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गन्यापधुरा गाउँपानिकाद्वारा प्रकानित 

खण्डः२) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚असाढ२५ गते २०७५ साि (संखयाः५ 
भाग-१ 

गन्यापधुरा गाउँपानिका गणेिपुर‚ डडेल्धराको सूचिा 
 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट लिलि २०७५।०३।२५ िा लिर्णय भई प्रिालर्ि भएको गन्यापधुरा गाउँपानिका 

न्यानयक सनिनत (काययनिनध सम्बन्धी) ऐि‚ २०७५ सर्णसाधारर्को जािकारीकोिागी यो सचूिा प्रकाशि गररएको छ ।  

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपानिका न्यानयक सनिनत (काययनिनध सम्िन्धी) ऐि , २०७५ 

                                                                                                                          गाउँसभाबाट पाररत निनत २०७५।३।२५ 

   प्रस्ताििाः न्यालयक सलिलििे प्रचलिि काििू बिोलजि उजरुीको कारर्ाही र लकिारा गर्ाण अपिाउिपुि ेकायणलर्लध िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा 

एरं् पारर्लशणिा कायि गरी काििूको शासि िथा न्याय प्रलिको जिलर्श्वास कायि राखी रहिको िालग प्रचिििा रहकेो संघीय काििूिा भए 

र्लेख बाहके थप काििूी व्यर्स्था गिण र्ाञ्छिीय भएकोिे, 

 िेपािको संलर्धािको धारा २२१ को उपधारा (१) बिोलजि गन्यापधरुा गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारनम्भक 

१. सनंिप्त िाि र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाि “ गन्यापधरुा गाउँपालिका न्यालयक सलिलि (कायणलर्लध सम्बन्धी) ऐि, २०७५” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐि िुरून्ि प्रारम्भ हुिछे । 

२. पररभाषाः लर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथण ििागेिा यस ऐििा; 

(क) “उजरुी” भन्िािे सलिलि सिक्ष परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलिि काििू बिोलजि सलिलििे कारर्ाही र लकिारा गि ेउजरुी सम्झि ुपर्णछ। । 

(ख) “खाम्ि”े भन्िािे िोलकएको सम्पलिको िलूयांकि गररर्ा भ्याउि ेहर्िाई सम्झिपुर्णछ । 

(ग) “चिि चिाईलर्ि”े  भन्िािे लिर्णय पश्चाि हक अलधकार प्राप्त भएको व्यलििाई कुिै र्स्ि ुर्ा सम्पलि भोग गिण लर्ि ेकायणिाई सम्झिपुर्णछ । 

(घ) “जिािि” भन्िािे कुिै व्यलि र्ा सम्पलििाई न्यालयक सलिलििे चाहकेो र्खििा उपलस्थि र्ा हालजर गराउि लिएको लजम्िा र्ा  

      उिरर्ालयत्र्िाई सम्झिपुर्णछ । 

(ङ) “िािेिी” भन्िािे न्यालयक सलिलिको क्षेत्रालधकार लभत्रका लर्र्ार्हरुिा सम्र्लन्धि पक्षिाई र्झुाईि ेम्यार्, सचुिा, आर्शे, पजूी र्ा  

      जािकारी पत्र ररिपरू्णक र्झुाउिे कायणिाई सम्झिपुछण ।  

(च) “िायर्ाि” भन्िािे सम्पलिको लर्र्रर् र्ा गन्िी गरेको संख्या जलििे व्यहोरा र्ा सम्पलिको फाँटर्ारी र्ा िगििाई सम्झिपुर्णछ ।  

(छ) “िोलकएको” र्ा “िोलकए बिोलजि” भन्िािे यस ऐि अन्िगणि बिेको लियििा िोलकए बिोलजि सम्झिपुछण । 

(ज) “र्रपीठ” भन्िािे न्यालयक सलिलि सिक्ष पेश हुि आएका कुिै कागजपत्रको सम्बन्धिा ररि िपगु ेर्ा काििूिे र्िाण िहुि ेर्ा ििाग्िे भएिा  

      त्यसको पछालिपरि सोको कारर् र अर्स्था जिाइ अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेलखलर्िे लिर्शेि र्ा व्यहोरािाई सम्झिपुर्णछ । 

(झ)  “िािेसी” भन्िािे कुिै व्यलिको िाि, थर र र्िि सििेको लर्स्ििृ लर्र्रर् खिुाइएको व्यहोरािाई सम्झिपुर्णछ । 

(ञ) “िालिश”  भन्िािे कुि ैलर्र्ार्को लर्षयिा र्फा ८ बिोलजि लर्एको उजरुी, लिरे्र्ि र्ा लफरार् सम्झिपुछण  

(ट) “लिर्णय लकिाब”  भन्िािे सलिलििे उजरुीिा गरेको लिर्णयको अलभिेख राख्िको िालग खिा गरेको उजरुीिा लिर्णय गरेको व्यहोरा र त्यसको  

     आधार िथा कारर्को संलक्षप्त उलिेख भएको लकिाब सम्झिपुछण । 
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(ठ)  “पन्चकृलि िोि” भन्िािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पलिको स्थिगि िथा स्थािीय अर्िोकि िलूयांकि गरी लर्क्री लर्िरर् हुिसक्ि ेउलचि  

      ठहराएर लिलश्चि गरेको िलुयिाई सम्झिपुर्णछ ।    

(ड) “पेशी” भन्िािे न्यालयक सलिलि सिक्ष लिर्णयाथण पेश हुिे लर्र्ार्हरुिा पक्षहरुिाई उपलस्थि गराइ सिुरु्ाइ गि ेकाििाई सम्झिपुर्णछ । 

(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्िािे बार्ीिे जसका उपर उजरुी र्िाण गर्णछ सो व्यलि र्ा संस्था सम्झिपुछण । 

(ण) “र्कपत्र” भन्िािे लर्र्ार् सम्बन्धिा जािकार भई साक्षीको रुपिा व्यि गरेका कुरा िेलखिे र्ा िेलखएको     कागजिाई सम्झिपुछण । 

(त) “बन्र् ईजिास” भन्िािे न्यालयक सलिलि अन्िगणि लिरुपर् हुिे लर्र्ार्हरु िध्ये गोप्य प्रकुलिको लर्र्ार् भएको र सम्र्द्ध पक्षहरुलर्च  

      गोपलियिा कायि गिण आर्श्यक र्लेखएिा सम्र्द्ध पक्षहरु िात्र सहभागी हुिगेरी प्रर्न्ध गरीएको सिुरु्ाई कक्षिाई सम्झिपुछण ।  

(थ) “बार्ी” भन्िािे कसै उपर सलिलि सिक्ष उजरुी र्िाण गि ेव्यलि र्ा संस्था सम्झिपुछण । 

(द) “िलूिर्ी” भन्िािे न्यालयक सलिलि अन्िगणि लर्चाराधीि िदु्धा अन्य अि्िा अर्ािििा सििे लर्चारालधि भईरहकेो अर्स्थािा न्यालयक  

      सलिलििे लिर्णय गर्ाण अन्य लर्चारालधि िदु्धािा प्रभालर्ि हुिे र्लेखएिा प्रभार् पाि ेिदु्धाको फैसिा िभएसम्ि प्रभालर्ि हुि ेिदु्दा स्थलगि गिे  

      कायणिाई सम्झिपुछण ।  

(ध) “िगापाि” भन्िािे घरजग्गा र त्यससँग अन्िरलिलहि टहरा,बोट लर्रुर्ा,खलुिा जलिि र त्यसिा रहकेा सबैखािे संरचिा र्ा चचेको 

जग्गा,छेउछाउ,सेरोफेरो र  सम्परू्ण अर्यर्िाई सम्झिपुर्णछ ।  

(ि) “सर्रस्याहा” भन्िािे धरौटीिा रहकेो रकिको िगि किा गरी आम्र्ािीिा र्ाध्िे कायणिाई सम्झिपुछण ।   

(प) “सभा” भन्िािे गाउँसभा सम्झिपुछण । 

(फ) “सलिलि” भन्िािे न्यालयक सलिलि सम्झिपुछण र सो शव्र्िे स्थािीय ऐिको र्फा ४८ को उपर्फा (६) बिोलजिको सलिलििाइण सििे 

जिाउिेछ । 

(ब) “साि र्सािी” भन्िािे हरेक र्षणको िालग छुिाछुिै हुिे गरी प्रलिर्षणको लिलिि स्थायी रुपिा िय गररएको शिण सम्झिपुछण । 

(भ) “स्थािीय ऐि”भन्िािे “स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४” सम्झिपुछण । 

(ि) "संलर्धाि" भन्िािे िपेािको संलर्धाि सम्झिपुछण । 

 

पररच्छेद-२ 

सनिनतको अनधकार  

३. उजुरीिा निणयय सम्बन्धी कािः सलिलििा र्िाण भएका उजरुी र्ा उजरुीको लिर्णय गि ेर्ा र्िाण भएको िालिश र्ा उजरुीको कुिै व्यहोरािे 

िगि किा गि ेअलधकार सलिलििाइण िात्र हुिछे । 

४. निणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य कािः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको र्ा प्रचलिि काििूिे सलिलि र्ा सलिलिको सर्स्यिे िै गि े भन्ि े

व्यर्स्था गरेको र्ा कायणको प्रकृलििे सलिलि र्ा सलिलिको सर्स्यिे िै गिुणपिे स्पष्ट भरैहकेो र्लेख बाहकेको अन्य कायणहरू यस ऐििा िोलकएको 

किणचारी र त्यसरी ििोलकएकोिा सलिलििे लिर्णय गरी िोकेको र्ा अलधकार प्रर्ाि गरेको किणचारीिे गिुणपिेछ । 

  (२) िोलकएको शाखा प्रिखु र्ा िोलकएका अन्य किणचारीिे यस ऐि र प्रचलिि काििू बिोलजि िोलकएको काि गर्ाण सलिलिको 

संयोजक र्ा सलिलििे िोकेको सर्स्यको प्रत्यक्ष लिर्शेि, र्खेर्खे र लियन्त्रर्िा रही गिुणपिछे । 

५. यस ऐि बिोनजि काययनिनध अििम्बि गिुयपिनः  सलिलििे उजरुी र्ा उजरुीको कारर्ाही र लकिारा गर्ाण प्रचलिि र सम्बलन्धि संघीय 

काििूिा स्पष्ट उलिेख भए र्लेख बाहके यस ऐि बिोलजिको कायणलर्लध अर्िम्बि गिुणपिछे । 

६. सनिनतिे हेिनः सलिलििाइण र्हेाय बिोलजिको उजरुीहरूिा कारर्ाही र लकिारा गि ेअलधकार रहिछेः 

(क) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ अन्िगणिको उजरुी, 

(ख) िेिलििाप ऐि, २०६८ अिसुार िेिलििापको िालग गाउँपालिकािा पे्रलषि उजरुी, 

(ग) संलर्धािको अिसुचूी- ८ अन्िगणिको एकि अलधकार अन्िगणि सभािे बिाएको काििू बिोलजि लिरूपर् हुिे गरी लसलजणि उजरुी, िथा 

(घ) प्रचलिि काििूिे गाउँपालिकािे हिेे भलि िोकेका उजरुीहरू । 

७. सनिनतको िेत्रानधकारः सलिलििे र्फा ६ अन्िगणिका िध्ये र्हेाय बिोलजिका उजरुीहरूिा िात्र क्षेत्रालधकार ग्रहर् गिे िथा कारर्ाही लकिारा 

    गिेछः 

(क) व्यलिको हकिा उजरुीका सबै पक्ष गाउँपालिकाको भगैोलिक क्षते्रालधकार लभत्र बसोबास गरी रहकेो, 

(ख) प्रचलिि काििू र संलर्धािको भाग ११ अन्िगणिको कुिै अर्ािि र्ा न्यायाधीकरर् र्ा लिकायको क्षेत्रालधकार लभत्र िरहकेो, 

(ग) गाउँपालिकाको क्षते्रालधकार लभत्र परेका कुिै अर्ािि र्ा लिकायबाट िेिलििाप र्ा लििापत्रको िालग पे्रलषि गरीएको, 

(घ) अचि सम्पलि सिार्ेश रहकेो लर्षयिा सो अचि सम्पलि गाउँपालिकाको भैगोलिक क्षेत्रालधकार लभत्र रलहरहकेो, िथा 
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(ङ) कुिै घटिासँग सम्बलन्धि लर्षयर्स्िु रहकेोिा सो घटिा गाउँपालिकाको भगैोलिक क्षते्र लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजुरी तथा प्रनतिाद दताय 

८. नबिाद दताय गिनः (१) कसै उपर लबर्ार् र्िाण गर्ाण र्ा उजरुी चिाउँर्ा प्रचलिि काििू बिोलजि हकर्यैा पगुकेो व्यलििे सलिलिको िोलकएको 

शाखासिक्ष उजरुी र्िाण गिणसक्िछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि उजरुी लर्रं्ा यस ऐि िथा प्रचलिि काििू बिोलजि खिुाउिपुि ेकुरा सबै खिुाइण िथा पयुाणउिपुिे प्रलक्रया सबै 

परुा गरी अिसुचूी-१ बिोलजिको ढाँचािा लर्िपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा िेलखए र्लेख बाहके उजरुीिा र्हेाय बिोलजिको व्यहोरा सिेि खिुाउिपुिछेः 

(क) बार्ीको िाि, थर, र्िि र लिजको बाब ूर आिा, िथा थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को िाि; 

(ख) प्रलिबार्ीको िाि, थर र थाहा भएसम्ि लिजको बाब ुर आिाको िाि, थर र स्थाि पिा िाग्िेगरी स्पष्ट खिेुको र्िि; 

(ग) गाउँपालिकाको िाि सलहि सलिलिको िाि; 

(घ) उजरुी गिुणपरेको व्यहोरा र सम्परू्ण लर्र्रर्; 

(ङ) गाउँपालिकािे िोके अिसुारकोर्स्िुर बझुाएको रलसर् र्ा लिस्सा; 

(च) सलिलिको क्षेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहकेो व्यहोरा र सम्बलन्धि काििू; 

(छ) बार्ीिे र्ार्ी गरेको लर्षय र सोसँग सम्बन्धीि प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् िाग्िे भएिा हर्म्यार् रहकेो िथा हकर्यैा पगुेको  सम्बन्धी व्यहोरा; 

(झ) कुिै सम्पलिसँग सम्बलन्धि लर्षय भएकोिा सो सम्पलि चि भए रहकेो स्थाि, अर्स्था िथा अचि भए चारलकलिा सलहिको सब ै

लर्र्रर् । 

  (४) प्रचलिि काििूिा कुि ै लर्शेष प्रलक्रया र्ा ढाँचा र्ा अन्य केलह उलिेख भएको रहछे भिे सो सन्र्भणिा आर्श्यक लर्र्रर् सिेि 

खिेुको हुिपुिछे । 

  (५) कुिै लकलसिको क्षलिपलूिण भराउिपुिे अथर्ा बण्िा िगाउिपुिे अर्स्थाको उजरुीको हकिा त्यस्िो क्षलिपलूिण र्ा बण्िा र्ा चििको 

िालग सम्बलन्धि अचि सम्पलिको लर्र्रर् खिेुको हुिपुिेछ । 

९. नबिाद दताय गरी निस्सा नदिेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोलजि प्राप्त उजरुी र्िाण गरी बार्ीिाइण िारेख िोलक अिसुचूी-२ बिोलजिको 

ढाँचािा लबर्ार् र्िाणको लिस्सा लर्िपुिेछ । 

 (२) उपर्फा (१) बिोलजि िारेख लर्ि ुपिे अर्स्थािा िारेख िोक्र्ा अिसुचूी-३ बिोलजिको ढाँचािा िारेख भपाणइण खिा गरी सम्बलन्धि पक्षको 

र्स्िखि गराइण लिलसि साििे राख्िपुछण । 

(३) उपर्फा (२) बिोलजि िारेख भपाणइणिा िोलकएको िारेख िथा उि लिलििा हुि े कायण सििे उलिेख गरी सम्बलन्धि पक्षिाइण अिसुचूी-४ 

बिोलजिको ढाँचािा िारेख पचाण लर्िपुिेछ । 

१०. उजुरी दरपीठ गिनः (१)उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोलजि पशे भएको उजरुीिा प्रलक्रया िपगुेको र्लेखए परुा गिुणपि ेर्हेायको प्रलक्रया 

परुा गरी अथर्ा खिुाउिपुिे र्हेायको व्यहोरा खिुाइ लयाउि ुभन्िे व्यहोरा िेलख पाच लर्िको सिय िोलक िथा लबर्ार् र्िाण गिण िलिलि ेभए सो 

को कारर् सलहिको व्यहोरा जिाइण र्रपीठ गरेिा बार्ीिाइण उजरुी लफिाण लर्िपुिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि प्रलक्रया िपगुेको भलि र्रपीठ गरी लफिाण गरेको उजरुीिा र्रपीठिा उलिेख भए बिोलजिको प्रलक्रया परुा गरी 

पाच लर्िलभत्र लयाएिा र्िाण गरर लर्िपुछण । 

  (३) उपर्फा (१) बिोलजिको र्रपीठ आर्शे उपर लचि िबझु्िे पक्षिे सो आर्शे भएको लिलििे लिि लर्ि लभत्र उि आर्शेको 

लर्रूध्र्िा सलिलि सिक्ष लिर्ेर्ि लर्िसक्िेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोलजि लर्एको लिर्ेर्ि व्यहोरा ििालसब र्लेखए सलिलििे उपर्फा (१) बिोलजिको र्रपीठ बर्र गरी लबर्ार् र्िाण गिण 

आर्शे लर्िसक्िछे । 

  (५) उपर्फा (४) बिोलजि आर्शे भएिा उजरुी प्रशासकिे त्यस्िो लबर्ार् र्िाण गरी अरू प्रलक्रया परुा गिुण पिेछ । 

११. दताय गिय िहुिेः उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बिोलजि पेश भएको उजरुीिा र्हेाय बिोलजिको व्यहोरा लठक भए िभएको जाँच गरी र्िाण 

गिण िलिलिे र्लेखएिा र्फा १० बिोलजिको प्रलक्रया परुा गरी र्रपीठ गिुणपिछेः 

(क) प्रचलिि काििूिा हर्म्यार् िोलकएकोिा हर्म्यार् र्ा म्यार् लभत्र उजरुी परे िपरेको; 

(ख) प्रचलिि काििू बिोलजि सलिलिको क्षते्रालधकार लभत्रको उजरुी रह ेिरहकेो; 

(ग) काििु बिोलजि िाग्िे र्स्िुर र्ालखि भए िभएको; 
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(घ) कुिै सम्पलि र्ा अलधकारसँग सम्बलन्धि लर्षयिा लर्र्ार् लिरूपर् गिुणपि ेलर्षय उजरुीिा सिारे्श रहकेोिा त्यस्िो सम्पलि र्ा अलधकार 

लर्षयिा उजरुी गिण बार्ीको हक स्थालपि भएको प्रिार् आर्श्यक पिेिा सो प्रिार् रह ेिरहकेो; 

(ङ) उि लर्षयिा उजरुी गिे हकर्यैा बार्ीिाइण रह ेिरहकेो; 

