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किस्पाङ गाउँपालििा न्याकयि सलिलि ( िाययकिलि सम्बन्िी ) ऐन, २०७५ 

गाउँसभाबाट स्िीिृि लिलि: २०७५।०३।१० 

प्रिाणििरि लिलि: २०७५।०३।१० 

 

प्रस्िािनााः न्याकयि सलिलििे प्रचलिि िानून बिोणिि उिरुीिो िारिाही र किनारा गर्ाय 
अपनाउनपुने िाययकिलि िय गरी स्पष्टिा, एिरूपिा एिं पारर्णशयिा िायि गरी िानूनिो शासन िथा 
न्याय प्रलििो िनकिश्वास िायि राणिरहनिो िालग प्रचिनिा रहेिो संघीय िानूनिा भए रे्णि 
बाहेि थप िानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएिोिे, 
नेपाििो संकििानिो िारा २२१ िो उपिारा (१) बिोणिि किस्पाङ गाउँसभािे यो ऐन बनाएिो 
छ । 

पररच्छेर् - १ 

प्रारणम्भि 



 

 

संणिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनिो नाि "किस्पाङ गाउँपालििा न्याकयि सलिलि (िाययकिलि 
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहेिो छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

१. पररभाषााः किषय िा प्रसङ्गिे अिो अथय निागेिा यस ऐनिा; 
(क)   “उिरुी” भन्नािे सलिलि सिि परेिो उिरुीबाट शरुु भएिो प्रचलिि िानून 

बिोणिि  सलिलििे िारिाही र किनारा गने उिरुी सम्झनपुछय ।  

(ि) “िाम्ने”  भन्नािे िोकिएिो सम्पणििो िूल्याङ्कन गररर्ा भ्याउन ेहर्िाई सम्झन ु
पर्यछ ।  

  (ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे लनियय पश्चाि हि अलििार प्राप्त भएिो व्यणििाई 
िुनै िस्ि ुिा सम्पणि भोग गनय दर्ने िाययिाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “ििानि”  भन्नािे िुनै व्यणि िा सम्पणििाई न्याकयि सलिलििे चाहेिो 
ििििा उपणस्थि िा हाणिर गराउन लिएिो णिम्िा िा उिरर्ाकयत्ििाई 
सम्झनपुर्यछ ।   

  (ङ) “िािेिी”  भन्नािे न्याकयि सलिलििो िेत्रालििार लभत्रिा कििार्हरुिा 
सम्िणन्िि पििाई िझुाईने म्यार्,  सचुना,  आरे्श,  पूिी िा िानिारी पत्र ररिपूियि िझुाउन े
िाययिाई सम्झनपुछय ।  

(च) “िायर्ाि”  भन्नािे सम्पणििो कििरि िा गन्िी गरेिो संख्या िलनने व्यहोरा 
िा सम्पणििो फाँटिारी िा िगििाई सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “िोकिएिो” िा “िोकिए बिोणिि” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनेिो लनयििा 
िोकिए बिोणिि सम्झनपुछय । 

(ि) “र्रपीठ”  भन्नािे न्याकयि सलिलि सिि पेश हनु आएिा िुनै िागिपत्रिो 
सम्बन्ििा ररि नपगेु िा िानूनिे र्िाय नहनु े िा निाग्न े भएिा त्यसिो 
पछालि पदि सोिो िारि र अिस्था िनाइ अलििारप्राप्त अलििारीिे िेणिदर्न े
लनरे्शन िा व्यहोरािाई सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नािेसी”  भन्नािे िुनै व्यणििो नाि, थर र ििन सिेििो किस्ििृ कििरि 
ििुाइएिो व्यहोरािाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ञ) “नालिश”  भन्नािे िुनै कििार्िो किषयिा र्फा ८ बिोणिि दर्एिो उिरुी, 
लनिेर्न िा कफरार् सम्झनपुछय । 



 

 

(ट)   “लनियय कििाब”  भन्नािे सलिलििे उिरुीिा गरेिो लनिययिो अलभिेि राख्निो 
िालग ििा गरेिो उिरुीिा लनियय गरेिो व्यहोरा र त्यसिो आिार िथा 
िारििो संणिप्त उल्िेि भएिो कििाब सम्झनपुछय । 

  (ठ)  “पन्चिृलि िोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पणििो स्थिगि िथा स्थानीय 
अििोिन िूल्याङ्कन गरी किक्री कििरि हनुसक्न ेउणचि ठहराएर लनणश्चि गरेिो िलु्यिाई 
सम्झनपुर्यछ ।    

  (ि) “पेशी”  भन्नािे न्याकयि सलिलि सिि लनिययाथय पेश हनुे कििार्हरुिा 
पिहरुिाई उपणस्थि गराइ सनुिुाइ गने िाििाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे िसिा उपर उिरुी र्िाय गर्यछ सो व्यणि िा संस्था 
सम्झनपुछय । 

  (ि) “ििपत्र”  भन्नािे कििार् सम्बन्ििा िानिार भई सािीिो रुपिा व्यि 
गरेिा िुरा िेणिने िा िेणिएिो िागििाई सम्झनपुछय ।  

  (ि) “बन्र् ईििास” भन्नािे न्याकयि सलिलि अन्िगयि लनरुपि हनुे कििार्हरु िध्ये 
गोप्य प्रिुलििो कििार् भएिो र सम्िद्ध पिहरुकिच गोपलनयिा िायि गनय आिश्यि रे्णिएिा 
सम्िद्ध पिहरु िात्र सहभागी हनुेगरी प्रिन्ि गरीएिो सनुिुाई िििाई सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नािे िसै उपर सलिलि सिि उिरुी र्िाय गने व्यणि िा संस्था 
सम्झनपुछय । 

  (र्) “िूल्ििी”  भन्नािे न्याकयि सलिलि अन्िगयि किचारािीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ािििा 
सिेि किचारालिन भईरहेिो अिस्थािा न्याकयि सलिलििे लनियय गर्ाय अन्य किचारालिन िदु्धािा 
प्रभाकिि हनुे रे्णिएिा प्रभाि पाने िदु्धािो फैसिा नभएसम्ि प्रभाकिि हनुे िदु्दा स्थलगि गने िाययिाई 
सम्झनपुछय ।  

(ि) “िगापाि”  भन्नािे घरिग्गा र त्यससँग अन्िर लनकहि टहरा,  बोट किरुिा, िलु्िा 
िलिन र त्यसिा रहेिा सबैिािे संरचना िा चचेिो िग्गा,  छेउछाउ, 
सेरोफेरो र सम्पूिय अियििाई सम्झनपुर्यछ ।  

  (न) “सर्रस्याहा” भन्नािे िरौटीिा रहेिो रिििो िगि ििा गरी आम्र्ानीिा िाध्न े
िाययिाई सम्झनपुछय ।    

  (प) “सभा” भन्नािे गाउँसभा सम्झनपुछय । 



 

 

  (फ) “सलिलि” भन्नािे न्याकयि सलिलि सम्झनपुछय र सो शव्र्िे स्थानीय ऐनिो 
र्फा ४८ िो उपर्फा (६) बिोणिििो सलिलििाइय सिेि िनाउनेछ । 

(ब) “साि िसािी”  भन्नािे हरेि िषयिो िालग छुिा छुिै हनुे गरी प्रलििषयिो 
लनलिि स्थायी रुपिा िय गररएिो शिय सम्झनपुछय । 

    (भ)   “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरिार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनपुछय 
। 

  (ि)  "संकििान" भन्नािे नेपाििो संकििान सम्झनपुछय । 

 

 

पररच्छेर्-२ 

सलिलििो अलििार  

२. उिरुीिा लनियय सम्बन्िी िािाः सलिलििा र्िाय भएिा उिरुी िा उिरुीिो लनियय गने िा र्िाय 
भएिो नालिश िा उिरुीिो िुनै व्यहोरािे िगि ििा गने अलििार सलिलििाइय िात्र हनुेछ 
। 

३. लनियय सम्बन्िी बाहेि अन्य िािाः (१) र्फा ३ िा उल्िेि भएिो िा प्रचलिि िानूनिे 
सलिलि िा सलिलििो सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यिस्था गरेिो िा िाययिो प्रिृलििे सलिलि िा 
सलिलििो सर्स्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेिो रे्णि बाहेििो अन्य िाययहरू यस ऐनिा 
िोकिएिो िियचारी र त्यसरी निोकिएिोिा सलिलििे लनियय गरी िोिेिो िा अलििार प्रर्ान 
गरेिो िियचारीिे गनुयपनेछ । 

  (२) िोकिएिो शािा प्रििु िा िोकिएिा अन्य िियचारीिे यस ऐन र प्रचलिि 
िानून बिोणिि िोकिएिो िाि गर्ाय सलिलििो संयोिि िा सलिलििे िोिेिो सर्स्यिो 
प्रत्यि लनरे्शन, रे्िरे्ि र लनयन्त्रििा रही गनुयपनेछ । 

४. यस ऐन बिोणिि िाययकिलि अििम्बन गनुयपनेाः सलिलििे उिरुी िा उिरुीिो िारिाही र 
किनारा गर्ाय प्रचलिि र सम्बणन्िि संघीय िानूनिा स्पष्ट उल्िेि भए रे्णि बाहेि यस ऐन 
बिोणिििो िाययकिलि अििम्बन गनुयपनेछ । 

५. सलिलििे हेनेाः सलिलििाइय रे्हाय बिोणिििो उिरुीहरूिा िारिाही र किनारा गने अलििार 
रहनेछाः 



 

 

(ि) स्थानीय ऐनिो र्फा ४७ अन्िगयििो उिरुी, 
(ि) िेिलििाप ऐन, २०६८ अनसुार िेिलििापिो िालग गाउँपालििािा प्रकेषि 

उिरुी, 
(ग) संकििानिो अनसूुची-८ अन्िगयििो एिि अलििार अन्िगयि सभािे बनाएिो 

िानून बिोणिि लनरूपि हनुे गरी लसणियि उिरुी, िथा 
(घ) प्रचलिि िानूनिे गाउँपालििािे हेने भलन िोिेिा उिरुीहरू । 

६. सलिलििो िेत्रालििाराः सलिलििे र्फा ६ अन्िगयििा िध्ये रे्हाय बिोणिििा उिरुीहरूिा 
िात्र िेत्रालििार ग्रहि गने िथा िारिाही किनारा गनेछाः 

(ि) व्यणििो हििा उिरुीिा सबै पि गाउँपालििािो भैगोलिि िेत्रालििार 
लभत्र बसोबास गरीरहेिो, 

(ि) प्रचलिि िानून र संकििानिो भाग ११ अन्िगयििो िुनै अर्ािि िा 
न्यायािीिरि िा लनिायिो िेत्रालििार लभत्र नरहेिो, 

(ग) गाउँपालििािो िेत्रालििार लभत्र परेिा िुनै अर्ािि िा लनिायबाट 
िेिलििाप िा लििापत्रिो िालग प्रकेषि गरीएिो, 

(घ) अचि सम्पणि सिािेश रहेिो किषयिा सो अचि सम्पणि गाउँपालििािो 
भैगोलिि िेत्रालििार लभत्र रकहरहेिो, िथा 

(ङ) िुनै घटनासँग सम्बणन्िि किषयिस्ि ु रहेिोिा सो घटना गाउँपालििािो 
भैगोलिि िेत्र लभत्र घटेिो । 

पररच्छेर्-३ 

उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय 

७. लबिार् र्िाय गनेाः (१) िसै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उिरुी चिाउँर्ा प्रचलिि िानून 
बिोणिि हिरै्या पगेुिो व्यणििे सलिलििो िोकिएिो शािा सिि उिरुी र्िाय गनय सक्नेछ 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि उिरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचलिि िानून बिोणिि 
ििुाउनपुने िुरा सबै ििुाइय िथा पयुायउनपुने प्रकक्रया सबै परुा गरी अनसूुची-१ बिोणिििो 
ढाँचािा दर्नपुनेछ । 



 

 

  (३) उपर्फा (२) िा िेणिए रे्णि बाहेि उिरुीिा रे्हाय बिोणिििो व्यहोरा सिेि 
ििुाउनपुनेछाः 

(ि) बार्ीिो नाि, थर, ििन र लनििो बाबू र आिा, िथा थाहा भएसम्ि बािे र 
बज्यै िो नाि; 

(ि) प्रलिबार्ीिो नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनििो बाब ुर आिािो नाि, थर र 
स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट ििेुिो ििन; 

(ग) गाउँपालििािो नाि सकहि सलिलििो नाि; 

(घ) उिरुी गनुयपरेिो व्यहोरा र सम्पूिय कििरि; 
(ङ) गाउँपालििािे िोिे अनसुारिो र्स्िरु बझुाएिो रलसर् िा लनस्सा; 
(च) सलिलििो िेत्रालििार लभत्रिो उिरुी रहेिो व्यहोरा र सम्बणन्िि िानून; 

(छ) बार्ीिे र्ािी गरेिो किषय र सोसँग सम्बन्िीि प्रिािहरू; 

(ि) हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेिो िथा हिरै्या पगेुिो सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) िुनै सम्पणिसँग सम्बणन्िि किषय भएिोिा सो सम्पणि चि भए रहेिो स्थान, 

अिस्था िथा अचि भए चारकिल्िा सकहििो सबै कििरि । 

  (४)  प्रचलिि िानूनिा िुनै किशेष प्रकक्रया िा ढाँचा िा अन्य िेकह उल्िेि भएिो 
रहेछ भने सो सन्र्भयिा आिश्यि कििरि सिेि ििेुिो हनुपुनेछ । 

  (५) िुनै किलसििो िलिपूलिय भराउनपुने अथिा बण्िा िगाउनपुने अिस्थािो 
उिरुीिो हििा त्यस्िो िलिपूलिय िा बण्िा िा चिनिो िालग सम्बणन्िि अचि सम्पणििो 
कििरि ििेुिो हनुपुनेछ । 

८. लबिार् र्िाय गरी लनस्सा दर्नाेः (१) उिरुी प्रशासििे र्फा ८ बिोणिि प्राप्त उिरुी र्िाय गरी 
बार्ीिाइय िारेि िोकि अनसूुची-२ बिोणिििो ढाँचािा लबिार् र्िायिो लनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि िारेि दर्न ु पने अिस्थािा िारेि िोक्र्ा अनसूुची-३ 
बिोणिििो ढाँचािा िारेि भपायइय ििा गरी सम्बणन्िि पििो र्स्ििि गराइय लिलसि सािेि 
राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोणिि िारेि भपायइयिा िोकिएिो िारेि िथा उि लिलििा हनु े
िायय सिेि उल्िेि गरी सम्बणन्िि पििाइय अनसूुची-४ बिोणिििो ढाँचािा िारेि पचाय 
दर्नपुनेछ । 



 

 

९. उिरुी र्रपीठ गनेाः (१) उिरुी प्रशासििे र्फा ८ बिोणिि पेश भएिो उिरुीिा प्रकक्रया 
नपगेुिो रे्णिए परुा गनुयपने रे्हायिो प्रकक्रया परुा गरी अथिा ििुाउनपुने रे्हायिो व्यहोरा 
ििुाइ ल्याउन ुभन्ने व्यहोरा िेणि पाच दर्निो सिय िोकि िथा लबिार् र्िाय गनय नलिल्न ेभए 
सो िो िारि सकहििो व्यहोरा िनाइय र्रपीठ गरेिा बार्ीिाइय उिरुी कफिाय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि प्रकक्रया नपगेुिो भलन र्रपीठ गरी कफिाय गरेिो उिरुीिा 
र्रपीठिा उल्िेि भए बिोणिििो प्रकक्रया परुा गरी पाँच दर्नलभत्र ल्याएिा र्िाय गररदर्नपुछय 
। 

  (३) उपर्फा (१) बिोणिििो र्रपीठ आरे्श उपर णचि नबझु्ने पििे सो आरे्श 
भएिो लिलििे लिन दर्न लभत्र उि आरे्शिो किरूध्र्िा सलिलि सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ 
। 

  (४) उपर्फा (३) बिोणिि दर्एिो लनिेर्न व्यहोरा िनालसब रे्णिए सलिलििे 
उपर्फा (१) बिोणिििो र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोणिि आरे्श भएिा उिरुी प्रशासििे त्यस्िो लबिार् र्िाय गरी 
अरू प्रकक्रया परुा गनुयपनेछ । 

१०. र्िाय गनय नहनुाेः उिरुी प्रशासििे र्फा ८ बिोणिि पेश भएिो उिरुीिा रे्हाय बिोणिििो 
व्यहोरा दठि भएनभएिो िाँच गरी र्िाय गनय नलिल्न ेरे्णिएिा र्फा १० बिोणिििो प्रकक्रया 
परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछाः 

(ि) प्रचलिि िानूनिा हर्म्यार् िोकिएिोिा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उिरुी परे 
नपरेिो; 

(ि) प्रचलिि िानून बिोणिि सलिलििो िेत्रालििार लभत्रिो उिरुी रहे नरहेिो; 
(ग) िाननु बिोणिि िाग्ने र्स्िरु र्ाणिि भए नभएिो; 
(घ) िुनै सम्पणि िा अलििारसँग सम्बणन्िि किषयिा कििार् लनरूपि गनुयपने 

किषय उिरुीिा सिािेश रहेिोिा त्यस्िो सम्पणि िा अलििार किषयिा उिरुी 
गनय बार्ीिो हि स्थाकपि भएिो प्रिाि आिश्यि पनेिा सो प्रिाि रहे 
नरहेिो; 

(ङ) उि किषयिा उिरुी गने हिरै्या बार्ीिाइय रहे नरहेिो; 
(च) लििििा परुा गनुयपने अन्य ररि पगेु नपगेुिो । 



 

 

११. र्ोहोरो र्िाय गनय नहनुाेः (१) यस ऐनिा िनुसिैु िुरा िेणिएिो भए िापलन प्रचलिि िानून 
बिोणिि सलिलि िा अन्य िुनै अर्ािि िा लनिायिा िुनै पििे उिरुी गरी सलिलि िा उि 
अर्ािि िा लनिायबाट उिरुीिा उल्िेि भएिो किषयिा प्रिाि बणुझ िा नबणुझ कििार् 
लनरोपि भैसिेिो किषय रहेिो छ भने सो उिरुीिा रहेिा पि किपििो बीचिा सोकह 
किषयिा सलिलििे उिरुी र्िाय गनय र िारिाही गनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि र्िाय गनय नलिल्न े उिरुी भिुिश र्िाय भएिोिा सो 
व्यहोरा िानिारी भएपलछ उिरुी िनुसिैु अिस्थािा रहेिो भए पलन सलिलििे उिरुी िारेि 
गनुयपनेछ ।  

१२. उिरुीसाथ लििि प्रिाििो सक्कि पेश गनुयपनेाः उिरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येि लििि 
प्रिाििो सक्कि र िणम्ििा एि प्रलि नक्कि उिरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र उिरुी प्रशासििे 
त्यस्िो लििििा िुनै िैकफयि िनाउनपुने भए सो िनाइ सो प्रिाि सम्बणन्िि लिलसििा 
राख्नछे । 

१३. उिरुी िथा प्रलििार् र्िाय र्स्िरुाः (१) प्रचलिि िानूनिा लबिार् र्िाय र्स्िरु िोकिएिोिा सोकह 
बिोणिि िथा र्स्िरु निोकिएिोिा एि सय रूपैयाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलिि िानूनिा प्रलििार् र्िाय र्स्िरु निाग्ने भनेिोिा बाहेि एि सय रूपैयाँ 
प्रलििार् र्िाय र्स्िरु िाग्नछे । 

