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कृष्णनगर नगरपाललका न्याययक सलिलतको 
िेललिलाप सम्बन्धी कायययिलध, २०७८ 

 

प्रस्तािनााः न्याययक सलिलतले प्रचललत कानून बिोशिि उिरुीको कारिाही 
र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एिं 
पारर्शियता कायि गरी कानूनको िासन तथा न्याय प्रलतको िनयिश्वास 
कायि राखीरहनको लालग प्रचलनिा रहेको संघीय कानूनिा भए रे्शख 
बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संयिधानको 
धारा २२१ को उपधारा (१) बिोशिि कृष्णनगर नगरसभाले यो ऐन 
बनाएको छ ।  
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पररच्छेर् -१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि "कृष्णनगर 
नगरपाललका न्याययक (कायययिलध सम्बन्धी) ऐन, २०७८" 
रहेको छ । 

   (२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : यिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा ; 
(क) "उिरुी" भन्नाले सलिलत सिि परेको उिरुीबाट 

िरुु भएको प्रचललत कानून बिोशिि सलिलतले 
कारिाही र यकनारा गने उिरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) "खाम्ने" भन्नाले तोयकएको सम्पशिको िूलयांकन 
गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झन ुपर्यछ ।  

(ग) "चलन चलाईदर्ने"  भन्नाले लनणयय पश्चात हक 
अलधकार प्राप्त भएको व्यशिलाई कुनै िस्त ुिा 
सम्पशि भोग गनय दर्ने काययलाई सम्झनपुर्यछ। 

(घ) "ििानत"  भन्नाले कुनै व्यशि िा सम्पशिलाई 
न्याययक सलिलतले चाहेको िखतिा उपशस्थत  
िा हाशिर गराउन ललएको शिम्िा िा 
उिरर्ाययत्िलाई सम्झनपुर्यछ ।   

  (ङ) "तािेली"  भन्नाले न्याययक सलिलतको 
िेत्रालधकार लभत्रका यििार्हरुिा सम्िशन्धत 
पिलाई बझुाईने म्यार्,  सचुना,  आरे्ि,  
पूिी िा िानकारी पत्र ररतपूियक बझुाउने 
काययलाई सम्झनपुछय ।  
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(च) "तायर्ात" भन्नाले सम्पशिको यििरण िा 
गन्ती गरेको संख्या िलनने व्यहोरा िा 
सम्पशिको फााँटिारी िा लगतलाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) "तोयकएको" िा "तोयकए बिोशिि" भन्नाले 
यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयििा तोयकए 
बिोशिि सम्झनपुछय । 

(ि) "र्रपीठ" भन्नाले न्याययक सलिलत सिि पेि 
हनु आएका कुनै कागिपत्रको सम्बन्धिा 
ररत नपगेु िा कानूनले र्ताय नहनुे िा नलाग्न े
भएिा त्यसको पछालि पयि सोको कारण र 
अिस्था िनाई अलधकारप्राप्त अलधकारीले 
लेशखदर्ने लनरे्िन िा व्यहोरालाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) "नािेसी"  भन्नाले कुनै व्यशिको नाि, थर र 
ितन सिेतको यिस्ततृ यििरण खलुाइएको 
व्यहोरालाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ञ) "नाललि"  भन्नाले कुनै यििार्को यिषयिा 
र्फा ८ बिोशिि दर्एको उिरुी, लनिेर्न िा 
यफरार् सम्झनपुछय ।    

(ट)   "लनणयय यकताब" भन्नाले सलिलतले उिरुीिा 
गरेको लनणययको अलभलेख राख्नको लालग खिा 
गरेको उिरुीिा लनणयय गरेको व्यहोरा र 
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त्यसको आधार तथा कारणको संशिप्त 
उललेख भएको यकताब सम्झनपुछय । 

(ठ)  "पन्चकृलत िोल"  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले 
सम्पशिको स्थलगत तथा स्थानीय अिलोकन 
िूलयांकन गरी यिक्री यितरण हनुसक्ने उशचत 
ठहराएर लनशश्चत गरेको िलुयलाई 
सम्झनपुर्यछ ।    

(ि) "पेिी"  भन्नाले न्याययक सलिलत सिि 

लनणययाथय पेि हनुे यििार्हरुिा पिहरुलाई 

उपशस्थत गराइ सनुिुाइ गने कािलाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) "प्रलतिार्ी" भन्नाले िार्ीले िसका उपर 
उिरुी र्ताय गर्यछ सो व्यशि िा संस्था 
सम्झनपुछय । 

(ण) "बकपत्र" भन्नाले यििार् सम्बन्धिा िानकार 
भई सािीको रुपिा व्यि गरेका कुरा लेशखने 
िा लेशखएको कागिलाई सम्झनपुछय ।  

(त) "बन्र् ईिलास"  भन्नाले न्याययक सलिलत 
अन्तगयत लनरुपण हनुे यििार्हरु िध्ये गोप्य 
प्रकृलतको यििार् भएको र सम्बद्ध 
पिहरुलबच गोपलनयता कायि गनय आिश्यक 
रे्शखएिा सम्िद्ध पिहरु िात्र सहभागी 
हनुेगरी प्रिन्ध गरीएको सनुिुाई किलाई 

सम्झनपुछय ।  
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(थ) "िार्ी" भन्नाले कसै उपर सलिलत सिि उिरुी 
र्ताय गने व्यशि िा संस्था सम्झनपुछय । 

(र्) "िूलतिी"  भन्नाले न्याययक सलिलत अन्तगयत 
यिचाराधीन िदु्धा अन्य अड्डा अर्ालतिा सिेत 
यिचारालधन भईरहेको अिस्थािा न्याययक 
सलिलतले लनणयय गर्ाय अन्य यिचारालधन 
िदु्धािा प्रभायित हनुे रे्शखएिा प्रभाि पाने 
िदु्धाको फैसला नभएसम्ि प्रभायित हनुे िदु्दा 
स्थलगत गने काययलाई सम्झनपुछय ।  

(ध) "लगापात"  भन्नाले घरिग्गा र त्यससाँग 
अन्तरलनयहत टहरा,  बोट लबरुिा,  खलुला 
िलिन र त्यसिा रहेका सबैखाले संरचना िा 
चचेको िग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र सम्पूणय 
अियिलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(न) "सर्रस्याहा" भन्नाले धरौटीिा रहेको 
रकिको लगत किा गरी आम्र्ानीिा बााँध्न े
काययलाई सम्झनपुछय ।     

(प) "सभा" भन्नाले नगरसभा सम्झनपुछय । 
(फ) "सलिलत" भन्नाले न्याययक सलिलत सम्झनपुछय 

र सो िब्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को 
उपर्फा (६) बिोशििको सलिलतलाइय सिेत 
िनाउनेछ । 
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(ब) "साल िसाली" भन्नाले हरेक िषयको लालग 
छुिा छुिै हनुे गरी प्रलतिषयको लनलिि स्थायी 
रुपिा तय गररएको ितय सम्झनपुछय । 

(भ)  "स्थानीय ऐन" भन्नाले "स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४" सम्झनपुछय । 

(ि) "संयिधान" भन्नाले नेपालको संयिधान 
सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलिलतको अलधकार 

३. उिरुीिा लनणयय सम्बन्धी काि : सलिलतिा र्ताय भएका 
उिरुी िा उिरुीको लनणयय गने िा र्ताय भएको नाललि िा 
उिरुीको कुनै व्यहोराले लगत किा गने अलधकार 
सलिलतलाइय िात्र हनुेछ । 

४. लनणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य काि : (१) र्फा ३ िा 
उललेख भएको िा प्रचललत कानूनले सलिलत िा सलिलतको 
सर्स्यले नै गने भन्ने व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृलतले 
सलिलत िा सलिलतको सर्स्यले नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्शख 
बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनिा तोयकएको कियचारी र 
त्यसरी नतोयकएकोिा सलिलतले लनणयय गरी तोकेको िा 
अलधकार प्रर्ान गरेको कियचारीले गनुयपनेछ । 

 (२) तोयकएको िाखा प्रिखु िा तोयकएका अन्य कियचारीले 
यस ऐन र प्रचललत कानून बिोशिि तोयकएको काि गर्ाय 
सलिलतको संयोिक िा सलिलतले तोकेको सर्स्यको प्रत्यि 
लनरे्िन, रेखरे्ख र लनयन्त्रणिा रही गनुयपनेछ । 
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५. यस ऐन बिोशिि कायययिलध अिलम्बन गनुयपने : सलिलतले 
उिरुी िा उिरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय प्रचललत र 
सम्बशन्धत संघीय कानूनिा स्पष्ट उललेख भए रे्शख बाहेक 
यस ऐन बिोशििको कायययिलध अिलम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलिलतले हेने : सलिलतलाइय रे्हाय बिोशििको उिरुीहरूिा 
कारिाही र यकनारा गने अलधकार रहनेछाः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्तगयतको उिरुी, 
(ख) िेललिलाप ऐन, २०६८ अनसुार 

िेललिलापको लालग नगरपाललकािा प्रयेषत 
उिरुी, 

(ग) संयिधानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकल 
अलधकार अन्तगयत सभाले बनाएको कानून 
बिोशिि लनरूपण हनुे गरी लसशियत उिरुी, 
तथा 

(घ) प्रचललत कानूनले नगरपाललकाले हेने भलन 
तोकेका उिरुीहरू । 

७. सलिलतको िते्रालधकार : सलिलतले र्फा ६ अन्तगयतका िध्ये 
रे्हाय बिोशििका उिरुीहरूिा िात्र िेत्रालधकार ग्रहण गने 
तथा कारिाही यकनारा गनेछ ; 

(क) व्यशिको हकिा उिरुीका सबै पि िा 
यिपिी नगरपाललकाको भैगोललक 
िेत्रालधकार लभत्र बसोबास गरररहेको, 
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(ख) प्रचललत कानून र संयिधानको भाग ११ 
अन्तगयतको कुनै अर्ालत िा न्यायाधीकरण 
िा लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहेको, 

(ग) नगरपाललकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै 
अर्ालत िा लनकायबाट िेललिलाप िा 
लिलापत्रको लालग प्रयेषत गररएको, 

(घ) अचल सम्पशि सिािेि रहेको यिषयिा सो 
अचल सम्पशि नगरपाललकाको भैगोललक 
िेत्रालधकार लभत्र रयहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बशन्धत यिषयिस्त ु
रहेकोिा सो घटना   नगरपाललकाको 
भैगोललक िेत्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उिरुी तथा प्रलतिार् र्ताय 
८. लबिार् र्ताय गने : (१) कसै उपर यििार् र्ताय गर्ाय िा 

उिरुी चलाउाँर्ा प्रचललत कानून बिोशिि हकरै्या पगेुको 
व्यशिले सलिलतको तोयकएको िाखा सिि उिरुी र्ताय 
गनयसक्नेछ । 

    (२) उपर्फा (१) बिोशिि उिरुी दर्ाँर्ा 
यस ऐन तथा प्रचललत कानून बिोशिि खलुाउनपुने कुरा सबै 
खलुाइय तथा पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ 
बिोशििको ढााँचािा दर्नपुनेछ । 

    (३) उपर्फा (२) िा लेशखए रे्शख बाहेक 
उिरुीिा रे्हाय बिोशििको व्यहोरा सिेत खलुाउनपुनेछ ; 
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(क) बार्ीको नाि, थर, ितन र लनिको बाबू र 
आिा तथा थाहा भएसम्ि बािे र बज्यै को     
नाि, 

(ख) प्रलतिार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि 
लनिको बाब ुर आिाको नाि, थर र स्थान 
पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खलेुको ितन, 

(ग) नगरपाललकाको नाि सयहत सलिलतको नाि, 
(घ) उिरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूणय यििर, 
(ङ) नगरपाललकाले तोके अनसुारको र्स्तरु 

बझुाएको रलसर् िा लनस्सा,  

(च) सलिलतको िेत्रालधकार लभत्रको उिरुी रहेको 
व्यहोरा र सम्बशन्धत कानून, 

(छ) िार्ीले र्ाबी गरेको यिषय र सोसाँग 
सम्बन्धीत प्रिाणहरू, 

(ि) हर्म्यार् लाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको तथा 
हकरै्या पगेुको  सम्बन्धी व्यहोरा, 

(झ) कुनै सम्पशिसाँग सम्बशन्धत यिषय भएकोिा 
सो सम्पशि चल भए रहेको स्थान, अिस्था 
तथा अचल भए चारयकलला सयहतको सबै 
यििरण, 

(४)  प्रचललत कानूनिा कुनै यििेष प्रयक्रया िा ढााँचा 
िा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ भने  सो सन्र्भयिा 
आिश्यक यििरण सिेत खुलेको हनुपुनेछ ।  
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(५) कुनै यकलसिको िलतपूलतय भराउनपुने अथिा बण्िा 
लगाउनपुने अिस्थाको उिरुीको हकिा त्यस्तो 
िलतपूलतय िा बण्िा िा चलनको लालग सम्बशन्धत अचल 
सम्पशिको यििरण खलेुको हनुपुनेछ । 

९. लबिार् र्ताय गरी लनस्सा दर्ने : (१) उिरुी प्रिासकले र्फा 
८ बिोशिि प्राप्त उिरुी र्ताय गरी िार्ीलाइय तारेख तोयक 
अनसूुची-२ बिोशििको ढााँचािा लबिार् र्तायको लनस्सा 
दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि तारेख दर्न ुपने अिस्थािा 
तारेख तोक्र्ा अनसूुची-३ बिोशििको ढााँचािा तारेख भपायइय खिा 
गरी सम्बशन्धत पिको र्स्तखत गराइय लिलसल सािेल राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोशिि तारेख भपायइयिा तोयकएको 
तारेख तथा उि लिलतिा हनुे कायय सिेत उललेख गरी 
सम्बशन्धत पिलाइय अनसूुची-४ बिोशििको ढााँचािा तारेख पचाय 
दर्नपुनेछ । 
१०. उिरुी र्रपीठ गने : (१) उिरुी प्रिासकले र्फा ८ 

बिोशिि पेि भएको उिरुीिा प्रयक्रया नपगेुको रे्शखए परुा 
गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खलुाउनपुने 
रे्हायको व्यहोरा खलुाइ लयाउन ुभन्ने व्यहोरा लेशख पााँच 
दर्नको सिय तोयक तथा यििार् र्ताय गनय नलिलने भए सो 
को कारण सयहतको व्यहोरा िनाइय र्रपीठ गरेिा िार्ीलाइय 
उिरुी यफताय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि प्रयक्रया नपगेुको भलन 
र्रपीठ गरर यफताय गरेको उिरुीिा र्रयपठिा उललेख भए 
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बिोशििको प्रयक्रया परुा गरर पााँच दर्नलभत्र लयाएिा र्ताय 
गररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बिोशििको र्रयपठ आरे्ि उपर 
शचि नबझु्ने पिले सो आरे्ि भएको लिलतले लतन दर्न लभत्र उि 
आरे्िको यिरूद्धिा सलिलत सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोशिि दर्एको लनिेर्न व्यहोरा 
िनालसब रे्शखए सलिलतले उपर्फा (१) बिोशििको र्रयपठ 
बर्र गरर यििार् र्ताय गनय आरे्ि दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोशिि आरे्ि भएिा उिरुी 
प्रिासकले त्यस्तो यििार् र्ताय गरी अरू प्रयक्रया परुा गनुयपनेछ । 

११. र्ताय गनय नहनुे : उिरुी प्रिासकले र्फा ८ बिोशिि पेि 
भएको उिरुीिा रे्हाय बिोशििको व्यहोरा दठक 
भएनभएको िााँच गरी र्ताय गनय नलिलने रे्शखएिा र्फा १० 
बिोशििको प्रयक्रया परुा गरी र्रयपठ गनुयपनेछ ; 

(क) प्रचललत कानूनिा हर्म्यार् तोयकएकोिा 
हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उिरुी परे नपरेको, 

(ख) प्रचललत कानून बिोशिि सलिलतको 
िेत्रालधकार लभत्रको उिरुी रहे नरहेको, 

(ग) काननु बिोशिि लाग्ने र्स्तरु र्ाशखल भए 
नभएको 

(घ) कुनै सम्पशि िा अलधकारसाँग सम्बशन्धत 
यिषयिा यििार् लनरूपण गनुयपने यिषय 
उिरुीिा सिािेि रहेकोिा त्यस्तो सम्पशि 
िा अलधकार यिषयिा उिरुी गनय िार्ीको 
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हक स्थायपत भएको प्रिाण आिश्यक पनेिा 
सो प्रिाण रहे नरहेको, 