(च) लिखििा परुा गिुण पि ेअन्य ररि पगुे िपगुेको  

१२. दोहोरो दताय गिय िहुिेः (१) यस ऐििा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि प्रचलिि काििू बिोलजि सलिलि र्ा अन्य कुि ैअर्ािि र्ा 

लिकायिा कुिै पक्षिे उजरुी गरी सलिलि र्ा उि अर्ािि र्ा लिकायबाटउजरुीिा उलिेख भएको लर्षयिा प्रिार् बलुझ र्ा िबलुझ लर्र्ार् 

लिरोपर् भैसकेको लर्षय रहकेो छ भिे सो उजरुीिा रहकेा पक्ष लर्पक्षको बीचिा सोलह लर्षयिा सलिलििे उजरुी र्िाण गिण र कारर्ाही गिण हुरँ्िै । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि र्िाण गिण िलिलिे उजरुी भिुर्श र्िाण भएकोिा सो व्यहोरा जािकारी भएपलछ उजरुी जिुसकैु अर्स्थािा 

रहकेो भए पलि सलिलििे उजरुी खारेज गिुणपिेछ ।  

१३. उजुरी साथ निखत प्रिाणको सक्कि पेि गिुयपिनः उजरुी साथ पशे गिुण पि ेप्रत्येक लिखि प्रिार्को सक्कि र कलम्ििा एक प्रलि 

िक्कि उजरुीसाथै पशे गिुणपिछे र उजरुी प्रशासकिे त्यस्िो लिखििा कुिै कैलफयि जिाउिपुिे भए सो जिाइ सो प्रिार् सम्बलन्धि लिलसििा 

राख्िछे । 

१४. उजुरी तथा प्रनतिाद दताय दस्तुरः (१) प्रचलिि काििूिा लबर्ार् र्िाण र्स्िरु िोलकएकोिा सोलह बिोलजि िथा र्स्िुर ििोलकएकोिा 

एक सय रूपैयाँ बझुाउिपुिेछ । 

  (२) प्रचलिि काििूिा प्रलिर्ार् र्िाण र्स्िरु ििाग्िे भिेकोिा बाहके एक सय रूपैयाँ प्रलिर्ार् र्िाण र्स्िुर िाग्िेछ । 

१५. प्रनतिाद पेि गिुयपिनः (१) प्रलिबार्ीिे र्फा २० बिोलजि म्यार् र्ा सचूिा प्राप्त भएपलछ म्यार् र्ा सचूिािा िोलकएको सियार्लध लभत्र 

उजरुी प्रशासक सिक्ष आफै र्ा र्ारेस िाफण ि लिलखि प्रलिर्ार् र्िाण गिुणपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि प्रलिर्ार् पेश गर्ाण प्रलिबार्ीिे भएको प्रिार् िथा कागजािका प्रलिलिलप साथै संिग्ि गरी पेश गिुणपिछे । 

  (३) प्रलिर्ार्ीिे लिलखि ब्यहोरा लर्रँ्ा अिसुचूी-५ बिोलजिको ढाँचािा लर्िपुिछे । 

१६. प्रनतिाद  जाँच गिनः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा १५ बिोलजि पशे भएको प्रलिर्ार् जाँच गरी काििू बिोलजिको ररि पगुेको िथा 

म्यार् लभत्र पेश भएको र्लेखए र्िाण गरी सलिलि सिक्ष पशे हुिे गरी लिलसि सािेि गिुणपिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि प्रलिर्ार् र्िाण हुिे भएिा उजरुी प्रशासकिे प्रलिबार्ीिाइण बार्ी लििािको िारेख िोक्िपुिेछ  

१७. निखतिा पुरा गिुयपिन सािान्य ररतः (१) प्रचलिि काििू िथा यस ऐििा अन्यत्र िेलखए र्लेख बाहके सलिलि सिक्ष र्िाण गिण 

लयाएका उजरुी िथा प्रलिर्ार्िा र्हेाय बिोलजिको ररि सिेि परुा गिुणपिेछः 

(क) एफोर साइज को िेपािी कागजिा बायाँ िफण  पाँच सेलन्टलिटर, पलहिो पषृ्ठिा शीरिफण  र्श सेलन्टलिटर र त्यसपलछको पषृ्ठिा पाँच 

सेलन्टलिटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठिा बलिस हरफिा िबढाइण कागजको एकािफण  िात्र िेलखएको; 

(ख) लिखि र्िाण गिण लयाउिे प्रत्येक व्यलििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारिा छोटकरी र्स्िखि गरी अलन्िि पषृ्ठको अन्त्यिा 

िेखात्िक िथा लयाप्चे सलहछाप गरेको; 

(ग) कुिै काििू व्यर्सायीिे लिखि ियार गरेको भए लिजिे पलहिो पषृ्ठको बायाँ िफण  लिजको काििू व्यर्सायी र्िाण प्रिार्पत्र िंबर, िाि र 

काििू व्यर्सायीको लकलसि खिुाइण र्स्िखि गरेको; िथा 

(घ) लिखिको अलन्िि प्रकरर्िा यस लिखििा िेलखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे काििू बिोलजि सहुिँा बझुाउँिा भन्िे उलिेख 

गरी सो िलुि लिखि र्िाण गिण लयाएको र्षण, िलहिा र गिे िथा र्ार खिुाइण लिखि र्िाण गिण लयाउिे व्यलििे र्स्िखि गरेको, । 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको लिखि लिििाइ यो उपर्फािे बाधा पारेको िालििे छैि ।  

 

  (२) लिखििा लर्षयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइण संयलिि र ियाणलर्ि भाषािा िेलखएको हुिपुिेछ ।  

  (३) लिखििा पेटबोलििा परेको स्थािको पलहचाि हुिे स्पष्ट लर्र्रर् र व्यलिको िाि, थर , ठेगािा िथा अन्य लर्र्रर् स्पष्ट खिेुको 

हुिपुिेछ । 

  (४) लिखि र्िाण गिण लयाउिे र्ा सलिलििा कुि ैकागज गिण आउििेे लिजको िाि, थर र र्िि खिेुको िागररकिा र्ा अन्य कुि ैप्रिार् 

पेश गिुणपछण । 

१८. िक्कि पेि गिुयपिनः उजरुी र्ा प्रलिर्ार् र्िाण गिण लयाउिेिे लर्पक्षीको िालग उजरुी िथा प्रलिर्ार्को िक्कि िथा संिग्ि लिखि 

प्रिार्हरूको िक्कि साथै पेश गिुणपछण । 

१९. उजुरी िा प्रनतिाद सिंोधिः (१) लिखि र्िाण गिण लयाउि ेपक्षिे सलिलििा र्िाण भइसकेको लिखििा िेखाइ र्ा टाइप र्ा िदु्रर्को 

सािान्य त्रटुी सच्याउि लिरे्र्ि लर्ि सक्िेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको लिरे्र्ििा िाग बिोलजि सच्याउँर्ा र्ार्ी िथा प्रलिर्ार्िा गरीएको िाग र्ा र्ार्ीिा ििुभिु पक्षिा फरक 

िपि ेर लिकै सािान्य प्रकारको संशोधि िाग गरेको र्खेेिा उजरुी प्रशासकिे सो बिोलजि सच्याउि लर्ि सक्िेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि संशोधि भएिा  सो को जािकारी उजरुीको अको पक्षिाइण लर्िपुिेछ । 

पररच्छेद-४ 

म्याद तािेिी तथा तारेख  

२०. म्याद सचूिा तािेि गिनः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोलजि लबर्ार् र्िाण भएपलछ बलढिा र्इुण लर्ि लभत्र प्रलिबार्ीका िाििा 

प्रचलिि काििूिा म्यार् िोलकएको भए सोलह बिोलजि र ििोलकएको भए पन्र लर्िको म्यार् लर्इण सम्बलन्धि र्िा कायाणिय िाफण ि उि म्यार् 

र्ा सचूिा िािेि गिण सक्िछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि म्यार् र्ा सचूिा िािेि गर्ाण र्फा ९ बिोलजिको उजरुी िथा उि उजरुी साथ पेश भएको प्रिार् कागजको 

प्रलिलिपी सििे संिग्ि गरी पठाउिपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि एक भन्र्ा बलढ प्रलिबार्ीिाइण म्यार् लर्िपुर्ाण प्रिार्कागजको िक्कि कुि ै

एकजिा ििु प्रलिबार्ीिाइण पठाइण बाँलकको म्यार्िा प्रिार्कागजको िक्कि फिािाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ि े व्यहोरा िेलख 

पठाउिपुिछे । 

  (४) उपर्फा (१) बिोलजि प्राप्त भएको म्यार् र्िा कायाणियिे बलढिा लिि लर्ि लभत्र िाििे गरी िािेिीको व्यहोरा खिुाइण सलिलििा 

पठाउि ुपिछे । 

  (५) उपर्फा (१) बिोलजि म्यार् िाििे हुि िसकेिा र्हेाय बिोलजिको लर्द्यिुीय िाध्यि र्ा पलत्रकािा सचूिा प्रकाशि गरेर म्यार् 

िाििे गिुणपिछेः 

(क) म्यार् िाििे गररिपुिे व्यलिको कुिै फ्याक्स र्ा इणििे र्ा अन्य कुिै अलभिेख हुि सक्िे लर्द्यिुीय िाध्यिको ठेगािा भए सो 

िाध्यिबाट; 

(ख) प्रलिबार्ीिे म्यार् िाििेी भएको जािकारी पाउि सक्िे ििालसब आधार छ भन्िे र्लेखएिा सलिलिको लिर्णयबाट कुिै स्थािीय र्लैिक 

पलत्रकािा सचूिा प्रकाशि गरेर र्ा स्थािीय एफ.एि. रेलियो र्ा स्थािीय टेलिलभजिबाट सचूिा प्रसारर् गरेर; र्ा 

(ग) अन्य कुि ैसरकारी लिकायबाट म्यार् िाििे गराउँर्ा म्यार् िािेि हुि सक्ि ेििालसब कारर् र्लेखएिा सलिलिको आर्शेबाट त्यस्िो 

सरकारी लिकाय िाफण ि । 

  (६) यस ऐि बिोलजि म्यार् जारी गिुणपर्ाण अिसुचूी-६ बिोलजिको ढाँचािा जारी गिुणपिेछ । 

२१. रोहिरिा राखिुपिनः यस ऐि बिोलजि र्िा कायाणिय िाफण ि िाििे गररएको म्यार्िा सम्बलन्धि र्िाको अध्यक्ष र्ा सर्स्य िथा 

कलम्ििा र्इुणजिा स्थािीय भिार्लि रोहर्रिा राख्िपुिेछ । 

२२. रीत बेरीत जाँच गिनः (१) उजरुी प्रशासकिे म्यार् िाििेीको प्रलिरे्र्ि प्राप्त भएपलछ रीिपरू्णकको िाििे भएको छ र्ा छैि जाँच गरी 

आर्श्यक भए सम्बलन्धि र्िा सलचर्को प्रलिरे्र्ि सिेि लिइण रीिपरू्णकको र्लेखए लिलसि साििे रालख िथा बेरीिको र्लेखए बर्र गरी पिुः 

म्यार् िाििे गिण िगाइण िाििेी प्रलि लिलसि सािेि राख्िपुिेछ । 

  (२)उपर्फा (१) बिोलजि जाँच गर्ाण सम्बलन्धि किणचारीिे बर्लियि रालख कायणगरेको र्लेखए उजरुी प्रशासकिे सो व्यहोरा खिुाइण 

सलिलि सिक्ष प्रलिरे्र्ि पेश गिुणपिछे । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजिको प्रलिरे्र्िको व्यहोरा उपयिु र्लेखए सलिलििे सम्बलन्धि किणचारी उपर  कारर्ाहीको िालग कायणपालिका 

सिक्ष िेलख पठाउिसक्िछे । 

२३. तारेखिा राखिूपिनः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बिोलजि लबर्ार् र्िाण गरेपलछ उजरुीकिाणिाइण र र्फा १६ बिोलजि प्रलिर्ार् र्िाण 

गरेपलछ प्रलिबार्ीिाइण िारेख िोलक िारेखिा राख्िपुछण । 

  (२)उजरुीका पक्षहरूिाइण िारेख िोक्र्ा िारेख िोलकएको लर्ि गररि ेकािको व्यहोरा िारेख भपाणइण िथा िारेख पचाणिा खिुाइण उजरुीका 

सबै पक्षिाइण एकै लििािको लिलि िथा सिय उलिेख गरी एकै लििािको िारेख िोक्िपुछण । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि िारेख िोलकएको सियिा कुि ैपक्ष हालजर िभए पलि िोलकएको कायण सम्पन्ि गरी अको िारेख िोक्िपुि े

भएिा हालजर भएको पक्षिाइण िारेख िोलक सियिा हालजर िभइण पलछ हालजर हुिे पक्षिाइण अलघ हालजर भइण िारेख िािे पक्षसँग एकै लििाि 

हुिेगरी िारेख िोक्िपुछण । 

  (४) यस र्फा बिोलजि िोलकएको िारेखिा उपलस्थि भएका पक्षहरूिाइण साथै रालख सलिलििे उजरुीको कारर्ालह गिुणपछण  

  (५) उपर्फा (४) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि िोलकएको िारेखिा कुिै पक्ष उपलस्थि िभए पलि सलिलििे लबर्ार्को लर्षयिा 

कारर्ाही गिण बाधा पिेछैि । 
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२४. सनिनतको निणयय बिोनजि हुिेः सलिलििे म्यार् िाििेी सम्बन्धिा प्रचलिि काििू िथा यस ऐििा िेलखए र्लेख बाहकेको लर्षयिा 

आर्श्यक प्रलक्रया लिधाणरर् गिण सक्िेछ । 

पररच्छेद-५ 

सिुिार्य तथा प्रिाण बुझ्िे सम्बन्धिा 

२५. प्रारनम्भक सिुिार्यः (१) ििेलििापबाट लबर्ार् लिरुपर् हुि िसकी सलिलििा आएका लबर्ार् प्रलिर्ार् र्िाण र्ा बयाि र्ा सो सरहको 

कुिै कायण भएपलछ सिुर्ाइणको िालग पेश भएको लबर्ार्िा उपिब्ध प्रिार्का आधारिा ित्काि लिर्णय गिण सलकि ेभएिा सलिलििे लबर्ार् पशे 

भएको पलहिो सिुर्ाइणिा ि ैलिर्णय गिण सक्िछे । 

  (२) सलिलि सिक्ष पेश भएको लबर्ार्िा उपर्फा (१) बिोलजि ित्काि लिर्णय गिण सलकि े िर्लेखएिा सलिलििे र्हेाय बिोलजिको 

आर्शे गिण सक्िछेः- 

(क) लबर्ार्िा िखु िलििेको कुरािा यकीि गिण प्रिार् बझु्िे र्ा अन्य कुि ैकायण गि;े 

(ख) लबर्ार्िा बझु्िपुि ेप्रिार् यलकि गरी पक्षबाट पेश गिण िगाउि ेर्ा सम्बलन्धि लिकायबाट िाग गि ेआर्शे गि;े 

(ग) िेिलििापका सम्बन्धिा लबर्ार्का पक्षहरूसँग छिफि गिे; िथा 

(घ) लबर्ार्का पक्ष उपलस्थि भएिा सिुरु्ाइको िालग िारेख िथा पलेशको सिय िालिका लिधाणरर् गिे । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि सलिलििे स्थािीय ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोलजिको 

उजरुीिा िेिलििापको िालग पठाउिे आर्शे गिुणपिेछ । 

२६. प्रिाण दानखि गिनः बार्ी र्ा प्रलिबार्ीिे कुि ैियाँ प्रिार् पेश गिण अििुलि िाग गरी लिरे्र्ि पेश गरेिा उजरुी प्रशासकिे सोलह लर्ि 

लिि सक्िेछ । 

२७. निखत जाँच गिनः (१) सलिलििे उजरुीिा पेश भएको कुि ैलिखिको सत्यिा परीक्षर् गिण रेखा र्ा हस्िाक्षर लर्शेषज्ञिाइण जाँच गराउि 

जरूरी र्खेिेा सो लिखििाइण असत्य भन्िे पक्षबाट परीक्षर् र्स्िरु र्ालखि गिण िगाइण रेखा र्ा हस्िाक्षर लर्शेषज्ञबाट लिखि जाँच गराउि 

सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि जाँच गर्ाण ििालसब िालफकको सिय िोलक आर्शे गिुणपिछे र सिय लभत्र जाँच सम्पन्ि हुिको िालग 

यथासम्भर् व्यर्स्था गिुणपिेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बिोलजि जाँच गर्ाण लिखि असत्य ठहरीएिा लिखि सत्य रहकेो भन्िे पक्षबाट िागेको र्स्िुर असिु गरी उपर्फा 

(१) बिोलजि र्स्िुर र्ालखि गिे पक्षिाइण भराइणलर्िपुछण । 

२८. सािी बुझ्िेः (१) सलिलिबाट साक्षी बझु्ि ेआर्शे गर्ाण साक्षी बझु्िे लर्ि िोलक आर्शे गिुणपिछे । साछी राख्र्ा बढीिा ५ जिा राख्ि ु

पिेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि आर्शे भएपलछ उजरुी प्रशासकिे उजरुीको पक्षिाइण आर्शेिा उलिेख भएको लिलििा साक्षी बझु्िे िारेख 

िोक्िपुिछे । 

  (३) साक्षी बझु्ि ेिारेख िोलकएको लर्ििा आफ्िो साक्षी सलिलि सिक्ष उपलस्थि गराउि ुसम्बलन्धि पक्षको र्ालयत्र् हुिेछ  

२९. सनिनतको तफय बाट बकपत्र गराउिेः (१) यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि िाबािक र्ा अशि र्ा र्धृ्र्र्धृ्र्ा 

पक्ष रहकेो उजरुीिा सालक्ष बकपत्रको िालग िोलकएको िारेखको लर्ि उपलस्थि िभएको र्ा उपलस्थि िगराइएको साक्षीिाइण सलिलििे म्यार् 

िोलक सलिलिको िफण बाट लझकाइण बकपत्र गराउि सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि साक्षी लझकाउँर्ा बकपत्र हुिे िारेख िोलक म्यार् जारी गिुणपिेछ र उजरुीका पक्षहरूिाइण सििे सोलह 

लििािको िारेख िोक्िपुिेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउिेः (१) उजरुी प्रशासकिे साक्षी बकपत्रको िालग िोलकएको लर्ि पक्षहरूसँग लिजहरूिे उपलस्थि गराउि 

लयाएका सालक्षको िािार्िी लिइण सलिलि सिक्ष पेश गिुणपिेछ । 

  (२) साक्षी बकपत्रको िालग िोलकएको िारेखको लर्ि उजरुीका सबै पक्षिे साक्षी उपलस्थि गराउि लयाएको भए कायाणिय खलुिासाथ 

िथा कुिै पक्षिे साक्षी उपलस्थि गराउि िलयाएको भए लर्िको बाह्र बजेपलछ सलिलििे उपिब्ध भए सम्िका साक्षीको बकपत्र गराउिपुिेछ । 

३१. बन्देज गिय सक्िेः (१) साक्षीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको लर्षयर्स्िु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा साक्षी र्ा उजरुीको पक्षिाइण 

