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प्रस्तावनताः न्याय्क सयियिले प्रचयलि कयाननू बिोयिि उिरुीको कयारवयाही र यकनयारया 
गरयादा अपनयाउनपुनने कया द्ायवयि ि् गरी सपष्टिया, एकरूपिया एवं पयाररय्दािया कया्ि गरी 
कयाननूको ्यासन िथया न्या् प्रयिको िनयवश्यास कया्ि रयाखी रहनकया लयायग प्रचलनिया 
रहकेो संघी् कयाननूिया भए रयेख बयाहके थप कयाननूी व्वसथया गनदा वयाञ्छनी् भएकोले,
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नेपयालको संयवियानको ियारया २२१ को उपियारया (१) बिोयिि यरिपरुयासनुररी गयाउँसभयाले 
्ो ऐन बनयाएको ्छ ।

परिच छ्ेद -१

प्रतािम्भिक

1=	 समंषिप्त नताम ि प्रताि्भिः (१) ्स ऐनको नयाि “यरिपरुयासनुररी गयाउँपयायलकयाकयाे 
न्याय्क सयियि समबनिी ऐन, २०७५” रहकेो ्छ ।

   (२) ्ो ऐन िरुूनि प्रयारमभ हुने्छ ।

2=	 परिभिताषताः यवष् वया प्रसङ्गले अकको अथदा नलयागेिया ्स ऐनिया;

(क)	 “उिरुी” भननयाले सयियि सिक्ष परेको उिरुीबयाट ्रुु भएको प्रचयलि 
कयाननूबिोयिि सयियिले कयारवयाही र यकनयारया गनने उिरुी सम्झनपु्छदा । 

(ख) “खयामने”  भननयाले िोयकएको समपयतिको िलू्याङंकन गरररया भ्याउने हरलयाई 
सम्झन ुपरदा्छ । 

(ग) “चलन चलयाईयरने” भननयाले यनरद्ा  पश्याि हक अयिकयार प्रयाप्त भएको 
व्यतिलयाई कुनै वसि ुवया समपयति भोग गनदा यरने कया द्ालयाई सम्झनपुरदा्छ ।

(घ) “िियानि” भननयाले कुनै व्यति वया समपयतिलयाई न्याय्क सयियिले चयाहकेो 
वखििया उपयसथि वया हयायिर गरयाउन यलएको यिमिया वया उतिररयाय्तवलयाई 
सम्झनपुरदा्छ ।  

(ङ) “ियािलेी” भननयाले न्याय्क सयियिको क्षेरियायिकयार यभरिकया यववयारहरुिया 
समवयनिि पक्षलयाई व्ुझयाईने म्यार,  सचूनया,  आरे् ,  पिूजी वया ियानकयारी 
परि ररिपवूदाक व्ुझयाउने कया द्ालयाई सम्झनपु्छदा । 

(च) “िया्रयाि”  भननयाले समपयतिको यववरर वया गनिी गरेको संङख्या ियनने 
व्होरया वया समपयतिको फयँाटवयारी वया लगिलयाई सम्झनपुरदा्छ । 

(्छ) “िोयकएको” वया “िोयकए बिोयिि” भननयाले ्स ऐन अनिगदाि बनेको 
यन्ििया िोयकए बिोयिि सम्झनपु्छदा ।

(ि) “ररपीठ”  भननयाले न्याय्क सयियि सिक्ष पे् हुन आएकया कुनै 
कयागिपरिको  समबनििया ररि नपगुे वया कयाननूले रियादा नहुने वया नलयागने 
भएिया त्सको प्छयायि परटि सोको कयारर र अवसथया िनयाइ अयिकयारप्रयाप्त 
अयिकयारीले लेयखयरने यनरन्े न वया व्होरयालयाई सम्झनपुरदा्छ । 
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(्झ) “नयािसेी” भननयाले कुनै व्यतिको नयाि, थर र विन सिेिको यवसितृि यववरर 
खलुयाइएको व्होरयालयाई सम्झनपुरदा्छ । 

(ञ) “नयायल्” भननयाले कुनै यववयारको यवष्िया रफया ८ बिोयिि यरएको 
उिरुी, यनवेरन वया यफरयार सम्झनपु्छदा 

(ट) “यनरद्ा  यकियाब” भननयाले सयियिले उिरुीिया गरेको यनरद्ा को अयभलेख 
रयाखनको लयायग खिया गरेको उिरुीिया यनरद्ा  गरेको व्होरया र त्सको 
आियार िथया कयाररको संयक्षप्त उललेख भएको यकियाब सम्झनपु्छदा ।

(ठ) “पनचकतृ यि िोल” भननयाले पञच भलयाद्ीले समपयतिको सथलगि िथया 
सथयानी् अवलोकन िलू्यंाङकन गरी यवक्री यविरर हुनसकने उयचि 
ठहरयाएर यनयश्ि गरेको िलू्लयाई सम्झनपुरदा्छ ।   

(ि) “पे्ी” भननयाले न्याय्क सयियि सिक्ष यनरद्ा याथदा पे् हुने यववयारहरुिया 
पक्षहरुलयाई उपयसथि गरयाई सनुवुयाइ गनने कयािलयाई सम्झनपुरदा्छ । 

(ढ) “प्रयिबयारी” भननयाले बयारीले िसकया उपर उिरुी रियादा गरदा्छ सो व्यति वया 
संसथया सम्झनपु्छदा ।

(र) “वकपरि”  भननयाले यववयार समबनििया ियानकयार भई सयाक्षीको रुपिया व्ति 
गरेकया कुरया लेयखने वया लेयखएको कयागिलयाई सम्झनपु्छदा । 

(ि) “बनर ईिलयास”  भननयाले न्याय्क सयियिअनिगदाि यनरुपर हुने यववयारहरु 
िध्े गोप् प्रकुयिको यववयार भएको र समवद्ध पक्षहरुयवच गोपनी्िया 
कया्ि गनदा आवश्क रयेखएिया समवद्ध पक्षहरु ियारि सहभयागी हुनेगरी 
प्रवनि गररएको सनुवुयाई कक्षलयाई सम्झनपु्छदा । 

(थ) “बयारी” भननयाले कसै उपर सयियि सिक्ष उिरुी रियादा गनने व्यति वया संसथया 
सम्झनपु्छदा ।

(र) “िलूिवी”  भननयाले न्याय्क सयियि अनिगदाि यवचयारयािीन िदु्धया अन् 
अि्िया अरयालििया सििे यवचयारयािीन भईरहकेो अवसथयािया न्याय्क 
सयियिले यनरद्ा  गरयादा अन् यवचयारयायिन िदु्धयािया प्रभयायवि हुने रयेखएिया 
प्रभयाव पयानने िदु्धयाको फैसलया नभएसमि प्रभयायवि हुने िदु्या सथयगि गनने 
कया द्ालयाई सम्झनपु्छदा । 

(ि) “लगयापयाि”  भननयाले घरिगगया र त्ससँग अनिर यनयहि टहरया,  बोट 
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यवरुवया,  खलुलया ियिन र त्सिया रहकेया सबैखयाले संरचनया वया चचनेको 
िगगया,  ्ेछउ्छयाउ,  सेरोफेरो र समपरूदा अव्वलयाई सम्झनपुरदा्छ । 

(न) “सररस्याहया”  भननयाले िरौटीिया रहकेो रकिको लगि कटिया गरी आमरयानीिया 
वयाधने कया द्ालयाई सम्झनपु्छदा ।    

(प) “सभया” भननयाले गयाउँसभया सम्झनपु्छदा ।

(फ) “सयियि” भननयाले न्याय्क सयियि सम्झनपु्छदा र सो ् वरले सथयानी् ऐनको 
रफया ४८ को उपरफया (६) बिोयििको सयियिलयाइदा सििे िनयाउने्छ ।

(ब) “सयाल वसयाली”  भननयाले हरेक वषदाकया लयायग ्ुछटिया ्ुछटैि हुने गरी प्रयिवषदाको 
यनयिति सथया्ी रुपिया ि् गररएको ्िदा सम्झनपु्छदा ।

(भ) “सथयानी् ऐन” भननयाले “सथयानी् सरकयार सञचयालन ऐन, २०७५” 
सम्झनपु्छदा ।

(ि) "संयवियान" भननयाले नेपयालको संयवियान सम्झनपु्छदा ।

परिच छ्ेद-२

सममम्को अमिकताि 

3=	 उजुिीमता मनर्णय स््बनिी कतामः सयियििया रियादा भएकया उिरुी वया उिरुीको 
यनरद्ा  गनने वया रियादा भएको नयायल् वया उिरुीको कुनै व्होरयाले लगि कटिया गनने 
अयिकयार सयियिलयाइदा ियारि हुने्छ ।

4=	 मनर्णय स््बनिी ्बताहछेक अनय कतामः (१) रफया ३ िया उललेख भएको वया 
प्रचयलि कयाननूले सयियि वया सयियिको सरस्ले नै गनने भनने व्वसथया गरेको वया 
कया द्ाको प्रकतृ यिले सयियि वया सयियिको सरस्ले नै गनुदापनने सपष्ट भरैहकेो रयेख 
बयाहकेको अन् कया द्ाहरू ्स ऐनिया िोयकएको किदाचयारी र त्सरी निोयकएकोिया 
सयियिले यनरद्ा  गरी िोकेको वया अयिकयार प्ररयान गरेको किदाचयारीले गनुदापनने्छ ।