(ङ) उि यिषयिा उिरुी गने हकरै्या िार्ीलाइय 
रहे नरहेको, 

(च) ललखतिा परुागनुयपने अन्य ररत पगुे नपगुेको । 

१२. र्ोहोरो र्ताय गनय नहनुे : (१) यस ऐनिा िनुसकैु कुरा 
लेशखएको भएतापलन प्रचललत कानून बिोशिि सलिलत िा 
अन्य कुनै अर्ालत िा लनकायिा कुनै पिले उिरुी गरर 
सलिलत िा उि अर्ालत िा लनकायबाट उिरुीिा उललेख 
भएको यिषयिा प्रिाण बशुझ िा नबशुझ यििार् लनरुपण 
भैसकेको यिषय रहेको छ भने सो उिरुीिा रहेका पि 
यिपिको बीचिा सोयह यिषयिा सलिलतले उिरुी र्ताय गनय 
र कारिाही गनय हुाँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि र्ताय गनय नलिलने उिरुी 
भलुिि र्ताय भएकोिा सो व्यहोरा िानकारी भएपलछ उिरुी 
िनुसकैु अिस्थािा रहेको भएपलन सलिलतले उिरुी खारेि 
गनुयपनेछ ।  

१३. उिरुीसाथ ललखत प्रिाणको सक्कल पेि गनुयपने : उिरुीसाथ 
पेि गनुय पने प्रत्येक ललखत प्रिाणको सक्कल र कशम्तिा 
एक प्रलत नक्कल उिरुीसाथै पेि गनुयपनेछ र उिरुी 
प्रिासकले त्यस्तो ललखतिा कुनै कैयफयत िनाउनपुने भए 
सो िनाइ सो प्रिाण सम्बशन्धत लिलसलिा राख्नछे । 
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१४. उिरुी तथा प्रलतिार् र्ताय र्स्तरु : (१) प्रचललत कानूनिा 
यििार् र्ताय र्स्तरु तोयकएकोिा सोयह बिोशिि तथा र्स्तरु 
नतोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचललत कानूनिा प्रलतिार् र्ताय र्स्तरु नलाग्ने 
भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रलतिार् र्ताय र्स्तरु लाग्नेछ । 

१५. प्रलतिार् पेि गनुयपने : (१) प्रलतिार्ीले र्फा २० बिोशिि 
म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा सूचनािा तोयकएको 
सियािलध लभत्र उिरुी प्रिासक सिि आफै िा िारेस 
िाफय त ललशखत प्रलतिार् र्ताय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि प्रलतिार् पेि गर्ाय 
प्रलतिार्ीले भएको प्रिाण तथा कागिातका प्रलतललयप साथै 
संलग्न गरी पेि गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलतिार्ीले ललशखत ब्यहोरा दर्ाँर्ा अनसूुची-५ 
बिोशििको ढााँचािा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलतिार्  िााँच गने : (१) उिरुी प्रिासकले र्फा १५ 
बिोशिि पेि भएको प्रलतिार् िााँच गरी कानून बिोशििको 
ररत पगेुको तथा म्यार् लभत्र पेि भएको रे्शखए र्ताय गरी 
सलिलत सिि पेि हनुे गरी लिलसल सािेल गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि प्रलतिार् र्ताय हनुे भएिा 
उिरुी प्रिासकले प्रलतिार्ीलाइय िार्ी लिलानको तारेख 
तोक्नपुनेछ । 

१७. ललखतिा परुागनुयपने सािान्य ररत : (१) प्रचललत कानून 
तथा यस ऐनिा अन्यत्र लेशखए रे्शख बाहेक सलिलत सिि 
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र्ताय गनय लयाएका उिरुी तथा प्रलतिार्िा रे्हाय बिोशििको 
ररत सिेत परुा गनुयपनेछाः 

(क) एफोर साइि को नेपाली कागििा बायााँ तफय  
पााँच सेशन्टलिटर, पयहलो पषृ्ठिा िीरतफय  र्ि 
सेशन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पााँच 
सेशन्टलिटर छोिेको तथा प्रत्येक पषृ्ठिा 
बशिस हरफिा नबढाइय कागिको एकातफय  
िात्र लेशखएको, 

 (ख) ललखत र्ताय गनय लयाउने प्रत्येक व्यशिले 
ललखतको प्रत्येक पषृ्ठको िीर पछुारिा 
छोटकरी र्स्तखत गरी अशन्ति पषृ्ठको 
अन्त्यिा लेखात्िक तथा लयाप्चे सयहछाप 
गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यिसायीले ललखत तयार गरेको 
भए लनिले पयहलो पषृ्ठको बायााँ तफय  लनिको 
कानून व्यिसायी र्ताय प्रिाणपत्र नंबर, नाि 
र कानून व्यिसायीको यकलसि खलुाइय 
र्स्तखत गरेको तथा 

(घ) ललखतको अशन्ति प्रकरणिा यस ललखतिा 
लेशखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झटु्ठा ठहरे 
कानून बिोशिि सहुाँला बझुाउाँला भन्ने 
उललेख गरर सो िलुन ललखत र्ताय गनय 
लयाएको िषय, ियहना र गते तथा िार खलुाइय 
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ललखत र्ताय गनय लयाउने व्यशिले र्स्तखत 
गरेको । 

 तर व्यहोरा परुाइ पेि भएको ललखत ललनलाइ यो 
उपर्फाले बाधा पारेको िालनने छैन ।  

  (२) ललखतिा यिषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरण प्रकरण 
छुट्याइय संयलित र ियायदर्त भाषािा लेशखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) ललखतिा पेटबोललिा परेको स्थानको पयहचान 
हनुे स्पष्ट यििरण र व्यशिको नाि, थर , ठेगाना तथा अन्य 
यििरण स्पष्ट खलेुको हनुपुनेछ । 

  (४) ललखत र्ताय गनय लयाउने िा सलिलतिा कुनै कागि 
गनय आउनेले लनिको नाि, थर र ितन खलेुको नागररकता िा 
अन्य कुनै प्रिाण पेि गनुयपछय । 

१८. नक्कल पेि गनुयपने : उिरुी िा प्रलतिार् र्ताय गनय लयाउनेले 
यिपिीको लालग उिरुी तथा प्रलतिार्को नक्कल तथा संलग्न 
ललखत प्रिाणहरूको नक्कल साथै पेि गनुयपछय । 

१९. उिरुी िा प्रलतिार् संिोधनाः (१) ललखत र्ताय गनय लयाउने 
पिले सलिलतिा र्ताय भइसकेको ललखतिा लेखाइ िा टाइप 
िा िदु्रणको सािान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्निा िाग 
बिोशिि सच्याउाँर्ा र्ाबी तथा प्रलतिार्िा गररएको िाग िा 
र्ालबिा िलुभतु पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको 
संिोधन िाग गरेको रे्खेिा उिरुी प्रिासकले सो बिोशिि 
सच्याउन दर्न सक्नेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोशिि संिोधन भएिा  सो को 
िानकारी उिरुीको अको पिलाइय दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् तािेली तथा तारेख 

२०. म्यार् सूचना तािेल गने : (१) उिरुी प्रिासकले र्फा ९ 
बिोशिि यििार् र्ताय भएपलछ बढीिा र्इुय दर्न लभत्र 
प्रलतिार्ीका नाििा प्रचललत कानूनिा म्यार् तोयकएको भए 
सोयह बिोशिि र नतोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय 
सम्बशन्धत ििा कायायलय िाफय त उि म्यार् िा सूचना 
तािेल गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि म्यार् िा सूचना तािेल 
गर्ाय र्फा ९ बिोशििको उिरुी तथा उि उिरुी साथ पेि 
भएको प्रिाण कागिको प्रलतललपी सिेत संलग्न गरी 
पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलतिार्ीलाइय म्यार् दर्नपुर्ाय प्रिाण 
कागिको नक्कल कुनै एकिना िलु प्रलतिार्ीलाइय पठाइय बााँयकको 
म्यार्िा प्रिाण कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ 
पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेशख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोशिि प्राप्त भएको म्यार् ििा 
कायायलयले बयढिा लतन दर्न लभत्र तािेल गरर तािेलीको व्यहोरा 
खलुाइय सलिलतिा पठाउन ुपनेछ । 
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  (५) उपर्फा (१) बिोशिि म्यार् तािेल हनु नसकेिा 
रे्हाय बिोशििको यिद्यतुीय िाध्यि िा पलत्रकािा सूचना 
प्रकािन गरेर म्यार् तािेल गनुयपनेछ ;  

(क) म्यार् तािेल गररनपुने व्यशिको कुनै 
फ्याक्स िा इयिेल िा अन्य कुनै अलभलेख 
हनु सक्ने यिद्यतुीय िाध्यिको ठेगाना भए 
सो िाध्यिबाट, 

(ख) प्रलतबार्ीले म्यार् तािेली भएको िानकारी 
पाउन सक्ने िनालसब आधार छ भन्ने 
रे्शखएिा सलिलतको लनणययबाट कुनै स्थानीय 
रै्लनक पलत्रकािा सूचना प्रकािन गरेर िा 
स्थानीय एफ.एि. रेलियो िा स्थानीय 
टेलललभिनबाट सूचना प्रसारण गरेर िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् तािेल 
गराउाँर्ा म्यार् तािेल हनु सक्ने िनालसब 
कारण रे्शखएिा सलिलतको आरे्िबाट त्यस्तो 
सरकारी लनकाय िाफय त । 

  (६) यस ऐन बिोशिि म्यार् िारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ 
बिोशििको ढााँचािा िारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरिा राख्नपुने : यस ऐन बिोशिि ििा कायायलय िाफय त 

तािेल गररएको म्यार्िा सम्बशन्धत ििाको अध्यि िा 
सर्स्य तथा कशम्तिा र्इुयिना स्थानीय भलार्लि रोहिरिा 
राख्नपुनेछ । 
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२२. रीत बेरीत िााँच गने : (१) उिरुी प्रिासकले म्यार् तािेलीको 
प्रलतिेर्न प्राप्त भएपलछ रीतपूियकको तािेल भएको छ िा छैन 
िााँच गरी आिश्यक भए सम्बशन्धत ििा सशचिको प्रलतिेर्न 
सिेत ललइय रीतपूियकको रे्शखए लिलसल सािेल राशख तथा 
बेरीतको रे्शखए बर्र गरी पनुाः म्यार् तािेल गनय लगाइय 
तािेली प्रलत लिलसल सािेल राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि िााँच गर्ाय सम्बशन्धत 
कियचारीले बर्लनयत राशख कायय गरेको रे्शखए उिरुी प्रिासकले 
सो व्यहोरा खलुाइय सलिलत सिि प्रलतिेर्न पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशििको प्रलतिेर्नको व्यहोरा 
उपयिु रे्शखए सलिलतले सम्बशन्धत कियचारी उपर कारिाहीको 
लालग काययपाललका सिि लेशख पठाउन सक्नेछ । 

२३. तारेखिा राखू्नपने :  (१) उिरुी प्रिासकले र्फा ९ 
बिोशिि यििार् र्ताय गरेपलछ उिरुीकतायलाइय र र्फा १६ 
बिोशिि प्रलतिार् र्ताय गरेपलछ प्रलतिार्ीलाइय तारेख तोयक 
तारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उिरुीका पिहरूलाइय तारेख तोक्र्ा तारेख 
तोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा तारेख भपायइय तथा तारेख 
पचायिा खलुाइय उिरुीका सबै पिलाइय एकै लिलानको लिलत तथा 
सिय उललेख गरी एकै लिलानको तारेख तोक्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि तारेख तोयकएको सियिा 
कुनै पि हाशिर नभए पलन तोयकएको कायय सम्पन्न गरी अको 
तारेख तोक्नपुने भएिा हाशिर भएको पिलाइय तारेख तोयक 
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सियिा हाशिर नभइय पलछ हाशिर हनुे पिलाइय अशघ हाशिर भइय 
तारेख लाने पिसाँग एकै लिलान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछय । 

  (४) यस र्फा बिोशिि तोयकएको तारेखिा उपशस्थत 
भएका पिहरूलाइय साथै राशख सलिलतले उिरुीको कारिाही 
गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापलन तोयकएको तारेखिा कुनै पि उपशस्थत नभए पलन 
सलिलतले यििार्को यिषयिा कारिाही गनय बाधा पनेछैन । 

२४. सलिलतको लनणयय बिोशिि हनुे : सलिलतले म्यार् तािेली सम्बन्धिा 
प्रचललत कानून तथा यस ऐनिा लेशखए रे्शख बाहेकको यिषयिा 
आिश्यक प्रयक्रया लनधायरण गनय सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुिाइय तथा प्रिाण बझु्ने सम्बन्धिा 
२५. प्रारशम्भक सनुिाइय : (१) िेललिलापबाट लबिार् लनरुपण 

हनु नसकी सलिलतिा आएका यििार् प्रलतिार् र्ताय िा बयान 
िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको लालग पेि 
भएको यििार्िा उपलब्ध प्रिाणका आधारिा तत्काल 
लनणयय गनय सयकने भएिा सलिलतले यििार् पेि भएको 
पयहलो सनुिाइयिा नै लनणयय गनय सक्नेछ । 

  (२) सलिलत सिि पेि भएको लबिार्िा उपर्फा (१) 
बिोशिि तत्काल लनणयय गनय सयकने नरे्शखएिा सलिलतले रे्हाय 
बिोशििको आरे्ि गनय सक्नेछाः- 

(क) लबिार्िा िखु नलिलेको कुरािा यकीन गनय 
प्रिाण बझु्ने िा अन्य कुनै कायय गने; 
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(ख) लबिार्िा बझु्नपुने प्रिाण ययकन गरी पिबाट 
पेि गनय लगाउने िा सम्बशन्धत लनकायबाट 
िाग गने आरे्ि गने;  

(ग) िेललिलापका सम्बन्धिा लबिार्का 
पिहरूसाँग छलफल गने; तथा 

(घ) लबिार्का पि उपशस्थत भएिा सनुिुाइको 
लालग तारेख तथा पेशिको सिय ताललका 
लनधायरण गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापलन सलिलतले स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा 
(२) बिोशििको उिरुीिा िेललिलापको लालग पठाउने आरे्ि 
गनुयपनेछ । 

२६. प्रिाण र्ाशखल गनेाः बार्ी िा प्रलतबार्ीले कुनै नयााँ प्रिाण 
पेि गनय अनिुलत िाग गरी लनिेर्न पेि गरेिा उिरुी 
प्रिासकले सोयह दर्न ललन सक्नेछ । 

२७. ललखत िााँच गनेाः (१) सलिलतले उिरुीिा पेि भएको कुनै 
ललखतको सत्यता परीिण गनय रेखा िा हस्तािर यििेषज्ञलाइय 
िााँच गराउन िरूरी रे्खेिा सो ललखतलाइय असत्य भने्न 
पिबाट परीिण र्स्तरु र्ाशखल गनय लगाइय रेखा िा हस्तािर 
यििेषज्ञबाट ललखत िााँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि िााँच गर्ाय िनालसब 
िायफकको सिय तोयक आरे्ि गनुयपनेछ र सिय लभत्र िााँच 
सम्पन्न हनुको लालग यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।  
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  (३) उपर्फा (१) बिोशिि िााँच गर्ाय ललखत असत्य 
ठहरीएिा ललखत सत्य रहेको भन्ने पिबाट लागेको र्स्तरु असलु 
गरी उपर्फा (१) बिोशिि र्स्तरु र्ाशखल गने पिलाइय 
भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्ने : (१) सलिलतबाट सािी बझु्ने आरे्ि गर्ाय 
सािी बझु्ने दर्न तोयक आरे्ि गनुयपनेछ । सािी राख्र्ा 
बढीिा ५ िना राख्न ुपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि आरे्ि भएपलछ उिरुी 
प्रिासकले उिरुीको पिलाइय आरे्ििा उललेख भएको लिलतिा 
सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्न े तारेख तोयकएको दर्निा आफ्नो 
सािी सलिलत सिि उपशस्थत गराउन ुसम्बशन्धत पिको र्ाययत्ि 
हनुेछ । 