अपिालिि गिे र्ा लझझ्याउि ेर्ा अिलुचि प्रकारको प्रश्न सोलधएिा सलिलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्िबाट पक्षिाइण बन्र्जे गिण सक्िछे । 
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  (२) िाबािक र्ा र्धृ्र् र्ा असि र्ालबरािीिे साक्षी बक्िपुिे भइण त्यस्िो उजरुीिा कुिै पक्षको उपलस्थलि र्ा अन्य कुिै ििालसब 

कारर्िे साक्षीिाइण बकपत्र गिण अिलुचि र्बार् परेको र्ा पि ेप्रबि सम्भार्िा रहकेो छ भन्िे सलिलििाइण िागिेा सलिलििे त्यस्िो पक्षको 

प्रत्यक्ष उपलस्थलििाइण बन्र्जे गरी लिजिे साक्षीिे िर्खे्ि ेगरी िात्र उपलस्थि हुि आर्शे गिण सक्िछे । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि आर्शे गरेिा साक्षीिे िर्खे्ि ेगरी पक्ष उपलस्थि हुिे व्यर्स्था लििाउि ेर्ालयत्र् सलिलिको हुिछे । 

  (४) उपर्फा (१) र्ा (२) बिोलजि गर्ाण सलिलििे उजरुीसँग सम्बलन्धि आर्श्यक प्रश्न ियार गरी सलिलिको िफण बाट बकपत्र गराउि  

सक्िेछ । 

३२. पेिी सचूी प्रकािि गिुयपिनः(१) उजरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शकु्रर्ार अगािी हप्ताको िालग पेशी िोलकएको लबर्ार्हरूको 

साप्तालहक पेशी सचूी िथा िोलकएको लर्ि उि लर्िको िालग पेशी िोलकएका लबर्ार्हरूको पशेी सचूी प्रकाशि गिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको सचूी संयोजकिे र लिजको अिपुलस्थलििा लिजिे लजम्िेर्ारी िोकेको सलिलिको सर्स्यिे प्रिालर्ि 

गिुणपिेछ । 

३३. दैनिक पेिी सचूीः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोलजिको साप्तालहक पेशी सचूीिा चढेका लबर्ार्हरूको  िोलकएको लर्िको पेशी 

सचूी ियार गरी एक प्रलि सचूिा पाटीिा टाँस्ि िगाउिपुिेछ िथा एक प्रलि सलिलिका सर्स्यहरूिाइण उपिब्ध गराउिपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको सचूीिा लबर्ार्हरू उलिेख गर्ाण लबर्ार् र्िाणको आधारिा र्हेायको क्रििा ियार गरी प्रकाशि 

गराउिपुिेछः- 

  (क) िाबािक पक्ष भएको लबर्ार्; 

  (ख) शारररीक असििा र्ा अपाङ्गिा भएको व्यलि पक्ष भएको लबर्ार्; 

  (ग) सिरी र्षण उिेर परुा भएको र्धृ्र् र्ा र्धृ्र्ा पक्ष भएको लबर्ार्; िथा 

  (घ) लबर्ार् र्िाणको क्रिािसुार पलहिे र्िाण भएको लबर्ार् । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि पेशी सचूी ियार गर्ाण िलुिर्ीबाट जागकेा िथा सर्ोच्च अर्ािि, उच्च अर्ािि िथा लजलिा अर्ाििबाट 

पिुः इन्साफको िालग प्राप्त भइण र्िाण भएको लबर्ार्को हकिा शरुूिा सलिलििा र्िाण भएको लिलििाइण िै र्िाण लिलि िालि क्रि लिधाणरर् गिुणपिछे । 

  (४) उपर्फा (१) र्ा (२) िा रहकेो क्रिािसुार िै सलिलििे लबर्ार्को सिुर्ाइण र कारर्ाही िथा लकिारा गिुणपिछे । 

३४. उजुरी प्रिासकको नजम्िेिारी हुिेः पेशी सचूीिा चढेका लबर्ार्हरू कायाणिय खिेुको एक घण्टा लभत्र सलिलि सिक्ष सिुर्ाइणको 

िालग पेश गि ेिथा उि लर्िको िोलकएको कायण सलकए पलछ सलिलिबाट लफिाण बलुझलिइण सरुलक्षि राख्िे लजम्िेर्ारी उजरुी प्रशासकको हुिछे । 

३५. प्रिाण सिुाउि सक्िेः सलिलििे र्फा २५ बिोलजि िोलकएको िारेखको लर्ि उपलस्थि सब ैपक्षिाइण अको पक्षिे पेश गरेको प्रिार् 

एर्ि ्कागजाि र्खेाइण पलढबाँची सिुाइण सो बारेिा अको पक्षको कुि ैकथि रहकेो भए लिलखि बयाि गराइण लिलसि साििे गराउि सक्िछे । 

३६. नबिादको सिुिार्य गिनः (१) सलिलििे र्रैु् पक्षको कुरा सिुी लिजहरूको लबर्ार्को सिुर्ाइण िथा लिर्णय गिुणपिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको सिुर्ाइण िथा लिर्णय गर्ाण पक्षहरूको रोहर्रिा गिुणपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोलजि लबर्ार्को सिुर्ाइण गर्ाण इजिास कायि गरी सिुर्ाइण गिण ििालसर् र्लेखएिा सोही अिसुार गिण सक्िेछ । 

िर र्बैु पक्षको भिाइ िथा लजलकर सनु्ििाइ उपर्फा ३ अिसुारको इजिास कायि गिण बाधा हुिे छैि । 

३७. बन्द र्जिासको गठि गियसक्िे (१) सलिलििे िलहिा िथा बािबालिका सिार्ेश रहकेो िथा आर्श्यक र्खेेको अन्य लबर्ार्को 

सिुर्ाइणको िालग बन्र् इजिास कायि गरी सिुर्ाइण गिण सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको बन्र् इजिासिा लबर्ार्का पक्ष िथा अन्य सरोकारर्ािा बाहके अन्य व्यलििाइण इजिासिा प्रर्ेश गिण 

िपाउिे गरी बन्र् इजिासको गठि गिुणपिेछ । 

  (३) बन्र् इजिासबाट हरेरि ेलबर्ार्को काि कारर्ाही, लपिीिको िाि थर ठेगािा िगायिका लर्षय गोप्य राख्िपुिछे । 

३८. बन्द र्जिास सम्बन्धी अन्य व्यिस्थाः (१) बन्र् इजिासबाट हरेरएका लबर्ार्हरूको कागजािको प्रलिलिलप बार्ी, प्रलिर्ालर् र 

लिजको लहििा असर परेको कुिै सरोकारर्ािा बाहके अरू कसैिाइण उपिब्ध गराउिहुुरँ्िै । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको लबर्ार्को िथ्य खिुाइण कुि ैसिाचार कुिै पत्रपलत्रकािा संपे्रषर् हुि लर्ि ुहुरँ्िै । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि सलिलििे पक्षको गोपलियिा िथा लहििा प्रलिकुि प्रभार् िपिे गरी सिाचार 

संपे्रषर् गिण भिे कुिै बाधा पिछैेि । 

३९. थप प्रिाण बुझ्िेः लबर्ार्को सिुर्ाइणको क्रििा लबर्ार्को कुि ैपक्षको अिरुोधिा र्ा लबर्ार् सिुर्ाइणको क्रििा सलिलि आफैिे थप 

प्रिार् बझु्िपुिे र्खेिेा उजरुीका पक्षहरूिाइण थप प्रिार् पेश गिण पेश गिे िारेख िोलक आर्शे गिण सक्िछे । 

४०. स्िाथय बानझएको नबिाद हेिय िहुिेः सलिलिको सर्स्यिे र्हेायका लबर्ार्को कारर्ाही र लकिारािा संिग्ि हुिहुुरँ्िैः- 

(क) आफ्िो र्ा िलजकको िािेर्ारको हक लहि र्ा सरोकार रहकेो लबर्ार्; 



खण्डः२) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚असाढ२५ गते २०७५ साि (संखयाः५ 

 
8 

 

 स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोजिको िालग "िलजकको िािेर्ार" भन्िािे अपिुािी पर्ाण काििू बिोलजि अपिुािी प्राप्त गिण सक्िे प्राथलिकिा 

क्रििा रहकेो व्यलि, िािा, िाइज,ु सािीआिा, ठूिीआिा, सािोबाब,ु ठूिोबाब,ू पलि र्ा पत्िी िफण का सास,ू ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, 

जेठाि, सािी, लर्र्ी, बलहिी, लभिाज,ु बलहिी ज्र्ाइण ँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्र्ाइण ँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो िािाका व्यलिको 

एकासगोििा रहकेो पररर्ारको सर्स्य सम्झिपुछण । 

(ख) लिजिे अन्य कुि ैहलैसयििा गरेको कुिै कायण र्ा लिज संिग्ि रहकेो कुिै लर्षय सिारे्श रहकेो कुिै लबर्ार्; 

(ग) कुिै लर्षयिा लिजिे लबर्ार् चलि ेर्ा िचलि ेलर्षयको छिफििा सहभालग भइण कुिरैाय लर्एको भए सो लर्षय सिारे्श रहकेो लबर्ार्; 

र्ा 

(घ) अन्य कुिै कारर्िे आधारभिू रूपिा लिज र लिजको एकाघरसंगोिका पररर्ारका सर्स्यको कुिै स्र्ाथण बालझएको लबर्ार्  

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको कुिै अर्स्था र्लेखएिा जिु सर्स्यको त्यस्िो अर्स्था पछण उि सर्स्यिे लबर्ार् हिेण िहुि ेकारर् खिुाइण 

आर्शे गिुणपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रलिकुि हुिे गरी कुिै सर्स्यिे कुिै लबर्ार्को कारर्ालह र लकिारािा सहभालग हुि िागेिा लबर्ार्को कुिै पक्षिे 

आर्श्यक प्रिार् सलहि लबर्ार्को कारर्ालह लकिारा िगिण लिर्ेर्ि लर्ि सक्िछे  र सो सम्बन्धिा  काि कारबाही स्थािीय ऐिको र्फा ४८(५) 

अिसुार हुिेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अिसुार लबर्ार् लिरुपर् हुि िसक्िे अर्स्थािा स्थािीय ऐिको र्फा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अिसुारको सभािे 

िोकेको सलिलििे काि कारर्ालह र लकिारािा गिेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोलजि गर्ाण सभािे लबर्ार्का पक्षहरूिाइण सोलह उपर्फा बिोलजि गलठि सलिलिबाट लबर्ार्को कारर्ालह लकिारा 

हुिे कुराको जािकारी गराइण उि सलिलि सिक्ष उपलस्थि हुि पठाउिपुिछे । 

पररच्छेद-६ 

निणयय र अन्य आदेि 

४१. निणयय गिुयपिनः (१) सलिलििे सिुर्ाइणको िालग पेश भएको लबर्ार् हरे्ाण कुिै प्रिार् बझु्िपुि ेबाँलक िरलह लबर्ार् लकिारा गिे अर्स्था 

रहकेो र्लेखएिा सोलह पेशीिा लबर्ार्िा लिर्णय गिुणपिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि लिर्णय गरेपलछ लिर्णयको व्यहोरा लिर्णय लकिाबिा िेलख सलिलििा उपलस्थि सर्स्यहरू सबैिे र्स्िखि 

गिुणपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोलजि गरीएको लिर्णयको र्फा ४२ र अन्य प्रचलिि काििू बिोलजि खिुाउिपुि ेलर्र्रर् खिेुको परू्ण पाठ लिर्णय 

भएको लिलििे बलढिा साि लर्ि लभत्र ियार गरी लिलसि साििे राख्िपुछण ।   

(४) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि सियाभार् अथर्ा अन्य कुि ैििालसब कारर्िे गर्ाण सोलह लर्ि लबर्ार् लिर्णय गिण िसक्ि े

भएिा आगालि हप्ताको कुि ैलर्िको िालग अको पेशी िारेख िोक्िपुिछे । 

४२. निणययिा खुिाउिुपिनः(१) सलिलििे र्फा ४१ बिोलजि गरेको लिर्णयको परू्णपाठिा यस र्फा बिोलजिका कुराहरू खिुाइण अिसुचूी-

७ बिोलजिको ढाँचािा ियार गिुणपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि परू्णपाठ ियार गर्ाण बार्ी िथा प्रलिबार्ीको लजलकर, लिर्णय गिुणपिे र्लेखएको लर्षय, र्रैु् पक्षबाट पेश भएको 

प्रिार्का कुराहरू सिेिको लर्षय खिुाउिपुिछे । 

  (३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए र्लेख बाहके परू्णपाठिा र्हेायका कुराहरू सििे खिुाउिपुिेछः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 

(ख) लबर्ार्को कुि ैपक्षिे काििू व्यर्सायी राखेको भएिा लिजिे पशे गरेको बहस िोट िथा बहसिा उठाइएका ििु लर्षयहरु; 

(ग) लिर्णय गिणको िालग आधार लिइएको प्रिार्का साथै र्रैु् पक्षबाट पेश भएको प्रिार् िथा त्यसको लर्शे्लषर्; 

(घ) लिर्णय कायाणन्र्यि गिणको िालग गिुणपि ेलर्षयहरूको लसिलसिेर्ार उलिेखि सलहिको िपलसि खण्ि; िथा 

(ङ) लिर्णय उपर पिुरारे्र्ि िाग्िे भएिा पिुरारे्र्ि िाग्िे लजलिा अर्ाििको िाि र के कलि लर्िलभत्र पिुरारे्र्ि गिुणपिे हो सो सििे ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ िा उलिेख भएर्लेख बाहके र्हेायका कुराहरु सिेि लिर्णयिा खिुाउि सक्िछेः- 

(क) साक्षी र्ा सजणलििको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुिै िजीरको व्याख्या र्ा अर्िम्बि गरेको भए सो िजीरको लर्र्रर् र लबर्ार्िा उि िजीरको लसध्र्ान्ि के कुि आधारिा िाग ुभएको 

हो अथर्ा िाग ुिभएको हो भन्ि ेकारर् सलहिको लर्शे्लषर्; 
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(ग) लिर्णयबाट कसैिाइण कुि ैकुरा लर्िभुराउिपुि ेभएको भए कसिाइण के कलि भराइणलर्िपुि ेहो सोको लर्र्रर्; िथा 

(घ) लबर्ार्को क्रििा कुि ैिािसािाि र्ा प्रिार्को रुपिा केलह र्स्ि ुसलिलि सिक्ष पेश भएको भए सो िािसािाि र्ा र्स्िुको हकिा के 

गिे हो भन्ि ेलर्षय । 

४३. प्रारनम्भक सिुिार्यिा निणयय हुिसक्िेः (१) सलिलििे पलहिो सिुर्ाइणको िालग पशे भएको अर्स्थािा िै लबर्ार्िा थप प्रिार् 

बलुझरहिपुि ेअर्स्था िरहकेो र्खेिेा अथर्ा हर्म्यार् र्ा हकर्यैा र्ा सलिलिको क्षते्रालधकार िरहकेो कारर्िे लबर्ार् लिर्णय गिण िलिलिे र्खेेिा 

पलहिो सिुर्ाइणिा िै लिर्णय गिण सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको लिर्णय क्षेत्रालधकारको अभार् रहकेो कारर्िे भएको अर्स्थािा क्षते्रालधकार ग्रहर् गिे अर्ािि र्ा 

स्थािीय िह र्ा अन्य लिकायिा उजरुी गिण जाि ुभलि सम्बलन्धि पक्षिाइण  जािकारी लर्ि ुपिेछ । 

४४. निणयय सिंोधिः (१) सलिलि सिक्ष लबर्ार्को पक्ष र्ा कुिै सरोकारर्ािािे लबर्ार्को लिर्णयिा भएको कुिै िेखाइणको त्रटुी संशोधि 

गरी पाउि लजलकर लिइण लिर्णयको जािकारी भएको पैंलिस लर्ि लभत्र लिर्ेर्ि लर्ि सक्िछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको लिरे्र्ि परी सलिलििे हरे्ाण सािान्य त्रटुी भएको र संशोधिबाट लिर्णयको ििू आशयिा कुिै हरेफेर िहुि े

र्खेेिा छुिै पचाण खिा गरी लिरे्र्ि बिोलजि लिर्णय संशोधि गिे आर्शे लर्िसक्िेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजिको आर्शे ििू लिर्णयको अलभन्ि अङ्गको रुपिा लिइिेछ । 

४५. निणययिा हेरफेर गिय िहुिेः(१) सलिलिका सर्स्य अथर्ा अरु कसैिे पलि सलिलिका सर्स्यहरुको र्स्िखि भैसकेपलछ लिर्णयिा कुि ै

प्रकारको थपघट र्ा केरिेट गिण हुरँ्िै । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१)बिोलजि को कसरु गिे किणचारीिाइण आर्श्यक कारर्ाहीको िालग सम्बलन्धि लिकायिा िेलख पठाउिपुिछे ।  

४६. निणयय भएपनछ गिुयपिन कारिानहः (१)उजरुी प्रशासकिे सलिलिबाट लिर्णय भएपश्चाि लिर्णय लकिाबिा सलिलिका सर्स्यहरु सबैको 

र्स्िखि भएको यलकि गरी लिर्णय लकिाब र लिलसि लजम्िा लििपुछण । 

  (२)यस ऐि बिोलजि लिर्णयको परू्णपाठ ियार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि भैसकेपलछ उजरुी प्रशासकिे लिर्णयको कायाणन्यर्य 

गिणका िालग ित्काि गिुणपिे केलह कायण भए सो सम्पन्ि गरी लिलसि अलभिेखको िागी पठािपुछण । 

४७. निणयय गियपिन अिनधः(१) सलिलििे प्रलिर्ार् र्ालखि भएको र्ा बयाि गिुणपििेा प्रलिबार्ीको बयाि भएको लिलििे िथा प्रलिर्ार् 

र्ालखि िभएको र्ा बयाि िभएकोिा सो हुिपुिे म्यार् भिुाि भएको लिलििे िब्बे लर्िलभत्र लबर्ार्को अलन्िि लिर्णय गिुणपिछे ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको सियार्लध गर्िा गर्ाण िेिलििापको िालग पठाइणएको लबर्ार्को हकिा ििेलििापको प्रलक्रयािा 

िागेको सिय कटाइण अर्लध गर्िा गिुणपिछे । 

  (३) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि लबर्ार्िा बझु्िपुिे प्रिार् िथा परुा गिुणपि ेप्रलक्रया बाँलक िरही लबर्ार् लिर्णय 

गिण अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुकेो पन्र लर्िलभत्र अलन्िि लिर्णय गिुणपिछे । 

  

४८. अन्तररि सरंिणात्िक आदेि जारी गिय सनकिेः 

स्थािीय ऐिको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (र्लेख )ङ (सम्ि उललिलखि लर्षयिा ित्काि अन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्शे जारी गिण 

सलकिेछ । यस्िो आर्शे जारी गर्ाण लिर्ेर्किे पेश गरेको कागजाि, लिजको अर्स्था र र्स्िुगि पररलस्थलिको प्रारलम्भक छािलर्ि गरी ित्काि 