   (२) िोयकएको ्याखया प्रिखु वया िोयकएकया अन् किदाचयारीले 
्स ऐन र प्रचयलि कयाननूबिोयिि िोयकएको कयाि गरयादा सयियिको सं्ोिक 
वया सयियिले िोकेको सरस्को प्रत्क्ष यनरन्े न, रखेरखे र यन्नरिरिया रही 
गनुदापनने्छ ।

5=	 यस ऐन ्बमोमजम कताय्णमवमि अवल््बन गनु्णपन्नः सयियिले उिरुी वया 
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उिरुीको कयारवयाही र यकनयारया गरयादा प्रचयलि र समबयनिि संघी् कयाननूिया सपष्ट 
उललेख भए रयेख बयाहके ्स ऐन बिोयििको कया द्ायवयि अवलमबन गनुदापनने्छ ।

6=	 सममम्लछे हछेन्नः सयियिलयाइदा रहेया् बिोयििको उिरुीहरूिया कयारवयाही र यकनयारया 
गनने अयिकयार रहने्छः

(क) सथयानी् ऐनको रफया ४७ अनिगदािको उिरुी,

(ख) िलेयिलयाप ऐन, २०६८ अनसुयार िलेयिलयापकया लयायग गयाउँपयायलकयािया 
पे्रयषि उिरुी,

(ग) संयवियानको अनसुचूी ८ अनिगदािको एकल अयिकयारअनिगदाि सभयाले 
बनयाएको कयाननूबिोयिि यनरूपर हुने गरी यसयिदाि उिरुी, िथया

(घ) प्रचयलि कयाननूले गयाउँपयायलकयाले हनेने भनी िोकेकया उिरुीहरू ।

7=	 सममम्को षिछेत्तामिकतािः सयियिले रफया ६ अनिगदािकया िध्े रहेया् बिोयििकया 
उिरुीहरूिया ियारि क्षेरियायिकयार ग्रहर गनने िथया कयारवयाही यकनयारया गनने्छः

(क) व्यतिको हकिया उिरुीकया सबै पक्ष गयाउँपयायलकयाको भगैोयलक 
क्षेरियायिकयारयभरि बसोबयास गरीरहकेो,

(ख) प्रचयलि कयाननू र संयवियानको भयाग ११ अनिगदािको कुनै अरयालि वया 
न्या्यािीकरर वया यनकया्को क्षेरियायिकयार यभरि नरहकेो,

(ग) गयाउँपयायलकयाको क्षेरियायिकयारयभरि परेकया कुनै अरयालि वया यनकया्बयाट 
िलेयिलयाप वया यिलयापरिको लयायग प्रेयषि गररएको,

(घ) अचल समपयति सियावे् रहकेो यवष्िया सो अचल समपयति गयाउँपयायलकयाको 
भगैोयलक क्षेरियायिकयारयभरि रयहरहकेो, िथया

(ङ) कुनै घटनयासँग समबयनिि यवष्वसि ुरहकेोिया सो घटनया गयाउँपयायलकयाको 
भगैोयलक क्षेरियभरि घटेको ।

परिच छ्ेद-३

उजुिी ्थता प्रम्वताद द्ता्ण

8=	 म्बवताद द्ता्ण गन्नः (१) कसै उपर यबवयार रियादा गरयादा वया उिरुी चलयाउँरया प्रचयलि 
कयाननूबिोयिि हकरै् या पगुेको व्यतिले सयियिको िोयकएको ्याखया सिक्ष 
उिरुी रियादा गनदासकने्छ ।
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   (२) उपरफया (१) बिोयिि उिरुी यररंया ्स ऐन िथया प्रचयलि 
कयाननू बिोयिि खलुयाउनपुनने कुरया सबै खलुयाइदा िथया पु् यादाउनपुनने प्रयक््या सबै 
परुयागरी अनसुचूी-१ बिोयििको ढयँाचयािया यरनपुनने्छ ।

   (३) उपरफया (२) िया लेयखए रयेख बयाहके उिरुीिया रहेया् 
बिोयििको व्होरया सिेि खलुयाउनपुनने्छः

(क) बयारीको नयाि, थर, विन र यनिको बयाब ूर आिया, िथया थयाहया भएसमि बयािे 
र बज्ैको नयाि;

(ख) प्रयिबयारीको नयाि, थर र थयाहया भएसमि यनिको बयाब ुर आियाको नयाि, थर 
र सथयान पतिया लयागनेगरी सपष्ट खलेुको विन;

(ग) गयाउँपयायलकयाको नयािसयहि सयियिको नयाि;

(घ) उिरुी गनुदापरेको व्होरया र समपरूदा यववरर;

(ङ) गयाउँपयायलकयाले िोके अनसुयारको रसिरु ब्ुझयाएको रयसर वया यनससया;

(च) सयियिको क्षेरियायिकयार यभरिको उिरुी रहकेो व्होरया र समबयनिि कयाननू;

(्छ) बयारीले रयावी गरेको यवष् र सोसँग समबनिीि प्रियारहरू;

(ि) हरम्यार लयागने भएिया हरम्यार रहकेो िथया हकरै् या पगुेकोसमबनिी व्होरया;

(्झ) कुनै समपयतिसँग समबयनिि यवष् भएकोिया सो समपयति चल भए रहकेो 
सथयान, अवसथया िथया अचल भए चयारयकललयासयहिको सबै यववरर ।

   (४)  प्रचयलि कयाननूिया कुनै यव्षे प्रयक््या वया ढयँाचया वया अन् 
केयह उललेख भएको रह्ेछ भने सो सनरभदािया आवश्क यववरर सिेि खलेुको 
हुनपुनने्छ ।

   (५) कुनै यकयसिको क्षयिपयूिदा भरयाउनपुनने अथवया बणिया लगयाउनपुनने 
अवसथयाको उिरुीको हकिया त्सिो क्षयिपयूिदा वया बणिया वया चलनकया लयायग 
समबयनिि अचल समपयतिको यववरर खलेुको हुनपुनने्छ ।

9=	 म्बवताद द्ता्ण गिी मनससता मदनछेः (१) उिरुी प्र्यासकले रफया ८ बिोयिि प्रयाप्त 
उिरुी रियादा गरी बयारीलयाइदा ियारेख िोयक अनसुचूी-२ बिोयििको ढयँाचयािया यबवयार 
रियादाको यनससया यरनपुनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि ियारेख यरन ु पनने अवसथयािया ियारेख 
िोकरया अनसुचूी-३ बिोयििको ढयँाचयािया ियारेख भपयादाइदा खिया गरी समबयनिि 
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पक्षको रसिखि गरयाइदा यियसल सयािले रयाखनपु्छदा ।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि ियारेख भपयादाइदािया िोयकएको ियारेख 
िथया उति यियििया हुने कया द्ा सििे उललेख गरी समबयनिि पक्षलयाइदा अनसुचूी-४ 
बिोयििको ढयँाचयािया ियारेख पचयादा यरनपुनने्छ ।

10=	 उजुिी दिपीठ गन्नः (१) उिरुी प्र्यासकले रफया ८ बिोयिि पे् भएको उिरुीिया 
प्रयक््या नपगुेको रयेखए परुया गनुदापनने रहेया्को प्रयक््या परुया गरी अथवया खलुयाउनपुनने 
रहेया्को व्होरया खलुयाइ ल्याउन ुभनने व्होरया लेखी पयँाच यरनको सि् िोयक 
िथया यबवयार रियादा गनदा नयिलने भए सो को कयाररसयहिको व्होरया िनयाइदा ररपीठ 
गरेिया बयारीलयाइदा उिरुी यफियादा यरनपुनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि प्रयक््या नपगुेको भनी ररपीठ गरी यफियादा 
गरेको उिरुीिया ररपीठिया उललेख भए बिोयििको प्रयक््या परूया गरी पयँाच यरनयभरि 
ल्याएिया रियादा गररयरनपु्छदा ।

   (३) उपरफया (१) बिोयििको ररपीठ आरे्  उपर यचति नबझुने 
पक्षले सो आरे्  भएको यियिले यिन यरनयभरि उति आरे् को यवरूधरिया सयियि 
सिक्ष यनवेरन यरन सकने्छ ।

   (४) उपरफया (३) बिोयिि यरएको यनवेरन व्होरया िनयायसब रयेखए 
सयियिले उपरफया (१) बिोयििको ररपीठ बरर गरी यबवयार रियादा गनदा आरे्  
यरनसकने्छ ।

   (५) उपरफया (४) बिोयिि आरे्  भएिया उिरुी प्र्यासकले त्सिो 
यबवयार रियादा गरी अरू प्रयक््या परूया गनुदापनने्छ ।

11=	 द्ता्ण गन्ण नहुनछेः उिरुी प्र्यासकले रफया ८ बिोयिि पे् भएको उिरुीिया रहेया् 
बिोयििको व्होरया यठक भएनभएको ियँाच गरी रियादा गनदा नयिलने रयेखएिया रफया 
१० बिोयििको प्रयक््या परूया गरी ररपीठ गनुदापनने्छः

(क) प्रचयलि कयाननूिया हरम्यार िोयकएकोिया हरम्यार वया म्यारयभरि उिरुी परे 
नपरेको;

(ख) प्रचयलि कयाननूबिोयिि सयियिको क्षेरियायिकयार यभरिको उिरुी रह ेनरहकेो;

(ग) कयाननुबिोयिि लयागने रसिरु रयायखल भए नभएको;

(घ) कुनै समपयति वया अयिकयारसँग समबयनिि यवष्िया यववयार यनरूपर गनुदापनने 
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यवष् उिरुीिया सियावे् रहकेोिया त्सिो समपयति वया अयिकयार यवष्िया 
उिरुी गनदा बयारीको हक सथयायपि भएको प्रियार आवश्क पननेिया सो प्रियार 
रह ेनरहकेो;