१४. प्रलििार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रलिबार्ीिे र्फा २० बिोणिि म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् 
िा सूचनािा िोकिएिो सियािलि लभत्र उिरुी प्रशासि सिि आफै िा िारेस िाफय ि लिणिि 
प्रलििार् र्िाय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि प्रलििार् पेश गर्ाय प्रलिबार्ीिे भएिो प्रिाि िथा 
िागिाििा प्रलिलिकप साथै संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलििार्ीिे लिणिि ब्यहोरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोणिििो ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

१५. प्रलििार्  िाचँ गनेाः (१) उिरुी प्रशासििे र्फा १५ बिोणिि पेश भएिो प्रलििार् िाँच 
गरी िानून बिोणिििो ररि पगेुिो िथा म्यार् लभत्र पेश भएिो रे्णिए र्िाय गरी सलिलि 
सिि पेश हनु ेगरी लिलसि सािेि गनुयपनेछ । 



 

 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि प्रलििार् र्िाय हनुे भएिा उिरुी प्रशासििे प्रलिबार्ीिाइय 
बार्ी लििानिो िारेि िोक्नपुनेछ । 

१६. लििििा परुा गनुयपने सािान्य ररिाः (१) प्रचलिि िानून िथा यस ऐनिा अन्यत्र िेणिए रे्णि 
बाहेि सलिलि सिि र्िाय गनय ल्याएिा उिरुी िथा प्रलििार्िा रे्हाय बिोणिििो ररि सिेि 
परुा गनुयपनेछाः 

(ि) एफोर साइि िो नेपािी िागििा बायाँ िफय  पाँच सेणन्टलिटर, पकहिो पषृ्ठिा 
शीरिफय  र्श सेणन्टलिटर र त्यसपलछिो पषृ्ठिा पाँच सेणन्टलिटर छोिेिो िथा 
प्रत्येि पषृ्ठिा बणिस हरफिा नबढाइय िागििो एिािफय  िात्र िेणिएिो;  

 (ि) लििि र्िाय गनय ल्याउने प्रत्येि व्यणििे लििििो प्रत्येि पषृ्ठिो शीर 
पछुारिा छोटिरी र्स्ििि गरी अणन्िि पषृ्ठिो अन्त्यिा िेिात्िि िथा 
ल्याप्चे सकहछाप गरेिो; 

(ग) िुनै िानून व्यिसायीिे लििि ियार गरेिो भए लनििे पकहिो पषृ्ठिो बाया ँ
िफय  लनििो िानून व्यिसायी र्िाय प्रिािपत्र नंबर, नाि र िानून 
व्यिसायीिो किलसि ििुाइय र्स्ििि गरेिो; िथा 

(घ) लििििो अणन्िि प्रिरििा यस लििििा िेणिएिो व्यहोरा दठि साँचो छ, 
झटु्ठा ठहरे िानून बिोणिि सहुँिा बझुाउँिा भन्न े उल्िेि गरी सो िलुन 
लििि र्िाय गनय ल्याएिो िषय, िकहना र गिे िथा िार ििुाइय लििि र्िाय 
गनय ल्याउने व्यणििे र्स्ििि गरेिो, । 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएिो लििि लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारेिो िालनन े
छैन ।  

 

  (२) लििििा किषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रिरि प्रिरि छुट्याइय संयलिि र ियायदर्ि 
भाषािा िेणिएिो हनुपुनेछ ।  

  (३) लििििा पेटबोलििा परेिो स्थानिो पकहचान हनुे स्पष्ट कििरि र व्यणििो 
नाि, थर, ठेगाना िथा अन्य कििरि स्पष्ट ििेुिो हनुपुनेछ । 

  (४) लििि र्िाय गनय ल्याउन ेिा सलिलििा िुनै िागि गनय आउनेिे लनििो नाि, 
थर र ििन ििेुिो नागररििा िा अन्य िुनै प्रिाि पेश गनुयपछय । 



 

 

१७. नक्कि पेश गनुयपनेाः उिरुी िा प्रलििार् र्िाय गनय ल्याउनेिे किपिीिो िालग उिरुी िथा 
प्रलििार्िो नक्कि िथा संिग्न लििि प्रिािहरूिो नक्कि साथै पेश गनुयपछय । 

१८. उिरुी िा प्रलििार् संशोिनाः (१) लििि र्िाय गनय ल्याउने पििे सलिलििा र्िाय भइसिेिो 
लििििा िेिाइ िा टाइप िा िदु्रििो सािान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिििो लनिेर्निा िाग बिोणिि सच्याउँर्ा र्ािी िथा 
प्रलििार्िा गरीएिो िाग िा र्ािीिा ििुभिु पििा फरि नपने र लनिै सािान्य प्रिारिो 
संशोिन िाग गरेिो रे्िेिा उिरुी प्रशासििे सो बिोणिि सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोणिि संशोिन भएिा सो िो िानिारी उिरुीिो अिो 
पििाइय दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िािेिी िथा िारेि  

१९. म्यार् सूचना िािेि गनेाः (१) उिरुी प्रशासििे र्फा ९ बिोणिि लबिार् र्िाय भएपलछ 
बकढिा र्इुय दर्न लभत्र प्रलिबार्ीिा नाििा प्रचलिि िानूनिा म्यार् िोकिएिो भए सोकह 
बिोणिि र निोकिएिो भए पन्र दर्निो म्यार् दर्इय सम्बणन्िि ििा िायायिय िाफय ि उि 
म्यार् िा सूचना िािेि गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि म्यार् िा सूचना िािेि गर्ाय र्फा ९ बिोणिििो उिरुी 
िथा उि उिरुी साथ पेश भएिो प्रिाि िागििो प्रलिलिपी सिेि संिग्न गरी पठाउनपुनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसिैु िुरा िेणिएिो भए िापलन एि भन्र्ा बकढ 
प्रलिबार्ीिाइय म्यार् दर्नपुर्ाय प्रिाि िागििो नक्कि िुनै एििना ििु प्रलिबार्ीिाइय पठाइय 
बाँकििो म्यार्िा प्रिाि िागििो नक्कि फिानािो म्यार् साथ पठाइएिो छ भन्ने व्यहोरा 
िेणि पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोणिि प्राप्त भएिो म्यार् ििा िायायियिे बकढिा लिन दर्न 
लभत्र िािेि गरी िािेिीिो व्यहोरा ििुाइय सलिलििा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बिोणिि म्यार् िािेि हनु नसिेिा रे्हाय बिोणिििो किद्यिुीय 
िाध्यि िा पलत्रिािा सूचना प्रिाशन गरेर म्यार् िािेि गनुयपनेछाः  



 

 

(ि) म्यार् िािेि गररनपुने व्यणििो िुनै फ्याक्स िा इयिेि िा अन्य िुनै 
अलभिेि हनु सक्ने किद्यिुीय िाध्यििो ठेगाना भए सो िाध्यिबाट; 

(ि) प्रलिबार्ीिे म्यार् िािेिी भएिो िानिारी पाउन सक्ने िनालसब आिार छ 
भन्ने रे्णिएिा सलिलििो लनिययबाट िुनै स्थानीय रै्लनि पलत्रिािा सूचना 
प्रिाशन गरेर िा स्थानीय एफ.एि. रेलियो िा स्थानीय टेलिलभिनबाट सूचना 
प्रसारि गरेर; िा 

(ग) अन्य िुनै सरिारी लनिायबाट म्यार् िािेि गराउँर्ा म्यार् िािेि हनु सक्ने 
िनालसब िारि रे्णिएिा सलिलििो आरे्शबाट त्यस्िो सरिारी लनिाय 
िाफय ि । 

  (६) यस ऐन बिोणिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोणिििो ढाँचािा िारी 
गनुयपनेछ । 

२०. रोहिरिा राख्नपुनेाः यस ऐन बिोणिि ििा िायायिय िाफय ि िािेि गररएिो म्यार्िा 
सम्बणन्िि ििािो अध्यि िा सर्स्य िथा िणम्ििा र्इुयिना स्थानीय भिार्लि रोहिरिा 
राख्नपुनेछ । 

२१. रीि बेरीि िाँच गनेाः (१) उिरुी प्रशासििे म्यार् िािेिीिो प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ 
रीिपूियििो िािेि भएिो छ िा छैन िाँच गरी आिश्यि भए सम्बणन्िि ििा सणचििो 
प्रलििेर्न सिेि लिइय रीिपूियििो रे्णिए लिलसि सािेि राणि िथा बेरीििो रे्णिए बर्र गरी 
पनुाः म्यार् िािेि गनय िगाइय िािेिी प्रलि लिलसि सािेि राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोणिि िाँच गर्ाय सम्बणन्िि िियचारीिे बर्लनयि राणि िायय 
गरेिो रे्णिए उिरुी प्रशासििे सो व्यहोरा ििुाइय सलिलि सिि प्रलििेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोणिििो प्रलििेर्निो व्यहोरा उपयिु रे्णिए सलिलििे सम्बणन्िि 
िियचारी उपर  िारिाहीिो िालग िाययपालििा सिि िेणि पठाउनसक्नेछ । 

२२. िारेििा राखू्नपनेाः (१) उिरुी प्रशासििे र्फा ९ बिोणिि लबिार् र्िाय गरेपलछ 
उिरुीििायिाइय र र्फा १६ बिोणिि प्रलििार् र्िाय गरेपलछ प्रलिबार्ीिाइय िारेि तोकि 
तारेखमा राख्नुपर्छ  । 

  (२) उजुरीिा पक्षहरूलार्छ तारेख तोक्दा तारेख तोकिएिो किन गररने िामिो 
व्यहोरा तारेख भपाछर्छ तथा तारेख पर्ाछमा खुलार्छ उजुरीिा सबै पक्षलार्छ एिै कमलानिो कमकत 
तथा समय उले्लख गरी एिै कमलानिो तारेख तोकु्नपर्छ  । 



 

 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम तारेख तोकिएिो समयमा िुनै पक्ष हाकजर नभए पकन 
तोकिएिो िायछ सम्पन्न गरी अिो तारेख तोकु्नपने भएमा हाकजर भएिो पक्षलार्छ तारेख 
तोकि समयमा हाकजर नभर्छ पकर् हाकजर हुने पक्षलार्छ अकि हाकजर भर्छ तारेख लाने पक्षसँग 
एिै कमलान हुनेगरी तारेख तोकु्नपर्छ  । 

  (४) यस िफा बमोकजम तोकिएिो तारेखमा उपस्थथत भएिा पक्षहरूलार्छ साथै 
रास्ख सकमकतले उजुरीिो िारवाकह गनुछपर्छ । 

  (५) उपिफा (४) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन तोकिएिो तारेखमा 

िुनै पक्ष उपस्थथत नभए पकन सकमकतले कबवाििो कवषयमा िारवाही गनछ बाधा पनेरै्न । 

२३. समिमिको मनर्णय बिोमिि हुन ेः सकमकतले म्याि तामेली सम्बन्धमा प्रर्कलत िानून तथा 

यस ऐनमा लेस्खए िेस्ख बाहेििो कवषयमा आवश्यि प्रकिया कनधाछरण गनछ सके्नर् । 

परिच्छ द-५ 

सुनवार्ण िथा प्रिार् बुझ्न  सम्बन्धिा 

२४. प्रािम्भिक सुनवार्णेः (१) मेलकमलापबाट कबवाि कनरुपण हुन नसिी सकमकतमा आएिा 

कबवाि प्रकतवाि िताछ वा बयान वा सो सरहिो िुनै िायछ भएपकर् सुनवार्छिो लाकग पेश 

भएिो कबवािमा उपलब्ध प्रमाणिा आधारमा तत्काल कनणछय गनछ सकिने भएमा सकमकतले 

कबवाि पेश भएिो पकहलो सुनवार्छमा नै कनणछय गनछ सके्नर् । 

  (२) सकमकत समक्ष पेश भएिो कबवािमा उपिफा (१) बमोकजम तत्काल कनणछय 

गनछ सकिने निेस्खएमा सकमकतले िेहाय बमोकजमिो आिेश गनछ सके्नर्ः- 

(ि) कबवािमा मुख नकमलेिो िुरामा यिीन गनछ प्रमाण बुझे्न वा अन्य िुनै 

िायछ गने; 

(ख) कबवािमा बुझ्नुपने प्रमाण यकिन गरी पक्षबाट पेश गनछ लगाउने वा 

सम्बस्न्धत कनिायबाट माग गने आिेश गने;  

(ग) मेलकमलापिा सम्बन्धमा कबवाििा पक्षहरूसँग र्लफल गने; तथा 

(ि) कबवाििा पक्ष उपस्थथत भएमा सुनुवार्िो लाकग तारेख तथा पेकशिो समय 

ताकलिा कनधाछरण गने । 

  (३) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन सकमकतले 

थथानीय ऐनिो िफा ४७ िो उपिफा (२) बमोकजमिो उजुरीमा मेलकमलापिो लाकग 

पठाउने आिेश गनुछपनेर् । 

२५. प्रिार् दाम्भिल गननेः बािी वा प्रकतबािीले िुनै नयाँ प्रमाण पेश गनछ अनुमकत माग गरी 

कनवेिन पेश गरेमा उजुरी प्रशासिले सोकह किन कलन सके्नर् । 



 

 

२६. मलिि िााँच गननेः (१) सकमकतले उजुरीमा पेश भएिो िुनै कलखतिो सत्यता परीक्षण 

गनछ रेखा वा हस्ताक्षर कवशेषज्ञलार्छ जाँर् गराउन जरूरी िेखेमा सो कलखतलार्छ असत्य 

भने्न पक्षबाट परीक्षण िसु्तर िास्खल गनछ लगार्छ रेखा वा हस्ताक्षर कवशेषज्ञबाट कलखत 

जाँर् गराउन सके्नर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम जाँर् गिाछ मनाकसब माकफििो समय तोकि आिेश 

गनुछपनेर् र समय कभत्र जाँर् सम्पन्न हुनिो लाकग यथासम्भव व्यवथथा गनुछपनेर् ।  

  (३) उपिफा (१) बमोकजम जाँर् गिाछ कलखत असत्य ठहरीएमा कलखत सत्य 

रहेिो भने्न पक्षबाट लागेिो िसु्तर असुल गरी उपिफा (१) बमोकजम िसु्तर िास्खल 

गने पक्षलार्छ भरार्छ किनुपर्छ । 

२७. साक्षी बुझ्न ेः (१) सकमकतबाट साक्षी बुझे्न आिेश गिाछ साक्षी बुझे्न किन तोकि आिेश 

गनुछपनेर् । सार्ी राख्िा बढीमा ५ जना राख्नु पने ।  

  (२) उपिफा (१) बमोकजम आिेश भएपकर् उजुरी प्रशासिले उजुरीिो पक्षलार्छ 

आिेशमा उले्लख भएिो कमकतमा साक्षी बुझे्न तारेख तोकु्नपनेर् । 

  (३) साक्षी बुझे्न तारेख तोकिएिो किनमा आफ्नो साक्षी सकमकत समक्ष उपस्थथत 

गराउनु सम्बस्न्धत पक्षिो िाकयत्व हुनेर् । 

२८. समिमिको िर्ण बाट बकपत्र गिाउन ेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुिै िुरा लेस्खएिो 

भए तापकन नाबालि वा अशक्त वा वृध्िवृध्िा पक्ष रहेिो उजुरीमा साकक्ष बिपत्रिो 

लाकग तोकिएिो तारेखिो किन उपस्थथत नभएिो वा उपस्थथत नगरार्एिो साक्षीलार्छ 

सकमकतले म्याि तोकि सकमकतिो तफछ बाट कििार्छ बिपत्र गराउन सके्नर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम साक्षी कििाउँिा बिपत्र हुने तारेख तोकि म्याि 

जारी गनुछपनेर् र उजुरीिा पक्षहरूलार्छ समेत सोकह कमलानिो तारेख तोकु्नपनेर् । 

२९. साक्षी बकपत्र गिाउन ेः (१) उजुरी प्रशासिले साक्षी बिपत्रिो लाकग तोकिएिो किन 

पक्षहरूसँग कनजहरूले उपस्थथत गराउन ल्याएिा साकक्षिो नामावली कलर्छ सकमकत समक्ष 

पेश गनुछपनेर् । 

  (२) साक्षी बिपत्रिो लाकग तोकिएिो तारेखिो किन उजुरीिा सबै पक्षले साक्षी 

उपस्थथत गराउन ल्याएिो भए िायाछलय खुल्नासाथ तथा िुनै पक्षले साक्षी उपस्थथत 

गराउन नल्याएिो भए किनिो बाह्र बजेपकर् सकमकतले उपलब्ध भए सम्मिा साक्षीिो 

बिपत्र गराउनुपनेर् । 



 

 

३०. बन्द ि गनण सक् ेः (१) साक्षीिो बिपत्र गराउँिा उजुरीिो कवषयवसु्त भन्दा फरि 

प्रिारिो तथा साक्षी वा उजुरीिो पक्षलार्छ अपमाकनत गने वा किझ्याउने वा अनुकर्त 

प्रिारिो प्रश्न सोकधएमा सकमकतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलार्छ बने्दज गनछ सके्नर् । 

  (२) नाबालि वा वृध्ि वा असक्त वा कबरामीले साक्षी बकु्नपने भर्छ त्यस्तो 

उजुरीमा िुनै पक्षिो उपस्थथकत वा अन्य िुनै मनाकसब िारणले साक्षीलार्छ बिपत्र गनछ 

अनुकर्त िबाव परेिो वा पने प्रबल सम्भावना रहेिो र् भने्न सकमकतलार्छ लागेमा 

सकमकतले त्यस्तो पक्षिो प्रत्यक्ष उपस्थथकतलार्छ बने्दज गरी कनजले साक्षीले निेखे्न गरी मात्र 

उपस्थथत हुन आिेश गनछ सके्नर् । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम आिेश गरेमा साक्षीले निेखे्न गरी पक्ष उपस्थथत हुने 

व्यवथथा कमलाउने िाकयत्व सकमकतिो हुनेर् । 

  (४) उपिफा (१) वा (२) बमोकजम गिाछ सकमकतले उजुरीसँग सम्बस्न्धत 

आवश्यि प्रश्न तयार गरी सकमकतिो तफछ बाट बिपत्र गराउन  सके्नर् । 

३१. प शी सूची प्रकाशन गनुणपननेः (१) उजुरी प्रशासिले प्रते्यि हप्ता शुिवार अगामी 

हप्तािो लाकग पेशी तोकिएिो कबवािहरूिो साप्ताकहि पेशी सूर्ी तथा तोकिएिो किन 

उक्त किनिो लाकग पेशी तोकिएिा कबवािहरूिो पेशी सूर्ी प्रिाशन गनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो सूर्ी संयोजिले र कनजिो अनुपस्थथकतमा कनजले 

कजमे्मवारी तोिेिो सकमकतिो सिस्यले प्रमाकणत गनुछपनेर् । 

३२. दैमनक प शी सूचीेः (१) उजुरी प्रशासिले िफा ३२ बमोकजमिो साप्ताकहि पेशी सूर्ीमा 

र्ढेिा कबवाि हरूिो तोकिएिो किनिो पेशी सूर्ी तयार गरी एि प्रकत सूर्ना पाटीमा 

टाँस्न लगाउनुपनेर् तथा एि प्रकत सकमकतिा सिस्यहरूलार्छ उपलब्ध गराउनुपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो सूर्ीमा कबवािहरू उले्लख गिाछ कबवाि िताछिो 

आधारमा िेहायिो िममा तयार गरी प्रिाशन गराउनुपनेर्ः- 

  (ि) नाबालि पक्ष भएिो कबवाि; 

  (ख) शारररीि असक्तता वा अपाङ्गता भएिो व्यस्क्त पक्ष भएिो कबवाि; 

