 
कायि भएको सम्पन्ो रहेको हुँदा न्िघ्रालतन्िघ्र ििास उतिल सम्पन्ो चिन चिास पाउन यो लनवेदन 
पेि गरेको छु । 

२. यस  लनवेदन साथ देहायका कागजातहरु संिग्न गरेको छु । 

 क. धयाययक सलिलतिे लिलत............िा गरेको लनणयायको छाँयाँकपी 
 ख. श्री...........न्जयािा अदाितिे गरेको लिलत.............को सदर फ सिाको छाँयाँकपी 
 ग. यस यववाद सम्वद्ध लिलसि यस  कायााियिा रहेको छ । 

 घ. िेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झठुा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँिा बझुाउँिा । 

लनवेदक 

लनज............... 
सलत संवत..................साि...................ियहना.............गते........रोज िभुि ्।
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अनसूुची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 

सम्पलत रोक्काको अदेि 

भीरकोट धयाययक सलिलत 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेि 

संवत ................. सािको लनवेदन नं........ 

यवषयिः सम्पलत हस्ताधतरणय रोक्का 
स्याङ्गजा न्जयािा. भीरकोट नगरपालिका, वडा नं. ......... ............... वस्न े
.................................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीिलतवषा 
.................. को.........................................................लनवेदक (प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

स्याङ्गजा न्जयािा. भीरकोट नगरपालिका, वडा नं....यवपिी (दोश्रो पि)..........वस्न.े...वषा.....को यसिा 
लनवेदकको िाग बिोन्जि......न्जयािा..............नगरपालिका, वडा नं.... ि.ेफ.........यक.नं........ जग्गािा 
बनेको.........को नाििा रहेको अवण्डाको..................वगायफटको चार तयािे घर र लिग िगापात 
सिेत यवपिी....सम्पन्ो लनज यवपिीबाट अधय अंन्ियारहरुको िधजरुी यवना हक हस्ताधतरणय हनु सक्न े
आिंका गरी लनवेदकिे ददएको लनवेदन उपर प्रारन्म्भक रुपिा जाँचवझु गदाा व्यहोरा िनालसव देन्खएको 
हुँदा हाििास प्रत्यिीको नाििा रहेको उन्यािन्खत घरजग्गाको हक हस्ताधतरणय गना लसफाररस नददन 
वडािास र अको आदेि नभएसम्िका िालग उतिल घरजग्गाको हक हस्ताधतरणय नगनुागना नददन ु भनी 
िािपोत कायााियको नाििा सिेत स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बिोन्जि 
यो रोक्काको आदेि जारी गररददएका छौं । यो आदेि लिलसि सािेि राखी सम्वन्धित कायााियहरुिा 
पठासददन ु। यो आदेि अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि रानको ुर लनयिानसुार पेि 
गनुा । 

 
सलत संवत................साि.............िायहना...........गते‘..........रोज िभुि ्।
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अनसूुची-१५ 

(दफा ८८को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

नक्किको िालग लनवेदन 

धयाययक सलिलत  

भीरकोट नगरपालिकािा पेि गरेको 
लनवेदन पत्र 

 
यवषयिः नक्कि पाउँ भध न ेबारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनवेदक/वादी/प्रलतवादी 
यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वादी/प्रलतवादी 
िदु्दािः ........................................................................ । 

ि लनवेदक लनवेदन दस्तरु वापत रु. १०।– साथ  राखी लनम्न व्यहोरा लनवेदन गदाछुिः 
(१) उपरोतिल यवपिीसँगको उयािेन्खत िदु्दािा अयययनको िालग देहायका कागजातहरु आवयक 
परेको हुँदा प्रिान्णयत प्रलतलिपी पाउँ भनी यो लनवेदन साथ उपन्स्थत भएको छु । अतिः नक्किको प्रिान्णयत 
प्रलतलिपी पाउँ ।  

देहाय  

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) िेन्खएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँिा बझुाउँिा ।  

लनवेदक 

लनज .......................... 
 इलत सम्वत ् ......... साि .... ियहना .... गते रोज ्... िभुि ्............... 

 

आज्ञािे, 
     नाििः ििा राज ढंुगाना 

             प्रिखु प्रिासयकय अलिकृत 
 