(ङ) उति यवष्िया उिरुी गनने हकरै् या बयारीलयाइदा रह ेनरहकेो;

(च) यलखििया परुयागनुदापनने अन् ररि पगुे नपगुेको; िथया

12=	 दोहोिो द्ता्ण गन्ण नहुनछेः (१) ्स ऐनिया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन 
प्रचयलि कयाननूबिोयिि सयियि वया अन् कुनै अरयालि वया यनकया्िया कुनै पक्षले 
उिरुी गरी सयियि वया उति अरयालि वया यनकया्बयाट उिरुीिया उललेख भएको 
यवष्िया प्रियार बयु्झ वया नबयु्झ यववयार यनरोपर भसैकेको यवष् रहकेो ्छ भने सो 
उिरुीिया रहकेया पक्ष यवपक्षकोबीचिया सोही यवष्िया सयियिले उिरुी रियादा गनदा र 
कयारवयाही गनदा हुरँनै ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि रियादा गनदा नयिलने उिरुी भलुव् रियादा 
भएकोिया सो व्होरया ियानकयारी भएपय्छ उिरुी िनुसकैु अवसथयािया रहकेो भए पयन 
सयियिले उिरुी खयारेि गनुदापनने्छ । 

13=	 उजुिीसताथ मलख् प्रमतारको सककल पछेश गनु्णपन्नः उिरुीसयाथ पे् गनुदा पनने 
प्रत्ेक यलखि प्रियारको सककल र कयमििया एक प्रयि नककल उिरुीसयाथै पे् 
गनुदापनने्छ र उिरुी प्र्यासकले त्सिो यलखििया कुनै कैयफ्ि िनयाउनपुनने भए सो 
िनयाइ सो प्रियार समबयनिि यियसलिया रयाखने्छ ।

14=	 उजुिी ्थता प्रम्वताद द्ता्ण दस्ुिः (१) प्रचयलि कयाननूिया यबवयार रियादा रसिरु 
िोयकएकोिया सोही बिोयिि िथया रसिरु निोयकएकोिया एक स् रूपै्यँा 
ब्ुझयाउनपुनने्छ ।

   (२) प्रचयलि कयाननूिया प्रयिवयार रियादा रसिरु नलयागने भनेकोिया 
बयाहके एक स् रूपै्यँा प्रयिवयार रियादा रसिरु लयागने्छ ।

15=	 प्रम्वताद पछेश गनु्णपन्नः (१) प्रयिबयारीले रफया २० बिोयिि म्यार वया सचूनया 
प्रयाप्त भएपय्छ म्यार वया सचूनयािया िोयकएको सि्यावयियभरि उिरुी प्र्यासक सिक्ष 
आफै वया वयारेसियाफदा ि यलयखि प्रयिवयार रियादा गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि प्रयिवयार पे् गरयादा प्रयिबयारीले भएको 
प्रियार िथया कयागियािकया प्रयियलयप सयाथै संलगन गरी पे् गनुदापनने्छ ।
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   (३) प्रयिवयारीले यलयखि ब्होरया यररँया अनसुचूी-५ बिोयििको 
ढयँाचयािया यरनपुनने्छ ।

16=	 प्रम्वताद  जतँाच गन्नः (१) उिरुी प्र्यासकले रफया १५ बिोयिि पे् भएको 
प्रयिवयार ियँाच गरी कयाननूबिोयििको ररि पगुेको िथया म्यारयभरि पे् भएको 
रयेखए रियादा गरी सयियि सिक्ष पे् हुने गरी यियसल सयािले गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि प्रयिवयार रियादा हुने भएिया उिरुी 
प्र्यासकले प्रयिबयारीलयाइदा बयारी यिलयानको ियारेख िोकनपुनने्छ ।

17=	 मलख्मता पुितागनु्णपन्न सतामतानय रि्ः (१) प्रचयलि कयाननू िथया ् स ऐनिया अन्रि 
लेयखए रयेख बयाहके सयियि सिक्ष रियादा गनदा ल्याएकया उिरुी िथया प्रयिवयारिया रहेया् 
बिोयििको ररि सििे परूया गनुदापनने्छः

(क) एफोर सयाइि को नेपयाली कयागििया बया्यँा िफदा  पयँाच सेयनटयिटर, पयहलो 
पतृष्ठिया ्ीरिफदा  र् सेयनटयिटर र त्सपय्छको पतृष्ठिया पयँाच सेयनटयिटर 
्छोिेको िथया प्रत्ेक पतृष्ठिया बयतिस हरफिया नबढयाइदा कयागिको एकयािफदा  
ियारि लेयखएको; 

(ख) यलखि रियादा गनदा ल्याउने प्रत्ेक व्यतिले यलखिको प्रत्ेक पतृष्ठको ्ीर 
प्ुछयारिया ्छोटकरी रसिखि गरी अयनिि पतृष्ठको अनत्िया लेखयातिक िथया 
ल्यापच ेसयह्छयाप गरेको;

(ग) कुनै कयाननू व्वसया्ीले यलखि ि्यार गरेको भए यनिले पयहलो पतृष्ठको 
बया्यँा िफदा  यनिको कयाननू व्वसया्ी रियादा प्रियारपरि नंबर, नयाि र कयाननू 
व्वसया्ीको यकयसि खलुयाइदा रसिखि गरेको; िथया

(घ) यलखिको अयनिि प्रकररिया ् स यलखििया लेयखएको व्होरया यठक सयँाचो 
्छ, ्झटु्या ठहरे कयाननूबिोयिि सहुलँया ब्ुझयाउँलया भनने उललेख गरी सो ियुन 
यलखि रियादा गनदा ल्याएको वषदा, ियहनया र गिे िथया वयार खलुयाइदा यलखि रियादा 
गनदा ल्याउने व्यतिले रसिखि गरेको, ।

  िर ब्होरया परुयाइ पे् भएको यलखि यलनलयाई ्ो उपरफयाले बयािया 
पयारेको ियायनने ्ैछन । 

   (२) यलखििया यवष्हरू क्िबधर रूपिया प्रकरर प्रकरर ्ुछट््याइदा 
सं्यिि र ि्यादायरि भयाषयािया लेयखएको हुनपुनने्छ । 
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   (३) यलखििया पेटबोयलिया परेको सथयानको पयहचयान हुने सपष्ट 
यववरर र व्यतिको नयाि, थर , ठेगयानया िथया अन् यववरर सपष्ट खलेुको हुनपुनने्छ ।

   (४) यलखि रियादा गनदा ल्याउने वया सयियििया कुनै कयागि गनदा आउनेले 
यनिको नयाि, थर र विन खलेुको नयागररकिया वया अन् कुनै प्रियार पे् गनुदाप्छदा ।

18=	 नककल पछेश गनु्णपन्नः उिरुी वया प्रयिवयार रियादा गनदा ल्याउनेले यवपक्षीकया लयायग 
उिरुी िथया प्रयिवयारको नककल िथया संलगन यलखि प्रियारहरूको नककल सयाथै 
पे् गनुदाप्छदा ।

19=	 उजुिी वता प्रम्वताद सशंोिनः (१) यलखि रियादा गनदा ल्याउने पक्षले सयियििया 
रियादा भइसकेको यलखििया लेखयाइ वया टयाइप वया िदु्ररको सयाियान् रिटुी सच्याउन 
यनवेरन यरन सकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको यनवेरनिया ियागबिोयिि सच्याउँरया 
रयावी िथया प्रयिवयारिया गरीएको ियाग वया रयावीिया िलूभिू पक्षिया फरक नपनने र यनकै 
सयाियान् प्रकयारको सं्ोिन ियाग गरेको रखेिेया उिरुी प्र्यासकले सो बिोयिि 
सच्याउन यरन सकने्छ ।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि सं्ोिन भएिया  सो को ियानकयारी 
उिरुीको अकको पक्षलयाइदा यरनपुनने्छ ।

परिच छ्ेद-४

्यताद ्तामछेली ्थता ्तािछेख 

20=	 ्यताद सचूनता ्तामछेल गन्नः (१) उिरुी प्र्यासकले रफया ९ बिोयिि यबवयार 
रियादा भएपय्छ बयढिया रइुदा यरनयभरि प्रयिबयारीकया नयाििया प्रचयलि कयाननूिया 
म्यार िोयकएको भए सोही बिोयिि र निोयकएको भए पनध्र यरनको म्यार यरइदा 
समबयनिि विया कया्यादाल्ियाफदा ि उति म्यार वया सचूनया ियािले गनदा सकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि म्यार वया सचूनया ियािले गरयादा रफया ९ 
बिोयििको उिरुी िथया उति उिरुी सयाथ पे् भएको प्रियार कयागिको प्रयियलयप 
सििे संलगन गरी पठयाउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफया (२) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन एक भनरया 
बयढ प्रयिबयारीलयाइदा म्यार यरनपुरयादा प्रियार कयागिको नककल कुनै एकिनया िलु 
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प्रयिबयारीलयाइदा पठयाइदा बयँायकको म्यारिया प्रियार कयागिको नककल फलयानयाको म्यार 
सयाथ पठयाइएको ्छ भनने व्होरया लेखी पठयाउनपुनने्छ ।

   (४) उपरफया (१) बिोयिि प्रयाप्त भएको म्यार विया कया्यादाल्ले 
बयढिया यिन यरनयभरि ियािले गरी ियािलेीको व्होरया खलुयाइदा सयियििया पठयाउन ु
पनने्छ ।