  (ग) सत्तरी वषछ उमेर पुरा भएिो वृध्ि वा वृध्िा पक्ष भएिो कबवाि; तथा 

  (ि) कबवाि िताछिो िमानुसार पकहले िताछ भएिो कबवाि । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम पेशी सूर्ी तयार गिाछ मुल्तवीबाट जागेिा तथा 

सवोच्च अिालत, उच्च अिालत तथा कजल्ला अिालतबाट पुनः र्न्साफिो लाकग प्राप्त 

भर्छ िताछ भएिो कबवाििो हिमा शुरूमा सकमकतमा िताछ भएिो कमकतलार्छ नै िताछ कमकत 

माकन िम कनधाछरण गनुछपनेर् । 



 

 

  (४) उपिफा (१) वा (२) मा रहेिो िमानुसार नै सकमकतले कबवाििो सुनवार्छ 

र िारवाही तथा किनारा गनुछपनेर् । 

३३. उिुिी प्रशासकको मिम्म वािी हुन ेः पेशी सूर्ीमा र्ढेिा कबवािहरू िायाछलय खुलेिो 

एि िण्टा कभत्र सकमकत समक्ष सुनवार्छिो लाकग पेश गने तथा उक्त किनिो तोकिएिो 

िायछ सकिए पकर् सकमकतबाट कफताछ बुकिकलर्छ सुरकक्षत राखे्न कजमे्मवारी उजुरी प्रशासििो 

हुनेर् । 

३४. प्रिार् सुनाउन सक् ेः सकमकतले िफा २५ बमोकजम तोकिएिो तारेखिो किन उपस्थथत 

सबै पक्षलार्छ अिो पक्षले पेश गरेिो प्रमाण एवम् िागजात िेखार्छ पकढ बार्ी सुनार्छ सो 

बारेमा अिो पक्षिो िुनै िथन रहेिो भए कलस्खत बयान गरार्छ कमकसल सामेल गराउन 

सके्नर् । 

३५. मबवादको सुनवार्ण गननेः (१) सकमकतले िुवै पक्षिो िुरा सुनी कनजहरूिो कबवाििो 

सुनवार्छ तथा कनणछय गनुछपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो सुनवार्छ तथा कनणछय गिाछ पक्षहरूिो रोहवरमा 

गनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (१) बमोकजम कबवाििो सुनवार्छ गिाछ र्जलास िायम गरी सुनवार्छ 

गनछ मनाकसव िेस्खएमा सोही अनुसार गनछ सके्नर् । 

तर िुबै पक्षिो भनार् तथा कजकिर सुन्नलार् उपिफा ३ अनुसारिो र्जलास िायम गनछ बाधा 
हुने रै्न । 

३६. बन्द र्िलासको गठन गनणसक्  (१) सकमकतले मकहला तथा बालबाकलिा समावेश 

रहेिो तथा आवश्यि िेखेिो अन्य कबवाििो सुनवार्छिो लाकग बन्द र्जलास िायम गरी 

सुनवार्छ गनछ सके्नर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो बन्द र्जलासमा कबवाििा पक्ष तथा अन्य 

सरोिारवाला बाहेि अन्य व्यस्क्तलार्छ र्जलासमा प्रवेश गनछ नपाउने गरी बन्द र्जलासिो 

गठन गनुछपनेर् । 

  (३) बन्द र्जलासबाट हेररने कबवाििो िाम िारवाही, कपडीतिो नाम थर 

ठेगाना लगायतिा कवषय गोप्य राख्नुपनेर् । 

३७. बन्द र्िलास सम्बन्धी अन्य व्यवसथाेः (१) बन्द र्जलासबाट हेररएिा कबवािहरूिो 

िागजातिो प्रकतकलकप बािी, प्रकतवाकि र कनजिो कहतमा असर परेिो िुनै सरोिारवाला 

बाहेि अरू िसैलार्छ उपलब्ध गराउनुहँुिैन । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो कबवाििो तथ्य खुलार्छ िुनै समार्ार िुनै 

पत्रपकत्रिामा संपे्रषण हुन किनु हँुिैन । 



 

 

  (३) उपिफा (२) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन सकमकतले पक्षिो 

गोपकनयता तथा कहतमा प्रकतिुल प्रभाव नपने गरी समार्ार संपे्रषण गनछ भने िुनै बाधा 

पनेरै्न । 

३८. थप प्रिार् बुझ्न ेः कबवाििो सुनवार्छिो िममा कबवाििो िुनै पक्षिो अनुरोधमा वा 

कबवाि सुनवार्छिो िममा सकमकत आफैले थप प्रमाण बुझ्नुपने िेखेमा उजुरीिा 

पक्षहरूलार्छ थप प्रमाण पेश गनछ पेश गने तारेख तोकि आिेश गनछ सके्नर् । 

३९. स्वाथण बामिएको कबवाि ह नण नहुन ेः सकमकतिो सिस्यले िेहायिा कबवाििो िारवाही र 

किनारामा संलग्न हुनुहँुिैनः- 

(ि) आफ्नो वा नकजििो नातेिारिो हि कहत वा सरोिार रहेिो कबवाि; 

 स्पष्टीिरणः यस उपिफािो प्रयोजनिो लाकग "नकजििो नातेिार" भन्नाले 

अपुताली पिाछ िानून बमोकजम अपुताली प्राप्त गनछ सके्न प्राथकमिता 

िममा रहेिो व्यस्क्त, मामा, मार्जु, सानीआमा, ठूलीआमा, सानोबाबु, 

ठूलोबाबू, पकत वा पत्नी तफछ िा सासू, ससुरा, फूपु, फूपाजु, साला, 

जेठान, साली, कििी, बकहनी, कभनाजु, बकहनी ज्वार्छ,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, 

भाञ्जी ज्वार्छ,ँ भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नातािा व्यस्क्तिो एिासगोलमा 

रहेिो पररवारिो सिस्य सम्िनुपर्छ । 

(ख) कनजले अन्य िुनै हैकसयतमा गरेिो िुनै िायछ वा कनज संलग्न रहेिो िुनै 

कवषय समावेश रहेिो िुनै कबवाि; 

(ग) िुनै कवषयमा कनजले कबवाि र्ल्ने वा नर्ल्ने कवषयिो र्लफलमा सहभाकग 

भर्छ िुनैराय किएिो भए सो कवषय समावेश रहेिो कबवाि; वा 

(ि) अन्य िुनै िारणले आधारभूत रूपमा कनज र कनजिो एिािरसंगोलिा 

पररवारिा सिस्यिो िुनै स्वाथछ बाकिएिो कबवाि । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो िुनै अवथथा िेस्खएमा जुन सिस्यिो त्यस्तो 

अवथथा पर्छ उक्त सिस्यले कबवाि हेनछ नहुने िारण खुलार्छ आिेश गनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (१) िो प्रकतिुल हुने गरी िुनै सिस्यले िुनै कबवाििो िारवाकह 

र किनारामा सहभाकग हुन लागेमा कबवाििो िुनै पक्षले आवश्यि प्रमाण सकहत 

कबवाििो िारवाकह किनारा नगनछ कनवेिन किन सके्नर्  र सो सम्बन्धमा  िाम 

िारबाही थथानीय ऐनिो िफा ४८(५) अनुसार हुनेर् । 

  (४) उपिफा (३) अनुसार कबवाि कनरुपण हुन नसके्न अवथथामा थथानीय ऐनिो 

िफा ४८(६) र (७) िो ब्यबथथा अनुसारिो सभाले तोिेिो सकमकतले िाम िारवाकह 

र किनारामा गनेर् । 



 

 

  (५) उपिफा (४) बमोकजम गिाछ सभाले कबवाििा पक्षहरूलार्छ सोकह उपिफा 

बमोकजम गकठत सकमकतबाट कबवाििो िारवाकह किनारा हुने िुरािो जानिारी गरार्छ 

उक्त सकमकत समक्ष उपस्थथत हुन पठाउनुपनेर् । 

परिच्छ द-६ 

मनर्णय ि अन्य आद श 

४०. मनर्णय गनुणपननेः (१) सकमकतले सुनवार्छिो लाकग पेश भएिो कबवाि हेिाछ िुनै प्रमाण 

बुझ्नुपने बाँकि नरकह कबवाि किनारा गने अवथथा रहेिो िेस्खएमा सोकह पेशीमा कबवािमा 

कनणछय गनुछपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम कनणछय गरेपकर् कनणछयिो व्यहोरा कनणछय किताबमा 

लेस्ख सकमकतमा उपस्थथत सिस्यहरू सबैले िस्तखत गनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (१) बमोकजम गरीएिो कनणछयिो िफा ४२ र अन्य प्रर्कलत िानून 

बमोकजम खुलाउनुपने कववरण खुलेिो पूणछ पाठ कनणछय भएिो कमकतले बकढमा सात किन 

कभत्र तयार गरी कमकसल सामेल राख्नुपर्छ ।   

(४) उपिफा (१) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन समयाभाव अथवा 

अन्य िुनै मनाकसब िारणले गिाछ सोकह किन कबवाि कनणछय गनछ नसके्न भएमा आगाकम 

हप्तािो िुनै किनिो लाकग अिो पेशी तारेख तोकु्नपनेर् । 

४१. मनर्णयिा िुलाउनुपननेः (१) सकमकतले िफा ४१ बमोकजम गरेिो कनणछयिो पूणछपाठमा यस 

िफा बमोकजमिा िुराहरू खुलार्छ अनुसूर्ी-७ बमोकजमिो ढाँर्ामा तयार गनुछपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम पूणछपाठ तयार गिाछ बािी तथा प्रकतबािीिो कजकिर, 

कनणछय गनुछपने िेस्खएिो कवषय, िुवै पक्षबाट पेश भएिो प्रमाणिा िुराहरू समेतिो 

कवषय खुलाउनुपनेर् । 

  (३) उपिफा (२) मा उले्लख भए िेस्ख बाहेि पूणछपाठमा िेहायिा िुराहरू 

समेत खुलाउनुपनेर्ः- 

(ि) तथ्यिो ब्यहोरा; 

(ख) कबवाििो िुनै पक्षले िानून व्यवसायी राखेिो भएमा कनजले पेश गरेिो 

बहस नोट तथा बहसमा उठार्एिा मुल कवषयहरु; 

(ग) कनणछय गनछिो लाकग आधार कलर्एिो प्रमाणिा साथै िुवै पक्षबाट पेश 

भएिो प्रमाण तथा त्यसिो कवशे्लषण; 

(ि) कनणछय िायाछन्वयन गनछिो लाकग गनुछपने कवषयहरूिो कसलकसलेवार 

उले्लखन सकहतिो तपकसल खण्ड; तथा 



 

 

(ङ) कनणछय उपर पुनरावेिन लागे्न भएमा पुनरावेिन लागे्न कजल्ला अिालतिो 

नाम र िे िकत किनकभत्र पुनरावेिन गनुछपने हो सो समेत ।  

 (४) उपिफा २ तथा ३ मा उले्लख भएिेस्ख बाहेि िेहायिा िुराहरु समेत 

कनणछयमा खुलाउन सके्नर्ः- 

(ि) साक्षी वा सजछकमनिो बिपत्रिो सारांश; 

(ख) िुनै नजीरिो व्याख्या वा अवलम्बन गरेिो भए सो नजीरिो कववरण र 

कबवािमा उक्त नजीरिो कसध्िान्त िे िुन आधारमा लागु भएिो हो 

अथवा लागु नभएिो हो भने्न िारण सकहतिो कवशे्लषण; 

(ग) कनणछयबाट िसैलार्छ िुनै िुरा किनु भराउनु पने भएिो भए िसलार्छ िे 

िकत भरार्छ किनुपने हो सोिो कववरण; तथा 

(ि) कबवाििो िममा िुनै मालसामान वा प्रमाणिो रुपमा िेकह वसु्त सकमकत 

समक्ष पेश भएिो भए सो मालसामान वा वसु्तिो हिमा िे गने हो भने्न 

कवषय । 

४२. प्रािम्भिक सुनवार्णिा मनर्णय हुनसक् ेः (१) सकमकतले पकहलो सुनवार्छिो लाकग पेश 

भएिो अवथथामा नै कबवािमा थप प्रमाण बुकिरहनुपने अवथथा नरहेिो िेखेमा अथवा 

हिम्याि वा हििैया वा सकमकतिो के्षत्राकधिार नरहेिो िारणले कबवाि कनणछय गनछ 

नकमल्ने िेखेमा पकहलो सुनवार्छमा नै कनणछय गनछ सके्नर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो कनणछय के्षत्राकधिारिो अभाव रहेिो िारणले 

भएिो अवथथामा के्षत्राकधिार ग्रहण गने अिालत वा थथानीय तह वा अन्य कनिायमा 

उजुरी गनछ जानु भकन सम्बस्न्धत पक्षलार्छ  जानिारी किनु पनेर् । 

४३. मनर्णय संशोधनेः (१) सकमकत समक्ष कबवाििो पक्ष वा िुनै सरोिारवालाले कबवाििो 

कनणछयमा भएिो िुनै लेखार्छिो तु्रटी संशोधन गरी पाउन कजकिर कलर्छ कनणछयिो 

जानिारी भएिो पैंकतस किन कभत्र कनवेिन किन सके्नर् ।  

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो कनवेिन परी सकमकतले हेिाछ सामान्य तु्रटी भएिो र 

संशोधनबाट कनणछयिो मूल आशयमा िुनै हेरफेर नहुने िेखेमा रु्टै्ट पर्ाछ खडा गरी 

कनवेिन बमोकजम कनणछय संशोधन गने आिेश किनसके्नर् । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजमिो आिेश मूल कनणछयिो अकभन्न अङ्गिो रुपमा कलर्नेर् 

। 

४४. मनर्णयिा ह िर् ि गनण नहुन ेः (१) सकमकतिा सिस्य अथवा अरु िसैले पकन सकमकतिा 

सिस्यहरुिो िस्तखत भैसिेपकर् कनणछयमा िुनै प्रिारिो थपिट वा िेरमेट गनछ हँुिैन । 



 

 

  (२) िसैले उपिफा (१) बमोकजमिो िसुर गने िमछर्ारीलार्छ आवश्यि िारवाहीिो 

लाकग सम्बस्न्धत कनिायमा लेस्ख पठाउनुपनेर् ।  

४५. मनर्णय भएपमि गनुणपनन कािवामहेः (१) उजुरी प्रशासिले सकमकतबाट कनणछय 

भएपश्चात कनणछय किताबमा सकमकतिा सिस्यहरु सबैिो िस्तखत भएिो यकिन गरी 

कनणछय किताब र कमकसल कजम्मा कलनुपर्छ । 

  (२) यस ऐन बमोकजम कनणछयिो पूणछपाठ तयार भएपकर् सबै सिस्यिो िस्तखत 

भैसिेपकर् उजुरी प्रशासिले कनणछयिो िायाछन्यवय गनछिा लाकग तत्काल गनुछपने िेकह 

िायछ भए सो सम्पन्न गरी कमकसल अकभलेखिो लागी पठानुपर्छ । 

४६. मनर्णय गनणपनन अवमधेः (१) सकमकतले प्रकतवाि िास्खल भएिो वा बयान गनुछपनेमा 

प्रकतबािीिो बयान भएिो कमकतले तथा प्रकतवाि िास्खल नभएिो वा बयान नभएिोमा 

सो हुनुपने म्याि भुक्तान भएिो कमकतले नबे्ब किनकभत्र कबवाििो अस्न्तम कनणछय गनुछपनेर् 

।  

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो समयावकध गणना गिाछ मेलकमलापिो लाकग 

पठार्छएिो कबवाििो हिमा मेलकमलापिो प्रकियामा लागेिो समय िटार्छ अवकध गणना 

गनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (१) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन कबवािमा बुझ्नुपने प्रमाण 

तथा पुरा गनुछपने प्रकिया बाँकि नरही कबवाि कनणछय गनछ अङ्ग पुकगसिेिो भए सो पुगेिो 

पन्ध्र किनकभत्र अस्न्तम कनणछय गनुछपनेर् । 

  

४७. अन्तरिि संिक्षर्ात्मक आद श िािी गनण समकन ेः थथानीय ऐनिो िफा ४९ िो 

उपिफा ८ िो खण्ड )ि (िेस्ख )ङ (सम्म उस्ल्लस्खत कवषयमा तत्काल अन्तररम 

संरक्षणात्मि आिेश जारी गनछ सकिनेर् । यस्तो आिेश जारी गिाछ कनवेििले पेश गरेिो 

िागजात, कनजिो अवथथा र वसु्तगत पररस्थथकतिो प्रारस्म्भि र्ानकवन गरी तत्काल आिेश 

नगरे कनवेििलाई पनछ सके्न निारात्मि प्रभाविो मुल्यांिन गनुछ पिछर् । न्याकयि 

सकमकतले जारी गने अन्तररम संरक्षणात्मि आिेश अनुसूर्ी ८ मा उले्लख गरे बमोकजम 

हुनेर् । 

 

 

 

परिच्छ द-७ 

समिमिको समचवालय 



 

 

४८. समिमिको समचवालयेः  (१)सकमकतिो िायछसम्पािनलार्छ सहकजिरणा गनछ एि सकर्वालय 

रहने र्  

  (२) उपिफा (१) वमोकजमिो सकर्वालयमा िायछपाकलिाले आवश्यता अनुसार 

उजुरी प्रशासि, अकभलेख प्रशासि तथा अन्य िमछर्ारीहरुिो व्यवथथा गनछ सके्नर् । 

सकर्वालयिो िायछसम्पािनलार्छ व्यवस्थथत गनछ सकर्वालय अन्तगछत उजुरी शाखा/ फाँट 

तथा अकभलेख शाखा /फाँट रहन सके्नर् । 

 

४९. उिुिी प्रशासकको काि, किणव्य ि अमधकािेः यस ऐनमा अन्यत्र उले्लख भए िेस्ख 

बाहेि उजुरी प्रशासििो िाम, ितछव्य र अकधिार िेहाय बमोकजम हुनेर्ः 

(ि) पेश भएिा उजुरी, प्रकतवाि र अन्य कलखतहरु जाँर् गरी रीत पुगेिो भए 

िानून बमोकजम लागे्न िसु्तर कलर्छ िताछ गने र िताछ गनछ नकमल्ने भए 

िारण जनार्छ िरपीठ गने; 

(ख) कववािमा प्रमाणिो लाकग पेश भएिा नक्कल िागजलार्छ सक्कलसँग 

कभडार्छ कठि िेस्खएमा प्रमाकणत गने र कमकसल सामेल राखे्न तथा 

सक्कलमा िेकह िैकफयत िेस्खएमा सो जनार्छ सम्बस्न्धत पक्षिो सकहर्ाप 

गरार्छ राखे्न; 

(ग) पेश भएिा कलखत साथ संलग्न हुनुपने प्रमाण तथा अन्य िागजात र् वा 

रै्न भए ठीि र् वा रै्न जाँचे्न; 

(ि) सकमकतिो आिेशले कििाउनुपने प्रकतबािी, साक्षी वा अन्य व्यस्क्तिो 

नाममा म्याि जारी गने; 

(ङ) कववाििा पक्षलार्छ तारेख वा पेशी तारेख तोके्न; 

(र्) सकमकत समक्ष पेश हुनुपने कनवेिन िताछ गरी आिेशिो लाकग सकमकत 

समक्ष पेश गने; 

(र्) िानून बमोकजम वारेस कलने तथा गुजे्रिो तारेख थामे्न कनवेिन कलर्छ 

आवश्यि िारवाही गने; 

(ज) सकमकतबाट भएिो आिेश िायाछन्वयन गने गराउने; 