आर्शे िगरे लिर्ेर्किाई पिण सक्िे िकारात्िक प्रभार्को िलुयांकि गिुण पर्णछ । न्यालयक सलिलििे जारी गि ेअन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्शे 

अिसुचूी ८ िा उलिेख गरे बिोलजि हुिेछ । 

पररच्छेद-७ 

सनिनतको सनचिािय 

४९. सनिनतको सनचिाियः (१)सलिलिको कायणसम्पार्ििाइण सहलजकरर्ा गिण एक सलचर्ािय रहिे छ  

  (२) उपर्फा (१) र्िोलजिको सलचर्ाियिा कायणपालिकािे आर्श्यिाअिसुार उजरुी प्रशासक, अलभिेख प्रशासक िथा अन्य 

किणचारीहरुको व्यर्स्था गिण सक्िछे । सलचर्ाियको कायणसम्पार्ििाइण व्यर्लस्थि गिण सलचर्ािय अन्िगणि उजरुी शाखा/ फाँट िथा अलभिेख 

शाखा/फाँट रहि सक्िछे । 

 

५०. उजुरी प्रिासकको काि, कतयव्य र अनधकारः यस ऐििा अन्यत्र उलिेख भए र्लेख बाहके उजरुी प्रशासकको काि, किणव्य र 

अलधकार र्हेाय बिोलजि हुिेछः 
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(क) पेश भएका उजरुी, प्रलिर्ार् र अन्य लिखिहरु जाँच गरी रीि पगुेको भए काििू बिोलजि िाग्िे र्स्िुर लिइण र्िाण गि ेर र्िाण गिण िलिलि े

भए कारर् जिाइण र्रपीठ गि;े 

(ख) लर्र्ार्िा प्रिार्को िालग पेश भएका िक्कि कागजिाइण सक्किसगँ लभिाइण लठक र्लेखएिा प्रिालर्ि गिे र लिलसि सािेि राख्ि ेिथा 

सक्कििा केलह कैलफयि र्लेखएिा सो जिाइण सम्बलन्धि पक्षको सलहछाप गराइण राख्िे; 

(ग) पेश भएका लिखि साथ संिग्ि हुिपुिे प्रिार् िथा अन्य कागजाि छ र्ा छैि भए ठीक छ र्ा छैि जाँच्िे; 

(घ) सलिलिको आर्शेिे लझकाउिपुिे प्रलिबार्ी, साक्षी र्ा अन्य व्यलिको िाििा म्यार् जारी गिे; 

(ङ) लर्र्ार्का पक्षिाइण िारेख र्ा पेशी िारेख िोक्िे; 

(च) सलिलि सिक्ष पेश हुिपुिे लिरे्र्ि र्िाण गरी आर्शेको िालग सलिलि सिक्ष पेश गि;े 

(छ) काििू बिोलजि र्ारेस लिि ेिथा गजेु्रको िारेख थाम्ि ेलिरे्र्ि लिइण आर्श्यक कारर्ाही गि;े 

(ज) सलिलिबाट भएको आर्शे कायाणन्र्यि गि ेगराउिे; 

(झ) सलिलििा पेश र्ा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ि,े भपाणइण गिे िगायिका कायणहरु गि;े 

(ञ) आर्श्यकिािसुार सलिलिको िफण बाट पत्राचार गि;े 

(ट) सलिलिको आर्शेिे िाििे गिुणपिे म्यार् िाििे गिगेराउि,े िाििे भएको म्यार्को िािेिी जाँची रीिपरू्णकको िभए पिुः जारी गि ेिथा 

अन्य अर्ािि र्ा लिकायबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकािे िाििे गररलर्िपुिे म्यार् िाििे गि ेगराउि;े 

(ठ) लिर्णय लकिाब र उजरुीको लिलसि लजम्िा लिि;े 

(ि) सलिलििा र्िाण भएका लर्र्ार् िथा लिरे्र्ि िगायिका कागजािको अलभिेख ियार गि े र िालसक र्ा र्ालषणक प्रलिरे्र्ि पेश गिुणपि े

लिकाय सिक्ष प्रलिरे्र्ि ियार गरी संयोजकबाट प्रिालर्ि गराइण सम्बलन्धि लिकायिा पठाउि;े 

(ढ) आफ्िो लजम्िा रहकेा उजरुीका लिलसििा रहकेा कागजािको रीिपरू्णक िक्कि लर्ि;े 

(र्) लजलिा अर्ािििा पिुरारे्र्ि िाग्िे गरी लिर्णय भएका लर्र्ार्िा पिुरारे्र्ि म्यार् जारी गरी िाििे गिगेराउि;े 

(ि) अर्ािि र्ा अन्य कुिै लिकायिा लर्र्ार्को लिलसि र्ा कुिै कागजाि पठाउिपुि े भएिा सलिलििाइण जािकारी गराइण लिलसि र्ा 

कागजाि पठाउि ेिथा लफिाण प्राप्त भएपलछ काििू बिोलजि सरुलक्षि राख्िे व्यर्स्था लििाउि;े 

(ि) लिर्णय लकिाब लजम्िा लििे; िथा 

(थ) पेश भएका लिरे्र्ि िगायिका कागजाििा सलिलिबाट आर्शे हुिपुि ेर्ा लिकासा लििपुििेा सलिलि सिक्ष पशे गिे । 

 

५१. अनभिेख प्रिासकको काि, कतयव्य र अनधकारः यस ऐििा अन्यत्र उलिेख भए बाहके अलभिेख प्रशासकको काि, किणव्य र 

अलधकार र्हेाय बिोलजि हुिेछः 

 (क) लिर्णय कायाणन्र्यि सम्बन्धीः 

(२) लिर्णय बिोलजि चिि चिाउिपुि,े कुिै कुरा लर्िाइणभराइण लर्िपुि े िगायिका लिर्णय कायाणन्र्यिका िालग गिुणपिे कायणहरु गिे िथा 

लिर्णय कायाणन्र्यिको अलभिेख राखी काििू बिोलजि लर्र्रर् पठाउिपुि ेलिकायहरुिा लर्र्रर् पठाउि;े 

(३) लिर्णय कायाणन्र्यिको क्रििा लिर्ेर्ि लर्एका पक्षहरुको र्ारेस लििे, सकार गराउि,े गजेु्रको िारेख थिाउि ेिगायिका कायणहरु गि;े 

(४) सलिलिको आर्शेिे रोक्का भएको र्ा अरु कुिै अर्ािि र्ा लिकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा अन्य अि्िा अर्ािििा र्ालखि 

चिाि गिुणपि ेभए सो गि;े 

(५) लिर्णय बिोलजि लििाि गिे िगायिका अन्य कुि ैकाि गिुणपिे भए सो सिेि गि;े िथा 

(६) िेलखए र्लेख बाहकेको कुि ैकायण लिर्णय कायाणन्र्यिको क्रििा गिुणपि ेभएिा सलिलि सिक्ष पेश गरी आर्शे बिोलजि गिे । 

 (ख) अलभिेख संरक्षर् सम्बन्धीः 

(१) अलभिेख शाखाको रेखर्खे गरी लिर्णय भएका लिलसि सरुलक्षि राख्िे र काििू बिोलजि सिाउिपेिे कागजहरु सिाउि;े 

(२) लिर्णय भएका लिलसिहरुिा कागजाि जाँच गरी र्रुुस्ि रहिेरहकेो हिेे र लिलसि काििू बिोलजि गरी र्रुुस्ि अर्स्थािा राख्ि;े 

(३) काििू बिोलजि सिाउि ेकागजको लर्र्रर् ियार गरी सो लर्र्रर् सरुलक्षि रहिे व्यर्स्था गि;े 

(४) अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्ि ेर आर्श्यकिािसुार लर्र्रर् ियार गि;े िथा 

(५) कुिै अर्ािि र्ा लिकायबाट अलभिेखिा रहकेो लिलसि र्ा कुि ैकागजाि िाग भ ैआएिा रीिपरू्णक पठाउि े र लफिाण प्राप्त भएपलछ 

रीिपरू्णक गरी सरुलक्षि राख्ि े। 
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५२. उजुरी प्रिासक िा अनभिेख प्रिासकको आदेि उपरको नििेदिः(१) यस ऐि बिोलजि उजरुी प्रशासक र्ा अलभिेख 

प्रशासकिे गरेको आर्शे र्ा कारर्ाही उपर लचि िबझु्िे पक्षिे सो आर्शे र्ा कारर्ाही भएको पाँच लर्िलभत्र सलिलि सिक्ष लिरे्र्ि लर्ि सक्िेछ 

। 

  (२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोलजि पेश भएको लिरे्र्ि उपर सिुरु्ाइण गरी लिरे्र्ि पशे भएको बलढिा साि लर्ि लभत्र लिरे्र्ि उपरको 

कारर्ालह टुङ्ग्याउिपुिछे । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि उपर्फा (१) बिोलजिको लिरे्र्ि उपर आर्शे र्ा लिर्णय गिुणपरू्ण केलह बझु्िपुि े

भए सो बझेुर िात्र लिर्णय र्ा आर्शे गिुणपिछे । 

पररच्छेद-८ 

िेिनििाप सम्बन्धी व्यिस्था 

५३. नििापत्र गराउिेः (१) सलिलििे प्रचलिि काििू बिोलजि लििापत्र हुि सक्ि ेजिुसकैु उजरुीिा लििापत्र गराउिसक्िेछ  

  (२) लर्र्ार्का पक्षहरूिे लििापत्रको िालग अिसुचूी-९ बिोलजिको ढाँचािा लिरे्र्ि लर्एिा सलिलििे उजरुीिा लििापत्र गराउि 

उपयिु र्खेिेा लििापत्र गराइलर्िछे । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि पक्षहरूिे लर्एको लिरे्र्िको व्यहोरा सलिलििे र्रैु् पक्षिाइण सिुाइण त्यसको पररर्ाि सम्झाइण पक्षहरूको 

लििापत्र गि ेसम्बन्धिा सहिलि रहिेरहेको सोध्िपुिछे । 

  (४) उपर्फा (३) बिोलजि सिुाउँर्ा पक्षहरूिे लििापत्र गिण िञ्जरु गरेिा सलिलििे पक्षहरूको लिरे्र्ििा उलिेख भएको व्यहोरा 

बिोलजिको लििापत्र िीि प्रलि ियार गराउिपुिेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बिोलजिको लििापत्रको व्यहोरा पक्षहरूिाइण पढीबाँची सिुाइण लििापत्र गिण िञ्जरु भएिा पक्षहरूको सलहछाप गराइण 

सलिलिका सर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अिसुचूी-१० बिोलजिको ढाँचािा प्रिालर्ि गरी एक प्रलि सलिलििे अलभिेखको िालग लिलसििा 

राख्िपुिछे िथा एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीिाइण लर्िपुिेछ । 

   

५४. िेिनििाप गराउि सक्िेः (१) सलिलििे प्रचलिि काििू बिोलजि लििापत्र गिण लिलिे उजरुीिा पक्षहरूबीच ििेलििाप गराउि 

सक्िेछ । 

  (२) पक्षहरूिे जिुसकैु िहिा लर्चाराधीि रहकेो प्रचलिि काििूिे ििेलििापको िाध्यिबाट सिाधाि गिण सलकिे लर्र्ार्िा लर्र्ार्का 

पक्षिे संयिु रूपिा सलिलि सिक्ष लिरे्र्ि लर्ि सक्िछेि ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि लिरे्र्ि लर्एकोिा िेिलििापबाट उजरुीको लिरोपर् हुि उपयिु र्लेखएिा सलिलििे त्यस्िो उजरुी 

िेिलििापको िाध्यिबाट लिरोपर् गिण िेलख पठाउि ुपिछे । 

  (४) उपर्फा (३) बिोलजिको आर्शेपलछ िेिलििाप सम्बन्धी कारर्ालह प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच िेिलििाप गराइणलर्िपुिछे । 

  (५) िेिलििाप सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोलकए बिोलजि हुिेछ । 

५५. उजुरी निणयय गिनः (१) सलिलििे यस ऐि बिोलजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लिरोपर् गिण प्रलक्रया बढाएकोिा 

िेिलििापको िाध्यिबाट उजरुीको लिरोपर् हुि िसकेिा पक्षहरूिाइण उजरुीको पेशी िारेख िोलक काििू बिोलजि कारर्ाही गरी सिुर्ाइण िथा 

लिर्णय गि ेप्रलक्रया बढाउिपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि स्थािीय ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोलजिको उजरुीिा ििेलििाप र्ा 

लििापत्र हुि िसकेिा सलिलििे अलधकार क्षते्र रहकेो अर्ािििा जाि ेभलि सिुाइणलर्िपुिछे । 

५६. िेिनििाप िा नििापत्र हुि िसक्िेः यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि कुिै उजरुीिा लििापत्र गराउँर्ा उजरुीको 

प्रकृलि र्ा लििापत्रको व्यहोराबाट िेपाि सरकार बार्ी भइण चिेको कुिै लर्र्ार् र्ा सार्णजलिक िथा सरकारी सम्पलि र्ा लहििा असर पिे 

र्लेखएिा सलिलििे त्यस्िो लर्र्ार्िा लििापत्र गराउिेछैि । 

  िर त्यस्िो असर पिे व्यहोरा हटाइण अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गिण चाहिेा भिे लििापत्र गराइणलर्िपुिछे । 

५७. िेिनििापको िानग प्रोत्साहि गिनः (१) सलिलििे सलिलि सिक्ष सिुर्ाइणको िालग पेश भएको उजरुीिा िेिलििाप हुिसक्ि े

सम्भार्िा रहकेो र्खेेिा पक्षहरूिाइण ििेलििापको िालग िारेख िोक्ि सक्िेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको िारेखको लर्ि सलिलििे लर्र्ार्का पक्ष िथा लर्पक्ष, उपलस्थि भएसम्ि पक्षिे पत्याइण साथै लिइआएका 

अन्य व्यलि सिेि उपलस्थि गराइण िेिलििापको िालग छिफि गराइण पक्षहरूको बीचिा सहिलि भएिा सहिलि भए बिोलजि लििापत्र कागज 

ियार गिण िगाइण लििापत्र गराइण लर्ि ुपिेछ । 
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  (३) उजरुीिा िोलकएको म्यार्िा सलिलि सिक्ष उपलस्थि िभएको र्ा उपलस्थि भएर पलि िारेख गजुारी लर्र्ार्िा िारेखिा िरहकेो पक्ष 

अथर्ा लर्र्ार्िा पक्ष कायि िभएको भए िापलि लर्र्ार्को पेटबोिीबाट उजरुीको पक्ष कायि हुिे र्लेखएको व्यलि सिेि िेिलििापको िालग 

उपलस्थि भएिा सलिलििे ििेलििाप गराइण लििापत्रको कागज गराइणलर्िपुिेछ । 

५८. प्रारनम्भक सिुिार्य पिूय िेिनििापः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रारलम्भक सिुर्ाइणको िालग सलिलि सिक्ष उजरुी पेश हुिपुरू्ण उजरुीिा 

िेिलििाप हुिसक्ि ेअर्स्था र्लेखएिा र्ा पक्षहरूिे सो व्यहोराको लिरे्र्ि लिइण आएिा लििापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज ियार गरी सलिलि 

सिक्ष पेश गिणसक्िछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि गर्ाण लििापत्रिा अलन्िि सहिलि िजटेुको भए िापलि पक्षहरू िेिलििापको िालग प्रलक्रयािा जाि सहिि 

भएिा उजरुी प्रशासकिे पक्षहरूको लिरे्र्ि लिइण उजरुीिा ििेलििापको िालग िेिलििापकिाण सिक्ष पठाउिे आर्शेको िालग सलिलि सिक्ष 

पेश गिणसक्िछे । 

५९. िेिनििापकतायको सचूी तयार गिनः(१) सलिलििे िेिलििापको कायण गराउिको िालग र्हेाय बिोलजिको योग्यिा पगुेको 

व्यलिहरूको लर्र्रर् खिुाइण सम्भालर्ि िेिलििापकिाणको सचूी ियार गिछेः 

 (क) कलम्ििा िाध्यलिक िह उलिर्ण गरेको; 

 (ख) कुिै राजिीलिक र्ि प्रलि आस्था राखी राजिीलििा सलक्रय िरहकेो; िथा 

 (ग) स्थािीय स्िरिा सिाजसेर्ीको रुपिा पलहचाि बिाएको । 

 (घ)  िेिलििापकिाणको ४८ घण्टा िालिि लिइ ििेलििापकिाणको कायण गर् ैआएको  

 (ङ)  २५ बषण उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी योग्यिािा जिु सकैु कुरा िेलखएको भएिा पलि िालिि लिइ हाि काि गरररहकेाको हकिा लिजिाइ लिरन्िरिा लर्ि सलकि े। 

  (२) िेिलििापकिाणको सचूी ियार गरेपलछ सलिलििे सचूी सभा सिक्ष पेश गरी अििुोर्ि गराउिपुिछे । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि सचूी अििुोर्ि भएपलछ सलिलििे सार्णजलिक जािकारीको िालग सचूिा प्रकाशि गिुणपिेछ िथा 

िेिलििापको िालग पठाउँर्ा प्रत्येक पक्षिाइण सो सचूी उपिब्ध गराउिपुिछे । 

६०. िेिनििापकतायको सचूी अद्यािनधक गिनः (१) सलिलििे र्फा ५९ बिोलजि ियार भएको सचूी प्रत्येक र्षण अद्यार्लधक गिुणपिछे । 

  (२) प्रत्येक र्षण अद्यार्लधक गरेको िेिलििापकिाणको सचूी सलिलििे सभाबाट अििुोर्ि गराउिपुिछे । 

  (३) यस ऐि िथा प्रचलिि काििू बिोलजि ििेलििापकिाणको सचूीिा सचूीकृि हुि योग्यिा पगुेको व्यलििे सलिलि सिक्ष सचूीकृि 

गररपाउिको िालग अिसुचूी-११ बिोलजिको ढाँचािा लिर्रे्ि लर्िसक्िेछ । 

६१. िेिनििापकतायको सचूीबाट हटाउिेः (१) सलिलििे र्फा ६० बिोलजि ििेलििापकिाणको सचूी अद्यार्लधक गर्ाण र्हेायको 

अर्स्थाका ििेलििापकिाणको िाि सचूीबाट हटाउिछेः- 

(क) लिजको ितृ्य ुभएिा; 

(ख) लिजिे आफ्िो िाि सचूीबाट हटाइणपाउँ भन्ि ेलिरे्र्ि लर्एिा; 

(ग) लिजिे िैलिक पिि र्लेखि ेफौजर्ारी अलभयोगिा सजाय पाएिा; 

(घ) लिज कुि ैसंस्थासँग सम्बध्र् रहकेोिा सो संस्था खारेज र्ा लर्घटि भएिा; र 

(ङ) सलिलििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोलजि लिजिाइण सचूीबाट हटाउिे लिर्णय गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि सचूीबाट िाि हटाइएका ििेलििापकिाणहरूको िािार्िी सलिलििे सार्णजलिक सचूिाको िालग प्रकाशि 

गिुणपिेछ । 

६२. िेिनििापको िानग सियािनध तोक्िेः (१) सलिलििे यस ऐि बिोलजि ििेलििाको िालग िेिलििापकिाण पठाउँर्ा बलढिा लिि 