   (५) उपरफया (१) बिोयिि म्यार ियािले हुन नसकेिया रहेया् 
बिोयििको यवद्िुी् ियाध्ि वया पयरिकयािया सचूनया प्रकया्न गरेर म्यार ियािले 
गनुदापनने्छः 

(क) म्यार ियािले गररनपुनने व्यतिको कुनै फ्याकस वया इदािले वया अन् कुनै 
अयभलेख हुन सकने यवद्िुी् ियाध्िको ठेगयानया भए सो ियाध्िबयाट;

(ख) प्रयिबयारीले म्यार ियािलेी भएको ियानकयारी पयाउन सकने िनयायसब आियार ्छ 
भनने रयेखएिया सयियिको यनरद्ा बयाट कुनै सथयानी् रयैनक पयरिकयािया सचूनया 
प्रकया्न गरेर वया सथयानी् एफ.एि. रेयि्ो वया सथयानी् टेयलयभिनबयाट 
सचूनया प्रसयारर गरेर; वया

(ग) अन् कुनै सरकयारी यनकया्बयाट म्यार ियािले गरयाउँरया म्यार ियािले हुन सकने 
िनयायसब कयारर रयेखएिया सयियिको आरे् बयाट त्सिो सरकयारी यनकया् 
ियाफदा ि ।

   (६) ्स ऐन बिोयिि म्यार ियारी गनुदापरयादा अनसुचूी-६ बिोयििको 
ढयँाचयािया ियारी गनुदापनने्छ ।

21=	 िोहविमता िताखनुपन्नः ्स ऐन बिोयिि विया कया्यादाल् ियाफदा ि ियािले गररएको 
म्यारिया समबयनिि वियाको अध्क्ष वया सरस् िथया कयमििया रइुदािनया सथयानी् 
भलयारिी रोहवरिया रयाखनपुनने्छ ।

22=	 िी् ्बछेिी् जतँाच गन्नः (१) उिरुी प्र्यासकले म्यार ियािलेीको प्रयिवेरन प्रयाप्त 
भएपय्छ रीिपवूदाकको ियािले भएको ्छ वया ्ैछन ियँाच गरी आवश्क भए समबयनिि 
विया सयचवको प्रयिवेरन सििे यलइदा रीिपवूदाकको रयेखए यियसल सयािले रयाखी 
िथया बेरीिको रयेखए बरर गरी पनुः म्यार ियािले गनदा लगयाइदा ियािलेी प्रयि यियसल 
सयािले रयाखनपुनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि ियँाच गरयादा समबयनिि किदाचयारीले 
बरयन्ि रयायख कया द्ा गरेको रयेखए उिरुी प्र्यासकले सो व्होरया खलुयाइदा सयियि 



-v08 !_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&& ;fn ;fpg @( ut] -;+Vof %_

12

सिक्ष प्रयिवेरन पे् गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफया (२) बिोयििको प्रयिवेरनको व्होरया उप्तुि रयेखए 
सयियिले समबयनिि किदाचयारी उपर  कयारवयाहीको लयायग कया द्ापयायलकया सिक्ष 
लेखी पठयाउनसकने्छ ।

23=	 ्तािछेखमता िताखनूपन्नः (१) उिरुी प्र्यासकले रफया ९ बिोयिि यबवयार रियादा गरेपय्छ 
उिरुीकियादालयाइदा र रफया १६ बिोयिि प्रयिवयार रियादा गरेपय्छ प्रयिबयारीलयाइदा ियारेख 
िोयक ियारेखिया रयाखनपु्छदा ।

   (२) उिरुीकया पक्षहरूलयाइदा ियारेख िोकरया ियारेख िोयकएको यरन 
गररने कयािको व्होरया ियारेख भपयादाइदा िथया ियारेख पचयादािया खलुयाइदा उिरुीकया सबै 
पक्षलयाइदा एकै यिलयानको यियि िथया सि् उललेख गरी एकै यिलयानको ियारेख 
िोकनपु्छदा ।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि ियारेख िोयकएको सि्िया कुनै पक्ष 
हयायिर नभए पयन िोयकएको कया द्ा समपनन गरी अकको ियारेख िोकनपुनने भएिया हयायिर 
भएको पक्षलयाइदा ियारेख िोयक सि्िया हयायिर नभइदा पय्छ हयायिर हुने पक्षलयाइदा अयघ 
हयायिर भइदा ियारेख लयाने पक्षसँग एकै यिलयान हुनेगरी ियारेख िोकनपु्छदा ।

   (४) ्स रफया बिोयिि िोयकएको ियारेखिया उपयसथि भएकया 
पक्षहरूलयाइदा सयाथै रयायख सयियिले उिरुीको कयारवयायह गनुदाप्छदा ।

   (५) उपरफया (४) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन िोयकएको 
ियारेखिया कुनै पक्ष उपयसथि नभए पयन सयियिले यबवयारको यवष्िया कयारवयाही गनदा 
बयािया पनने्ैछन ।

24=	 सममम्को मनर्णय ्बमोमजम हुनछेः सयियिले म्यार ियािलेी समबनििया प्रचयलि 
कयाननू िथया ्स ऐनिया लेयखए रयेखबयाहकेको यवष्िया आवश्क प्रयक््या 
यनियादारर गनदा सकने्छ ।
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परिच छ्ेद-५

सनुवतार्ण ्थता प्रमतार ्बुझनछे स््बनिमता

25=	 प्रतािम्भिक सनुवतार्णः (१) िलेयिलयापबयाट यबवयार यनरुपर हुन नसकरी सयियििया 
आएकया यबवयार प्रयिवयार रियादा वया ब्यान वया सो सरहको कुनै कया द्ा भएपय्छ 
सनुवयाइदाको लयायग पे् भएको यबवयारिया उपलबि प्रियारकया आियारिया ितकयाल 
यनरद्ा  गनदा सयकने भएिया सयियिले यबवयार पे् भएको पयहलो सनुवयाइदािया नै यनरद्ा  
गनदा सकने्छ ।

   (२) सयियि सिक्ष पे् भएको यबवयारिया उपरफया (१) बिोयिि 
ितकयाल यनरद्ा  गनदा सयकने नरयेखएिया सयियिले रहेया् बिोयििको आरे्  गनदा 
सकने्छः-

(क) यबवयारिया िखु नयिलेको कुरयािया ् करीन गनदा प्रियार बझुने वया अन् कुनै कया द्ा 
गनने;

(ख) यबवयारिया बझुनपुनने प्रियार ्यकन गरी पक्षबयाट पे् गनदा लगयाउने वया 
समबयनिि यनकया्बयाट ियाग गनने आरे्  गनने; 

(ग) िलेयिलयापकया समबनििया यबवयारकया पक्षहरूसँग ्छलफल गनने; िथया

(घ) यबवयारकया पक्ष उपयसथि भएिया सनुवुयाइकया लयायग ियारेख िथया पे्ीको सि् 
ियायलकया यनियादारर गनने ।

   (३) उपरफया (१) र (२) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन 
सयियिले सथयानी् ऐनको रफया ४७ को उपरफया (२) बिोयििको उिरुीिया 
िलेयिलयापकया लयायग पठयाउने आरे्  गनुदापनने्छ ।

26=	 प्रमतार दतामखल गन्नः बयारी वया प्रयिबयारीले कुनै न्यँा प्रियार पे् गनदा अनिुयि 
ियाग गरी यनवेरन पे् गरेिया उिरुी प्र्यासकले सोही यरन यलन सकने्छ ।

27=	 मलख् जतँाच गन्नः (१) सयियिले उिरुीिया पे् भएको कुनै यलखिको सत्िया 
परीक्षर गनदा रेखया वया हसियाक्षर यव्षेज्ञलयाइदा ियँाच गरयाउन िरूरी रखेिेया सो 
यलखिलयाइदा असत् भनने पक्षबयाट परीक्षर रसिरु रयायखल गनदा लगयाइदा रेखया वया 
हसियाक्षर यव्षेज्ञबयाट यलखि ियँाच गरयाउन सकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि ियँाच गरयादा िनयायसब ियायफकको सि् 
िोयक आरे्  गनुदापनने्छ र सि्यभरि ियँाच समपनन हुनकया लयायग ्थयासमभव 
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व्वसथया गनुदापनने्छ । 

   (३) उपरफया (१) बिोयिि ियँाच गरयादा यलखि असत् ठहररएिया 
यलखि सत् रहकेो भनने पक्षबयाट लयागेको रसिरु असलु गरी उपरफया (१) 
बिोयिि रसिरु रयायखल गनने पक्षलयाइदा भरयाइदा यरनपु्छदा ।

28=	 सताषिी ्ुबझनछेः (१) सयियिबयाट सयाक्षी बझुने आरे्  गरयादा सयाक्षी बझुने यरन िोकरी 
आरे्  गनुदापनने्छ । सया्छी रयाखरया बढीिया ५ िनया रयाखन ुपनने । 

   (२) उपरफया (१) बिोयिि आरे्  भएपय्छ उिरुी प्र्यासकले 
उिरुीको पक्षलयाइदा आरे् िया उललेख भएको यियििया सयाक्षी बझुने ियारेख 
िोकनपुनने्छ ।

   (३) सयाक्षी बझुने ियारेख िोयकएको यरनिया आफनो सयाक्षी सयियि 
सिक्ष उपयसथि गरयाउन ुसमबयनिि पक्षको रयाय्तव हुने्छ ।