(ि) सकमकतमा पेश वा प्राप्त भएिा िागजपत्र बुझे्न, भपाछर्छ गने लगायतिा 

िायछहरु गने; 

(ञ) आवश्यितानुसार सकमकतिो तफछ बाट पत्रार्ार गने; 

(ट) सकमकतिो आिेशले तामेल गनुछपने म्याि तामेल गनेगराउने, तामेल भएिो 

म्याििो तामेली जाँर्ी रीतपूवछििो नभए पुनः जारी गने तथा अन्य 

अिालत वा कनिायबाट प्राप्त भएिो गाउँपाकलिाले तामेल गररकिनुपने 

म्याि तामेल गने गराउने; 



 

 

(ठ) कनणछय किताब र उजुरीिो कमकसल कजम्मा कलने; 

(ड) सकमकतमा िताछ भएिा कववाि तथा कनवेिन लगायतिा िागजातिो 

अकभलेख तयार गने र माकसि वा वाकषछि प्रकतवेिन पेश गनुछपने कनिाय 

समक्ष प्रकतवेिन तयार गरी संयोजिबाट प्रमाकणत गरार्छ सम्बस्न्धत 

कनिायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो कजम्मा रहेिा उजुरीिा कमकसलमा रहेिा िागजातिो रीतपूवछि 

नक्कल किने; 

(ण) कजल्ला अिालतमा पुनरावेिन लागे्न गरी कनणछय भएिा कववािमा पुनरावेिन 

म्याि जारी गरी तामेल गनेगराउने; 

(त) अिालत वा अन्य िुनै कनिायमा कववाििो कमकसल वा िुनै िागजात 

पठाउनुपने भएमा सकमकतलार्छ जानिारी गरार्छ कमकसल वा िागजात 

पठाउने तथा कफताछ प्राप्त भएपकर् िानून बमोकजम सुरकक्षत राखे्न व्यवथथा 

कमलाउने; 
(त) कनणछय किताब कजम्मा कलने; तथा 

(थ) पेश भएिा कनवेिन लगायतिा िागजातमा सकमकतबाट आिेश हुनुपने वा 

कनिासा कलनुपनेमा सकमकत समक्ष पेश गने । 

 

५०. अमभल ि प्रशासकको काि, किणव्य ि अमधकािेः यस ऐनमा अन्यत्र उले्लख भए 

बाहेि अकभलेख प्रशासििो िाम, ितछव्य र अकधिार िेहाय बमोकजम हुनेर्ः 

 (ि) कनणछय िायाछन्वयन सम्बन्धीः 

(२) कनणछय बमोकजम र्लन र्लाउनुपने, िुनै िुरा किलार्छभरार्छ किनुपने 

लगायतिा कनणछय िायाछन्वयनिा लाकग गनुछपने िायछहरु गने तथा 

कनणछय िायाछन्वयनिो अकभलेख राखी िानून बमोकजम कववरण 

पठाउनुपने कनिायहरुमा कववरण पठाउने; 

(३) कनणछय िायाछन्वयनिो िममा कनवेिन किएिा पक्षहरुिो वारेस कलने, 
सिार गराउने, गुजे्रिो तारेख थमाउने लगायतिा िायछहरु गने; 

(४) सकमकतिो आिेशले रोक्का भएिो वा अरु िुनै अिालत वा 

कनिायबाट रोक्का भै आएिो जायजेथा अन्य अड्डा अिालतमा 

िास्खल र्लान गनुछपने भए सो गने; 

(५) कनणछय बमोकजम कललाम गने लगायतिा अन्य िुनै िाम गनुछपने 

भए सो समेत गने; तथा 

(६) लेस्खए िेस्ख बाहेििो िुनै िायछ कनणछय िायाछन्वयनिो िममा 

गनुछपने भएमा सकमकत समक्ष पेश गरी आिेश बमोकजम गने । 

 (ख) अकभलेख संरक्षण सम्बन्धीः 



 

 

(१) अकभलेख शाखािो रेखिेख गरी कनणछय भएिा कमकसल सुरकक्षत 

राखे्न र िानून बमोकजम सडाउनेपने िागजहरु सडाउने; 

(२) कनणछय भएिा कमकसलहरुमा िागजात जाँर् गरी िुरुस्त रहेनरहेिो 

हेने र कमकसल िानून बमोकजम गरी िुरुस्त अवथथामा राखे्न; 

(३) िानून बमोकजम सडाउने िागजिो कववरण तयार गरी सो कववरण 

सुरकक्षत रहने व्यवथथा गने; 

(४) अकभलेख शाखामा प्राप्त भएिो कमकसलहरुिो सालबसाली अकभलेख 

राखे्न र आवश्यितानुसार कववरण तयार गने; तथा 

(५) िुनै अिालत वा कनिायबाट अकभलेखमा रहेिो कमकसल वा िुनै 

िागजात माग भै आएमा रीतपूवछि पठाउने र कफताछ प्राप्त 

भएपकर् रीतपूवछि गरी सुरकक्षत राखे्न । 

५१. उिुिी प्रशासक वा अमभल ि प्रशासकको आद श उपिको मनव दनेः (१) यस ऐन 

बमोकजम उजुरी प्रशासि वा अकभलेख प्रशासिले गरेिो आिेश वा िारवाही उपर कर्त्त 

नबुझे्न पक्षले सो आिेश वा िारवाही भएिो पाँर् किनकभत्र सकमकत समक्ष कनवेिन किन 

सके्नर् । 

  (२) सकमकतले उपिफा (१) बमोकजम पेश भएिो कनवेिन उपर सुनुवार्छ गरी कनवेिन 

पेश भएिो बकढमा सात किन कभत्र कनवेिन उपरिो िारवाकह टुङ्याउनुपनेर् । 

  (३) उपिफा (२) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन उपिफा (१) बमोकजमिो 

कनवेिन उपर आिेश वा कनणछय गनुछपूवछ िेकह बुझ्नुपने भए सो बुिेर मात्र कनणछय वा 

आिेश गनुछपनेर् । 

 

परिच्छ द-८ 

ि लमिलाप सम्बन्धी व्यवसथा 

५२. मिलापत्र गिाउन ेः (१) सकमकतले प्रर्कलत िानून बमोकजम कमलापत्र हुन सके्न जुनसुिै 

उजुरीमा कमलापत्र गराउन सके्नर् । 

  (२) कववाििा पक्षहरूले कमलापत्रिो लाकग अनुसूर्ी-९ बमोकजमिो ढाँर्ामा 

कनवेिन किएमा सकमकतले उजुरीमा कमलापत्र गराउन उपयुक्त िेखेमा कमलापत्र गरार्किनेर् 

। 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम पक्षहरूले किएिो कनवेिनिो व्यहोरा सकमकतले िुवै 

पक्षलार्छ सुनार्छ त्यसिो पररणाम सम्िार्छ पक्षहरूिो कमलापत्र गने सम्बन्धमा सहमकत 

रहेनरहेिो सोध्नुपनेर् । 



 

 

  (४) उपिफा (३) बमोकजम सुनाउँिा पक्षहरूले कमलापत्र गनछ मञ्जुर गरेमा 

सकमकतले पक्षहरूिो कनवेिनमा उले्लख भएिो व्यहोरा बमोकजमिो कमलापत्र तीन प्रकत 

तयार गराउनुपनेर् । 

  (५) उपिफा (४) बमोकजमिो कमलापत्रिो व्यहोरा पक्षहरूलार्छ पढीबाँर्ी सुनार्छ 

कमलापत्र गनछ मञ्जुर भएमा पक्षहरूिो सकहर्ाप गरार्छ सकमकतिा सिस्यहरूले कमलापत्र 

िागज अनुसूर्ी-१० बमोकजमिो ढाँर्ामा प्रमाकणत गरी एि प्रकत सकमकतले अकभलेखिो 

लाकग कमकसलमा राख्नुपनेर् तथा एि-एि प्रकत बािी तथा प्रकतबािीलार्छ किनुपनेर् । 

   

५३. ि लमिलाप गिाउन सक् ेः (१) सकमकतले प्रर्कलत िानून बमोकजम कमलापत्र गनछ कमल्ने 

उजुरीमा पक्षहरूबीर् मेलकमलाप गराउन सके्नर् । 

  (२) पक्षहरूले जुनसुिै तहमा कवर्ाराधीन रहेिो प्रर्कलत िानूनले मेलकमलापिो 

माध्यमबाट समाधान गनछ सकिने कववािमा कववाििा पक्षले संयुक्त रूपमा सकमकत समक्ष 

कनवेिन किन सके्नर्न् । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम कनवेिन किएिोमा मेलकमलापबाट उजुरीिो कनरोपण 

हुन उपयुक्त िेस्खएमा सकमकतले त्यस्तो उजुरी मेलकमलापिो माध्यमबाट कनरोपण गनछ 

लेस्ख पठाउनु पनेर् । 

  (४) उपिफा (३) बमोकजमिो आिेशपकर् मेलकमलाप सम्बन्धी िारवाकह प्रारम्भ 

गरी पक्षहरूबीर् मेलकमलाप गरार्छ किनुपनेर् । 

  (५) मेलकमलाप सम्बन्धी अन्य व्यवथथा तोकिए बमोकजम हुनेर् । 

५४. उिुिी मनर्णय गननेः (१) सकमकतले यस ऐन बमोकजम मेलकमलापिो माध्यमबाट 

उजुरीिो कनरोपण गनछ प्रकिया बढाएिोमा मेलकमलापिो माध्यमबाट उजुरीिो कनरोपण 

हुन नसिेमा पक्षहरूलार्छ उजुरीिो पेशी तारेख तोकि िानून बमोकजम िारवाही गरी 

सुनवार्छ तथा कनणछय गने प्रकिया बढाउनुपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन थथानीय ऐनिो िफा 

४७ िो उपिफा (२) बमोकजमिो उजुरीमा मेलकमलाप वा कमलापत्र हुन नसिेमा 
सकमकतले अकधिार के्षत्र रहेिो अिालतमा जाने भकन सुनार्छ किनुपनेर् । 

५५. ि लमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक् ेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुिै िुरा लेस्खएिो 

भए तापकन िुनै उजुरीमा कमलापत्र गराउँिा उजुरीिो प्रिृकत वा कमलापत्रिो व्यहोराबाट 

नेपाल सरिार बािी भर्छ र्लेिो िुनै कववाि वा सावछजकनि तथा सरिारी सम्पकत्त वा 

कहतमा असर पने िेस्खएमा सकमकतले त्यस्तो कववािमा कमलापत्र गराउनेरै्न । 



 

 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटार्छ अन्य व्यहोराबाट मात्र कमलापत्र गनछ र्ाहेमा 

भने कमलापत्र गरार्छ किनुपनेर् । 

५६. ि लमिलापको लामग प्रोत्साहन गननेः (१) सकमकतले सकमकत समक्ष सुनवार्छिो लाकग पेश 

भएिो उजुरीमा मेलकमलाप हुनसके्न सम्भावना रहेिो िेखेमा पक्षहरूलार्छ मेलकमलापिो 

लाकग तारेख तोक्न सके्नर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो तारेखिो किन सकमकतले कववाििा पक्ष तथा 

कवपक्ष, उपस्थथत भएसम्म पक्षले पत्यार्छ साथै कलर्आएिा अन्य व्यस्क्त समेत उपस्थथत 

गरार्छ मेलकमलापिो लाकग र्लफल गरार्छ पक्षहरूिो बीर्मा सहमकत भएमा सहमकत भए 

बमोकजम कमलापत्र िागज तयार गनछ लगार्छ कमलापत्र गरार्छ किनुपनेर् । 

  (३) उजुरीमा तोकिएिो म्यािमा सकमकत समक्ष उपस्थथत नभएिो वा उपस्थथत 

भएर पकन तारेख गुजारी कववािमा तारेखमा नरहेिो पक्ष अथवा कववािमा पक्ष िायम 

नभएिो भए तापकन कववाििो पेटबोलीबाट उजुरीिो पक्ष िायम हुने िेस्खएिो व्यस्क्त 

समेत मेलकमलापिो लाकग उपस्थथत भएमा सकमकतले मेलकमलाप गरार्छ कमलापत्रिो िागज 

गरार्छ किनुपनेर् । 

५७. प्रािम्भिक सुनवार्ण पूवण ि लमिलापेः (१) उजुरी प्रशासिले प्रारस्म्भि सुनवार्छिो 

लाकग सकमकत समक्ष उजुरी पेश हुनुपूवछ उजुरीमा मेलकमलाप हुनसके्न अवथथा िेस्खएमा वा 

पक्षहरूले सो व्यहोरािो कनवेिन कलर्छ आएमा कमलापत्रिो व्यहोरा खुलेिो िागज तयार 

गरी सकमकत समक्ष पेश गनछसके्नर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम गिाछ कमलापत्रमा अस्न्तम सहमकत नजुटेिो भए 

तापकन पक्षहरू मेलकमलापिो लाकग प्रकियामा जान सहमत भएमा उजुरी प्रशासिले 

पक्षहरूिो कनवेिन कलर्छ उजुरीमा मेलकमलापिो लाकग मेलकमलापिताछ समक्ष पठाउने 

आिेशिो लाकग सकमकत समक्ष पेश गनछसके्नर् । 

५८. ि लमिलापकिाणको सूची ियाि गननेः (१) सकमकतले मेलकमलापिो िायछ गराउनिो लाकग 

िेहाय बमोकजमिो योयता पुगेिो व्यस्क्तहरूिो कववरण खुलार्छ सम्भाकवत 

मेलकमलापिताछिो सूर्ी तयार गनेर्ः 

 (ि) िस्िमा स्नाति उकत्तणछ गरेिो;  
 (ख) िुनै राजनीकति िल प्रकत आथथा राखी राजनीकतमा सकिय 

नरहेिो; तथा 
 (ग) थथानीय स्तरमा समाजसेवीिो रुपमा पकहर्ान बनाएिो । 

 (ि)  मेलकमलापिताछिो ४८ िण्टा ताकलम कलर् मेलकमलापिताछिो िायछ 

गिै आएिो  



 

 

 (ङ)  २५ बषछ उमेर पुरा भएिो । 

 (र्)  माथी योयतामा जुन सुिै िुरा लेस्खएिो भएता पकन ताकलम कलर् 

हाल िाम  गरररहेिािो हिमा कनजलार् कनरन्तरता किन सकिने । 

  (२) मेलकमलापिताछिो सूर्ी तयार गरेपकर् सकमकतले सूर्ी सभा समक्ष पेश गरी 

अनुमोिन गराउनुपनेर् । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम सूर्ी अनुमोिन भएपकर् सकमकतले सावछजकनि 

जानिारीिो लाकग सूर्ना प्रिाशन गनुछपनेर् तथा मेलकमलापिो लाकग पठाउँिा प्रते्यि 

पक्षलार्छ सो सूर्ी उपलब्ध गराउनुपनेर् । 

५९. ि लमिलापकिाणको सूची अद्यावमधक गननेः (१) सकमकतले िफा ५९ बमोकजम तयार 

भएिो सूर्ी प्रते्यि वषछ अद्यावकधि गनुछपनेर् । 

  (२) प्रते्यि वषछ अद्यावकधि गरेिो मेलकमलापिताछिो सूर्ी सकमकतले सभाबाट 

अनुमोिन गराउनुपनेर् । 

  (३) यस ऐन तथा प्रर्कलत िानून बमोकजम मेलकमलापिताछिो सूर्ीमा सूर्ीिृत 

हुन योयता पुगेिो व्यस्क्तले सकमकत समक्ष सूर्ीिृत गररपाउनिो लाकग अनुसूर्ी-११ 
बमोकजमिो ढाँर्ामा कनवेिन किनसके्नर् । 

६०. ि लमिलापकिाणको सूचीबाट हटाउन ेः (१) सकमकतले िफा ६० बमोकजम 

मेलकमलापिताछिो सूर्ी अद्यावकधि गिाछ िेहायिो अवथथािा मेलकमलापिताछिो नाम 

सूर्ीबाट हटाउनेर्ः- 

(ि) कनजिो मृतु्य भएमा; 

(ख) कनजले आफ्नो नाम सूर्ीबाट हटार्छपाउँ भने्न कनवेिन किएमा; 

(ग) कनजले नैकति पतन िेस्खने फौजिारी अकभयोगमा सजाय पाएमा; 

(ि) कनज िुनै संथथासँग सम्बध्ि रहेिोमा सो संथथा खारेज वा कविटन 

भएमा; र 

(ङ) सकमकतले िफा ६७ िो उपिफा (२) बमोकजम कनजलार्छ सूर्ीबाट 

हटाउने कनणछय गरेमा । 

(र्)  बसर् सरार् गरेमा । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम सूर्ीबाट नाम हटार्एिा मेलकमलापिताछहरूिो 

नामावली सकमकतले सावछजकनि सूर्नािो लाकग प्रिाशन गनुछपनेर् । 

६१. ि लमिलापको लामग सियावमध िोक् ेः (१) सकमकतले यस ऐन बमोकजम मेलकमलािो 

लाकग मेलकमलापिताछ पठाउँिा बकढमा कतन मकहना सम्मिो समय तोकि पठाउनेर् । 



 

 

  (२) मेलकमलापिो लाकग पठाउँिा सामान्यतयाः वकढमा तीनजना बाट मेलकमलाप 

गराउने गरी तोकु्नपनेर् ।   

६२. ि लमिलापकिाणको िनौटेः (१) सकमकतले मेलकमलाप गराउने िायछिो लाकग कववाििा 

पक्षहरूलार्छ एि जना मेलकमलापिताछिो र्नौट गनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम गिाछ पक्षहरूबीर्मा एिजना मेलकमलापिताछिो लाकग 

सहमकत नभएमा सकमकतले पक्षहरूिो सहमकतमा कतन जना मेलकमलापिताछिो र्नौट 

गनुछपनेर् । 

  (३) पक्षहरूिो बीर्मा मेलकमलापिताछिो नाममा सहमकत हुन नसिेमा सकमकतले 

मेलकमलापिताछिो सूर्ीमा रहेिा मेलकमलापिताछहरू मधे्यबाट िुवै पक्षबाट एि-एि जना 

मेलकमलापिताछ र्नौट गनछ लगार्छ तेस्रो मेलकमलापिताछ र्नौट गररकिनुपनेर् । 

  (४) उजुरीिा सबै पक्षिो सहमकतमा मेलकमलापिताछिो सूर्ीमा नरहेिो यस ऐन 

बमोकजम मेलकमलापिताछ हुन अयोय नभएिो िुनै व्यस्क्त वा संथथाबाट मेलकमलाप 

प्रकिया अगाडी बढाउन सहमत भै कलस्खत कनवेिन किएमा सकमकतले त्यस्तो व्यस्क्त वा 

संथथालार्छ मेलकमलापिताछ तोकिकिनुपनेर् । 

६३. ि लमिलापकिाणको परिविणनेः (१) सकमकतले िेहायिो अवथथा परर पक्षहरूले कनवेिन 

किएिो अवथथामा मेलकमलापिताछ पररवतछन गररकिनुपनेर्ः- 

(ि) िफा ६१ बमोकजम मेलकमलापिताछिो सूर्ीबाट हटाउने अवथथा 

भएमा; 

(ख) पक्षहरूले पारस्पररि सहमकतमा मेलकमलापिताछ हेरफेर गनछ मञ्जुर 

भएमा;  

(ग) कववाििो िुनै पक्षले मेलकमलापिताछ प्रकत अकवश्वास रहेिो कलस्खत 

जानिारी गराएमा; 

(ि) िुनै िारणले मेलकमलापिताछले मेलकमलापमा सहभागी भैरहन 

नसके्न जनाएमा; 