२९. सलिलतको तफय बाट बकपत्र गराउने : (१) यस ऐनिा 
अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापलन नाबालक िा 
अिि िा िृद्धिृद्धा पि रहेको उिरुीिा सािी बकपत्रको 
लालग तोयकएको तारेखको दर्न उपशस्थत नभएको िा 
उपशस्थत नगराइएको सािीलाइय सलिलतले म्यार् तोयक 
सलिलतको तफय बाट शझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि सािी शझकाउाँर्ा बकपत्र 
हनुे तारेख तोयक म्यार् िारी गनुयपनेछ र उिरुीका पिहरूलाइय 
सिेत सोयह लिलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउने : (१) उिरुी प्रिासकले सािी 
बकपत्रको लालग तोयकएको दर्न पिहरूसाँग लनिहरूले 
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उपशस्थत गराउन लयाएका सािीको नािािली ललइय सलिलत 
सिि पेि गनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको लालग तोयकएको तारेखको दर्न 
उिरुीका सबै पिले सािी उपशस्थत गराउन लयाएको भए 
कायायलय खलुनासाथ तथा कुनै पिले सािी उपशस्थत गराउन 
नलयाएको भए दर्नको बाह्र बिेपलछ सलिलतले उपलब्ध भए 
सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ि गनय सक्ने : (१) सािीको बकपत्र गराउाँर्ा 
उिरुीको यिषयिस्त ुभन्र्ा फरक प्रकारको तथा सािी िा 
उिरुीको पिलाइय अपिालनत गने िा शझझ्याउने िा अनशुचत 
प्रकारको प्रश्न सोलधएिा सलिलतले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट 
पिलाइय बन्रे्ि गनय सक्नेछ । 

  (२) नाबालक िा िृद्ध िा असि िा लबरािीले सािी 
बक्नपुने भइय त्यस्तो उिरुीिा कुनै पिको उपशस्थलत िा अन्य 
कुनै िनालसब कारणले सािीलाइय बकपत्र गनय अनशुचत र्बाि 
परेको िा पने प्रबल सम्भािना रहेको छ भन्ने सलिलतलाइय लागेिा 
सलिलतले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपशस्थलतलाइय बन्रे्ि गरी 
लनिले सािीले नरे्ख्न े गरी िात्र उपशस्थत हनु आरे्ि गनय 
सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि आरे्ि गरेिा सािीले 
नरे्ख्न े गरर पि उपशस्थत हनुे व्यिस्था लिलाउने र्ाययत्ि 
सलिलतको हनुेछ । 
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  (४) उपर्फा (१) िा (२) बिोशिि गर्ाय सलिलतले 
उिरुीसाँग सम्बशन्धत आिश्यक प्रश्न तयार गरर सलिलतको 
तफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नछे । 

३२. पेिी सूची प्रकािन गनुयपने : (१) उिरुी प्रिासकले प्रत्येक 
हप्ता िकु्रिार अगािी हप्ताको लालग पेिी तोयकएको 
यििार्हरूको साप्तायहक पेिी सूची तथा तोयकएको दर्न 
उि दर्नको लालग पेिी तोयकएका यििार्हरूको पेिी सूची 
प्रकािन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको सूची संयोिकले र 
लनिको अनपुशस्थलतिा लनिले शिम्िेिारी तोकेको सलिलतको 
सर्स्यले प्रिाशणत गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पेिी सूची  : (१) उिरुी प्रिासकले र्फा ३२ 
बिोशििको साप्तायहक पेिी सूचीिा चढेका यििार्हरूको 
तोयकएको दर्नको पेिी सूची तयार गरर एक प्रलत सूचना 
पाटीिा टााँस्न लगाउनपुनेछ तथा एक प्रलत सलिलतका 
सर्स्यहरूलाइय उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको सूचीिा यििार्हरू 
उललेख गर्ाय यििार् र्तायको आधारिा रे्हायको क्रििा तयार 
गरर प्रकािन गराउनपुनेछ : 
(क)  नाबालक पि भएको यििार्, 
(ख) िारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यशि पि 

भएको यििार्, 
(ग) सिरी िषय उिेर परुा भएको िृद्धिृद्धा पि भएको 

यििार् तथा 
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(घ)  यििार् र्तायको क्रिानसुार पयहले र्ताय भएको यििार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि पेिी सूची तयार गर्ाय 
िलुतिीबाट िागेका तथा सिोच्च अर्ालत, उच्च अर्ालत तथा 
शिलला अर्ालतबाट पनुाः इन्साफको लालग प्राप्त भइय र्ताय भएको 
यििार्को हकिा िरुूिा सलिलतिा र्ताय भएको लिलतलाइय नै र्ताय 
लिलत िालन क्रि लनधायरण गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै 
सलिलतले यििार्को सनुिाइय र कारिाही तथा यकनारा गनुयपनेछ । 

३४. उिरुी प्रिासकको शिम्िेिारी हनुे : पेिी सूचीिा चढेका 
यििार्हरू कायायलय खलेुको एक घण्टा लभत्र सलिलत सिि 
सनुिाइयको लालग पेि गने तथा उि दर्नको तोयकएको 
कायय सयकए पलछ सलिलतबाट यफताय बशुझललइय सरुशित राख्न े
शिम्िेिारी उिरुी प्रिासकको हनुेछ । 

३५. प्रिाण सनुाउन सक्ने : सलिलतले र्फा २५ बिोशिि 
तोयकएको तारेखको दर्न उपशस्थत सबै पिलाइय अको 
पिले पेि गरेको प्रिाण एिं कागिात रे्खाइय पयढ बाची 
सनुाइय सो बारेिा अको पिको कुनै कथन रहेको भए 
ललशखत बयान गराइय लिलसल सािेल गराउन सक्नेछ । 

३६. यििार्को सनुिाइय गने : (१) सलिलतले र्िुै पिको कुरा सनुी 
लनिहरूको यििार्को सनुिाइय तथा लनणयय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको सनुिुाइय तथा लनणयय 
गर्ाय पिहरूको रोहिरिा गनुयपनेछ । 
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  (३) उपर्फा (१) बिोशिि यििार्को सनुिुाइय गर्ाय 
ईिलास कायि गरी सनुिुाइय गनय िनालसि रे्शखएिा सोही 
अनसुार गनय सक्नेछ । 

तर र्बैु पिको भनाइ तथा शियकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ 
अनसुारको ईिलास कायि गनय बाधा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इिलासको गठन गनयसक्ने : (१) सलिलतले ियहला 
तथा बालबाललका सिािेि रहेको तथा आिश्यक रे्खेको 
अन्य यििार्को सनुिुाइयको लालग बन्र् ईिलास कायि गरर 
सनुिुाइय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको बन्र् ईिलासिा 
यििार्का पि तथा अन्य सरोकारिाला बाहेक अन्य व्यशिलाइय 
ईिलासिा प्रिेि गनय नपाउने गरर बन्र् ईिलासको गठन 
गनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् ईिलासबाट हेररने यििार्को काि 
कारिाही, यपिीतको नाि थर ठेगाना लगायतका यिषय गोप्य 
राख्नपुनेछ । 

३८.  बन्र् ईिलास सम्बन्धी अन्य व्यिस्था : (१) बन्र् 
ईिलासबाट हेररएका यििार्हरूको कागिातको प्रलतललयप 
िार्ी, प्रलतिादर् र लनिको यहतिा असर परेको कुनै 
सरोकारिाला बाहेक अरू कसैलाइय उपलब्ध गराउनहुुाँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको यििार्को तथ्य खलुाइय 
कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा संप्रषेण हनु दर्न ुहुाँरै्न । 
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  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापलन सलिलतले पिको गोपलनयता तथा यहतिा प्रलतकुल प्रभाि 
नपने गरी सिाचार संप्रषेण गनय भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रिाण बझु्ने : यििार्को सनुिुाइयको क्रििा यििार्को 
कुनै पिको अनरुोधिा िा यििार् सनुिाइयको क्रििा सलिलत 
आफैले थप प्रिाण बझु्नपुने रे्खेिा उिरुीका पिहरूलाइय 
थप प्रिाण पेि गनय पेि गने तारेख तोयक आरे्ि गनय 
सक्नेछ । 

४०.  स्िाथय बाशझएको यििार् हेनय नहनु े : सलिलतको सर्स्यले 
रे्हायका यििार्को कारिाही र यकनारािा संलग्न हनुहुुाँरै्न : 

(क) आफ्नो िा नशिकको नातेर्ारको हक यहत 
िा सरोकार रहेको यििार् 

 स्पष्टीकरण : यस उपर्फाको प्रयोिनका 
लालग "नशिकको नातेर्ार" भन्नाले अपतुाली 
पर्ाय कानून बिोशिि अपतुाली प्राप्त गनय 
सक्ने प्राथलिकता क्रििा रहेको व्यशि, 
िािा, िाईि,ु सानीआिा, ठूलीआिा, 
सानोबाब,ु ठूलोबाब,ु पलत िा पत्नी तफय का 
सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाि,ु साला, िेठान, 
साली, दर्र्ी, बयहनी, लभनाि,ु बयहनी ज्िाइँ, 
भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा 
त्यस्तो नाताका व्यशिको एकासगोलिा 
रहेको पररिारको सर्स्य सम्झनपुछय । 
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(ख) लनिले अन्य कुनै हैलसयतिा गरेको कुनै कायय 
िा लनि संलग्न रहेको कुनै यिषय सिािेि 
रहेको कुनै यििार् 

(ग) कुनै यिषयिा लनिले यििार् चलने िा नचलन े
यिषयको छलफलिा सहभागी भइय कुनै राय 
दर्एको भए सो यिषय सिािेि रहेको यििार् 
िा 

(घ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपिा लनि 
र लनिको एकाघर सगोलका पररिारका 
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाशझएको यििार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको कुनै अिस्था रे्शखएिा 
िनु सर्स्यको त्यस्तो अिस्था पछय उि सर्स्यले यििार् हेनय 
नहनुे कारण खलुाइय आरे्ि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रलतकुल हनुे गरी कुनै सर्स्यले 
कुनै यििार्को कारिाही र यकनारािा सहभागी हनु लागेिा 
यििार्को कुनै पिले आिश्यक प्रिाण सयहत यििार्को 
कारिाही यकनारा नगनय लनिेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्धिा  
काि कारिाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार यििार् लनरुपण हनु नसक्न े
अिस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) को व्यिस्था 
अनसुारको सभाले तोकेको सलिलतले काि कारिाही र यकनारािा 
गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोशिि गर्ाय सभाले यििार्का 
पिहरूलाइय सोयह उपर्फा बिोशिि गदठत सलिलतबाट यििार्को 
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कारिाही यकनारा हनुे कुराको िानकारी गराइय उि सलिलत 
सिि उपशस्थत हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनणयय र अन्य आरे्ि 

४१. लनणयय गनुयपने : (१) सलिलतले सनुिाइयको लालग पेि भएको 
यििार् हेर्ाय कुनै प्रिाण बझु्नपुने बााँयक नरही यििार् यकनारा 
गने अिस्था रहेको रे्शखएिा सोयह पेिीिा यििार्िा लनणयय 
गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि लनणयय गरेपलछ लनणययको 
व्यहोरा लनणयय यकताबिा लेशख सलिलतिा उपशस्थत सर्स्यहरू 
सबैले र्स्तखत गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोशिि गररएको लनणययको र्फा 
४२ र अन्य प्रचललत कानून बिोशिि खलुाउनपुने यििरण 
खलेुको पूणय पाठ लनणयय भएको लिलतले बढीिा सात दर्न लभत्र 
तयार गरर लिलसल सािेल राख्नपुछय ।   

(४) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन सियाभाि अथिा अन्य कुनै िनालसब कारणले गर्ाय 
सोयह दर्न यििार् लनणयय गनय नसक्ने भएिा आगािी हप्ताको 
कुनै दर्नको लालग अको पेिी तारेख तोक्नपुनेछ । 

४२. लनणययिा खलुाउनपुने : (१) सलिलतले र्फा ४१ बिोशिि 
गरेको लनणययको पूणयपाठिा यस र्फा बिोशििका कुराहरू 
खलुाइय अनसूुची-७ बिोशििको ढााँचािा तयार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि पूणयपाठ तयार गर्ाय िार्ी 
तथा प्रलतिार्ीको शियकर, लनणयय गनुयपने रे्शखएको यिषय, र्िैु 
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पिबाट पेि भएको प्रिाणका कुराहरू सिेतको यिषय 
खलुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा उललेख भए रे्शख बाहेक 
पूणयपाठिा रे्हायका कुराहरू सिेत खलुाउनपुनेछाः- 

(क) तथ्यको व्यहोरा, 
(ख) यििार्को कुनै पिले कानून व्यिसायी 

राखेको भएिा लनिले पेि गरेको बहस नोट 
तथा बहसिा उठाइएका िलु यिषयहरु, 

(ग) लनणयय गनयको लालग आधार ललइएको 
प्रिाणका साथै र्िैु पिबाट पेि भएको 
प्रिाण तथा त्यसको यिश्लषेण, 

(घ) लनणयय कायायन्ियन गनयको लालग गनुयपने 
यिषयहरूको लसललसलेिार उललेखन सयहतको 
तपलसल खण्ि तथा 

(ङ) लनणयय उपर पनुरािेर्न लाग्ने भएिा 
पनुरािेर्न लाग्ने शिलला अर्ालतको नाि र 
के कलत दर्नलभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो सो 
सिेत ।  

 (४) उपर्फा २ तथा ३ िा उललेख भएरे्शख बाहेक 
रे्हायका कुराहरु सिेत लनणययिा खलुाउन सक्नेछ : 
(क) सािी िा सियलिनको बकपत्रको सारांि, 
(ख) कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरेको 

भए सो निीरको यििरण र यििार्िा उि 
निीरको लसद्धान्त के कुन आधारिा लाग ु
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भएको हो अथिा लाग ु नभएको हो भन्ने 
कारण सयहतको यिश्लषेण, 

(ग) लनणययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ु
पने भएको भए कसलाइय के कलत भराइय 
दर्नपुने हो सोको यििरण तथा 

(घ) यििार्को क्रििा कुनै िालसािान िा 
प्रिाणको रुपिा केयह िस्त ु सलिलत सिि 
पेि भएको भए सो िालसािान िा िस्तकुो 
हकिा के गने हो भन्ने यिषय । 

४३. प्रारशम्भक सनुिाइयिा लनणयय हनुसक्ने : (१) सलिलतले 
पयहलो सनुिाइयको लालग पेि भएको अिस्थािा नै यििार्िा 
थप प्रिाण बशुझरहनपुने अिस्था नरहेको रे्खेिा अथिा 
हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलिलतको िेत्रालधकार नरहेको 
कारणले यििार् लनणयय गनय नलिलने रे्खेिा पयहलो 
सनुिुाइयिा नै लनणयय गनय सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको लनणयय िेत्रालधकारको 
अभाि रहेको कारणले भएको अिस्थािा िेत्रालधकार ग्रहण गने 
अर्ालत िा स्थानीय तह िा अन्य लनकायिा उिरुी गनय िान ु
भलन सम्बशन्धत पिलाइय  िानकारी दर्न ुपनेछ । 

४४. लनणयय संिोधन : (१) सलिलत सिि यििार्को पि िा 
कुनै सरोकारिालाले यििार्को लनणययिा भएको कुनै 
लेखाइयको त्रटुी संिोधन गरर पाउन शियकर ललइय लनणययको 
िानकारी भएको पैंलतस दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।  



             

 

v08M ४ कृष्णनगर असार २४,२०७८ साल -cltl/ŒfmfÍ  (        31 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्न परी सलिलतले 
हेर्ाय सािान्य त्रटुी भएको र संिोधनबाट लनणययको िूल 
आियिा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खिा गरी लनिेर्न 
बिोशिि लनणयय संिोधन गने आरे्ि दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशििको आरे्ि िूल लनणययको 
अलभन्न अङ्गको रुपिा ललइनेछ । 

४५. लनणययिा हेरफेर गनय नहनुे : (१) सलिलतका सर्स्य अथिा 
अरु कसैले पलन सलिलतका सर्स्यहरुको र्स्तखत 
भैसकेपलछ लनणययिा कुनै प्रकारको थपघट िा केरिेट गनय 
हुाँरै्न । 

  (२) कसैले उपर्फा (१) बिोशिि को कसरु गने 
कियचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको लालग सम्बशन्धत लनकायिा 
लेशख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनणयय भएपलछ गनुयपने कारिाही : (१) उिरुी प्रिासकले 
सलिलतबाट लनणयय भएपश्चात लनणयय यकताबिा सलिलतका 
सर्स्यहरु सबैको र्स्तखत भएको ययकन गरर लनणयय 
यकताब र लिलसल शिम्िा ललनपुछय । 

  (२) यस ऐन बिोशिि लनणययको पूणयपाठ तयार भएपलछ 
सबै सर्स्यको र्स्तखत भैसकेपलछ उिरुी प्रिासकले लनणययको 
कायायन्यिय गनयका लालग तत्काल गनुयपने केयह कायय भए सो 
सम्पन्न गरर लिलसल अलभलेखको लालग पठाउनपुछय । 