िलहिा सम्िको सिय िोलक पठाउिछे । 

  (२) िेिलििापको िालग पठाउँर्ा सािान्यियाः र्लढिा िीिजिा बाट िेिलििाप गराउिे गरी िोक्िपुिछे ।   

६३. िेिनििापकतायको छिौटः (१) सलिलििे ििेलििाप गराउि े कायणको िालग लर्र्ार्का पक्षहरूिाइण एक जिा िेिलििापकिाणको 

छिौट गिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि गर्ाण पक्षहरूबीचिा एकजिा ििेलििापकिाणको िालग सहिलि िभएिा सलिलििे पक्षहरूको सहिलििा लिि 

जिा िेिलििापकिाणको छिौट गिुणपिेछ । 

  (३) पक्षहरूको बीचिा ििेलििापकिाणको िाििा सहिलि हुि िसकेिा सलिलििे ििेलििापकिाणको सचूीिा रहकेा िेिलििापकिाणहरू 

िध्येबाट र्रैु् पक्षबाट एक-एक जिा ििेलििापकिाण छिौट गिण िगाइण िेस्रो िेिलििापकिाण छिौट गररलर्िपुिछे । 
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  (४) उजरुीका सबै पक्षको सहिलििा िेिलििापकिाणको सचूीिा िरहकेो यस ऐि बिोलजि ििेलििापकिाण हुि अयोग्य िभएको कुि ै

व्यलि र्ा संस्थाबाट ििेलििाप प्रलक्रया अगािी बढाउि सहिि भै लिलखि लिरे्र्ि लर्एिा सलिलििे त्यस्िो व्यलि र्ा संस्थािाइण 

िेिलििापकिाण िोलकलर्िपुिछे । 

६४. िेिनििापकतायको पररितयिः (१) सलिलििे र्हेायको अर्स्था परर पक्षहरूिे लिर्ेर्ि लर्एको अर्स्थािा ििेलििापकिाण पररर्िणि 

गररलर्िपुिछेः- 

(क) र्फा ६१ बिोलजि ििेलििापकिाणको सचूीबाट हटाउि ेअर्स्था भएिा; 

(ख) पक्षहरूिे पारस्पररक सहिलििा ििेलििापकिाण हरेफेर गिण िञ्जरु भएिा; 

(ग) लर्र्ार्को कुि ैपक्षिे ििेलििापकिाण प्रलि अलर्श्वास रहकेो लिलखि जािकारी गराएिा; 

(घ) कुिै कारर्िे ििेलििापकिाणिे ििेलििापिा सहभागी भरैहि िसक्ि ेजिाएिा; 

(ङ) लर्र्ार्को लर्षयर्स्ििुा िेिलििापकिाणको कुि ै स्र्ाथण रहकेो िेिलििापकिाणिे जािकारी गराएिा र्ा कुि ै स्रोिबाट सलिलि सिक्ष 

जािकारी भएिा; िथा 

(च) िेिलििापकिाणिे ििेलििापकिाणको हलैसयििे कायणगर्ाण र्फा ६६ िथा अन्य प्रचलिि काििू बिोलजि पािि गिुणपिे आचरर् पािि 

िगरेिा । 

  (२) िेिलििापकिाण पररर्िणिको कारर्िे िोलकएको सियिा ििेलििापको कायण सम्पन्ि हुि िसक्िे भएिा सलिलििे बलढिा एक 

िलहिा सम्िको सिय थप गिण सक्िछे । 

६५. िेिनििापको िानग पठाउँदा गिन प्रनियाः (१) सलिलििे कुिै उजरुी िेिलििापको िालग िेिलििापकिाण सिक्ष पठाउँर्ा 

पक्षहरूिाइण ििेलििापकिाणको सम्पकण  उपिब्ध गराइण ििेलििापकिाण सिक्ष उपलस्थि हुि ेिारेख िोलक र्हेाय बिोलजिको कागज साथै रालख 

िेलखपठाउिपुिछेः 

(क) उजरुीको सारसंक्षपे र्ा िखु्य िखु्य कागजािको प्रलिलिपी; 

(ख) उजरुीको पक्ष र्ा र्ारेस भए र्ारेसको िाि, थर, र्िि र उपिब्ध भएसम्ि टेलिफोि िम्बर, इणििे, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकण  लर्र्रर्; 

िथा 

(ग) िेिलििाप सम्बन्धी प्रलक्रया सम्पन्ि गिुणपि ेस्थाि र सिय । 

  (२) िेिलििापकिाणिे सलिलि सिक्ष िाग गरेिा उजरुीका कागजािहरूको िक्कि उपिब्ध गराउिपुिछे । 

  (३) िेिलििापको िालग िोलकएको सिय सम्पन्ि भएको साि लर्ि लभत्र उजरुीको पक्षहरू सलिलि सिक्ष उपलस्थि हुिे गरी िारेख 

िोक्िपुिछे । 

  (४) उपर्फा (३) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि ििेलििापकिाणिे िोलकएको सिय अगारै् उजरुी सलिलि सिक्ष लफिाण पठाउि े

लिर्णय गरेिा सो लिर्णयको जािकारी भएको साि लर्ि लभत्र पक्षहरूिाइण सलिलि सिक्ष उपलस्थि हुिगेरी पठाउिपुिेछ । 

६६. िेिनििापिा अििम्बि गिुयपिन प्रनियाः(१) सलिलििे पक्षहरूको सहिलििा िेिलििापको िालग छिफि गिे िथा अन्य कायण 

गिे स्थािको छिौट गरी पक्ष िथा िेिलििापकिाणिाइण सोको जािकारी उपिब्ध गराउिपुिेछ । 

  िर पक्षहरूको सहिलििा ििेलििापकिाणिे अन्य कुि ैस्थािको छिौट गिण बाधा पिेछैि । 

  (२) पक्षहरूिाइण उपर्फा (१) बिोलजि ििेलििापकिाणिे िोकेको स्थाििा िोलकएको सियिा उपलस्थि हुिे र्ालयत्र् रहिछे । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजिको र्ालयत्र् पक्षहरूिे परुा िगरेिा ििेलििापकिाणिे िेिलििापको प्रलक्रया बन्र् गरी सलिलििाइण सोको 

लिलखि जािकारी गराइण उजरुीको कागजाि लफिाण पठाउिसक्िछे । 

  (४) ििेलििापको क्रििा ििेलििापकिाणिे पक्षहरूबीचिा सहजकिाणको भलूिका गिेछ र उि भलूिका लिर्ाणह गिे क्रििा लिजिे 

पक्षहरू बाहके र्हेायका व्यलिहरूसँग सिेि एकि र्ा सािलूहक र्ािाण गिणसक्िछेः 

(क) लर्र्ार्को लर्षयिा जािकारी रहकेो उजरुीका पक्षिे रोजेको व्यलि; िथा 

(ख) लर्र्ार्को लर्षयर्स्िुको बारेिा जािकारी रहकेो स्थािीय भद्रभिार्िी । 

  (५) िेिलििापकिाणिे पक्षहरूको सहिलििा पक्षहरूसँग र्हेाय बिोलजि र्ािाण गिणसक्िछेः 

(क) पक्षहरूसँग एकि एकान्िर्ािाण; िथा 

(ख) टेलिफोि र्ािाण, लभिीयो कन्रेन्स र्ा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट र्ािाणिाप । 

  (६) प्रचलििकाििू िथा यस ऐिको िान्यिा लर्परीि िहुिगेरी पक्षहरूको सहिलििा ििेलििापकिाणिे िेिलििापको कायणलर्लध 

लिधाणरर् गिणसक्िेछ । 

६७. िेिनििापकतायको आचरणः(१)िेिलििापकिाणिे र्हेाय बिोलजिको आचरर् पािि गिुणपिेछः- 
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(क) िेिलििाप सम्बन्धी कारर्ाही लिष्पक्ष ढङ्गिे सम्पार्ि गिुणपि;े 

(ख) कुिै पक्षप्रलि झकुार्, आग्रह, परू्ाणग्रह िराख्ि ेर्ा राखेको र्लेखिे कुिै आचरर् र्ा व्यर्हार िगि;े 

(ग) कुिै पक्षिाइण िर, त्रास, झकु्याि र्ा प्रिोभििा पारी ििेलििाप गराउि िहुि;े 

(घ) लर्र्ार् कायि रहकेो अर्स्थािा लर्र्ार्को कुिै पक्षसँग आलथणक कारोबारिा सँिग्ि िहुि;े 

(ङ) िेिलििाप सम्बन्धिा बिेको प्रचलिि काििू िथा अन्य स्थालपि िान्यिा लर्परीि आचरर् गिण िहुि;े 

(च) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुसँग सम्िािजिक, सर्भार्परू्ण र सबै पक्षप्रलि सिाि व्यर्हार कायि गि;े 

(छ) िेिलििापको क्रििा पक्षहरुिे व्यि गरेको लर्षयर्स्िुको गोपिीयिा कायि राख्ि;े िथा 

(ज) िेिलििापको क्रििा पक्षबाट प्राप्त भएको कुिै कागजाि र्ा र्स्ि ु प्रलक्रया सम्पन्ि भएपलछ र्ा लिज प्रलक्रयाबाट अिग भएपलछ 

सम्बलन्धि पक्षिाइण सरुलक्षि लफिाण गिे । 

  (२) सलिलििे कुिै ििेलििापकिाणिे उपर्फा (१) बिोलजिको आचरर् पाििा िगरेको उजरुी परी र्ा सो लर्षयिा स्र्यं जािकारी प्राप्त 

गरी छािलर्ि गर्ाण व्यहोरा लठक र्लेखए त्यस्िो ििेलििापकिाणिाइण ििेलििापकिाणको सचूीबाट हटाउिछे । 

६८. निखत तयारी र नििापत्रः (१) ििेलििापकिाणिे पक्षहरुसँगको छिफि पश्चाि ििेलििापको िालग र्रैु् पक्ष सहिि भएकोिा 

लििापत्र गराइण सहिलि भएको लर्षयर्स्िु बिोलजिको लििापत्रको लिखि ियार गरर सलिलि सिक्ष पठाउिपुिछे । 

   

६९. िेिनििाप िभएको उजुरीिा गिुयपिन कारिाहीः (१) िेिलििापकिाणिे पक्षहरु बीचिा ििेलििाप हुि िसकेिा सो व्यहोरा खिुाइण 

प्रलिरे्र्ि ियार गरी लर्र्ार्का सबै कागजाि सलहि सलिलििा लफिाण पठाउिपुिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि गर्ाण ििेलििापकिाणिे पक्षहरुिाइण सलिलि सिक्ष हाजीर हुि जािे बलढिा साि लर्िको म्यार् िोलक 

पठाउिपुिछे । 

७०. िेिनििाप िभएको उजुरीिा निणयय गिुयपिनः (१)स्थािीय ऐिको र्फा ४७ (१) को लर्बार्िासलिलििे ििेलििापको िालग 

पठाएको उजरुीिा पक्षहरुबीच ििेलििाप हुि िसलक ििेलििापकिाणको प्रलिरे्र्ि सलहि प्राप्त हुि आएिा काििू बिोलजि कारर्ाही गरी लिर्णय 

गिुणपछण । 

  (२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि र्हेाय बिोलजिको उजरुीिा अलधकारक्षेत्र ग्रहर् गिे सम्बलन्धि 

अर्ािि र्ा लिकायिा उजरुी गिण जाि ुभलि सिुाइण पठाइणलर्िपुछणः- 

(क) स्थािीय ऐिको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोलजिको लर्र्ार्िा; िथा 

(ख) कुिै अर्ािि र्ा लिकायबाट ििेलििापको िालग पे्रलषि भएको लर्र्ार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को र्हेाय (ख) बिोलजिको लर्र्ार्िा सम्बलन्धि अर्ािि र्ा लिकायिा पठाउँर्ा हालजर हुि जािे िारेख 

िोकी पठाउिे िथा लिलसि सिेि िक्कि खिा गरी अलभिेख रालख सक्कि लिलसि सम्बलन्धि अर्ािि र्ा लिकायिा पठाउिपुिछे । 

७१.  िेिनििाप दस्तुरः ििेलििापिा जािे लर्र्ार्को हकिा िेिलििापकिाणिे पक्षहरुिे सहिलििा लर्ि िञ्जरु भएर्लेख बाहके 

कुिै प्रकारको र्स्िरु िाग्िछैेि । िर पक्षहरूको सहिलििा िेिलििापकिाणिे पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिि पाउिेछि ।  

७२. सिुदाय स्तरिा हुिे सािुदानयक िेिनििाप प्रिधयि गिय कियचारी तोक्ि सक्िेः (१) सलिलििे स्थािीय स्िरिा ििेलििाप 

प्रर्ध्र्णि गिणको िालग कायणपालिकािा अिरुोध गरेिा किणचारी खटाइण सिरु्ाय स्िरिा ििेलििापको प्रर्ध्र्णिात्िक कायणक्रि गिण सलकिेछ । 

(२) सिरु्ाय स्िरिा हुि े सािरु्ालयक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अिसुारको योग्यिा िथा अिभुर् िभएका ििेलििापकिाणर्ाट 

िेिलििाप गराउि र्ाधा पि ेछैि । 

(२) सलिलििे सिरु्ायस्िरिा हुि ेसािरु्ालयक ििेलििापको कायणलर्लध िोके र्िोलजि हुिेछ । 

पररच्छेद-९ 

निणयय कायायन्ियि सम्बन्धी व्यिस्था 

७३. सनचिाियको नजम्िेिारीः कायणपालिकाको प्रत्यक्ष लियन्त्रर् र लिर्शेििा रलह सलिलिको लिर्णय कायाणन्र्यि गि ेगराउिे सम्बन्धी 

सम्परू्ण कायणको रेखर्खे गि ेलजम्िेर्ारी र्हि गिुणपिछे । 

७४. सहयोग गिुयपिनः(१)गाउँपालिका कायाणिय िथा सो अन्िगणिका सबै र्िा कायाणिय िथा अन्य कायाणियिे यस ऐि िथा प्रचलिि 

काििू बिोलजि सलिलििे गरेको लिर्णय बिोलजि व्यलि र्ा संस्था र्ा अन्य कसैसँग असिु गिुणपिे जरीर्ािा र्ा अन्य रकि असिुउपर गिण 

सहयोग गिुणपिछे । 
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  (२)यस ऐि िथा प्रचलिि काििू बिोलजि सलिलििे असिू गिणपिे जरीर्ािा, लबगो र्ा अन्य कुि ैप्रकारको रकि असिुउपर 

िभइण उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोलजिका कायाणियहरुिे कुिै लसफाररश र्ा कुि ैकायण गरर लर्ि ेछैिि । 

७५. असिुउपर गिनः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लिर्णय बिोलजि कुिै पक्षसँग जरीर्ािा र्ा लबगो र्ा अन्य कुिै प्रकारको असिु 

उपर गिुणपि ेभएिा सो पक्षिे जरीर्ािा लििण बझुाउि लयाएिा बलुझ सर्रस्याहा गरी जरीर्ािाको िगि किा गिुणपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि असिुउपर िभएिा िगि राखी सम्बलन्धि पक्षको िाि िािेसी िथा जरीर्ािा रकि सिेिको 

लर्र्रर् गाउँपालिकाको कायाणियका साथै सबै र्िा कायाणियिा सििे अलभिेखको िालग पठाउिपुिछे । 

  (३) सम्बलन्धि कायाणियहरुिे उपर्फा (२) बिोलजि िेलख आएिा त्यस्िो पक्षसँग जरीर्ािा रकि असिुउपर गरी अलभिेख 

शाखािा सर्रस्याहा गिण पठाउिपुिछे । 

   

७६. भरीभराउ गिनः (१) सलिलििे यस ऐि बिोलजि गरेको कुि ैलिर्णय बिोलजि कुि ैपक्षिे राखेको र्स्िरु, र्ा अन्य कुिै प्रकारको रकि 

कुिै पक्षबाट भराइण पाउि े भएिा भराइणपाउि े पक्षिे भरी लर्िपुि े पक्षको त्यस्िो रकि भराइण लर्िपुिे स्रोि खिुाइण अिसुचूी-१२ बिोलजिको 

ढाँचािा लिरे्र्ि लर्िपुिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि लिरे्र्ि लर्रँ्ा यथासम्भर् िगर् रहकेो बैकँ खािा र्ा कुिै सहकारी र्ा बचि संस्थािा रहकेो रकि र 

सो िभएिा लििाि लबक्री गरी असिुउपर गिुणपिे अर्स्था भएिा कुिै अचि सम्पलिको व्यहोरा खिुाइण लिरे्र्ि लर्िपुिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजिको लिर्रे्ििा र्फा ७८ बिोलजिको लर्र्रर् खिुाइण लिरे्र्ि लर्िपुिछे  

७७. चििचिार्यनदिेः (१) सलिलििे यस ऐि बिोलजि गरेको कुि ैलिर्णय बिोलजि कुि ैसम्पलि र्ा अलधकार र्ा कुिै लर्षयर्स्िु र्ा सेर्ा 

र्ा अन्य कुि ैलर्षयको चिि पाउिे ठहरेको पक्षिे त्यस्िो चिि पाउिे लर्षयको लर्र्रर् खिुाइण अलभिेख प्रशासक सिक्ष अिसुचूी-१३ को 

ढाँचािा लिरे्र्ि लर्िपुिछे । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि लिरे्र्ि परेिा अलभिेख प्रशासकिे लिर्णय बिोलजिको लर्षयको चिि चिाइणलर्िपुिेछ  

  (३) उपर्फा (१) बिोलजिको लिरे्र्ि लर्रँ्ा चिि चिाउिपुिे सम्पलिको र्फा ७८ बिोलजिको लर्र्रर् खिुाउिपुिछे । 

७८. सम्पनिको नििरण खुिाउिुपिनः भररभराउ गिण र्ा चििचिाइ पाउिको िालग लिर्ेर्ि लर्ि ेलर्र्ार्को पक्षिे लिर्रे्ििा सम्पलिको 

लर्र्रर् उलिेख गर्ाण र्हेाय बिोलजिको लर्र्रर् खिुाउिपुिेछः- 

  (क) अचि सम्पलिको लर्र्रर् 

(१) घरजग्गा भए रहकेो स्थािको ठेगािा िथा चार लकलिा; 

(२) घर जग्गाको लकिा िम्बर िथा क्षते्रफि;;    

(३) घर रहकेो भए घरको ििा िथा कर्ि र सम्भर् भएसम्ि र्गणलफट; 

(४) घर जग्गाको अर्लस्थिी आर्ास र्ा औद्योलगक र्ा व्यापाररक क्षेत्रिा रहकेो व्यहोरा; 

(५) कच्ची र्ा पलक्क सिकसँग जोलिएको व्यहोरा; 

(६) घरजग्गाको स्र्ालित्र् रहकेो व्यलिको िाि थर साथै स्र्ालित्र् भन्र्ा फरक व्यलिको भोगचिि रहकेो भए भोगचिि गिकेो 

िाि थरका साथै अन्य लर्र्रर्; िथा 

(७) घरिा भएको िगापाि िथा खररर्लबलक्र हुि सक्िे न्यिूिि िलूय । 

  (ख) चि सम्पलिको लर्र्रर्ः 

(१) चिसम्पलि रहकेो ठाउँ िथा भोग र्ा लियन्त्रर् राख्िेको िाि थर; 