(ङ) कववाििो कवषयवसु्तमा मेलकमलापिताछिो िुनै स्वाथछ रहेिो 

मेलकमलापिताछले जानिारी गराएमा वा िुनै स्रोतबाट सकमकत समक्ष 

जानिारी भएमा; तथा 

(र्) मेलकमलापिताछले मेलकमलापिताछिो हैकसयतले िायछगिाछ िफा ६६ 
तथा अन्य प्रर्कलत िानून बमोकजम पालन गनुछपने आर्रण पालन 

नगरेमा । 



 

 

  (२) मेलकमलापिताछ पररवतछनिो िारणले तोकिएिो समयमा मेलकमलापिो िायछ 

सम्पन्न हुन नसके्न भएमा सकमकतले बकढमा एि मकहना सम्मिो समय थप गनछ सके्नर् । 

६४. ि लमिलापको लामग पठाउाँदा गनन प्रमियाेः (१) सकमकतले िुनै उजुरी मेलकमलापिो 

लाकग मेलकमलापिताछ समक्ष पठाउँिा पक्षहरूलार्छ मेलकमलापिताछिो सम्पिछ  उपलब्ध 

गरार्छ मेलकमलापिताछ समक्ष उपस्थथत हुने तारेख तोकि िेहाय बमोकजमिो िागज साथै 

रास्ख लेस्खपठाउनुपनेर्ः 

(ि) उजुरीिो सारसंके्षप वा मुख्य मुख्य िागजातिो प्रकतकलपी; 

(ख) उजुरीिो पक्ष वा वारेस भए वारेसिो नाम, थर, वतन र 

उपलब्ध भएसम्म टेकलफोन नम्बर, र्छमेल, फ्याक्स तथा अन्य 

सम्पिछ  कववरण; तथा 

(ग) मेलकमलाप सम्बन्धी प्रकिया सम्पन्न गनुछपने थथान र समय । 

  (२) मेलकमलापिताछले सकमकत समक्ष माग गरेमा उजुरीिा िागजातहरूिो 

नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेर् । 

  (३) मेलकमलापिो लाकग तोकिएिो समय सम्पन्न भएिो सात किन कभत्र उजुरीिो 

पक्षहरू सकमकत समक्ष उपस्थथत हुने गरी तारेख तोकु्नपनेर् । 

  (४) उपिफा (३) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन मेलकमलापिताछले 

तोकिएिो समय अगावै उजुरी सकमकत समक्ष कफताछ पठाउने कनणछय गरेमा सो कनणछयिो 

जानिारी भएिो सात किन कभत्र पक्षहरूलार्छ सकमकत समक्ष उपस्थथत हुनेगरी 

पठाउनुपनेर् । 

६५. ि लमिलापिा अवलम्बन गनुणपनन प्रमियाेः (१) सकमकतले पक्षहरूिो सहमकतमा 

मेलकमलापिो लाकग र्लफल गने तथा अन्य िायछ गने थथानिो र्नौट गरी पक्ष तथा 

मेलकमलापिताछलार्छ सोिो जानिारी उपलब्ध गराउनुपनेर् । 

  तर पक्षहरूिो सहमकतमा मेलकमलापिताछले अन्य िुनै थथानिो र्नौट गनछ बाधा 

पनेरै्न । 

  (२) पक्षहरूलार्छ उपिफा (१) बमोकजम मेलकमलापिताछले तोिेिो थथानमा 

तोकिएिो समयमा उपस्थथत हुने िाकयत्व रहनेर् । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजमिो िाकयत्व पक्षहरूले पुरा नगरेमा मेलकमलापिताछले 

मेलकमलापिो प्रकिया बन्द गरी सकमकतलार्छ सोिो कलस्खत जानिारी गरार्छ उजुरीिो 

िागजात कफताछ पठाउनसके्नर् । 



 

 

  (४) मेलकमलापिो िममा मेलकमलापिताछले पक्षहरूबीर्मा सहजिताछिो भूकमिा 

गनेर् र उक्त भूकमिा कनवाछह गने िममा कनजले पक्षहरू बाहेि िेहायिा व्यस्क्तहरूसँग 

समेत एिल वा सामूकहि वाताछ गनछसके्नर्ः 

(ि) कववाििो कवषयमा जानिारी रहेिो उजुरीिा पक्षले रोजेिो व्यस्क्त; 
तथा 

(ख) कववाििो कवषयवसु्तिो बारेमा जानिारी रहेिो थथानीय 

भद्रभलािमी । 

  (५) मेलकमलापिताछले पक्षहरूिो सहमकतमा पक्षहरूसँग िेहाय बमोकजम वाताछ 

गनछसके्नर्ः 

(ि) पक्षहरूसँग एिल एिान्तवाताछ; तथा 

(ख) टेकलफोन वाताछ, कभडीयो िन्फ्रेन्स वा सञ्चारिो अन्य माध्यमबाट 

वाताछलाप । 
  (६) प्रर्कलत िानून तथा यस ऐनिो मान्यता कवपरीत नहुनेगरी पक्षहरूिो 

सहमकतमा मेलकमलापिताछले मेलकमलापिो िायछकवकध कनधाछरण गनछसके्नर् । 

६६. ि लमिलापकिाणको आचिर्ेः (१) मेलकमलापिताछले िेहाय बमोकजमिो आर्रण पालन 

गनुछपनेर्ः- 

(ि) मेलकमलाप सम्बन्धी िारवाही कनष्पक्ष ढङ्गले सम्पािन गनुछपने; 

(ख) िुनै पक्षप्रकत िुिाव, आग्रह, पूवाछग्रह नराखे्न वा राखेिो िेस्खने िुनै 

आर्रण वा व्यवहार नगने; 

(ग) िुनै पक्षलार्छ डर, त्रास, िुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलकमलाप 

गराउन नहुने; 

(ि) कववाि िायम रहेिो अवथथामा कववाििो िुनै पक्षसँग आकथछि 

िारोबारमा सँलग्न नहुने; 

(ङ) मेलकमलाप सम्बन्धमा बनेिो प्रर्कलत िानून तथा अन्य थथाकपत 

मान्यता कवपरीत आर्रण गनछ नहुने; 

(र्) मेलकमलापिो िममा पक्षहरुसँग सम्मानजनि, सिभावपूणछ र सबै 

पक्षप्रकत समान व्यवहार िायम गने; 

(र्) मेलकमलापिो िममा पक्षहरुले व्यक्त गरेिो कवषयवसु्तिो 

गोपनीयता िायम राखे्न; तथा 

(ज) मेलकमलापिो िममा पक्षबाट प्राप्त भएिो िुनै िागजात वा वसु्त 

प्रकिया सम्पन्न भएपकर् वा कनज प्रकियाबाट अलग भएपकर् 
सम्बस्न्धत पक्षलार्छ सुरकक्षत कफताछ गने । 



 

 

  (२) सकमकतले िुनै मेलकमलापिताछले उपिफा (१) बमोकजमिो आर्रण पालना 

नगरेिो उजुरी परी वा सो कवषयमा स्वयं जानिारी प्राप्त गरी र्ानकवन गिाछ व्यहोरा 

कठि िेस्खए त्यस्तो मेलकमलापिताछलार्छ मेलकमलापिताछिो सूर्ीबाट हटाउनेर् । 

६७. मलिि ियािी ि मिलापत्रेः (१) मेलकमलापिताछले पक्षहरुसँगिो र्लफल पश्चात 

मेलकमलापिो लाकग िुवै पक्ष सहमत भएिोमा कमलापत्र गरार्छ सहमकत भएिो कवषयवसु्त 

बमोकजमिो कमलापत्रिो कलखत तयार गरर सकमकत समक्ष पठाउनुपनेर् ।  

६८. ि लमिलाप नभएको उिुिीिा गनुणपनन कािवाहीेः (१) मेलकमलापिताछले पक्षहरु बीर्मा 

मेलकमलाप हुन नसिेमा सो व्यहोरा खुलार्छ प्रकतवेिन तयार गरी कववाििा सबै िागजात 

सकहत सकमकतमा कफताछ पठाउनुपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम गिाछ मेलकमलापिताछले पक्षहरुलार्छ सकमकत समक्ष हाजीर 

हुन जाने बकढमा सात किनिो म्याि तोकि पठाउनु पनेर् । 

६९. ि लमिलाप नभएको उिुिीिा मनर्णय गनुणपननेः (१) थथानीय ऐनिो िफा ४७ (१) िो 

कवबािमा सकमकतले मेलकमलापिो लाकग पठाएिो उजुरीमा पक्षहरुबीर् मेलकमलाप हुन 

नसकि मेलकमलापिताछिो प्रकतवेिन सकहत प्राप्त हुन आएमा िानून बमोकजम िारवाही 

गरी कनणछय गनुछपर्छ ।  

  (२) उपिफा (१) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन िेहाय बमोकजमिो 

उजुरीमा अकधिारके्षत्र ग्रहण गने सम्बस्न्धत अिालत वा कनिायमा उजुरी गनछ जानु भकन 

सुनार्छ पठार्छ किनुपर्छ ः- 

(ि) थथानीय ऐनिो िफा ४७ िो उपिफा (२) बमोकजमिो 

कववािमा; तथा 

(ख) िुनै अिालत वा कनिायबाट मेलकमलापिो लाकग पे्रकषत 

भएिो कववािमा । 

  (३) उपिफा (२) िो िेहाय (ख) बमोकजमिो कववािमा सम्बस्न्धत अिालत वा 

कनिायमा पठाउँिा हाकजर हुन जाने तारेख तोिी पठाउने तथा कमकसल समेत नक्कल 

खडा गरी अकभलेख रास्ख सक्कल कमकसल सम्बस्न्धत अिालत वा कनिायमा पठाउनुपनेर् 

। 

७०.  ि लमिलाप दसु्तिेः मेलकमलापमा जाने कववाििो हिमा मेलकमलापिताछले पक्षहरुले 

सहमकतमा किन मञ्जुर भएिेस्ख बाहेि िुनै प्रिारिो िसु्तर लागे्नरै्न । तर पक्षहरूिो 

सहमकतमा मेलकमलापिताछले पक्षहरुबाट बढीमा रु ५००।- कलन पाउनेर्न ।  

७१.  सिुदाय स्तििा हुन  सािुदामयक ि लमिलाप प्रवधणन गनण किणचािी िोक् सक् ेः 

(१)सकमकतले थथानीय स्तरमा मेलकमलाप प्रवध्िछन गनछिो लाकग िायछपाकलिामा अनुरोध 

गरेमा िमछर्ारी खटार्छ समुिाय स्तरमा मेलकमलापिो प्रवध्िछनात्मि िायछिम गनछ सकिनेर् 

। 



 

 

(२) समुिाय स्तरमा हुने सामुिाकयि मेलकमलापिो हिमा िफा ५९ (१) अनुसारिो 

योयता तथा अनुभव नभएिा मेलकमलापिताछवाट मेलकमलाप गराउन वाधा पने रै्न । 

(२) सकमकतले समुिायस्तरमा हुने सामुिाकयि मेलकमलापिो िायछकवकध तोिे वमोकजम 

हुनेर् । 

परिच्छ द-९ 

मनर्णय कायाणन्वयन सम्बन्धी व्यवसथा  

७२. समचवालयको मिम्म वािीेः िायछपाकलिािो प्रत्यक्ष कनयन्त्रण र कनिेशनमा रकह सकमकतिो 

कनणछय िायाछन्वयन गने गराउने सम्बन्धी समू्पणछ िायछिो रेखिेख गने कजमे्मवारी वहन 

गनुछपनेर् । 

७३. सहयोग गनुणपननेः (१)गाउँपाकलिा िायाछलय तथा सो अन्तगछतिा सबै वडा िायाछलय तथा 

अन्य िायाछलयले यस ऐन तथा प्रर्कलत िानून बमोकजम सकमकतले गरेिो कनणछय बमोकजम 

व्यस्क्त वा संथथा वा अन्य िसैसँग असुल गनुछपने जरीवाना वा अन्य रिम असुलउपर 

गनछ सहयोग गनुछपनेर् ।  

  (२)  यस ऐन तथा प्रर्कलत िानून बमोकजम सकमकतले असूल गनछपने जरीवाना, 
कबगो वा अन्य िुनै प्रिारिो रिम असुलउपर नभर्छ उपिफा (१) मा उले्लख भए 

बमोकजमिा िायाछलयहरुले िुनै कसफाररश वा िुनै िायछ गररकिने रै्न । 
७४. असुल उपि गननेः (१) अकभलेख प्रशासिले सकमकतिो कनणछय बमोकजम िुनै 

पक्षसँग जरीवाना वा कबगो वा अन्य िुनै प्रिारिो असुल उपर गनुछपने भएमा सो पक्षले 

जरीवाना कतनछ बुिाउन ल्याएमा बुकि सिरस्याहा गरी जरीवानािो लगत िट्टा गनुछपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम असुलउपर नभएमा लगत राखी सम्बस्न्धत पक्षिो नाम 

नामेसी तथा जरीवाना रिम समेतिो कववरण गाउँपाकलिािो िायाछलयिा साथै सबै वडा 

िायाछलयमा समेत अकभलेखिो लाकग पठाउनुपनेर् । 

  (३) सम्बस्न्धत िायाछलयहरुले उपिफा (२) बमोकजम लेस्ख आएमा त्यस्तो पक्षसँग 

जरीवाना रिम असुलउपर गरी अकभलेख शाखामा सिरस्याहा गनछ पठाउनुपनेर् । 

   

७५. भिीभिाउ गननेः (१) सकमकतले यस ऐन बमोकजम गरेिो िुनै कनणछय बमोकजम िुनै 

पक्षले राखेिो िसु्तर, वा अन्य िुनै प्रिारिो रिम िुनै पक्षबाट भरार्छ पाउने भएमा 

भरार्छ पाउने पक्षले भरी किनुपने पक्षिो त्यस्तो रिम भरार्छ किनुपने स्रोत खुलार्छ 

अनुसूर्ी-१२ बमोकजमिो ढाँर्ामा कनवेिन किनुपनेर् । 



 

 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम कनवेिन किँिा यथासम्भव नगि रहेिो बैिँ खाता वा 

िुनै सहिारी वा बर्त संथथामा रहेिो रिम र सो नभएमा कललाम कबिी गरी असुल 
उपर गनुछपने अवथथा भएमा िुनै अर्ल सम्पकत्तिो व्यहोरा खुलार्छ कनवेिन किनुपनेर् । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजमिो कनवेिनमा िफा ७८ बमोकजमिो कववरण खुलार्छ 

कनवेिन किनुपनेर्  

७६. चलन चलार्णमदन ेः (१) सकमकतले यस ऐन बमोकजम गरेिो िुनै कनणछय बमोकजम िुनै 

सम्पकत्त वा अकधिार वा िुनै कवषयवसु्त वा सेवा वा अन्य िुनै कवषयिो र्लन पाउने 

ठहरेिो पक्षले त्यस्तो र्लन पाउने कवषयिो कववरण खुलार्छ अकभलेख प्रशासि समक्ष 

अनुसूर्ी-१३ िो ढाँर्ामा कनवेिन किनुपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजम कनवेिन परेमा अकभलेख प्रशासिले कनणछय बमोकजमिो 

कवषयिो र्लन र्लार्छ किनुपनेर् । 

  (३) उपिफा (१) बमोकजमिो कनवेिन किँिा र्लन र्लाउनु पने सम्पकत्तिो िफा 

७८ बमोकजमिो कववरण खुलाउनुपनेर् । 

७७. सम्पमिको मवविर् िुलाउनुपननेः भररभराउ गनछ वा र्लन र्लार् पाउनिो लाकग 

कनवेिन किने कववाििो पक्षले कनवेिनमा सम्पकत्तिो कववरण उले्लख गिाछ िेहाय 

बमोकजमिो कववरण खुलाउनु पनेर्ः- 

  (ि) अर्ल सम्पकत्तिो कववरण 

(१) िरजग्गा भए रहेिो थथानिो ठेगाना तथा र्ार किल्ला; 

(२) िर जग्गािो कित्ता नम्बर तथा के्षत्रफल;;    

(३) िर रहेिो भए िरिो तला तथा िवल र सम्भव भएसम्म 

वगछकफट; 

(४) िर जग्गािो अवस्थथती आवास वा औद्योकगि वा व्यापाररि के्षत्रमा 

रहेिो व्यहोरा; 

(५) िच्ची वा पस्क्क सडिसँग जोकडएिो व्यहोरा; 

(६) िरजग्गािो स्वाकमत्व रहेिो व्यस्क्तिो नाम थर साथै स्वाकमत्व 

भन्दा फरि व्यस्क्तिो भोगर्लन रहेिो भए भोगर्लन गनेिो 

नाम थरिा साथै अन्य कववरण; तथा 

(७) िरमा भएिो लगापात तथा खररिकबकि हुन सके्न नू्यनतम मूल्य । 

  (ख) र्ल सम्पकत्तिो कववरणः 

(१) र्ल सम्पकत्त रहेिो ठाउँ तथा भोग वा कनयन्त्रण राखे्निो नाम थर; 

(२) बैिँ खातामा रहेिो नगि भए खातावालिो साथै बैिँ तथा 

शाखािो नाम; 

(३) र्ल सम्पकत्तिो प्रिार तथा नगि बाहेििो भए सम्भाकवत कबकि 

मूल्य; तथा 



 

 

(४) नगि बाहेििो र्ल सम्पकत्त भए अवथथा, प्रिृकत तथा बनोटिा 

साथै प्रते्यििो सार्ज र सँख्या । 

७८. सम्पमि िोक्का िाख् ेः (१) अकभलेख प्रशासिले िफा ७५ वा ७६ बमोकजम कनणछय 

िायाछन्वयनिो लाकग कनवेिन परेपकर् िेखार्एिो सम्पकत्तिो हिमा आवश्यि पने जकत 

जेथा रोक्का राखे्न सम्बन्धमा कनणछयिो लाकग िायाछपाकलिा समक्ष पेश गने र 

िायछपाकलिाबाट रोक्का राखे्न कनणछय गरेपर्ी कनणछय बमोकजम जेथा रोक्का राख्निो लाकग 

सो जेथा िताछ रहेिो िायाछलय वा रकजष्टर ेशन गने िायाछलयमा लेस्ख पठाउनुपनेर् । 

  (२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतिो सम्पकत्तिो हिमा कनवेिन परेिो बकढमा िुर्छ 

किन कभत्र सम्पकत्त तायिात गनछ लगार्छ तायिात गिाछिो समयमा नै आवश्यि पने जकत 

सम्पकत्त वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा आकि आय कनयन्त्रण गनुछ वा 