४७. लनणयय गनयपने अिलध : (१) सलिलतले प्रलतिार् र्ाशखल 
भएको िा बयान गनुयपनेिा प्रलतिार्ीको बयान भएको 
लिलतले तथा प्रलतिार् र्ाशखल नभएको िा बयान नभएकोिा 
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सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको लिलतले नब्बे दर्नलभत्र 
यििार्को अशन्ति लनणयय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको सियािलध गणना गर्ाय 
िेललिलापको लालग पठाइयएको यििार्को हकिा िेललिलापको 
प्रयक्रयािा लागेको सिय कटाइय अिलध गणना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन यििार्िा बझु्नपुने प्रिाण तथा परुा गनुयपने प्रयक्रया 
बााँयक नरही यििार् लनणयय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको 
पन्र दर्नलभत्र अशन्ति लनणयय गनुयपनेछ । 

  

४८ . अन्तररि संरिणात्िक आरे्ि िारी गनय सयकने :  
स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि (क) रे्शख 
(ङ) सम्ि उललेशखत यिषयिा तत्काल अन्तररि संरिणात्िक  
आरे्ि िारी गनय सयकनेछ । यस्तो आरे्ि िारी गर्ाय 
लनिेर्कले पेि गरेको कागिात, लनिको अिस्था र िस्तगुत 
पररशस्थलतको प्रारशम्भक छानलबन गरर तत्काल आरे्ि नगरे 
लनिेर्कलाई पनय सक्ने नकारात्िक प्रभािको िलुयांकन गनुय 
पर्यछ । न्याययक सलिलतले िारी गने अन्तररि संरिणात्िक 
आरे्ि अनसूुची ८ िा उललेख गरे बिोशिि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

सलिलतको सशचिालय 

४९.  सलिलतको सशचिालय : (१) सलिलतको काययसम्पार्नलाइय 
सहशिकरण गनय एक सशचिालय रहने छ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको सशचिालयिा 
काययपाललकाले आिश्यिा अनसुार उिरुी प्रिासक, अलभलेख 
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प्रिासक तथा अन्य कियचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । 
सशचिालयको काययसम्पार्नलाइय व्यिशस्थत गनय सशचिालय 
अन्तगयत उिरुी िाखा / फााँट तथा अलभलेख िाखा / फााँट 
रहन सक्नेछ । 

 

५०.  उिरुी प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकार : यस ऐनिा 
अन्यत्र उललेख भए रे्शख बाहेक उिरुी प्रिासकको काि, 
कतयव्य र अलधकार रे्हाय बिोशिि हनुेछ ; 

(क) पेि भएका उिरुी, प्रलतिार् र अन्य 
ललखतहरु िााँच गरर रीत पगेुको भए कानून 
बिोशिि लाग्ने र्स्तरु ललइय र्ताय गने र र्ताय 
गनय नलिलने भए कारण िनाइय र्रपीठ गने, 

(ख) यििार्िा प्रिाणको लालग पेि भएका नक्कल 
कागिलाइय सक्कलसाँग लभिाइय दठक रे्शखएिा 
प्रिाशणत गने र लिलसल सािेल राख्न े तथा 
सक्कलिा केयह कैयफयत रे्शखएिा सो िनाइय 
सम्बशन्धत पिको सयहछाप गराइय राख्न,े 

(ग) पेि भएका ललखत साथ संलग्न हनुपुने 
प्रिाण तथा अन्य कागिात छ िा छैन भए 
ठीक छ िा छैन िााँच्ने, 

(घ) सलिलतको आरे्िले शझकाउनपुने प्रलतिार्ी, 
सािी िा अन्य व्यशिको नाििा म्यार् िारी 
गने, 

(ङ) यििार्का पिलाइय तारेख िा पेिी तारेख 
तोक्ने, 



             

 

v08M ४ कृष्णनगर असार २४,२०७८ साल -cltl/ŒfmfÍ  (        34 

(च) सलिलत सिि पेि हनुपुने लनिेर्न र्ताय गरी 
आरे्िको लालग सलिलत सिि पेि गने, 

(छ) कानून बिोशिि िारेस ललने तथा गजु्रकेो 
तारेख थाम्ने लनिेर्न ललइय आिश्यक 
कारिाही गने, 

(ि) सलिलतबाट भएको आरे्ि कायायन्ियन गने 
गराउने, 

(झ) सलिलतिा पेि िा प्राप्त भएका कागिपत्र 
बझु्ने, भपायइय गने लगायतका काययहरु गने, 

(ञ) आिश्यिा अनसुार सलिलतको तफय बाट 
पत्राचार गने 

(ट) सलिलतको आरे्िले तािेल गनुयपने म्यार् 
तािेल गने / गराउने, तािेल भएको 
म्यार्को तािेली िााँची रीतपूियकको नभए 
पनुाः िारी गने तथा अन्य अर्ालत िा 
लनकायबाट प्राप्त भएको  नगरपाललकाले 
तािेल गररदर्नपुने म्यार् तािेल गने गराउने, 

(ठ) लनणयय यकताब र उिरुीको लिलसल शिम्िा 
ललने, 

(ि) सलिलतिा र्ताय भएका यििार् तथा लनिेर्न 
लगायतका कागिातको अलभलेख तयार गने 
र िालसक िा िायषयक प्रलतिेर्न पेि गनुयपने 
लनकाय सिि प्रलतिेर्न तयार गरर 
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संयोिकबाट प्रिाशणत गराइय सम्बशन्धत 
लनकायिा पठाउने, 

(ढ) आफ्नो शिम्िा रहेका उिरुीका लिलसलिा 
रहेका कागिातको रीतपूियक नक्कल दर्ने, 

(ण) शिलला अर्ालतिा पनुरािेर्न लाग्ने गरर 
लनणयय भएका यििार्िा पनुरािेर्न म्यार् 
िारी गरर तािेल गने / गराउने, 

(त) अर्ालत िा अन्य कुनै लनकायिा यििार्को 
लिलसल िा कुनै कागिात पठाउनपुने भएिा 
सलिलतलाइय िानकारी गराइय लिलसल िा 
कागिात पठाउने तथा यफताय प्राप्त भएपलछ 
कानून बिोशिि सरुशित राख्न े व्यिस्था 
लिलाउने, तथा 

(थ) पेि भएका लनिेर्न लगायतका कागिातिा 
सलिलतबाट आरे्ि हनुपुने िा लनकासा 
ललनपुनेिा सलिलत सिि पेि गने । 

 

५१.  अलभलेख प्रिासकको काि, कतयव्य र अलधकार : यस 
ऐनिा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अलभलेख प्रिासकको 
काि, कतयव्य र अलधकार रे्हाय बिोशिि हनुेछ ; 

 (क) लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धी : 
(१) लनणयय बिोशिि चलन चलाउनपुने, 

कुनै कुरा दर्लाइय/भराइय दर्नपुने 
लगायतका लनणयय कायायन्ियनका 
लालग गनुयपने काययहरु गने तथा 
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लनणयय कायायन्ियनको अलभलेख 
राखी कानून बिोशिि यििरण 
पठाउनपुने लनकायहरुिा यििरण 
पठाउने, 

(२) लनणयय कायायन्ियनको क्रििा 
लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस 
ललने, सकार गराउने, गजु्रकेो तारेख 
थिाउने लगायतका काययहरु गने, 

(३) सलिलतको आरे्िले रोक्का भएको िा 
अरु कुनै अर्ालत िा लनकायबाट 
रोक्का भै आएको िायिेथा अन्य 
अड्डा अर्ालतिा र्ाशखल चलान 
गनुयपने भए सो गने, 

(४) लनणयय बिोशिि लललाि गने 
लगायतका अन्य कुनै काि गनुयपने 
भए सो सिेत गने तथा 

(५) लेशखए रे्शख बाहेकको कुनै कायय 
लनणयय कायायन्ियनको क्रििा 
गनुयपने भएिा सलिलत सिि पेि 
गरी आरे्ि बिोशिि गने । 

 (ख) अलभलेख संरिण सम्बन्धी : 
(१) अलभलेख िाखाको रेखरे्ख गरर 

लनणयय भएका लिलसल सरुशित राख्न े
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र कानून बिोशिि सिाउनपुने 
कागिहरु सिाउने, 

(२) लनणयय भएका लिलसलहरुिा 
कागिात िााँच गरर र्रुुस्त रहे 
नरहेको हेने र लिलसल कानून 
बिोशिि गरर र्रुुस्त अिस्थािा 
राख्न,े 

(३) कानून बिोशिि सिाउने कागिको 
यििरण तयार गरर सो यििरण 
सरुशित रहने व्यिस्था गने, 

(४) अलभलेख िाखािा प्राप्त भएको 
लिलसलहरुको सालबसाली अलभलेख 
राख्न ेर आिश्यिा अनसुार यििरण 
तयार गने तथा 

(५) कुनै अर्ालत िा लनकायबाट 
अलभलेखिा रहेको लिलसल िा कुनै 
कागिात िाग भई आएिा 
रीतपूियक पठाउने र यफताय प्राप्त 
भएपलछ रीतपूियक सरुशित राख्ने । 

५२.  उिरुी प्रिासक िा अलभलेख प्रिासकको आरे्ि उपरको 
लनिेर्न : (१) यस ऐन बिोशिि उिरुी प्रिासक िा 
अलभलेख प्रिासकले गरेको आरे्ि िा कारिाही उपर शचि 
नबझु्ने पिले सो आरे्ि िा कारिाही भएको पााँच दर्नलभत्र 
सलिलत सिि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 
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  (२) सलिलतले उपर्फा (१) बिोशिि पेि भएको 
लनिेर्न उपर सनुिुाइय गरर लनिेर्न पेि भएको बढीिा सात दर्न 
लभत्र लनिेर्न उपरको कारिाही टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्न उपर आरे्ि िा 
लनणयय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र लनणयय िा 
आरे्ि गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

िेललिलाप सम्बन्धी व्यिस्था 
५३.  लिलापत्र गराउने : (१) सलिलतले प्रचललत कानून 

बिोशिि लिलापत्र हनु सक्ने िनुसकैु उिरुीिा लिलापत्र 
गराउन सक्नेछ । 

  (२) यििार्का पिहरूले लिलापत्रको लालग अनसूुची-
९ बिोशििको ढााँचािा लनिेर्न दर्एिा सलिलतले उिरुीिा 
लिलापत्र गराउन उपयिु रे्खेिा लिलापत्र गराईदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि पिहरूले दर्एको 
लनिेर्नको व्यहोरा सलिलतले र्िैु पिलाइय सनुाइय त्यसको 
पररणाि सम्झाइय पिहरूको लिलापत्र गने सम्बन्धिा सहिलत 
रहे नरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोशिि सनुाउाँर्ा पिहरूले 
लिलापत्र गनय िञ्जुर गरेिा सलिलतले पिहरूको लनिेर्निा 
उललेख भएको व्यहोरा बिोशििको लिलापत्र तीन प्रलत तयार 
गराउनपुनेछ । 
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  (५) उपर्फा (४) बिोशििको लिलापत्रको व्यहोरा 
पिहरूलाइय पयढिाची सनुाइय लिलापत्र गनय िञ्जुर भएिा 
पिहरूको सयहछाप गराइय सलिलतका सर्स्यहरूले लिलापत्र 
कागि अनसूुची-१० बिोशििको ढााँचािा प्रिाशणत गरी एक 
प्रलत सलिलतले अलभलेखको लालग लिलसलिा राख्नपुनेछ तथा एक-

एक प्रलत िार्ी तथा प्रलतिार्ीलाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४.  िेललिलाप गराउन सक्ने : (१) सलिलतले प्रचललत कानून 
बिोशिि लिलापत्र गनय लिलने उिरुीिा पिहरूबीच 
िेललिलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूले िनुसकैु तहिा यिचाराधीन रहेको 
प्रचललत कानूनले िेललिलापको िाध्यिबाट सिाधान गनय सयकने 
यििार्िा यििार्का पिले संयिु रूपिा सलिलत सिि लनिेर्न 
दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि लनिेर्न दर्एकोिा 
िेललिलापबाट उिरुीको लनरुपण हनु उपयिु रे्शखएिा सलिलतले 
त्यस्तो उिरुी िेललिलापको िाध्यिबाट लनरुपण गनय लेशख 
पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोशििको आरे्िपलछ िेललिलाप 
सम्बन्धी कारिाही प्रारम्भ गरर पिहरूबीच िेललिलाप गराइयदर्न ु
पनेछ । 

  (५) िेललिलाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोयकए 
बिोशिि हनुेछ । 

५५.  उिरुी लनणयय गने : (१) सलिलतले यस ऐन बिोशिि 
िेललिलापको िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपण गनय प्रयक्रया 
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बढाएकोिा िेललिलापको िाध्यिबाट उिरुीको लनरोपण 
हनु नसकेिा पिहरूलाइय उिरुीको पेिी तारेख तोयक 
कानून बिोशिि कारिाही गरर सनुिुाइय तथा लनणयय गने 
प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बिोशििको उिरुीिा िेललिलाप िा लिलापत्र हनु नसकेिा 
सलिलतले अलधकार िेत्र रहेको अर्ालतिा िाने भलन 
सनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६.  िेललिलाप िा लिलापत्र हनु नसक्ने : यस ऐनिा अन्यत्र 
िनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन कुनै उिरुीिा लिलापत्र 
गराउाँर्ा उिरुीको प्रकृलत िा लिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल 
सरकार िार्ी भइय चलेको कुनै यििार् िा साियिलनक तथा 
सरकारी सम्पशि िा यहतिा असर पने रे्शखएिा सलिलतले 
त्यस्तो यििार्िा लिलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट 
िात्र लिलापत्र गनय चाहेिा भने लिलापत्र गराइयदर्न ुपनेछ । 

५७.  िेललिलापको लालग प्रोत्साहन गने : (१) सलिलतले सलिलत 
सिि सनुिुाइयको लालग पेि भएको उिरुीिा िेललिलाप 
हनुसक्ने सम्भािना रहेको रे्खेिा पिहरूलाइय 
िेललिलापको लालग तारेख तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको तारेखको दर्न सलिलतले 
यििार्का पि तथा यिपि, उपशस्थत भएसम्ि पिले पत्याइय 
साथै ललइआएका अन्य व्यशि सिेत उपशस्थत गराइय 
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िेललिलापका लालग छलफल गराइय पिहरूको बीचिा सहिलत 
भएिा सहिलत भए बिोशिि लिलापत्र कागि तयार गनय लगाइय 
लिलापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उिरुीिा तोयकएको म्यार्िा सलिलत सिि 
उपशस्थत नभएको िा उपशस्थत भएर पलन तारेख गिुारी यििार्िा 
तारेखिा नरहेको पि अथिा यििार्िा पि कायि नभएको 
भएतापलन यििार्को पेटबोलीबाट उिरुीको पि कायि हनुे 
रे्शखएको व्यशि सिेत िेललिलापको लालग उपशस्थत भएिा 
सलिलतले िेललिलाप गराइय लिलापत्रको कागि गराइयदर्नपुनेछ 
। 

५८.  प्रारशम्भक सनुिुाइय पूिय िेललिलाप : (१) उिरुी 
प्रिासकले प्रारशम्भक सनुिुाइयको लालग सलिलत सिि उिरुी 
पेि हनुपूुिय उिरुीिा िेललिलाप हनुसक्ने अिस्था रे्शखएिा 
िा पिहरूले सो व्यहोराको लनिेर्न ललइय आएिा 
लिलापत्रको व्यहोरा खलेुको कागि तयार गरर सलिलत 
सिि पेि गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि गर्ाय लिलापत्रिा अशन्ति 
सहिलत निटेुको भएतापलन पिहरू िेललिलापको लालग 
प्रयक्रयािा िान सहित भएिा उिरुी प्रिासकले पिहरूको 
लनिेर्न ललइय उिरुीिा िेललिलापको लालग िेललिलापकताय 
सिि पठाउने आरे्िको लालग सलिलत सिि पेि गनय सक्नेछ 
। 

५९.  िेललिलापकतायको सूची तयार गने : (१) सलिलतले 
िेललिलापको कायय गराउनको लालग रे्हाय बिोशििको 
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योग्यता पगेुका व्यशिहरूको यििरण खलुाइय सम्भायित 
िेललिलापकतायको सूची तयार गनेछ : 

 (क) कशम्तिा बाहौ (१२) किा उशिणय 
गरेको, नेपाल बाहेक अन्य िलुकुबाट उिीणय 
गरेको भए सिकिता अलनिायय हनुपुनेछ ,  