(२) बैकँ खािािा रहकेो िगर् भए खािार्ािको साथै बैकँ िथा शाखाको िाि; 

(३) चि सम्पलिको प्रकार िथा िगर् बाहकेको भए सम्भालर्ि लबलक्र िलूय; िथा 

(४) िगर् बाहकेको चि सम्पलि भए अर्स्था, प्रकृलि िथा बिोटका साथै प्रत्येकको साइज र सँख्या । 

७९. सम्पनि रोक्का राखिेः (१)अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ र्ा ७६ बिोलजि लिर्णय कायाणन्र्यिको िालग लिर्ेर्ि परेपलछ र्खेाइएको 

सम्पलिको हकिाआर्श्यक पि ेजलि जेथा रोक्का राख्ि ेसम्बन्धिा लिर्णयको िालग कायाणपालिका सिक्ष पेश गिे र कायणपालिकाबाट रोक्का 

राख्ि े लिर्णय गरेपछी लिर्णय बिोलजि जेथा रोक्का राख्िको िालग सो जेथा र्िाण रहकेो कायाणिय र्ा रलजष्रेशि गि े कायाणियिा िेलख 

पठाउिपुिछे । 

  (२)बािी, ब्याज,बहाि िगायिको सम्पलिको हकिा लिरे्र्ि परेको बलढिा र्इुण लर्ि लभत्र सम्पलि िायर्ाि गिण िगाइण 

िायर्ाि गर्ाणको सियिा िै आर्श्यक पि ेजलि सम्पलि र्ा सोबाट प्राप्त हुि ेबािी, बहाि, ब्याज, ििुाफा आलर् आय लियन्त्रर् गिुण र्ा रोक्का 

राख्िपुछण र त्यसको भपाणइण सम्बलन्धि पक्षिाइण लर्िपुछण । 
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  (३) र्फा ७८ को र्हेाय (ख) बिोलजिको सम्पलिको हकिा भररभराउको िालग आर्श्यक पिे जलि सम्पलि रोक्का राखी 

रोक्काको सचूिा आर्श्यकिाअिसुार िेखा शाखा र्ा सम्बलन्धि बैकँ र्ा सम्बलन्धि लिकायिा िुरुन्ि िेलख पठाउिपुिेछ । 

  (४) सम्पलि रोक्का सम्र्लन्ध आर्शे अिसुचूी १४ बिोलजि हुिेछ । 

 

८०. सम्पनि नििाि गदाय अपिाउिुपिन काययनिनधः (१) कायणपालिकािे यस ऐि बिोलजि भरीभराउ गिुणपिे लबगो र्ा कोटण फी र्ा त्यस्िै 

कुिै रकि असिुउपर गिण र्फा ७८ को र्हेाय (क) बिोलजि सम्पलिको लर्र्रर् खिुाइण र्खाणस्ि परेिा त्यस्िो रकि भरीलर्िपुि े व्यलििाइण 

बझुाउिपुिे रकि बझुाउिसाि लर्िको म्यार् लर्इण सचूिा जारी गिुणपछण । 

  (२)उपर्फा (२)बिोलजिको म्यार्िा रकि बझुाउि िलयाएिा त्यस्िो भरीलर्िपुिे व्यलिको भरीपाउिे व्यलििे र्खेाएको र्फा 

७८ को र्हेाय (क) बिोलजिको सम्पलि िायर्ाि गरीलयाउिपुछण ।  

  (३) र्ण्ि, जरीर्ािा, सरकारी लबगो र्ा कुि ैअर्ािि र्ा लिकाय र्ा गाउँपालिका र्ा सलिलिको लिर्णयिे असिु उपर गिुणपि े

कुिै रकिको हकिा त्यस्िो असिुउपर हुिपुि े व्यलििे बझुाउि िलयाएिा लिजको जिुसकैु अचि सम्पलि फेिा परेिा िायर्ाि गरी रोक्का 

राख्िपुछण । 

  (४) उपर्फा (३) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि जेथा जिािि र्ा कुिै प्रकारको िगर् धरौट र्ालखि गरेको हकिा सो 

सम्पलिबाट खाम्िे जलि रकिको िालग उपर्फा (३) बिोलजि गरर रहि ुपर्िै । 

  (५) उपर्फा (४) बिोलजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पलिको लििािको सचूिा सम्बलन्धि पक्षिाइण लर्इण 

सर्णसाधारर्को जािकारीको िालग लििाि हुिे लिलि र सम्पलिको लर्र्रर् सलहिको सार्णजलिक सचूिा गाउँपालिका, लजलिा प्रशासि 

कायाणिय, लजलिा अर्ािि, लजलिा सिन्र्य सलिलिको कायाणिय िथा कोष िथा िेखा लियन्त्रकको कायाणियिा टाँस्ि िगाउिपुिछे । 

  (६) उपर्फा (५) बिोलजिको सचूिािा िोलकएको लर्ििा उि सचूिािा िोलकएको सम्पलि पञ्चलकिे िोिबाट िालथ 

बढाबढ प्रलक्रया बिोलजि लििाि गिुणपिेछ । 

  (७) लििाि प्रलक्रयािा सम्भर् भएसम्ि लजलिा अर्ािि, लजलिा प्रशासि कायाणिय र्ा स्थािीय प्रशासि कायाणिय, 

स्थािीय प्रहरी कायाणिय िथा गाउँपालिका क्षते्र लभत्र रहकेा अन्य सरकारी कायाणियका प्रलिलिलधिाइण रोहर्रिा राख्िपुिछे ।  

  (८) उपर्फा (६) बिोलजि गर्ाण उि सम्पलि कसैिे पलि लििाि सकार िगरेिा सोलह प्रलक्रयाबाट पिुः र्ोस्रोपटक लििाि 

गिुणपिेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाण पलि कसैिे लििाि सकार िगरेिा भराइणपाउिे पक्ष लिरे्र्किाइण ि ैउि सम्पलि पञ्चलकिे िोििा सकार गिण 

िगाउिपुिेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बिोलजि गर्ाण लिरे्र्किे सम्पलि सकार गिण िचाहिेा पलछ अको जेथा खलुि आएका बखि काििू 

बिोलजि गिगेरी लिजको लिरे्र्ि िाििेीिा राखी लििाििा चढाइणएको सम्पलि फुकुर्ा गरीलर्िपुछण ।  

  (१०) यस र्फािा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि गाउँपालिकाको कुि ैरकि असिु उपर गि ेक्रििा लििाि गर्ाण 

कसैिे सकार िगरेिा जलििा सकार हुन्छ त्यलििा ि ैसो सम्पलि लििाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी िपगु रकिको हकिा काििू बिोलजि 

अन्य सम्पलि र्ा प्रलक्रयाबाट असिुउपर गिुण पिछे । 

८१. तायदात गिन प्रनियाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोलजि सम्पलि िायर्ाि गिुणपर्ाण कलम्ििा र्िा सलचर् स्िरको किणचारी 

खटाइण त्यस्िो अचि सम्पलिको चििचलिीको िलूय स्पष्ट खलुिे गरी िायर्ाि गिण िगाउि ुपिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजि िायर्ाि गि ेकिणचारीिे िायर्ाि गिुणपिे सम्पलिको चििचलिीको िलूय कायि गिे प्रयोजििे 

पञ्चलकिे िोि कायि गरी िचुलुका खिा गरी अलभिेख प्रशासक सिक्ष प्रलिरे्र्ि सलहि पेश गिुणपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि पञ्चलकिे िोि कायि गर्ाण र्हेाय बिोलजिक कुरािाइण आधार लिइण कायि गिुणपिछेः 

(क) लिरे्र्किे लिरे्र्ििा खिुाएको िलूय; 

(ख) लिर्णयिा उलिेख भएको भए सो िलूय; 

(ग) पक्षिे जिािि र्ा कुि ैअन्य प्रयोजिको िालग कायणपालिका सिक्ष लिरे्र्ि लर्रँ्ा खिुाएको िलूय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाण भ ैआएको स्थािीय िलूयाँकि अिसुारको िलूय; 

(ङ) िािपोि कायाणियिे कायि गरेको न्यिूिि िलूय; 

(च)  अन्य कुि ैप्रयोजििे कुिै सरकारी लिकायिे कुिै िलूय कायि गरेको भए सो िलूय; 

(छ) पञ्चलकिे िोि कायि गिुणभन्र्ा ित्काि अगारै् कुिै खररर्लबलक्र भएको भए सो िलूय । 

स्पनिकरणः “पञ्चलकिे िोि” भन्िािे अचि सम्पलि लबलक्र गिुणपर्ाण लबलक्रहुिे न्यिुिि िलूयिाइण सम्झिपुछण । 

  (४) उपर्फा (३) बिोलजि गर्ाण र्हेाय बिोलजिको कुरािाइण सििे ध्याििा राख्िपुिेछः 
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(क) औद्योलगक र्ा व्यापाररक र्ा आर्ास क्षेत्र िगायि सिक सञ्जािसँग  जोलिएको छ र्ा छैि; िथा 

(ख) िगरक्षेत्रलभत्र पिे घरको हकिा घरको र्िणिाि अर्स्था सम्बन्धिा प्रालर्लधक िलुयाँकि प्रलिरे्र्ि । 

८२. खाम्िेजनत िात्र नििाि गिुयपिनः (१)कायणपालिकािे र्फा ८० बिोलजि लििाि गर्ाण असिुगिुणपिे बाँलक खाम्िे जलि सम्पलििात्र 

लििाि गिुणपिेछ । 

  (२) सम्पलि लििाि गर्ाण सकार भएको रकि असिुउपर गिुणपिे भन्र्ा बलढ भएिा सो बलढ भएको जलि रकि सम्पलिर्ाि 

पक्षिाइण लफिाण गरीलर्िपुछण । 

  (३) उपर्फा (२) बिोलजि रकि लफिाण पाउिे पक्ष लििाि गर्ाणको बखि उपलस्थि िभएको भए रकि लफिाण लिि आउिभुिी 

लिजको िाििा साि लर्िको सचूिा जारी गरीलझकाइण रकि लफिाण गिुणपछण । 

  (४) उपर्फा (३) बिोलजि गर्ाण सम्बलन्धि पक्ष रकि लफिाणलिि िआएिा उि रकि सलञ्चिकोषिा र्ालखि गरी 

आम्र्ािीबाँलध सर्रस्याहा गिुणपछण । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोलजि लििाि गरेको सम्पलि सकार गिे पक्षको िाििा सम्पलि र्िाण िािसारीको 

िालग सम्बलन्धि कायाणिय र्ा लिकायिा पत्राचार गरी लिजिाइण सम्पलिको चििपजूी उपिब्ध गराइण आर्श्यक परे सो सम्पलिको चिि 

चिाइणलर्िपुछण । 

  (६) यस ऐििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि र्फा ८० बिोलजिको लििाि प्रलक्रया अगािी बलढसकेपलछ 

भराउिपुि ेरकि बझुाउि लयाए पलि सो रकि िबलुझ सम्पलि लििाि गिुणपिछे । 

८३. नििाि उपरको उजुरीः यस ऐि बिोलजि भएको लििािको प्रलक्रयािा लचि िबझु्िे पक्षिे जिु प्रलक्रया उपर लचि िबझेुको हो सो 

भएको पन्र लर्ि लभत्र सलिलि सिक्ष उजरुी पेश गरी भएको आर्शे बिोलजि गिुणपिेछ । 

८४. नबगो भराउँदा िा चििचिाउँदा िागेको खचयः यस ऐि बिोलजि लबगो भराउँर्ा र्ा चििचिाउँर्ा िागेको खचण लबगो भरीलर्िपुि े

र्ा चििलर्िपुि ेसम्बलन्धि पक्षिे व्यहोिुणपिछे । 

८५. यथानस्थनतिा राखिेः कायणपालिकािे यस ऐि बिोलजि चििचिाइण िाग्ि र्ा लबगो भराइणपाउि कुि ैसम्पलि र्खेाइण लिरे्र्ि परेपलछ 

लबगो भराउिे र्ा चििचिाउिे कायण सम्पन्ि िभएसम्िको िालग उि सम्पलि हकहस्िान्िरर् गिण, भत्काउि, लबगािण िथा कुिै प्रकारको लििाणर् 

कायण गरी उि सम्पलिको स्र्रुप पररर्िणि गिण िपाउि ेगरी रोक्का राख्ि सम्बलन्धि पक्षको िाििा आर्शे जारी गरी उि सम्पलि यथालस्थलििा 

राख्िपुिछे । 

८६. नििेदिबाट कारिाही गिनः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुिै पक्षिे र्फा ८५ बिोलजि भएको आर्शे लर्पररि कुि ैसम्पलिको हक 

हस्िान्िरर् र्ा स्र्रुप पररर्िणि आलर् गरेको लिर्ेर्ि परेिा उि लिर्ेर्ि र्िाण गरी त्यस्िो गिे पक्षको िाििा लिि लर्िको म्यार्  जारी गरी 

लिजिाइण हालजर गराइण सो लिरे्र्ि सलिलि सिक्ष पेश गिुणपिेछ । 

  (२) सलिलििे उपर्फा (१) बिोलजिको लिरे्र्ि पेश हुि आएिा पक्षिाइण ियाँ उजरुी र्िाण गिण ििगाइण उि लिरे्र्िबाट िै 

आर्श्यक कारर्ाही गरी लिर्णय गिुणपिेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि उपर्फा (१) बिोलजिको लिर्ेर्िको व्यहोराबाट लिर्ेर्ि सलिलिको 

क्षेत्रालधकार लभत्र िपिे लर्षयिा परेको र्लेखएिा सलिलििे उि लर्षयिा क्षेत्रालधकार ग्रहर् गिे अर्ािि र्ा लिकाय सिक्ष जाि सिुाइणलर्िपुिछे । 

८७. चििचिाउिे सचूिाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिलिको लिर्णय बिोलजि चिि चिाइण पाउि लिर्रे्ि परेिा चिि चिाउिे लिलि 

खिुाइण फिािो लिलििा फिािो घर जग्गाको चिि चिाउि किणचारी खलटइण आउि ेहुरँ्ा सो लिलि अगारै् घर जग्गा खालि गरीलर्ि ुभलि चिि 

लर्िपुिे पक्षको िाििा सचूिा जारी गिुणपिेछ । 

  (२) चििलर्िपुि ेसम्पलि उजरुीको पक्षबाहके अन्य कसैको भोगचिििा रहकेो भएिा अलभिेख प्रशासकिे सोलह पक्षको 

िाििा उपर्फा (१) बिोलजिको सचूिा जारीगिुणपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोलजि िोलकएको लिलििा खलटइणजाँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बलन्धि किणचारीिे चिि चिाइण 

लर्एको िचुलुका खिागरी िथा घरजग्गा खािी िगरेको भए खािी गराइण चिि चिाइण चिि चिाएको िचुलुका खिा गरी प्रलिरे्र्ि साथ 

अलभिेख शाखािा पेश गिुणपिछे ।  

 

 

 

पररच्छेद-१० 

निनिध 
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८८. िक्कि नििेदिः (१) सलिलि सिक्ष र्िाण रहकेो उजरुीको कुिै सरोकारर्ािा पक्षिे लर्र्ार्को लिलसििा रहकेो कुिै कागजपत्रको 

िक्कि लििको िालग लिरे्र्ि लर्एिा सलिलििे उि पक्षिाइण सो कागजको िक्कि उपिब्ध गराउिपुिेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोलजिको लिरे्र्ि लर्रँ्ा सम्बलन्धि पक्षिे उजरुी शाखािा रहकेो लिलसिको िक्कि लििपुर्ाण उजरुी प्रशासक िथा 

अलभिेख शाखािा रहकेो लिलसिको िक्कि लििपुिे भएिा अलभिेख प्रशासक सिक्ष लिरे्र्ि पेश गिुणपिेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोलजिको लिर्रे्ि लर्िको एघार बजे अगार्ै पेश भएिा सम्बलन्धि किणचारीिे सोलह लर्ि र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा 

सम्भर् भएसम्ि सोलह लर्ि िभए सोको भोलिपलट िक्कि उपिब्ध गराउिछे । 

  (४) उपर्फा (१) बिोलजि लिरे्र्ि लर्रँ्ा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लिरे्र्ि लर्िपुिेछ । 

  (५)लर्र्ार्को कुिै पक्षिे उपर्फा (१) बिोलजिको लिर्ेर्ि लर्रँ्ा िक्किको सिािा कागजपत्रको फोटो लखच्िे अििुलि िागेिा सो 

लर्िपुिेछ । 

  (६) िक्कि लिर्ेर्ि लर्रँ्ा अिसुचूी-१५ बिोलजिको ढाँचािा लर्िपुिछे । 

८९. िक्कि दस्तुरः (१) सम्बलन्धि प्रशासकिे र्फा ८८ बिोलजि िक्कि र्ा फोटो लखच्िको िालग लिर्ेर्ि लर्िपेक्षसँग र्हेाय 

बिोलजिको र्स्िरु लिइण िक्कि उपिब्ध गराउिपुिेछः 

(क) िक्किको हकिा सक्कि पािाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रिे; 

(ख) सलिलिको लिर्णय कागजको हकिा प्रलि सक्कि पािाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयाँको र्रिे; िथा 

(ग) लिखि कागजपत्रको िक्कि िलिइण फोटो लखच्ि चाहिेा प्रलि पािाको रू ५।–   रुपैयाँको र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) िा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि प्रचलिि काििू बिोलजि िक्कि र्स्िुर ििाग्ि ेपक्षिाइण यस र्फा बिोलजिको 

र्स्िुर िाग्िछैेि । 

  (३) यस र्फा बिोलजि िक्कि उिार गरी िैजाि ेपक्षिे िक्कि उिार गर्ाण िागेको खचणको व्यर्स्था आफै गिुणपिेछ । 

९०. दस्तुर उल्िेख गिनः  (१)िक्कि प्रिालर्ि गिे सम्बलन्धि प्रशासकिे िक्कि प्रिालर्ि गर्ाण िक्कि िैजाि ेपक्षको िाि थर िथा 

उजरुीिा हलैसयिका साथै िक्कि उिार गरेर्ापि र्ालखि गरेको र्स्िरु र िक्कि पािा सििे उलिेख गरी िक्कि लर्एको व्यहोरा जिाइण िक्कि 

प्रिालर्ि गिुणपिेछ । 

   

९१. दस्तुर चुक्ता िभर्य िक्कि िनदर्िेः सम्बलन्धि प्रशासकिे यस ऐि बिोलजि िक्कि िाग्ि े पक्षिे िक्कि उिार गर्ाण र्फा ८९ 

बिोलजि िाग्ि ेर्स्िरु र्ालखि िगर्ाणसम्ि िक्कि लर्िेछैि र सो िक्किको आलधकाररकिा प्रिालर्ि गिण पाउिेछैि ।  

९२. प्रचनित कािूि बिोनजि हुिेः यस ऐििा जिुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलि उजरुीसँग सम्बलन्धि प्रचलिि काििूिा कुिै कुरा 