रोक्का राख्नुपर्छ र त्यसिो भपाछर्छ सम्बस्न्धत पक्षलार्छ किनुपर्छ । 

  (३) िफा ७८ िो िेहाय (ख) बमोकजमिो सम्पकत्तिो हिमा भररभराउिो लाकग 

आवश्यि पने जकत सम्पकत्त रोक्का राखी रोक्कािो सूर्ना आवश्यिताअनुसार लेखा 

शाखा वा सम्बस्न्धत बैिँ वा सम्बस्न्धत कनिायमा तुरुन्त लेस्ख पठाउनुपनेर् । 

  (४) सम्पकत रोक्का सम्वस्न्ध  आिेश अनुसूर्ी १४ बमोकजम हुनेर् । 

 
७९. सम्पमि मललाि गदाण अपनाउनुपनन कायणमवमधेः (१) िायछपाकलिाले यस ऐन बमोकजम 

भरीभराउ गनुछपने कबगो वा िोटछ फी वा त्यसै्त िुनै रिम असुलउपर गनछ िफा ७८ िो 

िेहाय (ि) बमोकजम सम्पकत्तिो कववरण खुलार्छ िखाछस्त परेमा त्यस्तो रिम भरी किनुपने 

व्यस्क्तलार्छ बुिाउनुपने रिम बुिाउन सात किनिो म्याि किर्छ सूर्ना जारी गनुछपर्छ । 

  (२) उपिफा (२) बमोकजमिो म्यािमा रिम बुिाउन नल्याएमा त्यस्तो भरीकिनुपने 

व्यस्क्तिो भरीपाउने व्यस्क्तले िेखाएिो िफा ७८ िो िेहाय (ि) बमोकजमिो सम्पकत्त 

तायिात गरील्याउनुपर्छ ।   

  (३) िण्ड, जरीवाना, सरिारी कबगो वा िुनै अिालत वा कनिाय वा गाउँपाकलिा 

वा सकमकतिो कनणछयले असुल उपर गनुछपने िुनै रिमिो हिमा त्यस्तो असुलउपर 

हुनुपने व्यस्क्तले बुिाउन नल्याएमा कनजिो जुनसुिै अर्ल सम्पकत्त फेला परेमा तायिात 

गरी रोक्का राख्नुपर्छ । 

  (४) उपिफा (३) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन जेथा जमानत वा िुनै 

प्रिारिो नगि धरौट िास्खल गरेिो हिमा सो सम्पकत्तबाट खामे्न जकत रिमिो लाकग 
उपिफा (३) बमोकजम गरररहनुपिैन ।   

  (५) उपिफा (४) बमोकजम मोल िायम भएपकर् उक्त अर्ल सम्पकत्तिो कललामिो 

सूर्ना सम्बस्न्धत पक्षलार्छ किर्छ सवछसाधारणिो जानिारीिो लाकग कललाम हुने कमकत र 

सम्पकत्तिो कववरण सकहतिो सावछजकनि सूर्ना गाउँपाकलिा, कजल्ला प्रशासन िायाछलय, 
कजल्ला अिालत, कजल्ला समन्वय सकमकतिो िायाछलय तथा िोष तथा लेखा कनयन्त्रििो 

िायाछलयमा टाँस्न लगाउनुपनेर् । 



 

 

  (६) उपिफा (५) बमोकजमिो सूर्नामा तोकिएिो किनमा उक्त सूर्नामा तोकिएिो 

सम्पकत्त पञ्चकिते मोलबाट माकथ बढाबढ प्रकिया बमोकजम कललाम गनुछपनेर् । 

  (७) कललाम प्रकियामा सम्भव भएसम्म कजल्ला अिालत, कजल्ला प्रशासन िायाछलय 

वा थथानीय प्रशासन िायाछलय, थथानीय प्रहरी िायाछलय तथा गाउँपाकलिाकलिा के्षत्र कभत्र 

रहेिा अन्य सरिारी िायाछलयिा प्रकतकनकधलार्छ रोहवरमा राख्नुपनेर् ।   

  (८) उपिफा (६) बमोकजम गिाछ उक्त सम्पकत्त िसैले पकन कललाम सिार नगरेमा 

सोकह प्रकियाबाट पुनः िोस्रोपटि कललाम गनुछपनेर् तथा िोस्रोपटि गिाछ पकन िसैले 

कललाम सिार नगरेमा भरार्छपाउने पक्ष कनवेििलार्छ नै उक्त सम्पकत्त पञ्चकिते मोलमा 

सिार गनछ लगाउनुपनेर् । 

  (९) उपिफा (८) बमोकजम गिाछ कनवेििले सम्पकत्त सिार गनछ नर्ाहेमा पकर् अिो 

जेथा खुल्न आएिा बखत िानून बमोकजम गनेगरी कनजिो कनवेिन तामेलीमा राखी 

कललाममा र्ढार्छएिो सम्पकत्त फुिुवा गरीकिनुपर्छ ।      

  (१०) यस िफामा अन्यत्र जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन गाउँपाकलिाकलिािो 

िुनै रिम असुल उपर गने िममा कललाम गिाछ िसैले सिार नगरेमा जकतमा सिार 

हुन्फ्र् त्यकतमा नै सो सम्पकत्त कललाम गरी प्राप्त रिम सिरस्याहा गरी नपुग रिमिो 

हिमा िानून बमोकजम अन्य सम्पकत्त वा प्रकियाबाट असुलउपर गनुछपनेर् ।  

८०. िायदाि गनन प्रमियाेः (१) अकभलेख प्रशासिले िफा ७९ बमोकजम सम्पकत्त तायिात 

गनुछपिाछ िस्िमा वडा सकर्व स्तरिो िमछर्ारी खटार्छ त्यस्तो अर्ल सम्पकत्तिो 

र्लनर्ल्तीिो मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी तायिात गनछलगाउनुपनेर् ।   

  (२) उपिफा (१) बमोकजम तायिात गने िमछर्ारीले तायिात गनुछपने सम्पकत्तिो 

र्लनर्ल्तीिो मूल्य िायम गने प्रयोजनले पञ्चकिते मोल िायम गरी मुरु्ल्का खडा गरी 

अकभलेख प्रशासि समक्ष प्रकतवेिन सकहत पेश गनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम पञ्चकिते मोल िायम गिाछ िेहाय बमोकजमि िुरालार्छ 

आधार कलर्छ िायम गनुछपनेर्ः 

(ि)  कनवेििले कनवेिनमा खुलाएिो मूल्य; 

(ख) कनणछयमा उले्लख भएिो भए सो मूल्य;    

(ग) पक्षले जमानत वा िुनै अन्य प्रयोजनिो लाकग िायछपाकलिा समक्ष 

कनवेिन किँिा खुलाएिो मूल्य; 

(ि) तायिात गिाछ भै आएिो थथानीय मूल्याँिन अनुसारिो मूल्य; 

(ङ) मालपोत िायाछलयले िायम गरेिो नू्यनतम मूल्य; 

(र्)  अन्य िुनै प्रयोजनले िुनै सरिारी कनिायले िुनै मूल्य िायम 

गरेिो भए सो मूल्य; 

(र्) पञ्चकिते मोल िायम गनुछभन्दा तत्काल अगावै िुनै खररिकबकि 

भएिो भए सो मूल्य । 

स्पमिकिर्ेः “पञ्चकिते मोल” भन्नाले अर्ल सम्पकत्त कबकि गनुछपिाछ 

कबकिहुने नु्यनतम मूल्यलार्छ सम्िनुपर्छ । 



 

 

  (४) उपिफा (३) बमोकजम गिाछ िेहाय बमोकजमिो िुरालार्छ समेत ध्यानमा 

राख्नुपनेर्ः 

(ि) औद्योकगि वा व्यापाररि वा आवास के्षत्र लगायत सडि सञ्जालसँग 

जोकडएिो र् वा रै्न; तथा 

(ख) नगरके्षत्रकभत्र पने िरिो हिमा िरिो वतछमान अवथथा सम्बन्धमा 

प्राकवकधि मुल्याँिन प्रकतवेिन । 

८१. िाम्न िमि िात्र मललाि गनुणपननेः (१) िायछपाकलिाले िफा ८० बमोकजम कललाम गिाछ 

असुलगनुछपने बाँकि खामे्न जकत सम्पकत्तमात्र कललाम गनुछपनेर् ।       

  (२) सम्पकत्त कललाम गिाछ सिार भएिो रिम असुलउपर गनुछपने भन्दा बकढ 

भएमा सो बकढ भएिो जकत रिम सम्पकत्तवाल पक्षलार्छ कफताछ गरीकिनुपर्छ । 

  (३) उपिफा (२) बमोकजम रिम कफताछ पाउने पक्ष कललाम गिाछिो बखत उपस्थथत 

नभएिो भए रिम कफताछ कलन आउनुभनी कनजिो नाममा सात किनिो सूर्ना जारी 

गरीकििार्छ रिम कफताछ गनुछपर्छ । 

  (४) उपिफा (३) बमोकजम गिाछ सम्बस्न्धत पक्ष रिम कफताछकलन नआएमा उक्त 

रिम सकञ्चतिोषमा िास्खल गरी आम्दानीबाँकध सिरस्याहा गनुछपर्छ । 

  (५) अकभलेख प्रशासिले िफा ८० बमोकजम कललाम गरेिो सम्पकत्त सिार गने 

पक्षिो नाममा सम्पकत्त िताछ नामसारीिो लाकग सम्बस्न्धत िायाछलय वा कनिायमा पत्रार्ार 

गरी कनजलार्छ सम्पकत्तिो र्लनपूजी उपलब्ध गरार्छ आवश्यि परे सो सम्पकत्तिो र्लन 
र्लार्छ किनुपर्छ ।  

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन िफा ८० बमोकजमिो 

कललाम प्रकिया अगाडी बकढसिेपकर् भराउनुपने रिम बुिाउन ल्याए पकन सो रिम 

नबुकि सम्पकत्त कललाम गनुछपनेर् । 

८२. मललाि उपिको उिुिीेः यस ऐन बमोकजम भएिो कललामिो प्रकियामा कर्त्त नबुझे्न 

पक्षले जुन प्रकिया उपर कर्त्त नबुिेिो हो सो भएिो पन्ध्र किन कभत्र सकमकत समक्ष 

उजुरी पेश गरी भएिो आिेश बमोकजम गनुछपनेर् । 

८३. मबगो भिाउाँदा वा चलनचलाउाँदा लाग को िचणेः यस ऐन बमोकजम कबगो भराउँिा वा 

र्लनर्लाउँिा लागेिो खर्छ कबगो भरीकिनुपने वा र्लनकिनुपने सम्बस्न्धत पक्षले 

व्यहोनुछपनेर् ।    

८४. यथाम्भसथमििा िाख् ेः िायछपाकलिाले यस ऐन बमोकजम र्लनर्लार्छ माग्न वा कबगो 

भरार्छपाउन िुनै सम्पकत्त िेखार्छ कनवेिन परेपकर् कबगो भराउने वा र्लनर्लाउने िायछ 

सम्पन्न नभएसम्मिो लाकग उक्त सम्पकत्त हिहस्तान्तरण गनछ, भत्काउन, कबगानछ तथा िुनै 

प्रिारिो कनमाछण िायछ गरी उक्त सम्पकत्तिो स्वरुप पररवतछन गनछ नपाउने गरी रोक्का 

राख्न सम्बस्न्धत पक्षिो नाममा आिेश जारी गरी उक्त सम्पकत्त यथास्थथकतमा राख्नुपनेर् ।     

८५. मनव दनबाट कािवाही गननेः (१) अकभलेख प्रशासिले िुनै पक्षले िफा ८५ बमोकजम 

भएिो आिेश कवपररत िुनै सम्पकत्तिो हि हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतछन आकि गरेिो 



 

 

कनवेिन परेमा उक्त कनवेिन िताछ गरी त्यस्तो गने पक्षिो नाममा कतन किनिो म्याि  

जारी गरी कनजलार्छ हाकजर गरार्छ सो कनवेिन सकमकत समक्ष पेश गनुछपनेर् ।     

  (२) सकमकतले उपिफा (१) बमोकजमिो कनवेिन पेश हुन आएमा पक्षलार्छ नयाँ 

उजुरी िताछ गनछ नलगार्छ उक्त कनवेिनबाट नै आवश्यि िारवाही गरी कनणछय गनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (२) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन उपिफा (१) बमोकजमिो 

कनवेिनिो व्यहोराबाट कनवेिन सकमकतिो के्षत्राकधिार कभत्र नपने कवषयमा परेिो िेस्खएमा 

सकमकतले उक्त कवषयमा के्षत्राकधिार ग्रहण गने अिालत वा कनिाय समक्ष जान सुनार्छ 
किनुपनेर् । 

८६. चलनचलाउन  सूचनाेः (१) अकभलेख प्रशासिले सकमकतिो कनणछय बमोकजम र्लन र्लार्छ 

पाउन कनवेिन परेमा र्लन र्लाउने कमकत खुलार्छ फलानो कमकतमा फलानो िर जग्गािो 

र्लन र्लाउन िमछर्ारी खकटर्छ आउने हँुिा सो कमकत अगावै िर जग्गा खाकल गरीकिनु 

भकन र्लन किनुपने पक्षिो नाममा सूर्ना जारी गनुछपनेर् ।    

  (२) र्लनकिनुपने सम्पकत्त उजुरीिो पक्षबाहेि अन्य िसैिो भोगर्लनमा रहेिो 

भएमा अकभलेख प्रशासिले सोकह पक्षिो नाममा उपिफा (१) बमोकजमिो सूर्ना 

जारीगनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (१) बमोकजम तोकिएिो कमकतमा खकटर्छजाँिा िरजग्गा खाली गरेिो 

भए सम्बस्न्धत िमछर्ारीले र्लन र्लार्छ किएिो मुरु्ल्का खडागरी तथा िरजग्गा खाली 

नगरेिो भए खाली गरार्छ र्लन र्लार्छ र्लन र्लाएिो मुरु्ल्का खडा गरी प्रकतवेिन साथ 

अकभलेख शाखामा पेश गनुछपनेर् ।       
परिच्छ द-१० 

मवमवध 

८७. नक्कल मनव दनेः (१) सकमकत समक्ष िताछ रहेिो उजुरीिो िुनै सरोिारवाला पक्षले 

कववाििो कमकसलमा रहेिो िुनै िागजपत्रिो नक्कल कलनिो लाकग कनवेिन किएमा 

सकमकतले उक्त पक्षलार्छ सो िागजिो नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेर् । 

  (२) उपिफा (१) बमोकजमिो कनवेिन किँिा सम्बस्न्धत पक्षले उजुरी शाखामा रहेिो 

कमकसलिो नक्कल कलनुपिाछ उजुरी प्रशासि तथा अकभलेख शाखामा रहेिो कमकसलिो 

नक्कल कलनुपने भएमा अकभलेख प्रशासि समक्ष कनवेिन पेश गनुछपनेर् । 

  (३) उपिफा (१) बमोकजमिो कनवेिन किनिो एिार बजे अगावै पेश भएमा 

सम्बस्न्धत िमछर्ारीले सोकह किन र सो भन्दा पर्ी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोकह किन 

नभए सोिो भोकलपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेर् । 

  (४) उपिफा (१) बमोकजम कनवेिन किँिा फरि फरि उजुरीिो लाकग फरि 

फरि कनवेिन किनुपनेर् । 



 

 

  (५) कववाििो िुनै पक्षले उपिफा (१) बमोकजमिो कनवेिन किँिा नक्कलिो सट्टामा 

िागजपत्रिो फोटो स्खचे्न अनुमकत मागेमा सो किनुपनेर् । 

  (६) नक्कल कनवेिन किँिा अनुसूर्ी-१५ बमोकजमिो ढाँर्ामा किनुपनेर् । 

८८. नक्कल दसु्तिेः (१) सम्बस्न्धत प्रशासिले िफा ८८ बमोकजम नक्कल वा फोटो स्खच्निो 

लाकग कनवेिन किनेपक्षसँग िेहाय बमोकजमिो िसु्तर कलर्छ नक्कल उपलब्ध गराउनुपनेर्ः 

(ि) नक्कलिो हिमा सक्कल पानािो प्रकत पृष्ठिो रू ५।– रुपैयाँिो िरले; 
(ख) सकमकतिो कनणछय िागजिो हिमा प्रकत सक्कल पानािो प्रकत पृष्ठिो रू 

५।– रुपैयाँिो िरले; तथा 

(ग) कलखत िागजपत्रिो नक्कल नकलर्छ फोटो स्खच्न र्ाहेमा प्रकत पानािो रू 

५।–         रुपैयाँिो िरले । 

  (२) उपिफा (१) मा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन प्रर्कलत िानून बमोकजम 

नक्कल िसु्तर नलागे्न पक्षलार्छ यस िफा बमोकजमिो िसु्तर लागे्नरै्न । 

  (३) यस िफा बमोकजम नक्कल उतार गरी लैजाने पक्षले नक्कल उतार गिाछ 

लागेिो खर्छिो व्यवथथा आफै गनुछपनेर् । 

८९. दसु्ति उल्ल ि गननेः (१) नक्कल प्रमाकणत गने सम्बस्न्धत प्रशासिले नक्कल प्रमाकणत 

गिाछ नक्कल लैजाने पक्षिो नाम थर तथा उजुरीमा हैकसयतिा साथै नक्कल उतार 

गरेवापत िास्खल गरेिो िसु्तर र नक्कल पाना समेत उले्लख गरी नक्कल किएिो 

व्यहोरा जनार्छ नक्कल प्रमाकणत गनुछपनेर् । 

   
९०. दसु्ति चुक्ता नभर्ण नक्कल नमदर्न ेः सम्बस्न्धत प्रशासिले यस ऐन बमोकजम नक्कल 

मागे्न पक्षले नक्कल उतार गिाछ िफा ८९ बमोकजम लागे्न िसु्तर िास्खल नगिाछसम्म 

नक्कल किनेरै्न र सो नक्कलिो आकधिाररिता प्रमाकणत गनछ पाउनेरै्न ।  

९१. प्रचमलि कानून बिोमिि हुन ेः यस ऐनमा जुनसुिै िुरा लेस्खएिो भए तापकन उजुरीसँग 

सम्बस्न्धत प्रर्कलत िानूनमा िुनै िुरा लेस्खएिो भए सोमा लेस्खए जकतिो हिमा सोकह 

बमोकजम हुनेर् । 

९२. मनयि बनाउन  अमधकािेः सकमकतले यस ऐनिो प्रभाविारी िायाछन्वयनिो लाकग 

आवश्यि कनयम बनाउन सके्नर् । 
  



 

 

अनुसूची-१ 

(दर्ा ८ को उपदर्ा (२) साँग सम्बम्भन्धि) 

उिुिीको ढााँचा 

न्याकयि सकमकत समक्ष पेश गरेिो 

कनवेिन-पत्र 

 

.............. कजल्ला  .गाउँपाकलिा......... वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

.................................................................................................िो र्ोरा /र्ोरी/श्रीमकत 

वषछ  .िो .................................. ........................... .............कनवेिि )प्रथम पक्ष(  

कवरुद्ध 

.............. कजल्ला  गाउँपाकलि ............. . वडा नं  ............... ......... .वसे्न वषछ  ..................िो 

..................................................................................कवपक्षी )िोस्रो पक्ष(  

कवषयः सम्वन्ध कवचे्छि 

म कनम्न वँुिाहरुमा लेस्खए वमोकजम कनवेिन गिछरु् : 

१. म कनवेिि र यस कववाििो िोस्रो पक्षकवर् संवत २०६९ सालमा सामाकजि परम्परा 

अनुसार कववाह गररएिो हो । कववाह भएपश्चात २ वषछसम्म अथाछत २०७१ सालसम्म हामीकवर् 

सुमधुर िाम्पत्य जीवन रहेिो कथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ र्ोरािो समेत जायजन्म 

भएिो र् । एि आपसमा लोगे्न स्वास्नीकवर्िो सहमकत र सहिायछमा र्ोरा जने्मपर्ी िमशः 

समस्या िेस्खँिै जान थाल्यो । २०७१ सालिो कतहारमा मार्त गएपर्ी उनी िर आर्नन् । पटि 

पटि िर आउन फोनबाट अनुरोध गरँे  । २ पटिसम्म कलन गएँ । तर कनजले कतमीसँग मेरो 

जीवन र्ल्न सकै्दन, म िर जान सस्क्तन, कतमी जे गनुछपर्छ गर भकन ठाडो जवाफ किन थाकलन । 

िे िारणले यस्तो हुन गयो भकन सोध्िा अव कतम्रो र मेरो सम्वन्ध रै्न आफुखुसी गर र  

मलाई सम्पिछ  नगर,गरेमा राम्रो हँुिैन भकन धाि धम्िी र त्रास मसेत किर्न । लामो समयसम्म 

मन फिेला र िर आउकलन भकन पखी वसे ँतर आईनन । िररव ३ वषछपर्ी अथाछत २०७४ 

साल भाद्र मकहनामा पुनः कलन गएँ तर कवपक्षी मसँग वोलै्द नवोली िरकभत्र कर्ररन र साला 

जेठान पठाईशारीररि आिमण गने सम्मिो िायछ गरी मलाई तथानाम गाकल गलौर् गरे । 

मुस्िलले ज्यान जोगाई कनराश भएर िर फकिछ एँ र अव िोस्रो पक्षश्रीमती मसँग पुनः फकिछ  

आउने र िाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने सम्भावना नभएिोले पाररवाररि कववाि कनरुपणिा लाकग 

यो कनवेिन किन आएिो रु् ।  



 

 

२. यस सकमकतबाट िोस्रो पक्ष कििाई जे जो वुझ्नुपर्छ वुिी कववाि कनरुपण गराईपाउँ ।  

३. यस गाउँपाकलिाबाट जारी भएिो थथानीय न्याकयि िायछकवकधिो िफा ....वमोकजम 

कनवेिन िसु्तर रु ...... , िोस्रो पक्ष १ जनालाई म्याि सूर्ना िसु्तर रु ........., पाना २ िो 

कनवेिनिो प्रकतकलपी िसु्तर रु  .............समेत गरी जम्मा रु ......यसै कनवेिनसाथ िास्खल 

गरेिो रु् ।  

४. यो कनवेिन थथानीय सरिार संर्ालन ऐन, २०७४ िो िफा ४७ )२ (अनुसार यसै सकमकतिो 

अकधिारके्षत्रकभत्र पिछर् ।  

५. यो कनवेिन हिम्यािकभतै्र र् र म कनवेििलाई यस कवषयमा कनवेिन किने हििैया प्राप्त 

र् ।  

६. यस कवषयमा अन्यत्र िही ँितै िुनै कनिायमा िुनै प्रिारिो कनवेिन किएिो रै्न ।  

७. यसमा िोस्रो पक्षिो मार्ती तफछ िा र मेरो िर तफछ िा पररवारिा सिस्यहरु कििाई थप 

व्यहोरा वुझ्न सकिनेर् ।  

८. यसमा लेस्खएिा व्यहोरा कठि साँर्ो सत्य हुन्, िुठा ठहरे िानून वमोकजम संजाय भोग्न 
तयार रु् ।  

 

कनवेिि 

नामः  ............................. 