 (ख) कुनै रािनीलतक र्ल प्रलत आस्था 
राखी रािनीलतिा सयक्रय नरहेको, 

 (ग) स्थानीय स्तरिा सिािसेिीको 
रुपिा पयहचान बनाएको, 

 (घ)  िेललिलापकतायको ४८ घण्टा 
ताललि ललई िेललिलापकतायको कायय गरै् 
आएको तथा  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको नेपाली 
नागररक । 

 (च)  िाथी योग्यतािा िनु सकैु कुरा 
लेशखएको भएतापलन ताललि ललई हाल काि 
 गरररहेकाको हकिा लनिलाई 
लनरन्तरता दर्न सयकने । 

  (२) िेललिलापकतायको सूची तयार गरेपलछ सलिलतले 
सूची सभा सिि पेि गरी अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि सूची अनिुोर्न भएपलछ 
सलिलतले साियिलनक िानकारीका लालग सूचना प्रकािन 
गनुयपनेछ तथा िेललिलापको लालग पठाउाँर्ा प्रत्येक पिलाइय सो 
सूची उपलब्ध गराउनपुनेछ । 
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६०.  िेललिलापकतायको सूची अद्यािलधक गने : (१) सलिलतले 
र्फा ५९ बिोशिि तयार भएको सूची प्रत्येक िषय 
अद्यािलधक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािलधक गरेको िेललिलापकतायको 
सूची सलिलतले सभाबाट अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन तथा प्रचललत कानून बिोशिि 
िेललिलापकतायको सूचीिा सूचीकृत हनु योग्यता पगेुको व्यशिले 
सलिलत सिि सूचीकृत गररपाउनको लालग अनसूुची-११ 
बिोशििको ढााँचािा लनिेर्न दर्नपुनेछ। 

६१.  िेललिलापकतायको सूचीबाट हटाउने : (१) सलिलतले र्फा 
६० बिोशिि िेललिलापकतायको सूची अद्यािलधक गर्ाय 
रे्हायको अिस्थाका िेललिलापकतायको नाि सूचीबाट 
हटाउनेछ ; 

(क) लनिको ितृ्य ुभएिा, 
(ख) लनिले आफ्नो नाि सूचीबाट 

हटाइयपाउाँ भलन लनिेर्न दर्एिा, 
(ग) लनिले नैलतक पतन रे्शखने 

फौिर्ारी अलभयोगिा सिाय 
पाएिा, 

(घ) लनि कुनै संस्थासाँग सम्बद्ध 
रहेकोिा सो संस्था खारेि िा 
यिघटन भएिा 
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(ङ) सलिलतले र्फा ६७ को उपर्फा 
(२) बिोशिि लनिलाइय सूचीबाट 
हटाउने लनणयय गरेिा र 

(च)  बसाईसराई गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि सूचीबाट नाि हटाईएका 
िेललिलापकतायहरूको नािािली सलिलतले साियिलनक सूचनाको 
लालग प्रकािन गनुयपनेछ । 

६२.  िेललिलापको लालग सियािलध तोक्ने : (१) सलिलतले 
यस ऐन बिोशिि िेललिलापको लालग िेललिलापकताय 
सिि पठाउाँर्ा बढीिा तीन ियहना सम्िको सिय तोयक 
पठाउनेछ । 

  (२) िेललिलापको लालग पठाउाँर्ा सािान्यतया बढीिा 
तीनिना बाट िेललिलाप गराउने गरी तोक्नपुनेछ । 
  

६३.  िेललिलापकतायको छनौट : (१) सलिलतले िेललिलाप 
गराउने काययको लालग यििार्का पिहरूलाइय एक िना 
िेललिलापकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि गर्ाय पिहरूबीचिा 
एकिना िेललिलापकतायको लालग सहिलत नभएिा सलिलतले 
पिहरूको सहिलतिा लतन िना िेललिलापकतायको छनौट 
गनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचिा िेललिलापकतायको नाििा 
सहिलत हनु नसकेिा सलिलतले िेललिलापकतायको सूचीिा रहेका 
िेललिलापकतायहरू िध्ये र्िैु पिबाट एक-एक िना 
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िेललिलापकताय छनौट गनय लगाइय तेस्रो िेललिलापकताय छनौट 
गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उिरुीका सबै पिको सहिलतिा 
िेललिलापकतायको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोशिि 
िेललिलापकताय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यशि िा संस्थाबाट 
िेललिलाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहित भई ललशखत लनिेर्न 
दर्एिा सलिलतले त्यस्तो व्यशि िा संस्थालाइय िेललिलापकताय 
तोयकदर्नपुनेछ । 

६४.  िेललिलापकतायको पररितयन : (१) सलिलतले रे्हायको 
अिस्था परर पिहरूले लनिेर्न दर्एको अिस्थािा 
िेललिलापकताय पररितयन गररदर्नपुनेछ ; 

(क) र्फा ६१ बिोशिि 
िेललिलापकतायको सूचीबाट 
हटाउने अिस्था भएिा, 

(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिलतिा 
िेललिलापकताय हेरफेर गनय िञ्जुर 
भएिा,  

(ग) यििार्को कुनै पिले 
िेललिलापकताय प्रलत अयिश्वास 
रहेको ललशखत िानकारी गराएिा, 

(घ) कुनै कारणले िेललिलापकतायले 
िेललिलापिा सहभागी भैरहन 
नसक्ने िनाएिा, 
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(ङ) यििार्को यिषयिस्तिुा 
िेललिलापकतायको कुनै स्िाथय 
रहेको िेललिलापकतायले िानकारी 
गराएिा िा कुनै स्रोतबाट सलिलत 
सिि िानकारी भएिा तथा 

(च) िेललिलापकतायले 
िलेलिलापकतायको हैलसयतले 
काययगर्ाय र्फा ६६ तथा अन्य 
प्रचललत कानून बिोशिि पालन 
गनुयपने आचरण पालन नगरेिा । 

  (२) िेललिलापकताय पररितयनको कारणले तोयकएको 
सियिा िेललिलापको कायय सम्पन्न हनु नसक्ने भएिा सलिलतले 
बयढिा एक ियहना सम्िको सिय थप गनय सक्नेछ । 

६५.  िेललिलापको लालग पठाउाँर्ा गने प्रयक्रया : (१) सलिलतले 
कुनै उिरुी िेललिलापको लालग िेललिलापकताय सिि 
पठाउाँर्ा पिहरूलाइय िेललिलापकतायको सम्पकय  उपलब्ध 
गराइय िेललिलापकताय सिि उपशस्थत हनुे तारेख तोयक 
रे्हाय बिोशििको कागि साथै राशख लेशखपठाउनपुनेछ ; 

(क) उिरुीको सारसंिेप िा िखु्य िखु्य 
कागिातको प्रलतललपी, 

(ख) उिरुीको पि िा िारेस भए 
िारेसको नाि, थर, ितन र 
उपलब्ध भएसम्ि टेललफोन नम्बर, 
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इयिेल, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय  
यििरण तथा 

(ग) िेललिलाप सम्बन्धी प्रयक्रया सम्पन्न 
गनुयपने स्थान र सिय । 

  (२) िेललिलापकतायले सलिलत सिि िाग गरेिा 
उिरुीका कागिातहरूको नक्कल उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (३) िेललिलापको लालग तोयकएको सिय सम्पन्न 
भएको सात दर्न लभत्र उिरुीको पिहरू सलिलत सिि उपशस्थत 
हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापलन िेललिलापकतायले तोयकएको सिय अगािै उिरुी सलिलत 
सिि यफताय पठाउने लनणयय गरेिा सो लनणययको िानकारी भएको 
सात दर्न लभत्र पिहरूलाइय सलिलत सिि उपशस्थत हनुेगरी 
पठाउनपुनेछ । 

६६.  िेललिलापिा अिलम्बन गनुयपने प्रयक्रया : (१) सलिलतले 
पिहरूको सहिलतिा िेललिलापको लालग छलफल गने तथा 
अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरर पि तथा 
िेललिलापकतायलाइय सोको िानकारी उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  तर पिहरूको सहिलतिा िेललिलापकतायले अन्य कुनै 
स्थानको छनौट गनय बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाइय उपर्फा (१) बिोशिि 
िेललिलापकतायले तोकेको स्थानिा तोयकएको सियिा उपशस्थत 
हनुे र्ाययत्ि रहनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) बिोशििको र्ाययत्ि पिहरूले परुा 
नगरेिा िेललिलापकतायले िेललिलापको प्रयक्रया बन्र् गरर 
सलिलतलाइय सोको ललशखत िानकारी गराइय उिरुीको कागिात 
यफताय पठाउन सक्नेछ । 

  (४) िेललिलापको क्रििा िेललिलापकतायले 
पिहरूबीचिा सहिकतायको भूलिका लनिायह गनेछ र उि 
भलूिका लनिायह गने क्रििा लनिले पिहरू बाहेक रे्हायका 
व्यशिहरूसाँग सिेत एकल िा सािूयहक िाताय गनयसक्नेछ ; 

(क) यििार्को यिषयिा िानकारी रहेको 
उिरुीका पिले रोिेको व्यशि 
तथा 

(ख) यििार्को यिषयिस्तकुो बारेिा 
िानकारी रहेको स्थानीय 
भद्रभलाद्मी । 

  (५) िेललिलापकतायले पिहरूको सहिलतिा 
पिहरूसाँग रे्हाय बिोशिि िाताय गनयसक्नेछ ; 

(क) पिहरूसाँग एकल एकान्तिाताय 
तथा 

(ख) टेललफोन िाताय, लभिीयो कन्रेन्स 
िा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट 
िातायलाप । 

  (६) प्रचललत कानून तथा यस ऐनको िान्यता यिपरीत 
नहनुेगरर पिहरूको सहिलतिा िेललिलापकतायले िेललिलापको 
कायययिलध लनधायरण गनयसक्नेछ । 
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६७.  िेललिलापकतायको आचरण :  (१) िेललिलापकतायले 
रे्हाय बिोशििको आचरण पालन गनुयपनेछ ; 

(क) िेललिलाप सम्बन्धी कारिाही 
लनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुयपने, 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाि, आग्रह, 
पूिायग्रह नराख्न े र राखेको रे्शखने 
कुनै आचरण िा व्यिहार नगने, 

(ग) कुनै पिलाइय िर, त्रास, झकु्यान 
िा प्रलोभनिा पारर िेललिलाप 
गराउन नहनुे, 

(घ) यििार् कायि रहेको अिस्थािा 
यििार्को कुनै पिसाँग आलथयक 
कारोबारिा साँलग्न नहनुे, 

(ङ) िेललिलाप सम्बन्धिा बनेको 
प्रचललत कानून तथा अन्य स्थायपत 
िान्यता यिपरीत आचरण गनय 
नहनुे, 

(च) िेललिलापको क्रििा पिहरुसाँग 
सम्िानिनक, सद्भािपूणय र सबै 
पिप्रलत सिान व्यिहार कायि 
गने, 

(छ) िेललिलापको क्रििा पिहरुले 
व्यि गरेको यिषयिस्तकुो 
गोपनीयता कायि राख्न ेतथा 
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(ि) िेललिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त 
भएको कुनै कागिात िा िस्त ु
प्रयक्रया सम्पन्न भएपलछ िा लनि 
प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ 
सम्बशन्धत पिलाइय सरुशित यफताय 
गने । 

  (२) सलिलतले कुनै िेललिलापकतायले उपर्फा (१) 
बिोशििको आचरण पालना नगरेको उिरुी परर िा सो यिषयिा 
स्ियं िानकारी प्राप्त गरर छानलबन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्शखए 
त्यस्तो िेललिलापकतायलाइय िेललिलापकतायको सूचीबाट 
हटाउनेछ । 

६८.  ललखत तयारी र लिलापत्र : (१) िेललिलापकतायले 
पिहरुसाँगको छलफल पश्चात िेललिलापको लालग र्िैु 
पि सहित भएकोिा लिलापत्र गराइय सहिलत भएको 
यिषयिस्त ु बिोशििको लिलापत्रको ललखत तयार गरर 
सलिलत सिि पठाउनपुनेछ । 

   

६९.  िेललिलाप नभएको उिरुीिा गनुयपने कारिाही : (१) 
िेललिलापकतायले पिहरु बीचिा िेललिलाप हनु नसकेिा 
सो व्यहोरा खलुाइय प्रलतिेर्न तयार गरर यििार्का सबै 
कागिात सयहत सलिलतिा यफताय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि गर्ाय िेललिलापकतायले 
पिहरुलाइय सलिलत सिि हािीर हनु िाने बढीिा सात दर्नको 
म्यार् तोयक पठाउन ुपनेछ । 
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७०.  िेललिलाप नभएको उिरुीिा लनणयय गनुयपने : (१) 
स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यििार्िा सलिलतले 
िेललिलापको लालग पठाएको उिरुीिा पिहरुबीच 
िेललिलाप हनु नसकी िेललिलापकतायको प्रलतिेर्न सयहत 
प्राप्त हनु आएिा कानून बिोशिि कारिाही गरर लनणयय 
गनुयपछय ।  

  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापलन रे्हाय बिोशििको उिरुीिा अलधकारिेत्र ग्रहण गने 
सम्बशन्धत अर्ालत िा लनकायिा उिरुी गनय िान ुभलन सनुाइय 
पठाइयदर्नपुछय ; 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ 
को उपर्फा (२) 
बिोशििको यििार्िा 
तथा 

(ख) कुनै अर्ालत िा 
लनकायबाट िेललिलापको 
लालग प्रयेषत भएको 
यििार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बिोशििको 
यििार्िा सम्बशन्धत अर्ालत िा लनकायिा पठाउाँर्ा हाशिर हनु 
िाने तारेख तोकी पठाउने तथा लिलसल सिेत नक्कल खिा गरर 
अलभलेख राशख सक्कल लिलसल सम्बशन्धत अर्ालत िा लनकायिा 
पठाउनपुनेछ । 

७१.  िेललिलाप र्स्तरु : िेललिलापिा िाने यििार्को 
हकिा िेललिलापकतायले पिहरुले सहिलतिा दर्न िञ्जुर 
भएरे्शख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तरु लाग्नेछैन । तर 
पिहरूको सहिलतिा िेललिलापकतायले पिहरुबाट बढीिा 
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रु.५००/-, ५००/- गरर िम्िा रु.१,०००/- (एक 
हिार) ललन पाउनेछन ्।  

७२.  सिरु्ायस्तरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलाप प्रिद्धयन गनय 
कियचारी तोक्न सक्ने : (१) सलिलतले स्थानीयस्तरिा 
िेललिलाप प्रिद्धयन गनयका लालग काययपाललकािा अनरुोध 
गरेिा कियचारी खटाइय सिरु्ायस्तरिा िेललिलापको 
प्रिद्धयनात्िक काययक्रि गनय सयकनेछ । 

(२) सिरु्ाय स्तरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलापको हकिा र्फा 
५९ (१) अनसुारको योग्यता तथा अनभुि नभएका 
िेललिलापकतायबाट िेललिलाप गराउन बाधा पने छैन । 

(३) सिरु्ायस्तरिा हनुे सािरु्ाययक िेललिलापको कायययिलध 
सलिलतले तोके बिोशिि हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेर्-९ 

लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धी व्यिस्था 
७३.  सशचिालयको शिम्िेिारी : काययपाललकाको प्रत्यि 

लनयन्त्रण र लनरे्िनिा रयह सलिलतको लनणयय कायायन्ियन 
गने गराउने सम्बन्धी सम्पूणय काययको रेखरे्ख गने 
शिम्िेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४.  सहयोग गनुयपने : (१) नगरपाललका कायायलय तथा सो 
अन्तगयतका सबै ििा कायायलय एिं अन्य कायायलयले यस ऐन 
तथा प्रचललत कानून बिोशिि सलिलतले गरेको लनणयय बिोशिि 
व्यशि, संस्था िा अन्य कसैसाँग असलु गनुयपने िरीिाना िा 
अन्य रकि असलुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  
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  (२)  यस ऐन तथा प्रचललत कानून बिोशिि सलिलतले 
असूल गनयपने िरीिाना, लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको रकि 
असलुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उललेख भए बिोशििका 
कायायलयहरुले कुनै लसफाररस िा कुनै कायय गररदर्ने छैनन ्। 
७५.  असलु उपर गने : (१) अलभलेख प्रिासकले सलिलतको 