29=	 सममम्को ्र्ण ्बताट ्बकपत् गिताउनछेः (१) ्स ऐनिया अन्रि िनुसकैु कुरया 
लेयखएको भए ियापयन नयाबयालक वया अ्ति वया वतृधरवतृधरया पक्ष रहकेो उिरुीिया 
सयायक्ष बकपरिकया लयायग िोयकएको ियारेखको यरन उपयसथि नभएको वया उपयसथि 
नगरयाइएको सयाक्षीलयाइदा सयियिले म्यार िोयक सयियिको िफदा बयाट य्झकयाइदा बकपरि 
गरयाउन सकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि सयाक्षी य्झकयाउँरया बकपरि हुने ियारेख 
िोयक म्यार ियारी गनुदापनने्छ र उिरुीकया पक्षहरूलयाइदा सिेि सोही यिलयानको ियारेख 
िोकनपुनने्छ ।

30=	 सताषिी ्बकपत् गिताउनछेः (१) उिरुी प्र्यासकले सयाक्षी बकपरिको लयायग िोयकएको 
यरन पक्षहरूसँग यनिहरूले उपयसथि गरयाउन ल्याएकया सयाक्षीको नयाियावली यलइदा 
सयियि सिक्ष पे् गनुदापनने्छ ।

   (२) सयाक्षी बकपरिकया लयायग िोयकएको ियारेखको यरन उिरुीकया 
सबै पक्षले सयाक्षी उपयसथि गरयाउन ल्याएको भए कया्यादाल् खलुनयासयाथ िथया कुनै 
पक्षले सयाक्षी उपयसथि गरयाउन नल्याएको भए यरनको बयाह्र बिेपय्छ सयियिले 
उपलबि भए समिकया सयाक्षीको बकपरि गरयाउनपुनने्छ ।

31=	 ्बनदछेज गन्ण सकनछेः (१) सयाक्षीको बकपरि गरयाउँरया उिरुीको यवष्वसि ु भनरया 
फरक प्रकयारको िथया सयाक्षी वया उिरुीको पक्षलयाइदा अपियायनि गनने वया य्झझ्याउने वया 
अनयुचि प्रकयारको प्रश्न सोयिएिया सयियिले त्सिो प्रश्न सोधनबयाट पक्षलयाइदा बनरिे 
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गनदा सकने्छ ।

   (२) नयाबयालक वया वतृधर वया असति वया यबरयािीले सयाक्षी बकनपुनने 
भइदा त्सिो उिरुीिया कुनै पक्षको उपयसथयि वया अन् कुनै िनयायसब कयाररले 
सयाक्षीलयाइदा बकपरि गनदा अनयुचि रबयाव परेको वया पनने प्रबल समभयावनया रहकेो ्छ 
भनने सयियिलयाइदा लयागेिया सयियिले त्सिो पक्षको प्रत्क्ष उपयसथयिलयाइदा बनरिे 
गरी यनिले सयाक्षीले नरखेने गरी ियारि उपयसथि हुन आरे्  गनदा सकने्छ ।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि आरे्  गरेिया सयाक्षीले नरखेने गरी पक्ष 
उपयसथि हुने व्वसथया यिलयाउने रयाय्तव सयियिको हुने्छ ।

   (४) उपरफया (१) वया (२) बिोयिि गरयादा सयियिले उिरुीसँग 
समबयनिि आवश्क प्रश्न ि्यार गरी सयियिको िफदा बयाट बकपरि गरयाउन  सकने्छ ।

32=	 पछेशी सचूी प्रकताशन गनु्णपन्नः (१) उिरुी प्र्यासकले प्रत्ेक हप्तया ्कु्वयार 
अगयािी हप्तयाकया लयायग पे्ी िोयकएको यबवयारहरूको सयाप्तयायहक पे्ी सचूी िथया 
िोयकएको यरन उति यरनकया लयायग पे्ी िोयकएकया यबवयारहरूको पे्ी सचूी 
प्रकया्न गनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको सचूी सं्ोिकले र यनिको 
अनपुयसथयििया यनिले यिमिवेयारी िोकेको सयियिको सरस्ले प्रियायरि 
गनुदापनने्छ ।

33=	 दैमनक पछेशी सचूीः (१) उिरुी प्र्यासकले रफया ३२ बिोयििको सयाप्तयायहक 
पे्ी सचूीिया चढेकया यबवयार हरूको  िोयकएको यरनको पे्ी सचूी ि्यार गरी एक 
प्रयि सचूनया पयाटीिया टयँासन लगयाउनपुनने्छ िथया एक प्रयि सयियिकया सरस्हरूलयाइदा 
उपलबि गरयाउनपुनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको सचूीिया यबवयारहरू उललेख गरयादा 
यबवयार रियादाको आियारिया रहेया्को क्ििया ि्यार गरी प्रकया्न गरयाउनपुनने्छः-

(क) नयाबयालक पक्ष भएको यबवयार;

(ख) ्यारीररक असतििया वया अपयाङ्गिया भएको व्यति पक्ष भएको यबवयार;

(ग) सतिरी वषदा उिरे परुया भएको वतृधर वया वतृधरया पक्ष भएको यबवयार; िथया

(घ) यबवयार रियादाको क्ियानसुयार पयहले रियादा भएको यबवयार ।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि पे्ी सचूी ि्यार गरयादा िलुिवीबयाट 
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ियागेकया िथया सवकोचच अरयालि, उचच अरयालि िथया यिललया अरयालिबयाट पनुः 
इनसयाफको लयायग प्रयाप्त भइदा रियादा भएको यबवयारको हकिया ्रुूिया सयियििया रियादा 
भएको यियिलयाइदा नै रियादा यियि ियायन क्ि यनियादारर गनुदापनने्छ ।

   (४) उपरफया (१) वया (२) िया रहकेो क्ियानसुयार नै सयियिले 
यबवयारको सनुवयाइदा र कयारवयाही िथया यकनयारया गनुदापनने्छ ।

34=	 उजुिी प्रशतासकको मज्मछेवतािी हुनछेः पे्ी सचूीिया चढेकया यबवयारहरू कया्यादाल् 
खलेुको एक घणटयायभरि सयियि सिक्ष सनुवयाइदाकया लयायग पे् गनने िथया उति यरनको 
िोयकएको कया द्ा सयकए पय्छ सयियिबयाट यफियादा बयु्झयलइदा सरुयक्षि रयाखने यिमिवेयारी 
उिरुी प्र्यासकको हुने्छ ।

35=	 प्रमतार सनुताउन सकनछेः सयियिले रफया २५ बिोयिि िोयकएको ियारेखको यरन 
उपयसथि सबै पक्षलयाइदा अकको पक्षले पे् गरेको प्रियार एवि ्कयागियाि रखेयाइदा पढी 
बयँाची सनुयाइ सो बयारेिया अकको पक्षको कुनै कथन रहकेो भए यलयखि ब्यान गरयाइदा 
यियसल सयािले गरयाउन सकने्छ ।

36=	 म्बवतादको सनुवतार्ण गन्नः (१) सयियिले रवुै पक्षको कुरया सनुी यनिहरूको 
यबवयारको सनुवयाइदा िथया यनरद्ा  गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको सनुवयाइदा िथया यनरद्ा  गरयादा पक्षहरूको 
रोहवरिया गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफया (१) बिोयिि यबवयारको सनुवयाइदा गरयादा इिलयास कया्ि 
गरी सनुवयाइदा गनदा िनयायसव रयेखएिया सोही अनसुयार गनदा सकने्छ ।

   िर रबैु पक्षको भनयाइ िथया यियकर सनुनलयाइ उपरफया ३ अनसुयारको 
इिलयास कया्ि गनदा बयािया हुने ्ैछन ।

37=	 ्बनद रजलतासको गठन गन्णसकनछे (१) सयियिले ियहलया िथया बयालबयायलकया 
सियावे् रहकेो िथया आवश्क रखेकेो अन् यबवयारको सनुवयाइदाकया लयायग बनर 
इिलयास कया्ि गरी सनुवयाइदा गनदा सकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको बनर इिलयासिया यबवयारकया पक्ष िथया 
अन् सरोकयारवयालया बयाहके अन् व्यतिलयाइदा इिलयासिया प्रवे् गनदा नपयाउने गरी 
बनर इिलयासको गठन गनुदापनने्छ ।

   (३) बनर इिलयासबयाट हरेरने यबवयारको कयाि कयारवयाही, यपिीिको 
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नयाि थर ठेगयानया लगया्िकया यवष् गोप् रयाखनपुनने्छ ।

38=	 ्बनद रजलतास स््बनिी अनय वयवसथताः (१) बनर इिलयासबयाट हरेरएकया 
यबवयारहरूको कयागियािको प्रयियलयप बयारी, प्रयिवयायर र यनिको यहििया असर 
परेको कुनै सरोकयारवयालया बयाहके अरू कसैलयाइदा उपलबि गरयाउन ुहुरँनै ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको यबवयारको िथ् खलुयाइदा कुनै सियाचयार 
कुनै परिपयरिकयािया संपे्रषर हुन यरन ुहुरँनै ।

   (३) उपरफया (२) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन सयियिले 
पक्षको गोपयन्िया िथया यहििया प्रयिकुल प्रभयाव नपनने गरी सियाचयार संपे्रषर गनदा 
भने कुनै बयािया पनने्ैछन ।

39=	 थप प्रमतार ्ुबझनछेः यबवयारको सनुवयाइदाको क्ििया यबवयारको कुनै पक्षको अनरुोििया 
वया यबवयार सनुवयाइदाको क्ििया सयियि आफैले थप प्रियार बझुनपुनने रखेिेया उिरुीकया 
पक्षहरूलयाइदा थप प्रियार पे् गनदा पे् गनने ियारेख िोकरी आरे्  गनदा सकने्छ ।