र्कत संवत् ............. 

साल...................मकहना......................गते...............

......रोज शुभम् ।  



 

 

अनुसूची-२ 

(दर्ा ९ को उपदर्ा (१) साँग सम्बम्भन्धि) 

उजुरी िताछ गरेिो कनस्सािो ढाँर्ा 

श्री .................... 

........................ । 

 

कवषय:  उजुरी िताछिो कनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... बसे्न तपार्  ........................ले  ....................बसे्न  .......................
कवरुद्धमा  .......................................भनी उजुरी िताछ गनछ ल्याएिोमा आजिो कमकतमा िताछ 

गरी िताछ नं ................ .िायम भएिोले यो कनस्सा जारी  कगररकिएिे र् ।  

 

अकधिृत िमछर्ारी 

िस्तखत:   ........  

कमकत:   ...........  

  



 

 

अनुसूची-३ 

(दर्ा ९ को उपदर्ा (२) साँग सम्बम्भन्धि) 

िारिि भपाणर्ण  

न्याकयि सकमकत  

.......... गाउँपाकलिा खडा गररएिो तारेख भरपाई 

 

वािी           प्रकतवािी 

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

मुद्दा  .................... 

कमकत ........... मा ......................................... िाम 

भएिोले सोही किन ........... बजे यस न्याकयि सकमकत/िायाछलयमा उपस्थथत हुनेरु् भनी 

सही गने ...... 

 

वािी ................        

 प्रकतवािी ................ 

 

र्कत संवत् ............. 

साल...................मकहना......................गते...............

......रोज शुभम् ।  

 

  



 

 

अनुसूची-४ 

(दर्ा ९ को उपदर्ा (३) साँग सम्बम्भन्धि) 

िारिि पचाण 

न्याकयि सकमकत 

.......... गाउँपाकलिा 

बाट जारी भएिो तारेखिो पर्ाछ 

 

वािी        प्रकतवािी 

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

मुद्दाः ...................... 

 

कमकत ............... मा .................... िाम गनछ ........ बजे 

हाकजर हुन आउनुहोला ।  

 

फाँटवालािो िस्तखत  

कमकत ................. 

 

  



 

 

अनुसूची-५ 

(दर्ा १५ को उपदर्ा (३) साँग सम्बम्भन्धि) 

प्रमिवादको ढााँचा 

कलस्खत जवाफिो नमूना 

न्याकयि सकमकत समक्ष पेश गरेिो 

कलस्खत जवाफ 

प्रथम पक्ष 

……………. कजल्ला………गाउँपाकलिा………..वडा नं बसे्न…………….िो ( नाता सम्बन्ध उले्लख गने ) वषछ 

……….प्रसु्ततिताछ जवाफ कलस्खत……………………………………………………………..िो  

िोस्रो पक्ष 

……………. कजल्ला………गाउँपाकलिा………..वडा नं बसे्न…………….िो…….……..वषछ र्ोरािो 

……………………………………………………………………………………..………………(कनवेिि) 

कवपक्षी………………………………………………………….. 

 

कवपक्षी )कनवेिि(  

कवषयः सम्वन्ध कवचे्छि । 

म कनम्न वँुिाहरुमा लेस्खए वमोकजम कनवेिन गिछरु् : 

१. म कलस्खत जवाफ प्रसु्ततिताछ र कवपक्षी कनवेििकवर् संवत २०६९ सालमा सामाकजि 

परम्परा अनुसार कववाह भएिो व्यहोरा कठि हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ र्ोरािो 

समेत जायजन्म भएिो कठि हो । २०७१ सालिो कतहारमा मार्त गएपर्ी म िर नफिेिो, 

पटि पटि िर आउन फोनबाट अनुरोध गरेिो, २ पटिसम्म कलन आएिो तर म िर 

नगएिो,मैले कवपक्षी कनवेििलाई िाम्पत्य जीवन र्ल्न नसके्न भनेिो र मेरा िाईभाईले शारीररि 

आिमण गने सम्मिो िायछ गरेिोभकन िपोलिस्ित िुठा र हँुिै नभएिा कनराधार व्यहोरा 

उले्लख गरी कववाि गरेिो िुरा उले्लख गनछ र्ाहान्फ्रु् ।  

२. मलाई कवपक्षी कनवेिि समेत कमली गाकल गलौर् , डर, धाि, धम्िी िेखाई हातपात गरी 

िरबाट कनिाला गरेपर्ी म मार्तीमा आई वसेिी हँु । कववाह भएिो िेही वषछपर्ी कवना 

िारण ममाथी कवकभन्न किकसमिा आरोप लगाई अपमान गने, गाली गलौर् गने लगायतिा 

िामहरु हँुिैगए । पररवारिा अन्य सिस्यहरुले म माथी िृणा गने, वोलर्ाल नगने जस्ता िायछ 

गरेपकन कवपक्षीबाट िेही समय मलाई नै समथछन र सहयोग गिै आएिा कथए तर पर्ी कवपक्षी 



 

 

कनवेिि समेत उकनहरुसँगै कमले र मलाई जवरजस्त गरबाट कनिाल्ने िायछमा सहभागी भए  । 

िे िुन िारणले वा मेरो िे गल्तीले यसो गरेिा हुन भकन वुझ्िा वेलावेला िार्जो नल्याएिो 

भकन मार्ती पक्षसमेतिो  आलोर्ना गने गरेिा कथए । सायि उकनहरुलाई िार्जोिै लोभिा 

िारण मलाई िरबाट कनिालीकिएिा हुनुपिछर् । मैले िुनै गल्ती नगरेिो र कवपक्षी लोगे्नसँग 

पूवछवत माया, सद्भाव र सम्मान यथावत रहेिोले लोगे्न स्वास्नीिो सम्वन्ध यथावत िायम गरीपाउँ 

।  

३. िरबाट जवरजस्त कनिालेपर्ी ४ मकहनािो नावालि र्ोरा िाखी च्यापेर मार्ती आएिो 

िणै्ड ३ वषछसम्म वेखवर, सम्पिछ कवकहन वसी अकहले एक्कासी सम्वन्ध कवचे्छििो माग गरी कनवेिन 

किनु आफँैमा आश्चयछजनि लागेिो र्, सत्य तथ्य वुकि िानून वमोकजम गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएिो थथानीय न्याकयि िायछकवधीिो िफा ....वमोकजम 

कलस्खत जवाफ वापत िसु्तर रु ......यसै कनवेिनसाथ िास्खल गरेिो रु् ।  

५. यो कलस्खत जवाफ म्यािकभतै्र कलई म आफैं  उपस्थथत भएिो रु् ।  

६. यस कवषयमा अन्यत्र िही ँितै िुनै कनिायमा िुनै प्रिारिो कनवेिन किएिो रै्न ।  

७. यसमा लेस्खएिा व्यहोरा कठि साँर्ो सत्य हुन्, िुठा ठहरे िानून वमोकजम संजाय भोग्न 

तयार रु् ।  

कनवेिि 

नामः ................................... 

र्कत संवत  .................साल  .....................मकहना  .............. गते ....................रोज 

शुभम् ।  
 

 

  



 

 

अनुसूची-६ 

(दर्ा २० को उपदर्ा (६) साँग सम्बम्भन्धि) 

  न्याकयि सकमकतबाट जारी भएिो 

म्याद सूचना 

.............................................................वसे्न .....................................................िो नाउँमा 

 ........................................गाउँपाकलिा / िायाांलयबाट जारी भएिो १५ )पन्ध्र (किने सूर्ना  

 

...............................................वसे्न ....................................................................ले तपाईंिो 

कवरुद्ध ...................................कववाि परेिो भकन कनवेिन िताछ गरेिो हँुिा सो िो प्रकतकलपी 

यसै साथ पठाईएिो र् । अतः तपाईले यो म्याि वुिेिो वा ररत पूवछि तामेल भएिो कमकतले 

१५) पन्ध्र  (किन कभत्रमा आफ्नो भनार् सकहत आफैं वा िानून वमोकजमिो वा रेश माफछ त यस 

िायाछलयमा हाकजर हुन आउनुहोला । अन्यथा िानून वमोकजम हुने व्यहोरा जानिारी गराईन्फ्र् ।  

 

र्कत सम्बत ...................साल.......................मकहना......................गते 

रोज.............शुभम् .........।  

  



 

 

अनुसूची-७ 

(दर्ा ४२ को उपदर्ा (१) साँग सम्बम्भन्धि) 

मनर्णयको ढााँचा  

....................................... न्याकयि सकमकत 

संयोजि 

श्री...............................................................

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

सिस्य 

श्री...............................................................

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

सिस्य 

श्री...............................................................

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

कनणछय 

संवत ............... सालिो कनवेिन नं........ 

कवषयः वलेसीबाट पानी िारेिो । 

 

................. कजल्ला ................ गाउँपाकलिाकलिा वडा नं............ 

...............................वसे्न 

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

..................प्रथम पक्ष 

कवरुद्ध 

................. कजल्ला ................ गाउँपाकलिा वडा नं............ 

...............................वसे्न 

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

..................िोस्रो पक्ष 

थथानीय सरिार संर्ालन ऐन २०७४ िो िफा ४७(१)ञ वमोकजम कनवेिन िताछ भई सोही 

ऐनिो िफा ४६ वमोकजम गठन भएिो न्याकयि सकमकत समक्ष प्रसु्तत हुन आएिो मुद्दािो 

संकक्षप्त तथ्य र कनणछय यस प्रिार र्ः  



 

 

(१) .............. गाउँपाकलिा वडा नं. ....................... नक्सा कसट 

नं.... कि.नं........के्ष.फ...........िो िरजग्गामा पकश्चम तफछ िा 

कि.नं..........िा संकधयार कवपक्षी ...................ले िर वनाउँिा आफ्नो 

िरजग्गामा कसमानासम्म आई जोकड वनाएिो तर र्त तथा वलेसीिो पानी आफ्नो िर 

िम्पाउण्डकभत्र िानेगरी वनाएिो हँुिा सो वलेसी वन्द गरार्पाउँ भने्न कनवेिििो कनवेिन व्यहोरा 

।  

(२) .............. गाउँ/नगर/महानगर पाकलिाबाट प्रर्कलत भवन कनमाछण सम्वन्धी 

मापिण्ड वमोकजम र्जाजत प्राप्त गरी भवनिो नक्सा समेत स्वीिृत गराई सो नक्सा वमोकजम 

भवन कनमाछण गरेिो हँु । कवपक्षी कनवेििले भने वमोकजम आफ्नो िरिो र्त तथा वलेसीिो 

पानी कनजिो िर िम्पाउण्डकभत्र िाने नगरेिो आफ्नै िरजग्गामा िाने गरेिो हँुिा िुठा कनवेिन 

खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीिो कलस्खत जवाफ ।  

(३) .............. गाउँपाकलिाबाट थथलगत कनररक्षण तथा सवेंक्षण गनछ गएिा 

प्राकवकधि टोकलले थथलगत कनररक्षण गरी कमकत.........मा पेश गरेिो से्कर् सकहतिो 

प्रकतवेिनबाट प्रत्यथीिो िरतफछ बाट र्त तथा वलेसीिो पानी खस्दा कनवेिििो िर 

िम्पाउण्डकभत्र पने गरेिो िेस्खन्फ्र् भने्न व्यहोरा उले्लस्खत भएिो  ।  

(४) कववाििा िुवै पक्षलाई मेलकमलाप गराउने प्रयोजनिा 

लाकग.......................... गाउँपाकलिा वडा नं........,................. मा 

रहेिो मेलकमलाप िेन्द्रमा पठाउँिा मेलकमलाप हुन नसिी फकिछ  आएिो ।  

कनणछय 

िुवै पक्षलाई सुनुवाईिो लाकग आज पेशी तोकिएिोमा कववाििा सम्वस्न्धत पक्षहरु स्वयमं तथा 

कनजहरुबाट कनयुक्त गरेिा िानून व्यवसायीहरु समेतिो भनाई सुनी पुनः कमलापत्र गनुछहोस भकन 

सम्िाउँिा वुिाउँिा पकन कमलापत्र गनछ मञ्जुर नगनुछ भएिोले फार्लमा संलग्न प्रमाण 

िागजहरुिो समेत मूल्याङ्कन गरी थथानीय सरिार संर्ालन ऐन २०७४ िो िफा ४९(२) 

वमोकजमकनणछय किनुपने हुन आई कनणछयतफछ  कवर्ार गिाछ कनवेिििो कि. नं....िो पकश्चमतफछ  

प्रत्यथीिो कि.नं....िो िरजग्गा जोकडएर रहेिोमा कववाि िेस्खएन । कनवेिििो भनाई 

अनुसार आफ्नो िर िम्पाउण्डकभत्र प्रत्यथीिो र्त तथा वलेसीिो पानी िारेिो हो होर्न भकन 

थथलगत रुपमै जाँर्वुि गरी प्राकवकधि प्रकतवेिन पेश गनछ िायाछलयबाट खकट गएिा प्राकवकधि 

िमछर्ारीले कमकत.............मा पेश गरेिो से्कर् सकहतिो प्राकवकधि प्रकतवेिन समेतबाट 

कनवेिििो माग िावी वमोकजम आफ्नो िर िम्पाउण्डकभत्र प्रत्यथीिो र्त तथा वलेसीबाट पानी 

िने गरेिो भने्न पुकष्ट हुने िेस्खन्फ्र् । प्रत्यथीले यस िायाछलयबाट पाररत गरेिो नक्सामा समेत 

र्त तथा वलेसीिो पानी आफ्नै िरजग्गामा िाने भकन िेखाईएिो र कनवेिििो िर 

िम्पाउण्डकभत्र पानी िानछ पाउनुपर्छ भकन प्रत्यथीले िावी कवरोध गनछ समेत नसिेिो र प्रर्कलत 

िानून र प्रर्लनबाट समेत अिाछिो िर िम्पाउण्डकभत्र आफ्नो र्त तथा वलेसीिो पानी िानछ 

पाउने निेस्खएिो हँुिा कनवेिििो माग वमोकजम प्रत्यथीले आफ्नो र्त तथा वलेसीबाट आफ्नै 



 

 

िर जग्गामा पानी िाने प्रवन्ध गनुछपने िेस्खन्फ्र् । कनवेिििो िर िम्पाउण्डमा पानी िानछ 

नपाउने ठहर्छ  । सो ठहनाछले तपकशल बमोकजम गनुछ ।  

िपमशल 

१. सरोिारवालाले नक्कल माग गनछ आएमा कनयमानुसार िसु्तर कलई नक्कल किनु ।  

२. यो कनणछयमा कर्त्त नवुिे ३५ किनकभत्र ..............कजल्ला अिालतमा पुनरावेिन 

गनछ जानु भकन  प्रत्यथीलाई सुनाईकिनु ।  

३. म्यािकभत्र पुनरावेिन नपरेमा िानून वमोकजम कनणछय िायाछन्वयन गनुछ/गराउनु ।  

र्कत संवत् ............. 

साल...................मकहना......................गते...............

......रोज शुभम् ।  

 

  



 

 

अनुसूची-८ 

(दर्ा ४८ को साँग सम्बम्भन्धि) 

अन्तरिि संिक्षर्ात्मक आद शको निूना 

 

........................................................... न्याकयि सकमकत 

संयोजि 

श्री...............................................................

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

सिस्य 

श्री...............................................................

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

सिस्य 

श्री...............................................................

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

आद श 

संवत ............................ सालिो कनवेिन नं........ 
मवषयेः  मपमििलाई उपचाि गिाउन  सम्वन्धिा । 

................. कजल्ला ................ गाउँपाकलिाकलिा वडा नं............ 

...............................वसे्न 

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

................प्रथम पक्ष 

मवरुद्ध 

................. कजल्ला ................ गाउँपाकलिा वडा नं............ 