लनणयय बिोशिि कुनै पिसाँग िररिाना, लबगो िा अन्य कुन ै
प्रकारको असलु उपर गनुयपने भएिा सो पिले िररिाना 
लतनय बझुाउन लयाएिा बशुझ सर्रस्याहा गरर िररिानाको 
लगत किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि असलुउपर नभएिा लगत 
राखी सम्बशन्धत पिको नाि नािेसी तथा िररिाना रकि 
सिेतको यििरण नगरपाललकाको कायायलयका साथै सबै ििा 
कायायलयिा सिेत अलभलेखको लालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बशन्धत कायायलयहरुले उपर्फा (२) बिोशिि 
लेशख आएिा त्यस्तो पिसाँग िररिाना रकि असलुउपर गरर 
अलभलेख िाखािा सर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६.  भरीभराउ गने : (१) सलिलतले यस ऐन बिोशिि गरेको 
कुनै लनणयय बिोशिि कुनै पिले राखेको र्स्तरु िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउने भएिा 
भराइय पाउने पिले भरी दर्नपुने पिको त्यस्तो रकि भराइय 
दर्नपुने स्रोत खलुाइय अनसूुची-१२ बिोशििको ढााँचािा 
लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि लनिेर्न दर्ाँर्ा यथासम्भि 
नगर् रहेको बैँक खाता िा कुनै सहकारी िा बचत संस्थािा 
रहेको रकि र सो नभएिा लललाि लबक्री गरर असलु उपर 
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गनुयपने अिस्था भएिा कुनै अचल सम्पशिको व्यहोरा खलुाइय 
लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशििको लनिेर्निा र्फा ७८ 
बिोशििको यििरण खलुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

७७.  चलन चलाइयदर्ने : (१) सलिलतले यस ऐन बिोशिि गरेको 
कुनै लनणयय बिोशिि कुनै सम्पशि िा अलधकार िा कुनै 
यिषयिस्त ुिा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चलन पाउन े
ठहरेको पिले त्यस्तो चलन पाउने यिषयको यििरण 
खलुाइय अलभलेख प्रिासक सिि अनसूुची-१३ को ढााँचािा 
लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि लनिेर्न परेिा अलभलेख 
प्रिासकले लनणयय बिोशििको यिषयको चलन चलाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्न दर्ाँर्ा चलन 
चलाउन ु पने सम्पशिको र्फा ७८ बिोशििको यििरण 
खलुाउनपुनेछ । 

७८.  सम्पशिको यििरण खलुाउनपुने : भररभराउ गनय िा चलन 
चलाई पाउनको लालग लनिेर्न दर्न े यििार्को पिले 
लनिेर्निा सम्पशिको यििरण उललेख गर्ाय रे्हाय 
बिोशििको यििरण खलुाउन ुपनेछ ; 

  (क) अचल सम्पशिको यििरण : 
(१) घरिग्गा भए रहेको स्थानको 

ठेगाना तथा चार यकलला, 
(२) घर िग्गाको यकिा नम्बर तथा 

िेत्रफल,    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा 
किल र सम्भि भएसम्ि िगययफट, 
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(४) घर िग्गाको अिशस्थती आिास िा 
औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रिा 
रहेको व्यहोरा, 

(५) कच्ची िा पदक्क सिकसाँग िोलिएको 
व्यहोरा, 

(६) घरिग्गाको स्िालित्ि रहेको 
व्यशिको नाि थर साथै स्िालित्ि 
भन्र्ा फरक व्यशिको भोगचलन 
रहेको भए भोगचलन गनेको नाि 
थरका साथै अन्य यििरण तथा 

(७) घरिा भएको लगापात तथा 
खररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनति 
िूलय । 

  (ख) चल सम्पशिको यििरण : 
(१) चल सम्पशि रहेको ठाउाँ तथा भोग 

िा लनयन्त्रण राख्नकेो नाि थर, 
(२) बैँक खातािा रहेको नगर् भए 

खातािालको साथै बैँक तथा 
िाखाको नाि, 

(३) चल सम्पशिको प्रकार तथा नगर् 
बाहेकको भए सम्भायित लबयक्र 
िूलय तथा 

(४) नगर् बाहेकको चल सम्पशि भए 
अिस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै 
प्रत्येकको आकार र संख्या । 

७९.  सम्पशि रोक्का राख्न े: (१) अलभलेख प्रिासकले र्फा ७५ 
िा ७६ बिोशिि लनणयय कायायन्ियनको लालग लनिेर्न 
परेपलछ रे्खाइएको सम्पशिको हकिा  आिश्यक पने िलत 
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िेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धिा लनणययको लालग कायायपाललका 
सिि पेि गने र काययपाललकाबाट रोक्का राख्न े लनणयय 
गरेपछी लनणयय बिोशिि िेथा रोक्का राख्नको लालग सो िेथा 
र्ताय रहेको कायायलय िा रशिषे्ट्रिन गने कायायलयिा लेशख 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) बाली, ब्याि र बहाल लगायतको सम्पशिको 
हकिा लनिेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न लभत्र सम्पशि तायर्ात 
गनय लगाइय तायर्ात गर्ायको सियिा नै आिश्यक पने िलत 
सम्पशि िा सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्याि, िनुाफा आदर् 
आय लनयन्त्रण गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बशन्धत 
पिलाइय दर्नपुछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बिोशििको सम्पशिको 
हकिा भररभराउको लालग आिश्यक पने िलत सम्पशि रोक्का 
राखी रोक्काको सूचना आिश्यिा अनसुार लेखा िाखा िा 
सम्बशन्धत बैँक िा सम्बशन्धत लनकायिा तरुुन्त लेशख 
पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलत रोक्का सम्िशन्ध  आरे्ि अनसूुची १४ 
बिोशिि हनुेछ । 

 
८०.  सम्पशि लललाि गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलध : (१) 

काययपाललकाले यस ऐन बिोशिि भरीभराउ गनुयपने लबगो 
िा कोटय फी िा त्यस्तै कुनै रकि असलुउपर गनय र्फा 
७८ को (क) बिोशिि सम्पशिको यििरण खलुाइय र्खायस्त 
परेिा त्यस्तो रकि भरीदर्नपुने व्यशिलाइय बझुाउनपुने 
रकि बझुाउन सात दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी गनुयपछय 
। 
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  (२) उपर्फा (१) बिोशििको म्यार्िा रकि बझुाउन 
नलयाएिा त्यस्तो भरीदर्नपुने व्यशिको भरीपाउने व्यशिले 
रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बिोशििको सम्पशि तायर्ात 
गरर लयाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ालत 
िा लनकाय िा नगरपाललका िा सलिलतको लनणययले असलु उपर 
गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्यस्तो असलुउपर हनुपुने व्यशिले 
बझुाउन नलयाएिा लनिको िनुसकैु अचल सम्पशि फेला परेिा 
तायर्ात गरर रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापलन िेथा ििानत िा कुनै प्रकारको नगर् धरौट र्ाशखल 
गरेको हकिा सो सम्पशिबाट खाम्ने िलत रकिको लालग 
उपर्फा (३) बिोशिि गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोशिि िोल कायि भएपलछ 
उि अचल सम्पशिको लललािको सूचना सम्बशन्धत पिलाइय 
दर्इय सियसाधारणको िानकारीको लालग लललाि हनुे लिलत र 
सम्पशिको यििरण सयहतको साियिलनक सूचना नगरपाललका 
कायायलय, शिलला प्रिासन कायायलय, शिलला अर्ालत, शिलला 
सिन्िय सलिलतको कायायलय तथा कोष तथा लेखा लनयन्त्रकको 
कायायलयिा टााँस्न लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोशििको सूचनािा तोयकएको 
दर्निा उि सूचनािा तोयकएको सम्पशि पञ्चकृलत िोलबाट िाथी 
बढाबढ प्रयक्रया बिोशिि लललाि गनुयपनेछ । 

  (७) लललाि प्रयक्रयािा सम्भि भएसम्ि शिलला 
अर्ालत, शिलला प्रिासन कायायलय िा स्थानीय प्रिासन 
कायायलय, स्थानीय प्रहरी कायायलय तथा नगरपाललका िेत्र लभत्र 
रहेका अन्य सरकारी कायायलयका प्रलतलनलधलाइय रोहिरिा 
राख्नपुनेछ ।   
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  (८) उपर्फा (६) बिोशिि गर्ाय उि सम्पशि कसैले 
पलन लललाि सकार नगरेिा सोयह प्रयक्रयाबाट पनुाः र्ोस्रोपटक 
लललाि गनुयपनेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैले लललाि 
सकार नगरेिा भराइयपाउने पि लनिेर्कलाइय नै उि सम्पशि 
पञ्चकृलत िोलिा सकार गनय लगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोशिि गर्ाय लनिेर्कले सम्पशि 
सकार गनय नचाहेिा पलछ अको िेथा खलुन आएका बखत 
कानून बिोशिि गनेगरी लनिको लनिेर्न तािेलीिा राशख 
लललाििा चढाइयएको सम्पशि फुकुिा गररदर्नपुछय ।      

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन नगरपाललकाको कुनै रकि असलु उपर गने क्रििा 
लललाि गर्ाय कसैले सकार नगरेिा िलतिा सकार हनु्छ त्यलतिा 
नै सो सम्पशि लललाि गरर प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरर नपगु 
रकिको हकिा कानून बिोशिि अन्य सम्पशि िा प्रयक्रयाबाट 
असलुउपर गनुयपनेछ ।  

८१.  तायर्ात गने प्रयक्रया : (१) अलभलेख प्रिासकले र्फा 
७९ बिोशिि सम्पशि तायर्ात गनुयपर्ाय कशम्तिा ििा 
सशचि स्तरको कियचारी खटाइय त्यस्तो अचल सम्पशिको 
चलनचलतीको िूलय स्पष्ट खलुने गरर तायर्ात 
गनयलगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोशिि तायर्ात गने कियचारीले 
तायर्ात गनुयपने सम्पशिको चलनचलतीको िूलय कायि गने 
प्रयोिनले पञ्चकृलत िोल कायि गरर िचुलुका खिा गरर अलभलेख 
प्रिासक सिि प्रलतिेर्न सयहत पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि पञ्चकृलत िोल कायि गर्ाय 
रे्हाय बिोशििका कुरालाइय आधार ललइय कायि गनुयपनेछ ; 
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(क) लनिेर्कले लनिेर्निा खलुाएको 
िूलय, 

(ख) लनणययिा उललेख भएको भए सो 
िूलय,    

(ग) पिले ििानत िा कुनै अन्य 
प्रयोिनको लालग काययपाललका 
सिि लनिेर्न दर्ाँर्ा खलुाएको 
िूलय, 

(घ) तायर्ात गर्ाय भई आएको स्थानीय 
िूलयांकन अनसुारको िूलय, 

(ङ) िालपोत कायायलयले कायि गरेको 
न्यूनति िूलय, 

(च) अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी 
लनकायले कुनै िूलय कायि गरेको 
भए सो िूलय, 

(छ) पञ्चकृलत िोल कायि गनुयभन्र्ा 
तत्काल अगािै कुनै खररर्लबयक्र 
भएको भए सो िूलय । 

स्पष्टीकरण : "पञ्चकृलत िोल" भन्नाले अचल 
सम्पशि लबयक्र गनुयपर्ाय 
लबयक्र हनुे न्यनुति 
िूलयलाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोशिि गर्ाय रे्हाय बिोशििको 
कुरालाइय सिेत ध्यानिा राख्नपुनेछ ; 

(क) औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास 
िेत्र लगायत सिक सञ्जालसाँग  
िोलिएको छ िा छैन तथा 
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(ख) नगरिेत्र लभत्र पने घरको हकिा 
घरको ितयिान अिस्था सम्बन्धिा 
प्रायिलधक िूलयांकन प्रलतिेर्न । 

८२.  खाम्नेिलत िात्र लललाि गनुयपने : (१) काययपाललकाले 
र्फा ८० बिोशिि लललाि गर्ाय असलु गनुयपने बााँयक 
खाम्ने िलत सम्पशििात्र लललाि गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पशि लललाि गर्ाय सकार भएको रकि 
असलुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ भएको िलत रकि 
सम्पशििाल पिलाइय यफताय गररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोशिि रकि यफताय पाउने पि 
लललाि गर्ायको बखत उपशस्थत नभएको भए रकि यफताय ललन 
आउन ु भलन लनिको नाििा सात दर्नको सूचना िारी गरर 
शझकाइय रकि यफताय गनुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोशिि गर्ाय सम्बशन्धत पि रकि 
यफताय ललन नआएिा उि रकि सशञ्चत कोषिा र्ाशखल गरर 
आम्र्ानी बााँलध सर्रस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभलेख प्रिासकले र्फा ८० बिोशिि लललाि 
गरेको सम्पशि सकार गने पिको नाििा सम्पशि र्ताय 
नािसारीको लालग सम्बशन्धत कायायलय िा लनकायिा पत्राचार 
गरर लनिलाइय सम्पशिको चलनपूिी उपलब्ध गराइय आिश्यक 
परे सो सम्पशिको चलन चलाइयदर्नपुछय ।  

  (६) यस ऐनिा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन र्फा ८० बिोशििको लललाि प्रयक्रया अगािी 
बयढसकेपलछ भराउनपुने रकि बझुाउन लयाए पलन सो रकि 
नबझुी सम्पशि लललाि गनुयपनेछ । 

८३.  लललाि उपरको उिरुी : यस ऐन बिोशिि भएको 
लललािको प्रयक्रयािा शचि नबझु्ने पिले िनु प्रयक्रया उपर 
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शचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिलत सिि 
उिरुी पेि गरर भएको आरे्ि बिोशिि गनुयपनेछ । 

८४.  लबगो भराउाँर्ा िा चलन चलाउाँर्ा लागेको खचय : यस 
ऐन बिोशिि लबगो भराउाँर्ा िा चलन चलाउाँर्ा लागेको 
खचय लबगो भररदर्नपुने िा चलन चलाईदर्नपुने सम्बशन्धत 
पिले व्यहोनुयपनेछ ।    

८५.  यथाशस्थलतिा राख्न े : काययपाललकाले यस ऐन बिोशिि 
चलनचलाइय िाग्न िा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पशि रे्खाइय 
लनिेर्न परेपलछ लबगो भराउने िा चलन चलाउन े कायय 
सम्पन्न नभएसम्िको लालग उि सम्पशि हकहस्तान्तरण 
गनय, भत्काउन, लबगानय तथा कुनै प्रकारको लनिायण कायय 
गरर उि सम्पशिको स्िरुप पररितयन गनय नपाउने गरर 
रोक्का राख्न सम्बशन्धत पिको नाििा आरे्ि िारी गरर 
उि सम्पशि यथाशस्थलतिा राख्नपुनेछ ।     

८६. लनिेर्नबाट कारिाही गने : (१) अलभलेख प्रिासकले 
कुनै पिले र्फा ८५ बिोशिि भएको आरे्ि यिपरीत कुनै 
सम्पशिको हक हस्तान्तरण िा स्िरुप पररितयन आदर् 
गरेको लनिेर्न परेिा उि लनिेर्न र्ताय गरर त्यस्तो गने 
पिको नाििा तीन दर्नको म्यार्  िारी गरर लनिलाइय 
हाशिर गराइय सो लनिेर्न सलिलत सिि पेि गनुयपनेछ ।     

  (२) सलिलतले उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्न पेि 
हनु आएिा पिलाइय नयााँ उिरुी र्ताय गनय नलगाइय उि 
लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरर लनणयय गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्नको व्यहोराबाट 
लनिेर्न सलिलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने यिषयिा परेको 
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रे्शखएिा सलिलतले उि यिषयिा िेत्रालधकार ग्रहण गने अर्ालत 
िा लनकाय सिि िान सनुाइय दर्नपुनेछ । 

८७. चलनचलाउन ेसूचना : (१) अलभलेख प्रिासकले सलिलतको 
लनणयय बिोशिि चलन चलाइय पाउन लनिेर्न परेिा चलन 
चलाउने लिलत खलुाइय फलानो लिलतिा फलानो घर िग्गाको 
चलन चलाउन कियचारी खयटइय आउने हुाँर्ा सो लिलत अगािै 
घर िग्गा खाली गररदर्न ुभलन चलन दर्नपुने पिको नाििा 
सूचना िारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चलन चलाईदर्नपुने सम्पशि उिरुीको पि बाहेक 
अन्य कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा अलभलेख प्रिासकले 
सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोशििको सूचना िारी 
गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोशिि तोयकएको लिलतिा खयटइय 
िााँर्ा घरिग्गा खाली गरेको भए सम्बशन्धत कियचारीले चलन 
चलाइयदर्एको िचुलुका खिा गरर तथा घरिग्गा खाली नगरेको 
भए खाली गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको िचुलुका खिा 
गरर प्रलतिेर्न साथ अलभलेख िाखािा पेि गनुयपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 
यियिध 