40=	 सवताथ्ण ्बतामिएको यबवयार हछेन्ण नहुनछेः सयियिको सरस्ले रहेया्कया यबवयारको 
कयारवयाही र यकनयारयािया संलगन हुनहुुरँनैः-

(क) आफनो वया नयिकको नयािेरयारको हक यहि वया सरोकयार रहकेो यबवयार;

 सपष्टीकररः ् स उपरफयाको प्र्ोिनकया लयायग "नयिकको नयािेरयार" भननयाले 
अपिुयाली परयादा कयाननू बिोयिि अपिुयाली प्रयाप्त गनदा सकने प्रयाथयिकिया 
क्ििया रहकेो व्यति, ियािया, ियाइि,ु सयानीआिया, ठूलीआिया, सयानोबयाब,ु 
ठूलोबयाब,ू पयि वया पतनी िफदा कया सयास,ू ससरुया, फूप,ू फूपयाि,ु सयालया, िेठयान, 
सयाली, यररी, बयहनी, यभनयाि,ु बयहनी जवयाइदा ँ, भयाञिया, भयाञिी, भयाञिी 
जवयाइदा ँ, भयाञिी बहुयारी िथया त्सिो नयाियाकया व्यतिको एकयासगोलिया रहकेो 
पररवयारको सरस् सम्झनपु्छदा ।

(ख) यनिले अन् कुनै हयैस्ििया गरेको कुनै कया द्ा वया यनि संलगन रहकेो कुनै 
यवष् सियावे् रहकेो कुनै यबवयार;

(ग) कुनै यवष्िया यनिले यबवयार चलने वया नचलने यवष्को ्छलफलिया 
सहभयायग भइदा कुनैरया् यरएको भए सो यवष् सियावे् रहकेो यबवयार; वया

(घ) अन् कुनै कयाररले आियारभिू रूपिया यनि र यनिको एकयाघर संगोलकया 
पररवयारकया सरस्को कुनै सवयाथदा बयाय्झएको यबवयार ।
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   (२) उपरफया (१) बिोयििको कुनै अवसथया रयेखएिया िनु 
सरस्को त्सिो अवसथया प्छदा उति सरस्ले यबवयार हनेदा नहुने कयारर खलुयाइदा 
आरे्  गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफया (१) को प्रयिकुल हुने गरी कुनै सरस्ले कुनै 
यबवयारको कयारवयायह र यकनयारयािया सहभयागी हुन लयागेिया यबवयारको कुनै पक्षले 
आवश्क प्रियारसयहि यबवयारको कयारवयाही यकनयारया नगनदा यनवेरन यरन सकने्छ  
र सो समबनििया  कयाि कयारबयाही सथयानी् सरकयार स  ञचयालन ऐनको रफया ४८(५) 
अनसुयार हुने्छ ।

   (४) उपरफया (३) अनसुयार यबवयार यनरुपर हुन नसकने अवसथयािया 
सथयानी् ऐनको रफया ४८(६) र (७) को ब्बसथयाअनसुयारको सभयाले िोकेको 
सयियिले कयाि कयारवयायह र यकनयारयािया गनने्छ ।

   (५) उपरफया (४) बिोयिि गरयादा सभयाले यबवयारकया पक्षहरूलयाइदा 
सोयह उपरफयाबिोयिि गयठि सयियिबयाट यबवयारको कयारवयाही यकनयारया हुने कुरयाको 
ियानकयारी गरयाइदा उति सयियि सिक्ष उपयसथि हुन पठयाउन ुपनने्छ ।

परिच छ्ेद-६

मनर्णय ि अनय आदछेश

41=	 मनर्णय गनु्णपन्नः (१) सयियिले सनुवयाइदाकया लयायग पे् भएको यबवयार हरेयादा कुनै 
प्रियार बझुनपुनने बयँाकरी नरयह यबवयार यकनयारया गनने अवसथया रहकेो रयेखएिया सोही 
पे्ीिया यबवयारिया यनरद्ा  गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि यनरद्ा  गरेपय्छ यनरद्ा को व्होरया यनरद्ा  
यकियाबिया लेयख सयियििया उपयसथि सरस्हरू सबैले रसिखि गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफया (१) बिोयिि गरीएको यनरद्ा को रफया ४२ र अन् 
प्रचयलि कयाननू बिोयिि खलुयाउनपुनने यववरर खलेुको परूदा पयाठ यनरद्ा  भएको 
यियिले बयढिया सयाि यरनयभरि ि्यार गरी यियसल सयािले रयाखनपु्छदा ।

   (४) उपरफया (१) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन सि्याभयाव 
अथवया अन् कुनै िनयायसब कयाररले गरयादा सोही यरन यबवयार यनरद्ा  गनदा नसकने 
भएिया आगयायि हप्तयाको कुनै यरनकया लयायग अकको पे्ी ियारेख िोकनपुनने्छ ।
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42=	 मनर्णयमता खुलताउनुपन्नः (१) सयियिले रफया ४१ बिोयिि गरेको यनरद्ा को 
परूदापयाठिया ्स रफया बिोयििकया कुरयाहरू खलुयाइदा अनसुचूी-७ बिोयििको 
ढयँाचयािया ि्यार गनुदापनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि परूदापयाठ ि्यार गरयादा बयारी िथया 
प्रयिबयारीको यियकर, यनरद्ा  गनुदापनने रयेखएको यवष्, रवुै पक्षबयाट पे् भएको 
प्रियारकया कुरयाहरू सििेको यवष् खलुयाउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफया (२) िया उललेख भए रयेख बयाहके परूदापयाठिया रहेया्कया 
कुरयाहरू सििे खलुयाउनपुनने्छः-

(क) िथ्को ब्होरया;

(ख) यबवयारको कुनै पक्षले कयाननू व्वसया्ी रयाखकेो भएिया यनिले पे् गरेको 
बहस नोट िथया बहसिया उठयाइएकया िलु यवष्हरु;

(ग) यनरद्ा  गनदाको लयायग आियार यलइएको प्रियारकया सयाथै रवुै पक्षबयाट पे् 
भएको प्रियार िथया त्सको यवशे्षर;

(घ) यनरद्ा  कया्यादानव्न गनदाकया लयायग गनुदापनने यवष्हरूको यसलयसलेवयार 
उललेखनसयहिको िपयसल खणि; िथया

(ङ) यनरद्ा  उपर पनुरयावेरन लयागने भएिया पनुरयावेरन लयागने यिललया अरयालिको 
नयाि र के कयि यरनयभरि पनुरयावेरन गनुदापनने हो सो सििे । 

   (४) उपरफया २ िथया ३ िया उललेख भएरयेख बयाहके रहेया्कया 
कुरयाहरु सििे यनरद्ा िया खलुयाउन सकने्छः-

(क) सयाक्षी वया सिदायिनको बकपरिको सयारयंा्;

(ख) कुनै निीरको व्याख्या वया अवलमबन गरेको भए सो निीरको यववरर र 
यबवयारिया उति निीरको यसधरयानि के कुन आियारिया लयाग ूभएको हो अथवया 
लयाग ुनभएको हो भनने कयाररसयहिको यवशे्षर;

(ग) यनरद्ा बयाट कसैलयाइदा कुनै कुरया यरन ुभरयाउन ुपनने भएको भए कसलयाइदा के कयि 
भरयाइदा यरनपुनने हो सोको यववरर; िथया

(घ) यबवयारको क्ििया कुनै ियालसयाियान वया प्रियारको रुपिया केही वसि ुसयियि 
सिक्ष पे् भएको भए सो ियालसयाियान वया वसिकुो हकिया के गनने हो भनने 
यवष् ।
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43=	 प्रतािम्भिक सनुवतार्णमता मनर्णय हुनसकनछेः (१) सयियिले पयहलो सनुवयाइदाकया लयायग 
पे् भएको अवसथयािया नै यबवयारिया थप प्रियार बयु्झरहनपुनने अवसथया नरहकेो 
रखेिेया अथवया हरम्यार वया हकरै् या वया सयियिको क्षेरियायिकयार नरहकेो कयाररले 
यबवयार यनरद्ा  गनदा नयिलने रखेिेया पयहलो सनुवयाइदािया नै यनरद्ा  गनदा सकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको यनरद्ा  क्षेरियायिकयारको अभयाव रहकेो 
कयाररले भएको अवसथयािया क्षेरियायिकयार ग्रहर गनने अरयालि वया सथयानी् िह वया 
अन् यनकया्िया उिरुी गनदा ियान ुभयन समबयनिि पक्षलयाइदा  ियानकयारी यरन ुपनने्छ ।

44=	 मनर्णय सशंोिनः (१) सयियि सिक्ष यबवयारको पक्ष वया कुनै सरोकयारवयालयाले 
यबवयारको यनरद्ा िया भएको कुनै लेखयाइदाको रिटुी सं्ोिन गरी पयाउन यियकर यलइदा 
यनरद्ा को ियानकयारी भएको पैंयिस यरनयभरि यनवेरन यरन सकने्छ । 

   (२) उपरफया (१) बिोयििको यनवेरन परी सयियिले हरेयादा सयाियान् 
रिटुी भएको र सं्ोिनबयाट यनरद्ा को िलू आ््िया कुनै हरेफेर नहुने रखेिेया ्ुछटैि 
पचयादा खिया गरी यनवेरनबिोयिि यनरद्ा  सं्ोिन गनने आरे्  यरनसकने्छ ।