...............................वसे्न 

..................................................................................िोस्रो पक्ष 

यसमा कनवेिििो माग वमोकजम ..........................कजल्ला वडा 

नं................................ वसे्न ...............िो नाकत 

..........................िो र्ोरा/र्ोरी वषछ ................ िो 

................ले आफुलाई असाध्य रोग लाकग कनयकमत रुपमा हप्तािो २ पटि 

मृगौला डायलोकसस गनछ कर्कित्सिले कशफाररस गरेिोमा एिािरिा र्ोरा वषछ 

.................. िो ...........................ले कनयकमत रुपमा 

डायलोकसस गनछ अटेर गरेिो, िरर िरर रुपैयँा नभएिो वहाना गने गरेिो, िकहले िकहले 

िायाछलयिो िामिो व्यस्तताले फुसछि नकमलेिो आकि िारण जनाई आफुले कनयकमत प्राप्त 

गनुछपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनछ नसिेिो हँुिा आफ्नो जीवन िनिन खतरायुक्त वनै्द गएिो भकन 

अस्पतालिो कर्कित्सििो पुजाछ र कशफाररस सकहत पेश हुन आएिो कनवेिन उपर प्रारस्म्भि 

रुपमा जाँर्वुि गिाछ व्यहोरा मनाकसव िेस्खएिो हँुिा हाललाई कनवेिििो लाकग कर्कित्सिले 



 

 

कशफाररस गरे वमोकजम हरेि हप्ता २ पटि डायलोकसस गनुछ गराउनु तथा कनजिो स्वाथ्य 
लाभिा लाकग आवश्यि अन्य प्रवन्ध समेत कमलाउनु भकन थथानीय सरिार संर्ालन ऐन २०७४ 

िो िफा ४९(८) वमोकजम कवपक्षी ........................िो नाममा यो अन्तररम 

संरक्षणात्मि आिेश जारी गररकिएिा र्ौ ं। यो आिेश कमकसल सामेल राखी कवपक्षीलाई लेखी  

पठाईकिनु । यो आिेश अनुसार उपर्ार भएिो जानिारी प्राप्त गरी कमकसल सामेल राख्नु र 

कनयमानुसार पेश गनुछ ।  

 

ईकत संवत ................... साल ..........मकहना....गते रोज..शुभम् । 

 



 

 

अनुसूची-९ 

(दर्ा ५३ को उपदर्ा (२) साँग सम्बम्भन्धि) 

मिलापत्रको लामग मनव दनको ढााँचा 

....................गाउँपाकलिा न्याकयि सकमकतसमक्ष पेश गरेिो कमलापत्रिो संयुक्त कनवेिनपत्र 

.............. कजल्ला  ............. .गाउँपाकलिा , वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

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

र्ोरा/र्ोरी/श्रीमकत  

वषछ  ..................िो ...............................................................................कनवेिि 

)प्रथम पक्ष(  

कवरुद्ध 

.............. कजल्ला  ............. .गाउँपाकलिा , वडा नं  ............... ......... .वसे्न वषछ  ..................
िो ............................................कलस्खत जवाफिताृृ )िोस्रो पक्ष(  

कवषयः सम्वन्ध कवचे्छि । 

हामी कनवेिि  कनम्न कलस्खत कनवेिन गिछर्ौः  

१. हामीकवर् संवत २०६९ सालमा सामाकजि परम्परा अनुसार कववाह गररएिोमा िररव  २ 

वषछसम्म  सुमधुर िाम्पत्य जीवन रहेिो कथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ र्ोरािो समेत 

जायजन्म भएिो,   सोकह वषछ २०७१ सालिो कतहारमा मार्त गएपर्ी िर नआएिो, पटि पटि 

िर आउन फोनबाट अनुरोध गरेिो, कलन गएिो तर उलै्ट िुटकपट गरी पठाएिो भकन 

कनवेिििो कनवेिन परेिो ।  

२. आफुलाई िार्जो नल्याएिो कनउँबाट िरमा हेला गरेिो, अपमान गरी जवरजस्त िरबाट 

कनिाला गरेिो हो । आफु खुशीले मार्त गई वसेिो होर्न अिपकन लोगे्नप्रकत आफ्नो यथावत 

माया, सद्भाव र सम्मान रहेिोले लोगे्न स्वास्नीिो सम्वन्ध यथावत िायम गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीिो 
कलस्खत जवाफ रहेिो  ।  

३. हामी िगडा गरर आयौ,ं िेहीवषछ लोगे्न स्वास्नी रु्कटएर वस्यौ,ं हामीबाट एि सन्तानिो 

जायजन्म समेतभैसिेिो र् । िरमा सामान्य िरायसी कवषयले मनमुटाव भई लोगे्न स्वास्नी अलग 

अलग वसेिोमा  .....................गाउँपाकलिा िो न्याकयि सकमकत माफछ त वडा नं ................. .
अन्तगछतिो  ............................मेलकमलाप िेन्द्रमा मेलकमलापिताछ .................िो पहलमा 

एि आपसमा र्लफल गरी कमली आएिो व्यहोरा यो र् िी कवगतमा जे जस्ता कवषयमा 



 

 

असमििारी तथा वेमेल भएिो भएतापनी हामीकवर् एि अिाछप्रकत कवश्वास, सिभाव र पे्रम िायमै 

रहेिोले लोगे्न स्वास्नीिो सम्वन्ध कवचे्छि गरी पाउँ भने्न कनवेिन िावी र्ोकड पुनः सुमधुर 

सम्वन्धिा साथ िाम्पत्य जीवनलाई व्यवस्थथत ढंगले अगाकड वढाउने र्ौ ं। कनवेिििो िरमा 

तत्काल लोगे्न स्वास्नी कमकल वसे्न वातावरण नहुने भएिोले रु्टै्ट ठाउमा डेरा कलई वस्न हामी िुवै 

पक्ष सहमत भएिाले थथानीय सरिार संर्ालन ऐन २०७४ िो िफा ४७ )२ (वमोकजम यो 

कमलापत्रिो संयुक्त कनवेिन पेश गरेिा  र्ौ ं, लेस्खए वमोकजम कमलापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपाकलिा कलिा थथानीय न्याकयि िायछकवधी वमोकजम यो कमलापत्रिो 

संयुक्त कनवेिन िसु्तर बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न र् ।  

५. यसमा लेस्खएिा व्यहोरा कठि साँर्ो  हुन्, िुठा ठहरे िानून वमोकजम सहँुला वुिाउँला 

।  

कनवेििहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... िोस्रो पक्ष 

 

र्कत संवत् ............. 

साल...................मकहना......................गते...............

......रोज शुभम् ।  

 

  



 

 

अनुसूची-१० 

(दर्ा ५३ को उपदर्ा (५) साँग सम्बम्भन्धि) 

मिलापत्रको ढााँचा 

  

....................गाउँपाकलिाकलिा न्याकयि सकमकतसमक्ष पेश गरेिो कमलापत्रिो संयुक्त कनवेिनपत्र 

.............. कजल्ला  ............. .गाउँपाकलिा कलिा, वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

.................................................................................................िो र्ोरा /र्ोरी/श्रीमकत  

वषछ  ..................िो ...............................................................................कनवेिि 

)प्रथम पक्ष(  

कवरुद्ध 

.............. कजल्ला  ............. .गाउँपाकलिा कलिा, वडा नं 

कलस्खत जवाफिताछ........................िो .......................वसे्न 

वषछ........................ (िोस्रो पक्ष) 

कवषयः सम्वन्ध कवचे्छि । 

हामी कनवेिि  कनम्न कलस्खत कनवेिन गिछर्ौ ं: 

१. हामीकवर् संवत २०६९ सालमा सामाकजि परम्परा अनुसार कववाह गररएिोमा िररव  २ 

वषछसम्म  सुमधुर िाम्पत्य जीवन रहेिो कथयो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ र्ोरािो समेत 

जायजन्म भएिो,   सोकह वषछ २०७१ सालिो कतहारमा मार्त गएपर्ी िर नआएिो, पटि पटि 

िर आउन फोनबाट अनुरोध गरेिो, कलन गएिो तर उलै्ट िुटकपट गरी पठाएिो भकन 

कनवेिििो कनवेिन परेिो ।  

२. आफुलाई िार्जो नल्याएिो कनउँबाट िरमा हेला गरेिो, अपमान गरी जवरजस्त िरबाट 

कनिाला गरेिो हो । आफु खुशीले मार्त गई वसेिो होर्न अिपकन लोगे्नप्रकत आफ्नो यथावत 

माया, सद्भाव र सम्मान रहेिोले लोगे्न स्वास्नीिो सम्वन्ध यथावत िायम गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीिो 

कलस्खत जवाफ रहेिो  ।  

३. हामी िगडा गरर आयौ,ं िेहीवषछ लोगे्न स्वास्नी रु्कटएर वस्यौ,ं हामीबाट एि सन्तानिो 

जायजन्म समेतभैसिेिो र् । िरमा सामान्य िरायसी कवषयले मनमुटाव भई लोगे्न स्वास्नी अलग 

अलग वसेिोमा  .....................गाउँपाकलिा कलिािो न्याकयि सकमकत माफछ त वडा नं .



 

 

 .................अन्तगछतिो  ............................मेलकमलाप िेन्द्रमा मेलकमलापिताछ 

.................िो पहलमा एि आपसमा र्लफल गरी कमली आएिो व्यहोरा यो र् िी कवगतमा 

जे जस्ता कवषयमा असमििा री तथा वेमेल भएिो भएतापनी हामीकवर् एि अिाछप्रकत कवश्वास, 

सिभाव र पे्रम िायमै रहेिोले लोगे्न स्वास्नीिो सम्वन्ध कवचे्छि गरी पाउँ भने्न कनवेिन िावी 

र्ोकड पुनः सुमधुर सम्वन्धिा साथ िाम्पत्य जीवनलाई व्यवस्थथत ढंगले अगाकड वढाउने र्ौ ं । 

कनवेिििो िरमा तत्काल लोगे्न स्वास्नी कमकल वसे्न वातावरण नहुने भएिोले रु्टै्ट ठाउमा डेरा 

कलई वस्न हामी िुवै पक्ष सहमत भएिाले थथानीय सरिार संर्ालन ऐन २०७४ िो िफा ४७ 

)२ (वमोकजम यो कमलापत्रिो संयुक्त कनवेिन पेश गरेिा र्ौं , लेस्खए वमोकजम कमलापत्र गरी 

पाउँ ।  

४. ..................गाउँपाकलिा कलिा/महानगरपाकलि थथानीय न्याकयि िायछकवधी वमोकजम यो 

कमलापत्रिो संयुक्त कनवेिन िसु्तर बापत रु ...........यसैसाथ संलग्न र् ।  

५. यसमा लेस्खएिा व्यहोरा कठि साँर्ो  हुन्, िुठा ठहरे िानून वमोकजम सहँुला वुिाउँला ।  

कनवेििहरु 

...................................... प्रथम पक्ष 

.................................... िोस्रो पक्ष 

 

र्कत संवत् ............. 

साल...................मकहना......................गते...............

......रोज शुभम् । 

 
  



 

 

अनुसूची-११ 

(दर्ा ६० को उपदर्ा (३) साँग सम्बम्भन्धि) 

ि लमिलापकिाणिा सूचीकृि हुन  मनव दन ढााँचा 

न्याकयि सकमकत 

............ गाउँपाकलिाकलिा समक्ष पेश गरेिो कनवेिन 

 

कवषयः मेलकमलापिताछमा सूर्ीिृत हुन पाउँ ।  

 

प्रसु्तत कवषयमा तपकसलमा उले्लस्खत िागजातहरुिो प्रकतकलपी साथै राखी ............  

गाउँपाकलिाकलिािो न्याकयि सकमकत अन्तगछतिा ............ मेलकमलाप िेन्द्रमा सूर्ीिृत 

भई मेलकमलाप गराउन अनुमती पाउँ भनी कनवेिन गिछरु् ।  

तपकसल  

१) नागररिता प्रमाणपत्रिो र्ाँयािपी,  

२) स्नाति तहसम्म उकतणछ गरेिो शैकक्षि प्रमाणपत्रिो र्ाँयािपी, 

३) मेलकमलापिताछिो ताकलम प्राप्त गरेिो प्रमाणपत्रिो र्ायाँिपी, 

४) मेलकमलाप सम्बन्धी अनुभव र 

५) व्यकत्तगत कववरण (Bio- data) 

                                                         कनवेिि 

नाम थरः .......... 

िस्तखतः ........... 

कमकतः ............. 

 

  

 

फोटो 

    



 

 

अनुसूची-१२ 

(दर्ा ७६ को उपदर्ा (१) साँग सम्बम्भन्धि) 

गाउँपाकलिािो न्याकयि सकमकत समक्ष पेश गरेिो  

भररभराउिो कनवेिन पत्र 

 

कवषयः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वसे्न................................कनवेिि ÷वािी÷प्रकतवािी 

कवरुद्ध 

.......वसे्न.............कवपक्षी ÷वािी÷प्रकतवािी 

मुद्धा 

म कनवेिि कनवेिन वापत रु १०।– िसु्तर साथै राखी कनम्न व्यहोरा कनवेिन गिछरु् । 

१  .उपरोक्त कवप क्षी संगिो उले्लस्खत मुद्धा यस गाउँपाकलिािो न्याकयि सकमकतिो 

कमकत ..............िो कनणछय बमोकजम मैले यस िायाछलयमा राखेिो िसु्तर ÷रिम 

कमकत ..............िो श्री...................कजल्ला अिालतिो फैसला बमोकजम मैले भरी भराई 

पाउने ठहर भएिो हँुिा उक्त रिम  भरी भराई पाउन यो कनवेिन पेश गरेिो रु् । 

२  .मैले यस िायाछलयमा जम्मा गरेिो िसु्तर ÷रिमिो भरपाई÷रकसि÷भौर्रिो सक्कलै प्रकत र 

सम्मानीत श्री .......................कजल्ला अिालतिो अस्न्तम फैसलािो र्ायािपी यसै साथ 

संलग्न र् ।  

३  .यसमा लेस्खएिो व्यहोरा कठि हो , िुठा ठहरे सहँुला बुिाउला । 

कनवेिि 

कनज.............. 

ईकत संवत ..................साल...................मकहना.............गते........रोज शुभम् ।  



 

 

अनुसूची-१३ 

(दर्ा ७७ को उपदर्ा (१) साँग सम्बम्भन्धि) 

र्लन र्लाउने कनवेिन 

.........गाउँपाकलिा मा पेश गरेिो 

कनवेिन पत्र 

कवषयः र्लन र्लाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वसे्न.....................कनवेिि ÷वािी÷प्रकतवािी 

कवरुद्ध 

.......वसे्न..................कवपक्षी ÷वािी÷प्रकतवािी 

मुद्धा 

म कनवेिि कनवेिन वापत रु १०।– िसु्तर साथै राखी कनम्न व्यहोरा कनवेिन गिछरु् । 

१  .उपरोक्त कवपक्षीसंगिो उले्लख कृत मुद्धा यस गाउँपाकलिािो न्याकयि सकमकतबाट 

कमकत ........मा कनणछय भई उक्त िर जग्गा )वा जुन सम्पकत्त भोग गनछ पाउने गरी कनणछय 

भएिो र् सो सम्पकत्त वा वसु्त उले्लख गने (मेरो हि भोग र स्वाकमत्विो हुने ठहर 

भएिोमा श्री ......कजल्ला अिालतमा कवपक्षीले प ृुनरावलोिन गरेिोमा सम्मानीत अिालतबाट 

समेत कमकत  ..............मा कनणछय हँुिा न्याकयि सकमकतिै कनणछयलाई सिर गरी मेरै हि 

भोग िायम गरेिो हँुिा सो मेरो हि भोगिो िायम भएिो सम्पकत्त रहेिो हँुिा 

कशघ्राकतकशघ्र मलाई उक्त सम्पकत्त र्लन र्लाई पाउन यो कनवेिन पेश गरेिो रु्  । 

२  .यसै कनवेिन साथ िेहायिा िागजातहरु संलग्न गरेिो रु् ।  

 ि  .न्याकयि सकमकतले कमकत............मा गरेिो कनणछयिो र्ाँयाँिपी  

 ख  .श्री...........कजल्ला अिालतले गरेिो कमकत.............िो सिर फैसलािो र्ाँयाँिपी  

 ग  .यस कववाि सम्वद्ध कमकसल यसै िायाछलयमा रहेिो र् ।  

 ि  .लेस्खएिो व्यहोरा कठि साँर्ो र् , िुठा ठहरे िानून बमोकजम सहँुला बुिाउँला । 

कनवेिि 

कनज

............... 
ईकत संवत ..................साल...................मकहना.............गते........रोज शुभम् ।  

 

 

 



 

 

 

अनुसूची-१४ 

(दर्ा ७९ को उपदर्ा (४) साँग सम्बम्भन्धि) 

सम्पमि िोक्काको अद श 
.............................................. न्याकयि सकमकत 

संयोजि श्री........................................................................ 
सिस्य श्री.......................................................................... 
सिस्य श्री.......................................................................... 

आिेश 

संवत  .................सालिो कनवेिन नं........  

कवषयः सम्पकत हस्तान्तरण रोक्का 

.............. कजल्ला  ............. .गाउँ , वडा नं  ............... ......... .वसे्न 

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

र्ोरा/र्ोरी/श्रीमकतवषछ  ..................िो .........................................................कनवेिि 

)प्रथम पक्ष(  

कवरुद्ध 

......कजल्ला...........गाउँपाकलिाकलिा, वडा नं....कवपक्षी (िोश्रो 

पक्ष)..........वसे्न....वषछ.....िो यसमा कनवेिििो माग 

बमोकजम......कजल्ला........ ......गाउँपाकलिाकलिा, वडा नं.... 

के्ष.फ.........कि.नं........ जग्गामा बनेिो.........िो नाममा रहेिो 

अवण्डािो..................वगछकफटिो र्ार तले्ल िर र कलग लगापात समेत 

कवपक्षी....सम्पकत्त कनज कवपक्षीबाट अन्य अंकशयारहरुिो मन्फ्जुरी कवना हि हस्तान्तरण हुन 

सके्न आशंिा गरी कनवेििले किएिो कनवेिन उपर प्रारस्म्भि रुपमा जाँर्वुि गिाछ व्यहोरा 

मनाकसव िेस्खएिो हँुिा हाललाई प्रत्यक्षी िो नाममा रहेिो उस्ल्लस्खत िरजग्गािो हि 

हस्तान्तरण गनछ कसफाररस नकिन वडालाई र अिो आिेश नभएसम्मिा लाकग उक्त िरजग्गािो 

हि हस्तान्तरण नगनुछ/गनछ नकिनु भनी मालपोत िायाछलयिो नाममा समेत थथानीय सरिार 

संर्ालन ऐन २०७४ िो िफा ४९ (६) बमोकजम यो रोक्कािो आिेश जारी गररकिएिा र्ौ ं। 

यो आिेश कमकसल सामेल राखी सम्वस्न्धत िायाछलयहरुमा पठाईकिनु । यो आिेश अनुसार 

रोक्का भएिो जानिारी प्राप्त गरी कमकसल सामेल राख्नु र कनयमानुसार पेश गनुछ । 

ईकत संवत................साल.............माकहना...........गते‘..........रोज 

शुभम् । 

  



 

 

अनुसूची-१५ 

(दर्ा ८८ को उपदर्ा (६) साँग सम्बम्भन्धि) 

नक्कलको लामग मनव दन 

न्याकयि सकमकत  

.......... गाउँपाकलिाकलिामा पेश गरेिो 

कनवेिन पत्र 

कवषयः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

................... बसे्न 

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

........... कनवेिि/वािी/प्रकतवािी 

कवरुद्ध 

............... बसे्न ................................................................................ 
कवपक्षी/वािी/प्रकतवािी 

मुद्दाः .................................. 

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

म कनवेिि कनवेिन िसु्तर वापत रु. १०।– साथै राखी कनम्न व्यहोरा कनवेिन गिछरु्ः 

(१) उपरोक्त कवपक्षीसँगिो उले्लस्खत मुद्दामा अध्ययनिो लाकग िेहायिा िागजातहरु 

आवश्यि परेिो हँुिा प्रमाकणत प्रकतकलपी पाउँ भनी यो कनवेिन साथ उपस्थथत भएिो रु् । 

अतः नक्कलिो प्रमाकणत प्रकतकलपी पाउँ ।  

िेहाय  

ि)............................................................................. 

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

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

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

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

ि)............................................................................
.. 



 

 

ङ) 

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

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

२) लेस्खएिो व्यहोरा कठि साँर्ो र्, िुट्टा ठहरे िानून बमोकजम सहँुला बुिाउँला ।  

कनवेिि 

कनज 

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

 र्कत सम्वत्....साल .... मकहना .... गते रोज् ... शुभम् ................ 

 

 

आज्ञाले, 

गुरु प्रसाि ढिाल 

प्रमुख प्रशासिीय अकधिृत 

 

 

 

 