८८. नक्कल लनिेर्न : (१) सलिलत सिि र्ताय रहेको उिरुीको 
कुनै सरोकारिाला पिले यििार्को लिलसलिा रहेको कुनै 
कागिपत्रको नक्कल ललनको लालग लनिेर्न दर्एिा सलिलतले 
उि पिलाइय सो कागिको नक्कल उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्न दर्ाँर्ा 
सम्बशन्धत पिले उिरुी िाखािा रहेको लिलसलको नक्कल 
ललनपुर्ाय उिरुी प्रिासक तथा अलभलेख िाखािा रहेको 
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लिलसलको नक्कल ललनपुने भएिा अलभलेख प्रिासक सिि 
लनिेर्न पेि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोशििको लनिेर्न दर्नको एघार 
बिे अगािै पेि भएिा सम्बशन्धत कियचारीले सोयह दर्न र सो 
भन्र्ा पछी पेि भएिा सम्भि भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको 
भोललपलट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बिोशिि लनिेर्न दर्ाँर्ा फरक 
फरक उिरुीको लालग फरक फरक लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (५) यििार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोशििको 
लनिेर्न दर्ाँर्ा नक्कलको सिािा कागिपत्रको फोटो शखच्ने 
अनिुलत िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कल लनिेर्न दर्ाँर्ा अनसूुची-१५ बिोशििको 
ढााँचािा दर्नपुनेछ । 
८९. नक्कल र्स्तरु : (१) सम्बशन्धत प्रिासकले र्फा ८८ 

बिोशिि नक्कल िा फोटो शखच्नको लालग लनिेर्न दर्न े
पिसाँग रे्हाय बिोशििको र्स्तरु ललइय नक्कल उपलब्ध 
गराउनपुनेछ ; 

(क) नक्कलको हकिा प्रिाशणत पानाको प्रलत 
पषृ्ठको ५।– रुपैयााँको र्रले, 

(ख) सलिलतको लनणयय कागिको हकिा प्रलत पानाको 
प्रलत पषृ्ठको ५।– रुपैयााँको र्रले तथा 

(ग) ललखत कागिपत्रको नक्कल नललइय फोटो 
शखच्न चाहेिा प्रलत पानाको ५।–         
रुपैयााँको र्रले । 
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  (२) उपर्फा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापलन प्रचललत कानून बिोशिि नक्कल र्स्तरु नलाग्ने 
पिलाइय यस र्फा बिोशििको र्स्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बिोशिि नक्कल उतार गरर लैिाने 
पिले नक्कल उतार गर्ाय लागेको खचयको व्यिस्था आफै 
गनुयपनेछ । 

९०.  र्स्तरु उललेख गने : (१) नक्कल प्रिाशणत गने सम्बशन्धत 
प्रिासकले नक्कल प्रिाशणत गर्ाय नक्कल लैिाने पिको नाि 
थर तथा उिरुीिा हैलसयतका साथै नक्कल उतार गरेिापत 
र्ाशखल गरेको र्स्तरु र नक्कल पाना सिेत उललेख गरर 
नक्कल दर्एको व्यहोरा िनाइय नक्कल प्रिाशणत गनुयपनेछ । 

९१. र्स्तरु चिुा नभइय नक्कल नदर्इने : सम्बशन्धत प्रिासकले 
यस ऐन बिोशिि नक्कल िाग्ने पिले नक्कल उतार गर्ाय 
र्फा ८९ बिोशिि लाग्ने र्स्तरु र्ाशखल नगर्ायसम्ि नक्कल 
दर्नेछैन र सो नक्कलको आलधकाररकता प्रिाशणत गनय 
पाउनेछैन ।  

९२.  प्रचललत कानून बिोशिि हनुे : यस ऐनिा िनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापलन उिरुीसाँग सम्बशन्धत प्रचललत 
कानूनिा कुनै कुरा लेशखएको भए सोिा लेशखए िलतको 
हकिा सोयह बिोशिि हनुेछ । 

९३. लनयि बनाउने अलधकार : सलिलतले यस ऐनको प्रभािकारी 
कायायन्ियनको लालग आिश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) साँग सम्बशन्धत) 
उिरुीको ढााँचा 

न्याययक सलिलत सिि  पेि गरेको लनिेर्न  पत्र 

 

कयपलिस्त ु शिलला ................... नगरपाललका ििा नं. ...... बस्न े
.....................को छोरा/ छोरी/ नालत/ नालतनी/ बहुारी 
......................... को छोरा / पलत / पत्नी िषय ...... को 
........................................................................................ 
प्रथि पि / लनिेर्क/ िार्ी यिरुद्ध कयपलिस्त ु शिलला कृष्णनगर 
नगरपाललका ििा नं. ...... बस्ने ......................................... को 
छोरा/ छोरी/ नालत/ बहुारी .................................... को छोरा/ 
पलत/ पत्नी िषय ...... को 
........................................................................................
.......... र्ोस्रो पि / यिपिी / प्रलतिार्ी  

यिषय : 
ि लनिेर्क लनम्न व्यहोराको यफरार् गर्यछु  : 
१.....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
२. यस सलिलतबाट र्ोस्रो पि शझकाई िे िो िझु्नपुछय िझुी यििार् 
लनरुपण गराईपाउाँ ।  

३. कृष्णनगर नगरपाललका न्याययक (कायययिलध) ऐन, २०७८ को र्फा 
१४ (क) बिोशिि लाग्ने लनिेर्न र्स्तरु रु. १००/-, र्ोस्रो पि १ 
िनालाई पाना .... को लनिेर्नको प्रलतललपी र्स्तरु रु. ५/- प्रलत पानाका 
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र्रले हनु आउने रु. .......  सिेत िम्िा रु. ......../- ( अिरुपी रु. 
........................................................... िात्र) यसै लनिेर्न साथ 
र्ाशखल गरेको/ गरेकी छु । 

४. यो लनिेर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७       

( ) अनसुार यसै सलिलतको अलधकारिेत्रलभत्र पर्यछ ।   

५. यो लनिेर्न हर्म्यार्लभतै्र छ र ि लनिेर्कलाई यस यिषयिा लनिेर्न 
दर्ने हकरै्या प्राप्त छ ।  

६. यस यिषयिा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको लनिेर्न 
दर्एको छैन ।  

७. यसिा र्ोस्रो पिको आफन्त/ छरलछिेक र िेरो घर पररिारका 
सर्स्यहरु/ लछिेकीहरु  शझकाई थप व्यहोरा बझु्न सयकनेछ ।  

८. यसिा लेशखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून 
बिोशिि सिाय भोग्न तयार छु ।  

 

लनिेर्क  

नाि :  ............................. 
इलत संित ्......... साल.......ियहना...........गते.............रोि िभुि ्।  
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अनसूुची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) साँग सम्बशन्धत) 

उिरुी र्ताय गरेको लनस्साको ढााँचा 
श्री  .................... 
.............................. । 

 

यिषय:  उिरुी र्तायको लनस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

कयपलिस्त ु शिलला .................. नगरपाललका ििा नं. ...... बस्न े
तपाइाँले कयपलिस्त ुशिलला कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. ...... बस्ने 
.................................. को यिरुद्ध उिरुी र्ताय गनय लयाएकोिा 
आिको लिलतिा र्ताय गरर र्ताय नं. ...... कायि भएकाले यो लनस्सा िारी 
गररएको छ । 

 

 

 

अलधकृत कियचारी : .................. 
लिलत : ..................... 
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अनसूुची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) साँग सम्बशन्धत) 

तारेख भरपाई 

न्याययक सलिलत 

कृष्णनगर नगरपाललकािा खिा गररएको तारेख भरपाई 

 

िार्ी       प्रलतिार्ी 
.......................       ............................ 
िदु्दा : .................... 
लिलत ..........................िा तारेख/ छलफल भएकाले सोही दर्न 
........... बिे यस न्याययक सलिलत/कायायलयिा उपशस्थत हनुेछु भनी 
सही गने, 
 

िार्ी ................    प्रलतिार्ी ................ 
 
इलत संित ्............. साल.........ियहना.........गते.........रोि िभुि ्।  
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अनसूुची-४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) साँग सम्बशन्धत) 

तारेख पचाय 
न्याययक सलिलत 

कृष्णनगर नगरपाललकाबाट िारी भएको तारेख पचाय  

 

िार्ी                        प्रलतिार्ी 
...............     ................. 

िदु्दा : ...................... 
 

लिलत ............... िा .................... तारेख/ छलफलिा  ........ 
बिे हाशिर हनु आउनहुोला ।  

 

फााँटिालाको र्स्तखत 

लिलत ................. 
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अनसूुची-५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) साँग सम्बशन्धत) 

प्रलतिार्को ढााँचा 
ललशखत ििाफको निूना 

न्याययक सलिलत सिि पेि गरेको ललशखत ििाफ / प्रलतउिर   

 

कयपलिस्त ु शिलला कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. ...... बस्ने िषय 
......... को ..................................................... ललशखत ििाफ 
/ प्रलतउिर प्रस्ततुकताय । 

यिरुद्ध 

कयपलिस्त ु  शिलला ................ नगरपाललका ििा नं. ...... बस्न े
............................. को छोरा िषय ..... को  

...................................................... यिपिी / लनिेर्क । 

यिषय : ...................  

ि लनम्न बुाँर्ाहरुिा लेशखए बिोशिि लनिेर्न गर्यछु : 
उललेशखत यिपिीले िेरा/ हािीहरुका उपर यस न्याययक सलिलत सिि 
र्.नं. ............ को ............................. यिषयको िदु्दा र्ताय गरर 
िेरा/ हािीहरुका नाउाँिा उि सलिलतबाट लिलत ................... िा 
....... दर्ने म्यार् सूचना िारी भएकाले तोयकएको म्यार् लभत्र / गजु्रकेो 
म्यार् थािी थिाई िेरो/ हाम्रो िास्तयिक व्यहोराको ललशखत ििाफ / 
प्रलतउिर ललई उपशस्थत भएको छु/ छौँ । 

१. यिपिीले र्ाबी गरेको यिषयहरुका सम्बन्धिा लनम्न प्रकरणिा 
उललेख गरर प्रलतउिर शियकर पेि गरेको छु/ छौँ । 

(क) .................................................................. ।  

(ख) .................................................................. ।  



             

 

v08M ४ कृष्णनगर असार २४,२०७८ साल -cltl/ŒfmfÍ  (        71 

(ग) .................................................................. ।  

(घ) .................................................................. । 

२. कृष्णनगर नगरपाललका न्याययक (कायययिलध) ऐन, २०७८ को 
र्फा १४ (२) बिोशिि ललशखत ििाफ / प्रलतउिर िापत 
र्स्तरु रु. एक सय यसै लनिेर्नसाथ र्ाशखल गरेको छु । 

 

३. यस यिषयिा अन्यत्र कहीीँ कतै कुनै लनकायिा कुनै प्रकारको 
लनिेर्न दर्एको छैन ।  

 
४. यो ललशखत ििाफ म्यार्लभतै्र ललई ि आफैं  / िारेस िाफय त 

उपशस्थत भएको छु । 

 
५. यसिा लेशखएका व्यहोरा दठक सााँचो  हनु,्  झठुा ठहरे कानून 

बिोशिि सिाय भोग्न तयार छु । 

 
ललशखत ििाफ / प्रलतउिर प्रस्ततुकताय 

लनि : ...................................... १ 

लनि : ...................................... १ 

 

ईलत संित ्....... साल ........ ियहना ........ गते ....... रोि िभुि ्।   
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अनसूुची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) साँग सम्बशन्धत) 

न्याययक सलिलतबाट िारी भएको म्यार् सूचना 
........................................बस्न े................................ को 
नाउाँिा कृष्णनगर न्याययक सलिलतबाट िारी भएको १५ (पन्र) दर्ने 
म्यार् सचुना  

.......................................... बस्ने .................................. ले 
तपाईको यिरुद्ध .................................................. यििार् परेको 
भलन लनिेर्न र्ताय गरेको हुाँर्ा सो को प्रलतललयप यसैसाथ पठाईएको छ । 
अत: तपाईले यो म्यार् बझेुको िा रीतपूियक तािेली भएको लिलतले १५ 
(पन्र) दर्न लभत्रिा आफ्नो ललशखत प्रलतउिर सयहत आफै िा कानून 
बिोशििको िारेस िाफय त यस कायायलयिा हाशिर हनु आउनहुोला ।  

 

ईलत संित ्........ साल ......... ियहना ......... गते ..... रोि िभुि ्।   
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अनसूुची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) साँग सम्बशन्धत) 

लनणययको ढााँचा 
कृष्णनगर न्याययक सलिलत 

.......................... संयोिक  

............................ सर्स्य 

............................. सर्स्य 

लनणयय 

संित ............... सालको लनिेर्न नं........ 
यिषय : बलेलसबाट पानी झारेको । 

 

...................... शिलला .................... नगरपाललका  ििा नं. ........... 
बस्ने ....................................................... प्रथि पि  

यिरुद्ध 

कयपलिस्त ु  शिलला कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. ........... बस्न े
.......................................................................... र्ोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ (१) ञ बिोशिि लनिेर्न 
र्ताय भई सोही ऐनको र्फा ४६ बिोशिि गठन भएको न्याययक सलिलत सिि 
प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संशिप्त तथ्य र लनणयय यस प्रकार छ : 

तथ्य खण्ि 

(१) कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरिग्गािा पशश्चि तफय का यक.नं..........का 
संलधयार यिपिी ...................ले घर िनाउाँर्ा आफ्नो घरिग्गािा लसिानासम्ि 
आई िोलि िनाएको तर छत तथा बलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र 
झानेगरी बनाएको हुाँर्ा सो बलेसी बन्र् गराइपाउाँ भने्न लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरा 
।  
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(२) कृष्णनगर नगरपाललकाबाट प्रचललत भिन लनिायण सम्बन्धी िापर्ण्ि 
बिोशिि ईिाित प्राप्त गरर भिनको नक्सा सिेत स्िीकृत गराई सो नक्सा 
बिोशिि भिन लनिायण गरेको हुाँ । यिपिी लनिेर्कले भनेबिोशिि आफ्नो घरको 
छत तथा बलेसीको पानी लनिको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने नगरेको आफ्न ै
घरिग्गािा झाने गरेको हुाँर्ा झठुा लनिेर्न खारेि गररपाउाँ भने्न प्रत्यथीको ललशखत 
ििाफ ।  

(३) कृष्णनगर नगरपाललकाबाट स्थलगत लनररिण तथा सिेंिण गनय गएका 
प्रायिलधक टोललले स्थलगत लनरीिण गरर लिलत.........िा पेि गरेको स्केच 
सयहतको प्रलतिेर्नबाट प्रत्यथीको घरतफय बाट छत तथा बलेसीको पानी खस्र्ा 
लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्शखन्छ भने्न व्यहोरा उललेशखत भएको 
।  

(४) यििार्का र्िैु पिलाई िेललिलाप गराउने प्रयोिनका लालग कृष्णनगर 
नगरपाललका ििा नं. ............... िा रहेको िेललिलाप केन्द्रिा पठाउाँर्ा िेललिलाप 
हनु नसकी फयकय  आएको ।  

लनणयय 

र्िैु पिलाई सनुिुाईको लालग आि पेिी तोयकएकोिा यििार्का सम्बशन्धत 
पिहरु स्ियिं तथा लनिहरुबाट लनयिु गरेका कानून व्यिसायीहरु सिेतको 
भनाई सनुी पनुाः लिलापत्र गनुयहोस ्भलन सम्झाउाँर्ा बझुाउाँर्ा पलन लिलापत्र गनय 
िञ्जुर नगनुय भएकोले फाईलिा संलग्न प्रिाण कागिहरुको सिेत िूलयाङ्कन गरी 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) बिोशिि लनणयय दर्नपुने 
हनु आई लनणययतफय  यिचार गर्ाय लनिेर्कको यक. नं....को पशश्चितफय  प्रत्यथीको 
यक.नं....को घरिग्गा िोलिएर रहेकोिा यििार् रे्शखएन । लनिेर्कको भनाई 
अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छत तथा बलेसीको पानी झारेको 
हो होइन भलन स्थलगत रुपिै िााँचिझु गरी प्रायिलधक प्रलतिेर्न पेि गनय 
कायायलयबाट खयट गएका प्रायिलधक कियचारीले लिलत.............िा पेि गरेको 
स्केच सयहतको प्रायिलधक प्रलतिेर्न सिेतबाट लनिेर्कको िाग र्ािी बिोशिि 
आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छत तथा बलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न 
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पयुष्ट हनुे रे्शखन्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट पाररत गरेको नक्सािा सिेत 
छत तथा बलेसीको पानी आफ्न ैघरिग्गािा झाने भलन रे्खाईएको र लनिेर्कको 
घर कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीले र्ािी यिरोध गनय सिेत 
नसकेको र प्रचललत कानून र प्रचलनबाट सिेत अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र 
आफ्नो छत तथा बलेसीको पानी झानय नपाउन ेरे्शखएको हुाँर्ा लनिेर्कको िाग 
बिोशिि प्रत्यथीले आफ्नो छत तथा बलेसीबाट आफ्न ैघर िग्गािा पानी झाने 
प्रबन्ध गनुयपने रे्शखन्छ । लनिेर्कको घर कम्पाउण्ििा पानी झानय नपाउन े           