िेलखएको भए सोिा िेलखए जलिको हकिा सोलह बिोलजि हुिेछ । 

९३. नियि बिाउिे अनधकारः सलिलििे यस ऐिको प्रभार्कारी कायाणन्र्यिको िालग आर्श्यक लियि बिाउि सक्िेछ । 
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अिुसूची-१ 

(दफा ८को उपदफा (२)सँग सम्बनन्धत) 

उजुरीको ढाँचा 

न्यालयक सलिलि सिक्षपेश गरेको 

लिर्ेर्ि-पत्र 

 

88]Nw'/f lhNnf uGofkw'/f ufpFkflnsf j8jf g+= ========a:g] =====5f]/f÷5f]/L÷>LdtL 

jif{===============sf] =============================================================k|yd kIf÷lgj]bs  

 

लर्रुद्ध 

88]Nw'/f lhNnf uGofkw'/f ufpFkflnsf j8jf g+= ========a:g] =====5f]/f÷5f]/L÷>LdtL 

jif{===============sf] =======================================================l4tLo kIf÷ljkIf  

लर्षयः सम्र्न्ध लर्च्छेर् । 

ि लिम्ि र्ुँर्ाहरुिा िेलखए र्िोलजि लिर्ेर्ि गर्णछु : 

१. ि लिर्ेर्क र यस लर्र्ार्को र्ोस्रो पक्षलर्च संर्ि २०६९ साििा सािालजक परम्परा अिसुार 

लर्र्ाह गररएको हो । लर्र्ाह भएपश्चाि २ र्षणसम्ि अथाणि २०७१ सािसम्ि हािीलर्च सिुधरु 

र्ाम्पत्य जीर्ि रहकेो लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिेि जायजन्ि भएको छ । 

एक आपसिा िोग्िे स्र्ास्िीलर्चको सहिलि र सहकायणिा छोरा जन्िपेछी क्रिशः सिस्या र्लेखरँ् ै

जाि थालयो । २०७१ सािको लिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि ् । पटक पटक घर आउि 

फोिबाट अिरुोध गरे ँ । २ पटकसम्ि लिि गएँ । िर लिजिे लििीसँग िेरो जीर्ि चलि सक्र्िै, ि घर 

जाि सलिि, लििी जे गिुणपछण गर भलि ठािो जर्ाफ लर्ि थालिि । के कारर्िे यस्िो हुि गयो भलि 

सोध्र्ा अर् लिम्रो र िेरो सम्र्न्ध छैि आफुखसुी गर र  ििाई सम्पकण  िगर,गरेिा राम्रो हुरँ्िै भलि 

धाक धम्की र त्रास िसिे लर्इि । िािो सियसम्ि िि फकेिा र घर आउलिि भलि पखी र्से ँिर 

आईिि । कररर् ३ र्षणपछी अथाणि २०७४ साि भाद्र िलहिािा पिुः लिि गएँ िर लर्पक्षी िसँग 

र्ोलर् ैिर्ोिी घरलभत्र लछररि र सािा जेठाि पठाईशारीररक आक्रिर् गिे सम्िको कायण गरी ििाई 

िथािाि गालि गिौच गरे । िलुश्कििे ज्याि जोगाई लिराश भएर घर फलकण एँ र अर् र्ोस्रो पक्षश्रीििी 

िसँग पिुः फलकण  आउिे र र्ाम्पत्य जीर्ि सिुधरु हुिे सम्भार्िा िभएकोिे पाररर्ाररक लर्र्ार् 

लिरुपर्का िालग यो लिर्रे्ि लर्ि आएको छु ।  

२. यस सलिलिबाट र्ोस्रो पक्ष लझकाई जे जो र्झु्िपुछण र्झुी लर्र्ार् लिरुपर् गराईपाउँ ।  
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३. यस गाउँपालिकाबाट  जारी भएको स्थािीय न्यालयक कायणलर्लधको र्फा ..... बिोलजि लिर्ेर्ि 

र्स्िरु रु..... र्ोस्रो पक्ष १ जिािाई म्यार् सचूिा र्स्िरु रु ...... पािा २ को लिर्ेर्िको प्रलिलिपी 

र्स्िरु सिेि गरी जम्िा रु यसै लिर्ेर्ि साथ र्ालखिा गरेको छु ।  

४. of] lgj]bg :yfgLog ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf $& cg';f/ o;} 

;ldltsf] clwsf/ If]q leq kb{5 .  

५. यो लिर्ेर्ि हर्म्यार्लभत्रै छ र ि लिर्ेर्किाई यस लर्षयिा लिर्ेर्ि लर्िे हकर्यैा प्राप्त छ ।  

६. यस लर्षयिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै लिकायिा कुिै प्रकारको लिर्ेर्ि लर्एको छैि ।  

७. यसिा र्ोस्रो पक्षको िाइिी िफण का र िेरो घर िफण का पररर्ारका सर्स्यहरु लझकाई थप व्यहोरा 

र्झु्ि सलकिेछ ।  

८. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुि,् झठुा ठहरे काििू र्िोलजि संजाय भोग्ि ियार 

छु ।  

 

                                                                                                           लिर्ेर्क 

                                                                                                         िािः ...... 

इलि संर्ि ्............. साि...................िलहिा......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अिुसूची-२ 

(दफा ९को उपदफा (१)सँग सम्बनन्धत) 

उजरुी र्िाण गरेको लिस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

लर्षय:  उजरुी र्िाणको लिस्सापत्र सम्बन्धिा । 

 

==============a:g] tkfO{n]  ======================a:g]sf] lj?4df cfhsf] ldltdf ph'/L btf{ ug{ NofPsf]n] btf{ 

u/L of] lg:;f hf/L lbO{Psf] 5 .   

अलधकृि किणचारी 

र्स्िखि:   ........  

लिलि:   ...........  
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अिुसूची-३ 

(दफा ९को उपदफा (२)सँग सम्बनन्धत) 

ताररख भपायर्य 

न्यालयक सलिलि  

गन्यापधरुा गाउँपालिकािा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

र्ार्ी           प्रलिर्ार्ी 

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

िदु्दा  .................... 

लिलि ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही लर्ि ........... बज ेयस न्यालयक सलिलि/कायाणियिा 

उपलस्थि हुिेछु भिी सही गिे ...... 

 

र्ार्ी ................         प्रलिर्ार्ी ................ 

 

इलि संर्ि ्............. साि...................िलहिा......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अिुसूची-४ 

(दफा ९को उपदफा (३)सँग सम्बनन्धत) 

ताररख पचाय 

न्यालयक सलिलि 

गन्यापधरुा गाउँपालिका 

बाट जारी भएको िारेखको पचाण 

 

र्ार्ी        प्रलिर्ार्ी 

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

िदु्दाः ...................... 

 

 

फाँटर्ािाको र्स्िखि  

लिलि ................. 
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अिुसूची-५ 

(दफा १५को उपदफा (३)सँग सम्बनन्धत) 

प्रनतिादको ढाँचा 

लिलखि जर्ाफको िििूा 

न्यालयक सलिलि सिक्ष पेश गरेको 

लिलखि जर्ाफ 

 88]Nw'/f lhNnf uGofkw'/f ufpFkflnsf j8f g+ a:g] ==========sf] 5f]/f ÷5f]/L÷>LdtL jif{ =========sf] 

========================================================================================lnlvthjfkm k|:t'tstf{÷bf];|f] kIf  

la?4 

88]Nw'/f lhNnf uGofkw'/f ufpFkflnsf j8f g+ a:g] ==========sf] 5f]/f ÷5f]/L÷>LdtL jif{ =========sf] 

=============================================================================lgj]bs÷ljkIf 

लर्षय सम्र्न्ध लर्च्छेर् । 

ि लिम्ि र्ुरँ्ाहरुिा िेलखए र्िोलजि लिर्रे्ि गर्णछु : 

१. ि लिलखि जर्ाफ प्रस्ििुकिाण र लर्पक्षी लिर्रे्कलर्च संर्ि २०६९ साििा सािालजक परम्परा अिसुार लर्र्ाह भएको 

व्यहोरा लठक हो । हािीबाट २०७१ साि जठेिा १ छोराको सििे जायजन्ि भएको लठक हो । २०७१ सािको लिहारिा िाइि 

गएपछी ि घर िफकेको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरेको, २ पटकसम्ि लिि आएको िर ि घर िगएको,ििैे 

लर्पक्षी लिर्रे्किाई र्ाम्पत्य जीर्ि चलि िसक्िे भिेको र िरेा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रिर् गिे सम्िको कायण गरेकोभलि 

कपोिकललपि झठुा र हुरँ् ैिभएका लिराधार व्यहोरा उलिेख गरी लर्र्ार् गरेको कुरा उलिेख गिण चाहान्छु ।  

२.ििाई लर्पक्षी लिर्रे्क सििे लििी गालि गिौच‚ िर‚ धाक‚ धम्की र्खेाई हािपाि गरी घरबाट लिकािा गरेपछी ि 

िाइिीिा आई र्सेकी हु ँ। लर्र्ाह भएको केही र्षणपछी लर्िा कारर् ििाथी लर्लभन्ि लकलसिका आरोप िगाई अपिाि गिे, 

गािी गिौच गिे िगायिका कािहरु हुरँ्गैए । पररर्ारका अन्य सर्स्यहरुिे ि िाथी घरृ्ा गिे, र्ोिचाि िगिे जस्िा कायण 

गरेपलि लर्पक्षीबाट केही सिय ििाई िै सिथणि र सहयोग गर् ैआएका लथए िर पछी लर्पक्षी लिर्रे्क सििे उलिहरुसँग ैलििे र 

ििाई जर्रजस्ि गरबाट लिकालिे कायणिा सहभागी भए  । के कुि कारर्िे र्ा िरेो के गलिीिे यसो गरेका हुि भलि र्झु्र्ा 

र्िेार्िेा र्ाइजो िलयाएको भलि िाइिी पक्षसििेको  आिोचिा गिे गरेका लथए । सायर् उलिहरुिाई र्ाइजोकै िोभका 

कारर् ििाई घरबाट लिकािीलर्एका हुिपुर्णछ । ििेै कुिै गलिी िगरेको र लर्पक्षी िोग्िेसँग परू्णर्ि िाया, सद्भार् र सम्िाि 

यथार्ि रहकेोिे िोग्िे स्र्ास्िीको सम्र्न्ध यथार्ि कायि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जर्रजस्ि लिकािेपछी ४ िलहिाको िार्ािक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झण्िै ३ र्षणसम्ि र्ेखर्र, 

सम्पकण लर्लहि र्सी अलहिे एक्कासी सम्र्न्ध लर्च्छेर्को िाग गरी लिर्रे्ि लर्ि ुआफँैिा आश्चयणजिक िागकेो छ, सत्य िथ्य 

र्लुझ काििू र्िोलजि गररपाउँ ।  

४. :yfgLo sfo{ljlwsf] bkmf ===============adf]lhd lnlvt hjfkm b:t'/ jfkt ? ===== o;} lgj]bg ;fy 

bflvnf u/]sf] 5' . 

५. यो लिलखि जर्ाफ म्यार्लभतै्र लिई ि आफैं  उपलस्थि भएको छु ।  

६. यस लर्षयिा अन्यत्र कही ँकिै कुिै लिकायिा कुिै प्रकारको लिर्रे्ि लर्एको छैि ।  

७. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो सत्य हुि,् झठुा ठहरे काििू र्िोलजि संजाय भोग्ि ियार छु ।  

                                                                                                                                             लिर्रे्क 

                                                                                                                                            िािः ......  

इलि संर्ि  .................साि  .....................िलहिा  .............. गिे ....................रोज शभुि ्।  
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अिुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६)सगँ सम्बनन्धत) 
न्यालयक सलिलिबाट जारी भएको 

म्यार् सचूिा 

......a:g] ==============gfpFdf uGofkw'/f ufpFkflnsf sfof{noaf6 hf/L ePsf] !%-kGw|_ lbg] ;"rgf  

 

 ========a:g] ====================n] tkfO{sf] lj?4=========================ljjfb k/]sf] elg lgj]bg btf{ u/]sf] x'Fbf ;f]sf] k|ltlnlk 

o;} ;fy k7fO{Psf] 5 . ctM tkfO{n] of] Dofb a'em]sf] jf l/tk"j{s tfd]n ePsf] ldltn] !% lbg leqdf cfkm\gf] egfO{ 

;lxt cfkm} jf sfg"g adf]lhdsf] jf/]; dfkm{t o; sfof{nodf xflh/ x'g cfpg' xf]nf . cGoyf sfg"g adf]lhd x'g] 

Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . 

इलि सम्बि ...................साि.......................िलहिा......................गिे रोज.............शभुि् .........।  

  



खण्डः२) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚असाढ२५ गते २०७५ साि (संखयाः५ 

 
26 

 

अिुसूची-७ 

(दफा ४२को उपदफा (१)सँग सम्बनन्धत) 

निणययको ढाँचा 

गन्यापधरुा गाउँपालिक न्यालयक सलिलि 

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

सर्स्य श्री........................................................................................... 

सर्स्य श्री........................................................................................... 

लिर्णय 

संर्ि ............... सािको लिर्रे्ि िं........ 

लर्षयः र्िेसीबाट पािी झारेको । 
 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं............ ...............................र्स्िे 

..................................................................................प्रथि पक्ष 

लर्रुद्ध 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं............ ...............................र्स्िे 

..................................................................................र्ोस्रो पक्ष 

स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४७(१)ञ र्िोलजि लिर्रे्ि र्िाण भई सोही ऐिको र्फा ४६ र्िोलजि गठि 

भएको न्यालयक सलिलि सिक्ष प्रस्ििु हुि आएको िदु्दाको संलक्षप्त िथ्य र लिर्णय यस प्रकार छः  

(१) गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. ....................... िक्सा लसट िं.... लक.िं........के्ष.फ...........को घरजग्गािा पलश्चि िफण का 

लक.िं..........का संलधयार लर्पक्षी ...................िे घर र्िाउँर्ा आफ्िो घरजग्गािा लसिािासम्ि आई जोलि र्िाएको िर छि 

िथा र्िेसीको पािी आफ्िो घर कम्पाउण्िलभत्र झािेगरी र्िाएको हुरँ्ा सो र्िेसी र्न्र् गराइपाउँ भन्िे लिर्रे्कको लिर्रे्ि 

व्यहोरा ।  

(२) गन्यापधरुा गाउँपालिकाबाट प्रचलिि भर्ि लििाणर् सम्र्न्धी िापर्ण्ि र्िोलजि इजाजि प्राप्त गरी भर्िको िक्सा सििे 

स्र्ीकृि गराई सो िक्सा र्िोलजि भर्ि लििाणर् गरेको हु ँ। लर्पक्षी लिर्रे्किे भिे र्िोलजि आफ्िो घरको छि िथा र्िेसीको 

पािी लिजको घर कम्पाउण्िलभत्र झािे िगरेको आफ्िै घरजग्गािा झािे गरेको हुरँ्ा झठुा लिर्रे्ि खारेज गररपाउँ भन्िे प्रत्यथीको 

लिलखि जर्ाफ ।  

(३) गन्यापधरुा गाउँपालिकाबाट स्थिगि लिररक्षर् िथा सर्ेंक्षर् गिण गएका प्रालर्लधक टोलििे स्थिगि लिररक्षर् गरी 

लिलि.........िा पेश गरेको स्केच सलहिको प्रलिर्रे्िबाट प्रत्यथीको घरिफण बाट छि िथा र्िेसीको पािी खस्र्ा लिर्रे्कको 

घर कम्पाउण्िलभत्र पिे गरेको र्लेखन्छ भन्िे व्यहोरा उलिेलखि भएको  ।  

(४) लर्र्ार्का र्रु् ै पक्षिाईििेलििाप गराउिे प्रयोजिका िालग गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं........,................. िा 

रहकेो ििेलििाप केन्द्रिा पठाउँर्ा ििेलििाप हुि िसकी फलकण  आएको ।  

लिर्णय 

र्रु् ै पक्षिाई सिुरु्ाईको िालग आज पेशी िोलकएकोिा लर्र्ार्का सम्र्लन्धि पक्षहरु स्र्यि ं िथा लिजहरुबाट लियिु गरेका 

काििू व्यर्सायीहरु सििेको भिाई सिुी पिुः लििापत्र गिुणहोस भलि सम्झाउँर्ा र्झुाउँर्ा पलि लििापत्र गिण िञ्जरु िगिुण 

भएकोिे फाइििा संिग्ि प्रिार् कागजहरुको सिेि िलूयाङ्कि गरी स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४९(२) 

र्िोलजिलिर्णय लर्िपुिे हुि आई लिर्णयिफण  लर्चार गर्ाण लिर्रे्कको लक. िं....को पलश्चििफण  प्रत्यथीको लक.िं....को घरजग्गा 

जोलिएर रहकेोिा लर्र्ार् र्लेखएि । लिर्रे्कको भिाई अिुसार आफ्िो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा र्िेसीको पािी 
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झारेको हो होइि भलि स्थिगि रुपि ै जाँचर्झु गरी प्रालर्लधक प्रलिर्रे्ि पेश गिण कायाणियबाट खलट गएका प्रालर्लधक 

किणचारीिे लिलि.............िा पेश गरेको स्केच सलहिको प्रालर्लधक प्रलिर्रे्ि सििेबाट लिर्रे्कको िाग र्ार्ी र्िोलजि 

आफ्िो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा र्िेसीबाट पािी झिे गरेको भन्िे पलुष्ट हुिे र्लेखन्छ । प्रत्यथीिे यस 

कायाणियबाट पाररि गरेको िक्सािा सििे छि िथा र्िेसीको पािी आफ्िै घरजग्गािा झािे भलि र्खेाईएको र लिर्रे्कको घर 

कम्पाउण्िलभत्र पािी झािण पाउिपुछण भलि प्रत्यथीिे र्ार्ी लर्रोध गिण सििे िसकेको र प्रचलिि काििू र प्रचििबाट सििे 

अकाणको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्िो छि िथा र्िेसीको पािी झािण पाउिे िर्लेखएको हुरँ्ा लिर्रे्कको िाग र्िोलजि प्रत्यथीिे 

आफ्िो छि िथा र्िेसीबाट आफ्िै घर जग्गािा पािी झािे प्रर्न्ध गिुणपिे र्लेखन्छ । लिर्रे्कको घर कम्पाउण्ििा पािी झािण 

िपाउिे ठहछण  । सो ठहिाणिे िपलशि बिोलजि गिुण ।  

तपनिि 

१. सरोकारर्ािािे िक्कि िाग गिण आएिा लियिािसुार र्स्िरु लिई िक्कि लर्ि ु।  

२. यो लिर्णयिा लचि िर्झु े३५ लर्िलभत्र ििेलधरुा लजलिा अर्ािििा पिुरार्रे्ि गिण जाि ुभलि  प्रत्यथीिाई 

सिुाईलर्ि ु।  

३. म्यार्लभत्र पिुरार्रे्ि िपरेिा काििू र्िोलजि लिर्णय कायाणन्र्यि गिुण/गराउि ु।  

इलि संर्ि ्............. साि...................िलहिा......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अिुसूची-८ 

(दफा ४८को सगँ सम्बनन्धत) 

अन्तररि सरंिणात्िक आदेिको ििूिा 

 

गन्यापधरुा गाउँपालिका न्यालयक सलिलि 

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

सर्स्य श्री........................................................................................... 