   (३) उपरफया (२) बिोयििको आरे्  िलू यनरद्ा को अयभनन 
अङ्गको रुपिया यलइने्छ ।

45=	 मनर्णयमता हछेिरछे ि गन्ण नहुनछेः (१) सयियिकया सरस् अथवया अरु कसलेै पयन 
सयियिकया सरस्हरुको रसिखि भसैकेपय्छ यनरद्ा िया कुनै प्रकयारको थपघट वया 
केरिटे गनदा हुरँनै ।

   (२) कसैले उपरफया (१) बिोयिि को कसरु गनने किदाचयारीलयाइदा 
आवश्क कयारवयाहीको लयायग समबयनिि यनकया्िया लेखी पठयाउनपुनने्छ । 

46=	 मनर्णय भिएपम् गनु्णपन्न कतािवतामहः (१) उिरुी प्र्यासकले सयियिबयाट यनरद्ा  
भएपश्याि यनरद्ा  यकियाबिया सयियिकया सरस्हरु सबैको रसिखि भएको ्यकन 
गरी यनरद्ा  यकियाब र यियसल यिमिया यलनपु्छदा ।

   (२) ्स ऐन बिोयिि यनरद्ा को परूदापयाठ ि्यार भएपय्छ सबै 
सरस्को रसिखि भसैकेपय्छ उिरुी प्र्यासकले यनरद्ा को कया्यादान्व् गनदाकया 
लयायग ितकयाल गनुदापनने केही कया द्ा भए सो समपनन गरी यियसल अयभलेखकया लयायग 
पठयानपु्छदा ।

47=	 मनर्णय गन्णपन्न अवमिः (१) सयियिले प्रयिवयार रयायखल भएको वया ब्यान 
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गनुदापननेिया प्रयिबयारीको ब्यान भएको यियिले िथया प्रयिवयार रयायखल नभएको वया 
ब्यान नभएकोिया सो हुनपुनने म्यार भतुियान भएको यियिले नबबे यरनयभरि यबवयारको 
अयनिि यनरद्ा  गनुदापनने्छ । 

   (२) उपरफया (१) बिोयििको सि्यावयि गरनया गरयादा िलेयिलयापको 
लयायग पठयाइदाएको यबवयारको हकिया िलेयिलयापको प्रयक््यािया लयागेको सि् कटयाइदा 
अवयि गरनया गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफया (१) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन यबवयारिया 
बझुनपुनने प्रियार िथया परुया गनुदापनने प्रयक््या बयँाकरी नरही यबवयार यनरद्ा  गनदा अङ्ग 
पयुगसकेको भए सो पगुेको पनध्र यरनयभरि अयनिि यनरद्ा  गनुदापनने्छ ।

48=	 अन्रिम सिंषिरतातमक आदछेश जतािी गन्ण समकनछेः 

 सथयानी् ऐनको रफया ४९ को उपरफया ८ को खणि )क (रेयख) ङ (सि्ि उल्यलयखि 
यवष्िया िि्कयाल अन्िररि संरक्षरयाि्िक आरे् ियारी गर्न सयकने्छ । ्स्िो 
आरे् ियारी गर्रया यनवेरकल ेपे् गरेको कयागियाि, यनिको अवसथया र वसिगुि 
पररयसथयिको प्रयारयमभक ्छयानयवन गरी ितकयाल आरे्  नगरे यनवेरकलयाई पनदा 
सकने नकयारयातिक प्रभयावको िलु्यंाङकन गनुदा परदा्छ । न्याय्क सयियिले ियारी गनने 
अनिररि संरक्षरयातिक आरे्  अनसुचूी ८ िया उललेख गरे बिोयिि हुने्छ ।

परिच छ्ेद-७

सममम्को समचवतालय

49=	 सममम्को समचवतालयः  (१) सयियिको कया द्ासमपयारनलयाइदा सहिीकररया गनदा 
एक सयचवयाल् रहने ्छ 

   (२) उपरफया (१) विोयििको सयचवयाल्िया कया द्ापयायलकयाले 
आवश्िया अनसुयार उिरुी प्र्यासक, अयभलेख प्र्यासक िथया अन् 
किदाचयारीहरुको व्वसथया गनदा सकने्छ । सयचवयाल्को कया द्ासमपयारनलयाइदा 
व्वयसथि गनदा सयचवयाल्अनिगदाि उिरुी ्याखया/ फयँाट िथया अयभलेख ्याखया 
/फयँाट रहन सकने्छ ।

50=	 उजुिी प्रशतासकको कताम, क ््णवय ि अमिकतािः ्स ऐनिया अन्रि उललेख भए 
रयेख बयाहके उिरुी प्र्यासकको कयाि, किदाव् र अयिकयार रहेया् बिोयिि हुने्छः
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(क) पे् भएकया उिरुी, प्रयिवयार र अन् यलखिहरु ियँाच गरी रीि पगुेको भए 
कयाननूबिोयिि लयागने रसिरु यलइदा रियादा गनने र रियादा गनदा नयिलने भए कयारर 
िनयाइदा ररपीठ गनने;

(ख) यववयारिया प्रियारकया लयायग पे् भएकया नककल कयागिलयाइदा सककलसँग 
यभियाइदा ठीक रयेखएिया प्रियायरि गनने र यियसल सयािले रयाखने िथया सककलिया 
केयह कैयफ्ि रयेखएिया सो िनयाइदा समबयनिि पक्षको सयह्छयाप गरयाइदा रयाखने;

(ग) पे् भएकया यलखि सयाथ संलगन हुनपुनने प्रियार िथया अन् कयागियाि ्छ वया 
्ैछन भए ठीक ्छ वया ्ैछन ियँाचने;

(घ) सयियिको आरे् ले य्झकयाउनपुनने प्रयिबयारी, सयाक्षी वया अन् व्यतिको 
नयाििया म्यार ियारी गनने;

(ङ) यववयारकया पक्षलयाइदा ियारेख वया पे्ी ियारेख िोकने;

(च) सयियि सिक्ष पे् हुनपुनने यनवेरन रियादा गरी आरे् कया लयायग सयियि सिक्ष 
पे् गनने;

(्छ) कयाननू बिोयिि वयारेस यलने िथया गजु्केो ियारेख थयामने यनवेरन यलइदा 
आवश्क कयारवयाही गनने;

(ि) सयियिबयाट भएको आरे्  कया्यादानव्न गनने गरयाउने;

(्झ) सयियििया पे् वया प्रयाप्त भएकया कयागिपरि बझुने, भपयादाइदा गनने लगया्िकया 
कया द्ाहरु गनने;

(ञ) आवश्कियानसुयार सयियिको िफदा बयाट परियाचयार गनने;

(ट) सयियिको आरे् ले ियािले गनुदापनने म्यार ियािले गननेगरयाउने, ियािले भएको 
म्यारको ियािलेी ियँाची रीिपवूदाकको नभए पनुः ियारी गनने िथया अन् 
अरयालि वया यनकया्बयाट प्रयाप्त भएको गयाउँपयायलकयाले ियािले गररयरनपुनने 
म्यार ियािले गनने गरयाउने;

(ठ) यनरद्ा  यकियाब र उिरुीको यियसल यिमिया यलने;

(ि) सयियििया रियादा भएकया यववयार िथया यनवेरन लगया्िकया कयागियािको 
अयभलेख ि्यार गनने र ियायसक वया वयायषदाक प्रयिवेरन पे् गनुदापनने यनकया् 
सिक्ष प्रयिवेरन ि्यार गरी सं्ोिकबयाट प्रियायरि गरयाइदा समबयनिि 
यनकया्िया पठयाउने;
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(ढ) आफनो यिमिया रहकेया उिरुीकया यियसलिया रहकेया कयागियािको रीिपवूदाक 
नककल यरने;

(र) यिललया अरयालििया पनुरयावेरन लयागने गरी यनरद्ा  भएकया यववयारिया पनुरयावेरन 
म्यार ियारी गरी ियािले गननेगरयाउने;

(ि) अरयालि वया अन् कुनै यनकया्िया यववयारको यियसल वया कुनै कयागियाि 
पठयाउनपुनने भएिया सयियिलयाइदा ियानकयारी गरयाइदा यियसल वया कयागियाि पठयाउने 
िथया यफियादा प्रयाप्त भएपय्छ कयाननूबिोयिि सरुयक्षि रयाखने व्वसथया यिलयाउने;

(ि) यनरद्ा  यकियाब यिमिया यलने; िथया

(थ) पे् भएकया यनवेरन लगया्िकया कयागियाििया सयियिबयाट आरे्  हुनपुनने वया 
यनकयासया यलनपुननेिया सयियि सिक्ष पे् गनने ।

51=	 अमभिलछेख प्रशतासकको कताम, क ््णवय ि अमिकतािः ् स ऐनिया अन्रि उललेख 
भए बयाहके अयभलेख प्र्यासकको कयाि, किदाव् र अयिकयार रहेया् बिोयिि 
हुने्छः

(क) यनरद्ा  कया्यादानव्न समबनिीः

(२) यनरद्ा बिोयिि चलन चलयाउनपुनने, कुनै कुरया यरलयाइदाभरयाइदा यरनपुनने 
लगया्िकया यनरद्ा  कया्यादानव्नकया लयायग गनुदापनने कया द्ाहरु गनने िथया 
यनरद्ा  कया्यादानव्नको अयभलेख रयाखी कयाननूबिोयिि यववरर 
पठयाउनपुनने यनकया्हरुिया यववरर पठयाउने;