ठहछय  ।  

सो ठहनायले तपशिल बिोशिि गनूय ।  

तपशिल 

१. यो लनणययिा शचि नबझु े३५ दर्नलभत्र कयपलिस्त ुशिलला अर्ालतिा 
पनुरािेर्न गनय िानू भलन प्रत्यथीलाई सनुाईदर्न ु।  

२. म्यार्लभत्र पनुरािेर्न नपरेिा कानून ििोशिि लनणयय कायायन्ियन 
गनूय/गराउनू ।  

३. सरोकारिालाले नक्कल िाग गनय आएिा लनयिानसुार र्स्तरु ललई नक्कल 
दर्नू ।  

४. लनिेर्नको लागत किा गरर लिलसल सम्बशन्धत फााँटिा बझुाइदर्नू । 

 

इलत संित ्............. साल......ियहना..........गते...........रोि िभुि ्।  
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अनसूुची-८ 

(र्फा ४८ को साँग सम्बशन्धत) 

अन्तररि संरिणात्िक आरे्िको निूना 
  

कृष्णनगर न्याययक सलिलत 

............................................................. संयोिक 

.............................................................. सर्स्य 

.............................................................. सर्स्य 

आरे्ि 

संित ्............................ सालको लनिेर्न नं. ....... 
यिषयाः  यपलितलाई उपचार गराउने सम्बन्धिा । 

.............................. शिलला ........................... नगरपाललका ििा 
नं.......... बस्ने .................................................... प्रथि पि 

यिरुद्ध 

कयपलिस्त ु  शिलला कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. .......... बस्न े
.......................................................................... र्ोस्रो पि 

यसिा लनिेर्कको िाग बिोशिि ..........................शिलला ििा 
नं................................ बस्न े ...............को नालत 
..........................को छोरा/छोरी िषय ................ को 
................ले आफुलाई असाध्य रोग लालग लनयलित रुपिा हप्ताको २ 
पटक िगृौला िायलोलसस गनय शचयकत्सकले लसफाररस गरेकोिा 
एकाघरका छोरा िषय .................. को ...........................ले 
लनयलित रुपिा िायलोलसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको 
बहाना गने गरेको,  कयहले कयहले कायायलयको कािको व्यस्तताले फुसयर् 
नलिलेको आदर् कारण िनाई आफुले लनयलित प्राप्त गनुयपने स्िाथ्य सेिा 
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प्राप्त गनय नसकेको हुाँर्ा आफ्नो िीिन झनझन खतरायिु बन्रै् गएको 
भलन अस्पतालको शचयकत्सकको पिुाय र लसफाररस सयहत पेि हनु आएको 
लनिेर्न उपर प्रारशम्भक रुपिा िााँचबझु गर्ाय व्यहोरा िनालसि रे्शखएको 
हुाँर्ा हाललाई लनिेर्कको लालग शचयकत्सकले लसफाररस गरे बिोशिि 
हरेक हप्ता २ पटक िायलोलसस गनुय गराउन ुतथा लनिको स्िाथ्य लाभका 
लालग आिश्यक अन्य प्रबन्ध सिेत लिलाउन ु भलन स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) बिोशिि यिपिी 
........................को नाििा यो अन्तररि संरिणात्िक आरे्ि िारी 
गररदर्एका छौं । यो आरे्ि लिलसल सािेल राखी यिपिीलाई लेखी  
पठाईदर्नू । यो आरे्ि अनसुार उपचार भएको िानकारी प्राप्त गरर 
लिलसल सािेल राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनूय ।  

 

ईलत संित .......... साल .......ियहना.......गते ......... रोि िभुि ्। 

 



             

 

v08M ४ कृष्णनगर असार २४,२०७८ साल -cltl/ŒfmfÍ  (        78 

अनसूुची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) साँग सम्बशन्धत) 

लिलापत्रको लालग लनिेर्नको ढााँचा 
कृष्णनगर नगरपाललका  न्याययक सलिलत सिि पेि गरेको लिलापत्रको 

संयिु लनिेर्नपत्र 

................... शिलला नगरपाललका ििा नं. ......... बस्ने 
............................... को छोरा  /छोरी/श्रीिलत िषय ....... को 
................................................................ प्रथि पि यिरुद्ध 

कयपलिस्त ु  शिलला कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. .............. बस्न े
......................................... को छोरा / छोरी/ श्रीिती िषय ....... 
को ..................................................................... र्ोस्रो पि  

 यिषयःाः ....................................।
  

हािी लनिेर्कहरु लनिेर्न िापत लाग्ने र्स्तरु रु. .... यसैसाथ राशख िदु्दा 
लिलापत्रका लालग लनम्नललशखत लनिेर्न गर्यछौ : 
१.....................................................................................
.........................भन्ने व्यहोराको संशिप्त लनिेर्न िागर्ािी ।  

२..................................................................................... 
गराईपाउाँ भन्ने सिेत व्यहोराको संशिप्त प्रलतउिर/ ललशखत ििाफ ।  

३.....................................................................................
........................................................................................ 
हािी र्िैु पि सहित भएकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
को र्फा ४७(२) बिोशिि यो लिलापत्रको संयिु लनिेर्न पेि गरेका 
छौँ , लेशखए बिोशिि लिलापत्र गरर पाउाँ ।  
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४. यसिा लेशखएका व्यहोरा दठक सााँचो  हनु,्  झठुा ठहरे कानून 
बिोशिि सहुाँला बझुाउाँला ।  

लनिेर्कहरु  

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

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

ईलत संित ्........ साल ...... ियहना ...... गते .......... रोि िभुि ्। 

 
  



             

 

v08M ४ कृष्णनगर असार २४,२०७८ साल -cltl/ŒfmfÍ  (        80 

अनसूुची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) साँग सम्बशन्धत) 

लिलापत्रको ढााँचा 
 

कृष्णनगर नगरपाललका  न्याययक सलिलतसिि पेि गरेको लिलापत्रको 
संयिु लनिेर्नपत्र 

............................ शिलला .................. नगरपाललका ििा नं. 

......... बस्ने ........................ को छोरा/ छोरी/ श्रीिती िषय 

...................... को ................................ प्रथि पि / लनिेर्क 

यिरुद्ध 

कयपलिस्त ुशिलला कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. ......... बस्ने 
...................... को छोरा/ छोरी/ श्रीिती िषय ........ को 
............................................. र्ोस्रो पि / यिपिी  

िदु्दा  : 
१.....................................................................................
........................................................................................
.................... भलन लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२.....................................................................................
........................................................................................
कायि गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको ललशखत ििाफ रहेको ।  

३.....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................... बयान, प्रिाण, कागि ।  
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४. 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
................... लगायत अन्य कुरा िान्न र्िैु पि िञ्जुर छौँ/ छ । 

 

लनिेर्कहरु 

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

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

५.िेललिलापकताय / िध्यस्तकताय ........................... 
             र्स्तखत ........................... 

 

 

इलत संित ्............. साल...... ियहना...... गते............रोि िभुि ्। 
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अनसूुची-११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) साँग सम्बशन्धत) 

िेललिलापकतायिा सूचीकृत हनुे लनिेर्न ढााँचा 
 

न्याययक सलिलत 

कृष्णनगर नगरपाललका सिि पेि गरेको लनिेर्न 

यिषय : िेललिलापकतायिा सूचीकृत हनु पाउाँ । 

 

प्रस्ततु यिषयिा तपलसलिा उललेशखत कागिातहरुको प्रलतललपी साथै राखी 
कृष्णनगर नगरपाललकाको न्याययक सलिलत अन्तगयतको िेललिलाप 
केन्द्रिा सूचीकृत भई िेललिलाप गराउन अनिुती पाउाँ भनी लनिेर्न 
गर्यछु ।  

तपलसल 

१) नेपाली नागररकता प्रिाणपत्रको छााँयाकपी,  

२) स्नातक तहसम्ि उलतणय गरेको िैशिक प्रिाणपत्र / सिकिता 
प्रिाशणत प्रिाणपत्रको छााँयाकपी, 
३) िेललिलापकतायको ताललि प्राप्त गरेको प्रिाणपत्रको छायााँकपी, 
४) िेललिलाप सम्बन्धी अनभुिको प्रिाण र 

५) व्यशिगत यििरण (Bio data) 

                                                                   
लनिेर्क 

नाि थर : ........................................... 
र्स्तखत : ............................................ 
लिलत : ............................................ 
 

 

फोटो 
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अनसूुची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) साँग सम्बशन्धत) 

कृष्णनगर नगरपाललकाको न्याययक सलिलत सिि पेि गरेको 
भररभराउको लनिेर्न पत्र 

यिषय : भररभराई पाउाँ भन्ने बारे । 

.................. बस्ने ......................... लनिेर्क/ िार्ी /प्रलतिार्ी  
यिरुद्ध 

.................. बस्ने ............................ यिपिी/ िार्ी/ प्रलतिार्ी 
िदु्दा : ....................................................... । 

ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्तरु रु. ..... साथै राखी लनम्न व्यहोराको लनिेर्न 
गर्यछु । 

१. उपरोि यिपिीसाँगको उललेशखत िदु्दा यस नगरपाललकाको न्याययक 
सलिलतको लिलत .............. को लनणयय  बिोशिि िैले यस 
कायायलयिा राखेको र्स्तरु/ रकि लिलत ............. को श्री 
कयपलिस्त ुशिलला अर्ालतको फैसला बिोशिि िैले भरी भराई 
पाउाँ भलन यो लनिेर्न पेि गरेको / गरेकी छु । 

२. िैले यस कायायलयिा िम्िा गरेको र्स्तरु रकिको 
भरपाई/रलसर्/भौचरको  सक्कलै प्रलत र सम्िालनत श्री कयपलिस्त ुशिलला 
अर्ालतको अशन्ति फैसलाको छायााँप्रलत यसैसाथ संलग्न छन ्। 

३. यसिा लेशखएको व्यहोरा सही सत्य हो, झठुा ठहरे कानून बिोशिि 
सहने बझुाउने  छु ।   

लनिेर्क 

लनि............ ....... 
 

ईलत संित ्........ साल ...... ियहना ... गते ..........रोि िभुि ्। 
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अनसूुची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) साँग सम्बशन्धत) 

चलन चलाउने लनिेर्न 

कृष्णनगर नगरपाललकािा पेि गरेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषयाः चलन चलाई पाउाँ भन्न ेबारे । 

................ बस्ने .................................................... लनिेर्क/ िार्ी/ 
प्रलतिार्ी  

यिरुद्ध 

................ बस्ने ................................................................ 
यिपिी/ िार्ी/ प्रलतिार्ी 

िदु्दा : ......................................... । 

ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्तरु रु. ..... साथै राखी लनम्न व्यहोराको लनिेर्न गर्यछु । 

१ उपरोि यिपिीसाँगको ........................................... सम्पिी 
चलन चलाई पाउाँ भलन यो लनिेर्न पेि गरेको छु । 

२ यसै लनिेर्न साथ् रे्हायका कागिात पेि गरेको छु । 

(क) न्याययक सलिलतले लिलत .................. िा गरेको लनणययको 
छायााँप्रलत, 

(ख) श्री कयपलिस्त ु शिलला अर्ालतले लिलत ................... िा 
फैसला गरेको फैसलाको प्रलतललपी, 

(ग) यस यििार् सम्बद्ध अन्य कागिात यसै कायायलयिा रहेका ।  
(घ) यसिा लेशखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झठुा ठहरे कानून 
बिोशिि सहुाँला बझुाउाँला ।  
लनिेर्क 

लनि ............... 
ईलत संित ्......... साल ....... ियहना ............. गते रोि िभुि ्। 
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अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बशन्धत) 

सम्पलत रोक्काको अरे्ि 
कृष्णनगर नगरपाललका न्याययक सलिलत 

................................................... संयोिक  

.......................................................सर्स्य 

...................................................... सर्स्य  

 

आरे्ि 

संित  .................न नंसालको लनिेर्........  

 

यिषय : सम्पशि हस्तान्तरण रोक्का । 

......................... शिलला ....................... नगरपाललका ििा नं. 

............ बस्ने .......................... को छोरा/ छोरी/ श्रीिती िषय 

........... को ............................ लनिेर्क / प्रथि पि  

 

यिरुद्ध  

 

कयपलिस्त ु.शिलला कृष्णनगर नगरपाललका ििा नं. ................. बस्न े
......................................... को छोरा/ छोरी/ श्रीिती िषय 
........... को ............................................................... 
यिपिी/ र्ोस्रो पि 

 

 लनिेर्कको िाग बिोशिि कयपलिस्त ु शिलला कृष्णनगर नगरपाललका  

ििा नं.... िे.फ.........यक.नं........ िग्गािा बनेको.........को नाििा 
रहेको अिण्िाको..................िगययफटको चार तलले घर र ललग 
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लगापात सिेत यिपिी ..................सम्पशि लनि यिपिीबाट अन्य 
अंशियारहरुको िन्िरुी लबना हक हस्तान्तरण हनु सक्ने आिंका गरर 
लनिेर्कले दर्एको लनिेर्न उपर प्रारशम्भक रुपिा िााँचबझु गर्ाय व्यहोरा 
िनालसि रे्शखएको हुाँर्ा हाललाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उशललशखत 
घरिग्गाको हक हस्तान्तरण गनय लसफाररस नदर्न ििालाई र अको 
आरे्ि नभएसम्िका लालग उि घरिग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुय/गनय 
नदर्न ुभनी िालपोत कायायलयको नाििा सिेत स्थानीय सरकार संचालन 
ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोशिि यो रोक्काको आरे्ि िारी 
गररदर्एका छौं ।यो आरे्ि लिलसल सािेल राखी सम्िशन्धत 
कायायलयहरुिा पठाईदर्नू । यो आरे्ि अनसुार रोक्का भएको िानकारी 
प्राप्त गरर लिलसल सािेल राख्न ुर लनयिानसुार पेि गनूय । 

 

ईलत संित ्....... साल ....... िायहना ....... गते‘ ....... रोि िभुि ्। 
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अनसूुची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) साँग सम्बशन्धत) 

नक्कलको लालग लनिेर्न 

न्याययक सलिलत 

कृष्णनगर  नगरपाललकािा पेि गरेको 
लनिेर्न पत्र 

यिषय : नक्कल पाउाँ भन्ने बारे । 

................... बस्ने ......................................................... 
लनिेर्क /िार्ी /प्रलतिार्ी 

यिरुद्ध 

............. बस्ने .................................................................. 
यिपिी/िार्ी/प्रलतिार्ी 

िदु्दा : ........................................................................ । 

ि लनिेर्क लनिेर्न र्स्तरु रु. ..... र प्रलतललयप र्स्तरु प्रलत पानाको रु. 
५/- का र्रले हनु आउने पाना ...... को रु. ............. सिेत िम्िा 
रु. ................ साथै रःाखी लनम्न व्यहोराको लनिेर्न गर्यछु : 

१. उपरोि यिपिीसाँगको उललेशखत िदु्दािा अध्ययनको लालग 
तपशिलकाका कागिातहरु आिश्यक परेको हुाँर्ा नक्कलको 
प्रिाशणत प्रलतललपी पाउाँ भनी यो लनिेर्न साथ उपशस्थत भएको 
छु ।  

तपशिल 

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
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  २. लेशखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ,  झठुा ठहरे कानून बिोशिि 
सहुाँला बझुाउाँला ।  

 

 

 

लनिेर्क 

लनि .......................... 
ईलत संित ्...... साल ....... ियहना ....... गते ....... रोि  िभुि ्। 

 

 

                                                         cf1fn], 

                                 यििय कुिार काकी 
                                               k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