सर्स्य श्री........................................................................................... 

आदेि 

संर्ि ............................ सािको लिर्ेर्ि िं........ 

निषयः  नपनडतिाई उपचार गराउिे सम्िन्धिा । 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं............ ...............................र्स्िे ..................................................................................प्रथि पक्ष 

निरुद्ध 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं............ ...............................र्स्िे ..................................................................................र्ोस्रो पक्ष 

यसिा लिरे्र्कको िाग र्िोलजि ििेलधरुा लजलिा र्िा िं................................ र्स्िे ...............को िालि ..........................को छोरा/छोरी र्षण ................ को 

................िे आफुिाई असाध्य रोग िालग लियलिि रुपिा हप्ताको २ पटक िगृौिा िायिोलसस गिण लचलकत्सकिे लशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा र्षण 

.................. को ...........................िे लियलिि रुपिा िायिोलसस गिण अटेर गरेको, घरर घरर रुपैयँा िभएको र्हािा गिे गरेको, कलहिे कलहिे कायाणियको 

कािको व्यस्ििािे फुसणर् िलििेको आलर् कारर् जिाई आफुिे लियलिि प्राप्त गिुणपिे स्र्ाथ्य सेर्ा प्राप्त गिण िसकेको हुरँ्ा आफ्िो जीर्ि झिझि खिरायिु र्न्र्ै गएको 

भलि अस्पिािको लचलकत्सकको पजुाण र लशफाररस सलहि पेश हुि आएको लिर्ेर्ि उपर प्रारलम्भक रुपिा जाँचर्झु गर्ाण व्यहोरा ििालसर् र्ेलखएको हुरँ्ा हाििाई 

लिर्ेर्कको िालग लचलकत्सकिे लशफाररस गरे र्िोलजि हरेक हप्ता २ पटक िायिोलसस गिुण गराउि ुिथा लिजको स्र्ाथ्यिाभका िालग आर्श्यक अन्य प्रर्न्ध सिेि 

लििाउिु भलि स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४९(८) र्िोलजि लर्पक्षी ........................को िाििा यो अन्िररि संरक्षर्ात्िक आर्ेश जारी 

गररलर्एका छौं । यो आर्ेश लिलसि सािेि राखी लर्पक्षीिाई िेखी  पठाईलर्ि ु । यो आर्ेश अिसुार उपचार भएको जािकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्ि ु र 

लियिािसुार पेश गिुण ।  

 

ईलि संर्ि ................... साि ..........िलहिा....गिे रोज..शभुि् । 
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अिुसूची-९ 

(दफा ५३को उपदफा (२)सँग सम्बनन्धत) 

नििापत्रको िानग नििेदिको ढाँचा 

गन्यापधरुा गाउँपालिका न्यालयक सलिलिसिक्ष पेश गरेको लििापत्रको संयिु लिर्ेर्िपत्र 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ==================k|yd kIf lgj]bs   

लर्रुद्ध 

लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] =================lnlvthjfkmstf{ bf];|f] kIf   

लर्षयः सम्र्न्ध लर्च्छेर् । 

हािी लिर्ेर्क  लिम्ि लिलखि लिरे्र्ि गर्णछौः 

१. हािीलर्च संर्ि २०६९ साििा सािालजक परम्परा अिसुार लर्र्ाह गररएकोिा कररर्  २ र्षणसम्ि  सिुधरु र्ाम्पत्य जीर्ि रहकेो लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा 

१ छोराको सिेि जायजन्ि भएको,   सोलह र्षण २०७१ सािको लिहारिा िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरेको, लिि गएको िर 

उलटै कुटलपट गरी पठाएको भलि लिर्ेर्कको लिर्ेर्ि परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइजो िलयाएको लिउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिाि गरी जर्रजस्ि घरबाट लिकािा गरेको हो । आफु खशुीिे िाइि गई र्सेको होइि अझपलि िोग्िेप्रलि 

आफ्िो यथार्ि िाया, सद्भार् र सम्िाि रहकेोिे िोग्िे स्र्ास्िीको सम्र्न्ध यथार्ि कायि गराईपाउँ भन्िे प्रत्यथीको लिलखि जर्ाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीर्षण िोग्िे स्र्ास्िी छुलटएर र्स्यौं, हािीबाट एक सन्िािको जायजन्ि सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी लर्षयिे िििटुार् भई 

िोग्िे स्र्ास्िी अिग अिग र्सेकोिा गन्यापधरुा गाउँपालिकाको न्यालयक सलिलि िाफण ि र्िा िं  ................. .अन्िगणिको ........................ ....िेिलििाप केन्द्रिा   

िेिलििापकिाण .................को पहििा ए क आपसिा छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की लर्गििा जे जस्िा लर्षयिा असिझर्ारी िथा र्ेिेि भएको 

भएिापिी हािीलर्च एक अकाणप्रलि लर्श्वास, सर्भार् र प्रेि कायिै रहकेोिे िोग्िे स्र्ास्िीको सम्र्न्ध लर्च्छेर् गरी पाउँ भन्िे लिर्ेर्ि र्ार्ी छोलि पिुः सिुधरु सम्र्न्धका 

साथ र्ाम्पत्य जीर्ििाई व्यर्लस्थि ढंगिे अगालि र्ढाउिे छौं । लिर्ेर्कको घरिा ित्काि िोग्िे स्र्ास्िी लिलि र्स्िे र्ािार्रर् िहुिे भएकोिे छुिै ठाउिा िेरा लिई 

र्स्ि हािी र्रु्ै पक्ष सहिि भएकािे स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४७ )२ (र्िोलजि यो लििापत्रको संयुि लिर्ेर्ि पेश गरेका  छौं , िेलखए र्िोलजि 

लििापत्र गरी पाउँ ।  

४.  गन्यापधरुा गाउँपालिका स्थािीय न्यालयक कायणलर्धी र्िोलजि यो लििापत्रको संयिु लिर्ेर्ि र्स्िुर बापि  रू यसै साथ संिग्ि छ । 

५. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुि्, झठुा ठहरे काििू र्िोलजि सहुँिा र्झुाउँिा ।  

लिर्ेर्कहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... र्ोस्रो पक्ष 

 

इलि संर्ि ्............. साि...................िलहिा......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अिुसूची-१० 

(दफा ५३को उपदफा (५)सँग सम्बनन्धत) 

नििापत्रको ढाँचा 

  

गन्यापधरुा गाउँपालिका न्यालयक सलिलिसिक्ष पेश गरेको लििापत्रको संयिु लिर्ेर्िपत्र 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ==================k|yd kIf lgj]bs   

लर्रुद्ध 

लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ================= bf];|f] kIf   

 

लर्षयःसम्र्न्ध लर्च्छेर् । 

हािी लिर्रे्क  लिम्ि लिलखि लिर्रे्ि गर्णछौं : 

१. हािीलर्च संर्ि २०६९ साििा सािालजक परम्परा अिसुार लर्र्ाह गररएकोिा कररर्  २ र्षणसम्ि  सिुधरु र्ाम्पत्य 

जीर्ि रहकेो लथयो । हािीबाट २०७१ साि जठेिा १ छोराको सििे जायजन्ि भएको,   सोलह र्षण २०७१ सािको लिहारिा 

िाइि गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरुोध गरेको, लिि गएको िर उलटै कुटलपट गरी पठाएको भलि 

लिर्रे्कको लिर्रे्ि परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइजो िलयाएको लिउँबाट घरिा हिेा गरेको, अपिाि गरी जर्रजस्ि घरबाट लिकािा गरेको हो । आफु 

खशुीिे िाइि गई र्सेको होइि अझपलि िोग्िेप्रलि आफ्िो यथार्ि िाया, सद्भार् र सम्िाि रहकेोिे िोग्िे स्र्ास्िीको 

सम्र्न्ध यथार्ि कायि गराईपाउँ भन्िे प्रत्यथीको लिलखि जर्ाफ रहकेो  ।  

३. हािी झगिा गरर आयौं, केहीर्षण िोग्िे स्र्ास्िी छुलटएर र्स्यौं, हािीबाट एक सन्िािको जायजन्ि सििेभसैकेको छ । 

घरिा सािान्य घरायसी लर्षयिे िििटुार् भई िोग्िे स्र्ास्िी अिग अिग र्सेकोिा गन्यापधरुा गाउँपालिकाको न्यालयक 

सलिलि िाफण ि र्िा िं......... ििेलििाप केन्द्रिा ........................ अन्िगणिको पहििा ए................................ 

ििेलििापकिाणका आपसिा छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की लर्गििा ज ेजस्िा लर्षयिा असिझर्ारी िथा 

र्िेिे भएको भएिापिी हािीलबच एक अकाणप्रलि लर्श्वास‚ सद्भार् र प्रेि कायि ैरहकेोिे िोग्िे स्र्ास्िीको सम्बन्ध लर्च््र् 

गरी पाउँ भन्िे लिर्रे्ि र्ार्ी छोलि पिुः सिुधरु सम्र्न्धका साथ र्ाम्पत्य जीर्ििाई व्यर्लस्थि ढंगिे अगालि र्ढाउिे छौं । 

लिर्रे्कको घरिा ित्काि िोग्िे स्र्ास्िी लिलि र्स्िे र्ािार्रर् िहुिे भएकोिे छुिै ठाउिा िेरा लिई र्स्ि हािी र्रु् ै पक्ष 

सहिि भएकािे स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४७ )२ (र्िोलजि यो लििापत्रको संयिु लिर्रे्ि पेश गरेका 

छौं , िेलखए र्िोलजि लििापत्र गरी पाउँ ।  

४ .  uGofkw'/f ufpFkflnsfsf] :yfgLo Goflos sfo{ljlw adf]lhd of] ldnfkqsf] ;+o'Qm lgj]bg b:t'/ 

jfkt ? ==========o;} ;fy ;+nUg 5 .   

५. यसिा िेलखएका व्यहोरा लठक साँचो  हुि,् झठुा ठहरे काििू र्िोलजि सहुिँा र्झुाउँिा ।  

लिर्रे्कहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... र्ोस्रो पक्ष 

 

इलि संर्ि ्............. साि...................िलहिा......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अिुसूची-११ 

(दफा ६०को उपदफा (३)सँग सम्बनन्धत) 

िेिनििापकतायिा सचूीकृत हुिे नििेदि ढाँचा 

न्यालयक सलिलि 

गन्यापधरुा गाउँपालिका सिक्ष पेश गरेको लिर्रे्ि 

 

लर्षयः ििेलििापकिाणिा सचूीकृि हुि पाउँ । 

 

प्रस्ििु लर्षयिा िपलसििा उलिेलखि कागजािहरुको प्रलिलिपी साथै राखी गन्यापधरुा  गाउँपालिकाको न्यालयक सलिलि 

अन्िगणिका ............ ििेलििाप केन्द्रिा सचूीकृि भई ििेलििाप गराउि अििुिी पाउँ भिी लिर्रे्ि गर्णछु ।  

िपलसि  

१) िागररकिा प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

२) स्िािक िहसम्ि उलिर्ण गरेको शलैक्षक प्रिार्पत्रको छाँयाकपी, 

३) ििेलििापकिाणको िालििप्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छायाँकपी, 

४) ििेलििाप सम्बन्धी अिभुर् र 

५) व्यलिगि लर्र्रर् (Bio- data) 

                                                         लिर्रे्क 

िाि थरः .......... 

र्स्िखिः ........... 

लिलिः ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फोटो 
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अिुसूची-१२ 

(दफा ७६को उपदफा (१)सँग सम्बनन्धत) 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको न्यालयक सलिलि सिक्ष पेश गरेको  

भररभराउको लिर्र्िे पत्र 

 

लर्षयः भररभराई पाउँ भन्िे र्ारे । 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ==================k|yd kIf lgj]bs   

लर्रुद्ध 

लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ================= bf];|f] kIf   

िदु्धा   

d lgj]s lgj]bg jfkt ? !). b:t'/ ;fy} /flv lgDg Joxf]/fsf] lgj]bg ub{5' . 

!= pk/f]Qm ljkIfL ;+usf] pNn]lvt d'2fdf o; ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd d}n] o; 

sfof{nodf /fv]sf] b:t'/ /sd ;DdfgLt 88]Nw'/f lhNnf cbfntsf] ldlt ===========sf] km};nf adf]lhd 

d}n] e/L e/fO{ kfpg] 7x/ ePsf] x'Fbf pQm /sd el/ e/fO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

@= d}n] o; sfof{nodf hDdf u/]sf] b:t'/ /sdsf] ef}r/, /l;b e/kfO{ / ;Ddflgt 88]Nw'/f lhNnf 

cbfntsf] km};nfsf] k|ltlnlk o;} ;fy ;+nUg 5 .  

#= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] xf], em'7\6f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf, a'emfpnf . 

                                                                                                                                        लिर्रे्क 

                                                                                                                               लिज.............. 

O{lt ;Djt @)&======;fn =========dlxgf ===========ut] ========/f]h ===== z'ed\ 
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अिुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बनन्धत) 

चिि चिाउिे लिर्रे्ि 

गन्यापधरुा गाउँपालिकािा पेश गरेको 

लिर्रे्ि पत्र 

लर्षयः चिि चिाई पाउँ भन्िे र्ारे । 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ==================k|yd kIf lgj]bs   

लर्रुद्ध 

लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ================= bf];|f] पक्ष 

िदु्धा 

ि लिर्रे्क लिर्रे्ि र्ापि रु १०।– र्स्िरु साथै राखी लिम्ि व्यहोरा लिर्रे्ि गर्णछु । 

 != pk/f]Qm ljkIfL ;+usf] pNn]lvt d'2fdf o; uGofkw'/f ufpFkflnsf] Goflos ;ldltaf6 ldlt ========df 

lg0f{o eO{ ls=g+= ====sf] 3/ hUuf d]/f] xs ef]u :jfldTjsf] x'g] 7x/ ePsf]df pQm lg0f{o pk/ 

ljkIfLn] ;Ddflgt >L 88]Nw'/f lhNnf cbfndff k'g/fj]bg u/]sf]df ;DdfgLt cbfntaf6 ;d]t ldlt 

======df Goflos ;ldlts} lg0f{onfO{ ;b/ u/L d]/} xs ef]u sfod u/]sf] x'Fbf ;f] d]/f] xs ef]u sfod 

/x]sf] ;DklQ lz3|fltlz3| dnfO{ pQm ;DklQ rng rnfO{ kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

@= o;} lgj]bg ;fy b]xfosf sfuhftx? ;+nUg u/]sf] 5' . 

Goflos ;ldltn] ldlt ++++++++++++================df u/]sf] lg0f{osf] 5fFofskL 

;DdfgLt >L 88]Nw'/f lhNnf cbfntn] ldlt ======df u/]sf] ;b/ km;nfsf] 5fFofskL 

o; d'2fdf ljjfb ;Dj4 ldl;n o;} sfof{nodf /x]sf] 5 . 

#= o;df n]lvPsf] Joxf]/f l7s ;fFrf] xf], em'7\7f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpnf . 

  

                                                                                                                                    लिर्रे्क 

                                                                                                                                 लिज............... 

O{lt ;Djt @)&==========;fn ==========dlxgf==========ut]=================/f]h======df z'ed\ 
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अिुसूची-१४ 

(दफा ७९ को उपदफा (४) सँग सम्बनन्धत) 

सम्पनत रोक्काको अदेि 

गन्यापधरुा गाउँपालिका न्यालयक सलिलि 

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

सर्स्य श्री........................................................................................... 

सर्स्य श्री........................................................................................... 

आर्शे 

संर्ि .............. सािको लिर्ेर्ि िं....................................... 

लर्षयः सम्पलि हस्िान्िरर् रोक्का 

ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ==================k|yd kIf lgj]bs   

लर्रुद्ध 

लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका र्िा िं. .........बस्िे ..........sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL jif{=========sf] ================= bf];|f] पक्ष 

 

   यसिा लिर्ेर्कको िाग बिोलजि ििेलधरुा लजलिा गन्यापधरुा गाउँपालिका, र्िा िं.... के्ष.फ.........लक.िं........ जग्गािा बिेको.........को िाििा रहकेो 

अर्ण्िाको..................र्गणलफटको चार िलिे घर र लिग िगापाि सिेि लर्पक्षी....सम्पलि लिज लर्पक्षीबाट अन्य अंलशयारहरुको िन्जरुी लर्िा हक हस्िान्िरर् हुि 

सक्िे आशंका गरी लिर्ेर्किे लर्एको लिर्ेर्ि उपर प्रारलम्भक रुपिा जाँचर्झु गर्ाण व्यहोरा ििालसर् र्ेलखएको हुरँ्ा हाििाई प्रत्यक्षीको िाििा रहकेो उललिलखि 

घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् गिण लसफाररस िलर्ि र्िािाई र अको आर्ेश िभएसम्िका िालग उि घरजग्गाको हक हस्िान्िरर् िगिुण/गिण िलर्ि ु भिी िािपोि 

कायाणियको िाििा सिेि स्थािीय सरकार संचािि ऐि २०७४ को र्फा ४९ (६) बिोलजि यो रोक्काको आर्ेश जारी गररलर्एका छौं । यो आर्ेश लिलसि सािेि 

राखी सम्र्लन्धि कायाणियहरुिा पठाईलर्ि ु। यो आर्ेश अिसुार रोक्का भएको जािकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्िु र लियिािुसार पेश गिुण । 

ईलि संर्ि................साि.............िालहिा...........गिे‘..........रोज शभुि ्। 
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अिुसूची-१५ 

(दफा ८८को उपदफा (६) सँग सम्बनन्धत) 

िक्किको िानग नििेदि 

न्यालयक सलिलि  
गन्यापधरुा गाउँपालिकािा पेश गरेको 

लिर्ेर्ि पत्र 
लर्षयः िक्कि पाउँ भन्िे बारे । 

................... बस्िे ........................................................................... लिर्ेर्क/र्ार्ी/प्रलिर्ार्ी 

लर्रुद्ध 

............... बस्िे ................................................................................ लर्पक्षी/र्ार्ी/प्रलिर्ार्ी 

िदु्दाः .................................. । 

ि लिर्ेर्क लिर्ेर्ि र्स्िुर र्ापि रु. १०।– साथै राखी लिम्ि व्यहोरा लिर्ेर्ि गर्णछुः 

(१) उपरोि लर्पक्षीसँगको उलिेलखि िदु्दािा अध्ययिको िालग र्ेहायका कागजािहरु आर्श्यक परेको हुरँ्ा प्रिालर्ि प्रलिलिपी पाउँ भिी यो लिर्ेर्ि साथ 

उपलस्थि भएको छु । अिः िक्किको प्रिालर्ि प्रलिलिपी पाउँ ।  
र्ेहाय  
क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 

२) िेलखएको व्यहोरा लठक साँचो छ, झिुा ठहरे काििू बिोलजि सहुँिा बुझाउँिा ।  

                                                                                                                                                                                                        लिर्ेर्क 
                                                                                                                                                                                                        लिज .... 
 इलि सम्र्ि् ......... साि .... िलहिा .... गिे रोज ्... शभुि ्................ 
 

                                                           
मित िः२०७५।०३।२५           

             आज्ञाले 

करुणाकर पन्  
प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ   