(३) यनरद्ा  कया्यादानव्नको क्ििया यनवेरन यरएकया पक्षहरुको वयारेस यलने, 
सकयार गरयाउने, गजु्केो ियारेख थियाउने लगया्िकया कया्दाहरु गनने;

(४) सयियिको आरे् ले रोककया भएको वया अरु कुनै अरयालि वया 
यनकया्बयाट रोककया भ ैआएको िया्िेथया अन् अि्िया अरयालििया 
रयायखल चलयान गनुदापनने भए सो गनने;

(५) यनरद्ा  बिोयिि यललयाि गनने लगया्िकया अन् कुनै कयाि गनुदापनने भए 
सो सििे गनने; िथया

(६) लेयखए रयेख बयाहकेको कुनै कया द्ा यनरद्ा  कया्यादानव्नको क्ििया 
गनुदापनने भएिया सयियि सिक्ष पे् गरी आरे् बिोयिि गनने ।

(ख) अयभलेख संरक्षरसमबनिीः
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(१) अयभलेख ्याखयाको रेखरखे गरी यनरद्ा  भएकया यियसल सरुयक्षि 
रयाखने र कयाननू बिोयिि सियाउनेपनने कयागिहरु सियाउने;

(२) यनरद्ा  भएकया यियसलहरुिया कयागियाि ियँाच गरी ररुुसि रहनेरहकेो 
हनेने र यियसल कयाननूबिोयिि गरी ररुुसि अवसथयािया रयाखने;

(३) कयाननू बिोयिि सियाउने कयागिको यववरर ि्यार गरी सो यववरर 
सरुयक्षि रहने व्वसथया गनने;

(४) अयभलेख ्याखयािया प्रयाप्त भएको यियसलहरुको सयालबसयाली 
अयभलेख रयाखने र आवश्कियानसुयार यववरर ि्यार गनने; िथया

(५) कुनै अरयालि वया यनकया्बयाट अयभलेखिया रहकेो यियसल वया कुनै 
कयागियाि ियाग भ ैआएिया रीिपवूदाक पठयाउने र यफियादा प्रयाप्त भएपय्छ 
रीिपवूदाक गरी सरुयक्षि रयाखने ।

52=	 उजुिी प्रशतासक वता अमभिलछेख प्रशतासकको आदछेश उपिको मनवछेदनः (१) 
्स ऐन बिोयिि उिरुी प्र्यासक वया अयभलेख प्र्यासकले गरेको आरे्  वया 
कयारवयाही उपर यचति नबझुने पक्षले सो आरे्  वया कयारवयाही भएको पयँाच यरनयभरि 
सयियि सिक्ष यनवेरन यरन सकने्छ ।

   (२) सयियिले उपरफया (१) बिोयिि पे् भएको यनवेरन उपर 
सनुवुयाइदा गरी यनवेरन पे् भएको बयढिया सयाि यरनयभरि यनवेरन उपरको कयारवयाही 
टुङ्ग्याउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफया (२) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन उपरफया 
(१) बिोयििको यनवेरन उपर आरे्  वया यनरद्ा  गनुदापवूदा केही बझुनपुनने भए सो 
ब्ुझरे ियारि यनरद्ा  वया आरे्  गनुदापनने्छ ।

परिच छ्ेद-८

मछेलममलताप स््बनिी वयवसथता

53=	 ममलतापत् गिताउनछेः (१) सयियिले प्रचयलि कयाननूबिोयिि यिलयापरि हुन सकने 
िनुसकैु उिरुीिया यिलयापरि गरयाउन सकने्छ ।

   (२) यववयारकया पक्षहरूले यिलयापरिको लयायग अनसुचूी-९ 
बिोयििको ढयँाचयािया यनवेरन यरएिया सयियिले उिरुीिया यिलयापरि गरयाउन उप्तुि 
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रखेिेया यिलयापरि गरयाइयरने्छ ।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि पक्षहरूले यरएको यनवेरनको व्होरया 
सयियिले रवुै पक्षलयाइदा सनुयाइदा त्सको परररयाि सम्झयाइदा पक्षहरूको यिलयापरि गनने 
समबनििया सहियि रहनेरहकेो सोधनपुनने्छ ।

   (४) उपरफया (३) बिोयिि सनुयाउँरया पक्षहरूले यिलयापरि गनदा 
िञिरु गरेिया सयियिले पक्षहरूको यनवेरनिया उललेख भएको व्होरया बिोयििको 
यिलयापरि िीन प्रयि ि्यार गरयाउनपुनने्छ ।

   (५) उपरफया (४) बिोयििको यिलयापरिको व्होरया पक्षहरूलयाइदा 
पढीबयँाची सनुयाइदा यिलयापरि गनदा िञिरु भएिया पक्षहरूको सयह्छयाप गरयाइदा सयियिकया 
सरस्हरूले यिलयापरि कयागि अनसुचूी-१० बिोयििको ढयँाचयािया प्रियायरि गरी 
एक प्रयि सयियिले अयभलेखकया लयायग यियसलिया रयाखनपुनने्छ िथया एक-एक प्रयि 
बयारी िथया प्रयिबयारीलयाइदा यरनपुनने्छ ।

54=	 मछेलममलताप गिताउन सकनछेः (१) सयियिले प्रचयलि कयाननूबिोयिि यिलयापरि 
गनदा यिलने उिरुीिया पक्षहरूबीच िलेयिलयाप गरयाउन सकने्छ ।

   (२) पक्षहरूले िनुसकैु िहिया यवचयारयािीन रहकेो प्रचयलि कयाननूले 
िलेयिलयापको ियाध्िबयाट सियाियान गनदा सयकने यववयारिया यववयारकया पक्षले सं्तुि 
रूपिया सयियि सिक्ष यनवेरन यरन सकने्छन ्।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि यनवेरन यरएकोिया िलेयिलयापबयाट 
उिरुीको यनरोपर हुन उप्तुि रयेखएिया सयियिले त्सिो उिरुी िलेयिलयापको 
ियाध्िबयाट यनरोपर गनदा लेखी पठयाउन ुपनने्छ ।

   (४) उपरफया (३) बिोयििको आरे् पय्छ िलेयिलयापसमबनिी 
कयारवयायह प्रयारमभ गरी पक्षहरूबीच िलेयिलयाप गरयाइदा यरनपुनने्छ ।

   (५) िलेयिलयापसमबनिी अन् व्वसथया िोयकए बिोयिि हुने्छ ।

55=	 उजुिी मनर्णय गन्नः (१) सयियिले ्स ऐन बिोयिि िलेयिलयापको ियाध्िबयाट 
उिरुीको यनरोपर गनदा प्रयक््या बढयाएकोिया िलेयिलयापको ियाध्िबयाट उिरुीको 
यनरोपर हुन नसकेिया पक्षहरूलयाइदा उिरुीको पे्ी ियारेख िोकरी कयाननूबिोयिि 
कयारवयाही गरी सनुवयाइदा िथया यनरद्ा  गनने प्रयक््या बढयाउनपुनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन सथयानी् 
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ऐनको रफया ४७ को उपरफया (२) बिोयििको उिरुीिया िलेयिलयाप वया यिलयापरि 
हुन नसकेिया सयियिले अयिकयार क्षेरि रहकेो अरयालििया ियाने भनी सनुयाइदा 
यरनपुनने्छ ।

56=	 मछेलममलताप वता ममलतापत् हुन नसकनछेः ्स ऐनिया अन्रि िनुसकैु कुरया 
लेयखएको भए ियापयन कुनै उिरुीिया यिलयापरि गरयाउँरया उिरुीको प्रकतृ यि वया 
यिलयापरिको व्होरयाबयाट नेपयाल सरकयार बयारी भइदा चलेको कुनै यववयार वया 
सयावदाियनक िथया सरकयारी समपयति वया यहििया असर पनने रयेखएिया सयियिले त्सिो 
यववयारिया यिलयापरि गरयाउने्ैछन ।

   िर त्सिो असर पनने व्होरया हटयाइदा अन् व्होरयाबयाट ियारि यिलयापरि 
गनदा चयाहिेया भने यिलयापरि गरयाइदायरनपुनने्छ ।

57=	 मछेलममलतापको लतामग प्रोतसताहन गन्नः (१) सयियिले सयियि सिक्ष सनुवयाइदाको 
लयायग पे् भएको उिरुीिया िलेयिलयाप हुनसकने समभयावनया रहकेो रखेिेया 
पक्षहरूलयाइदा िलेयिलयापको लयायग ियारेख िोकन सकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको ियारेखको यरन सयियिले यववयारकया 
पक्ष िथया यवपक्ष, उपयसथि भएसमि पक्षले पत्याइदा सयाथै यलइआएकया अन् व्यति 
सििे उपयसथि गरयाइदा िलेयिलयापको लयायग ्छलफल गरयाइदा पक्षहरूको बीचिया 
सहियि भएिया सहियि भए बिोयिि यिलयापरि कयागि ि्यार गनदा लगयाइदा यिलयापरि 
गरयाइदायरनपुनने्छ ।

   (३) उिरुीिया िोयकएको म्यारिया सयियि सिक्ष उपयसथि नभएको 
वया उपयसथि भएर पयन ियारेख गिुयारी यववयारिया ियारेखिया नरहकेो पक्ष अथवया 
यववयारिया पक्ष कया्ि नभएको भए ियापयन यववयारको पेटबोलीबयाट उिरुीको पक्ष 
कया्ि हुने रयेखएको व्यति सिेि िलेयिलयापकया लयायग उपयसथि भएिया सयियिले 
िलेयिलयाप गरयाइदा यिलयापरिको कयागि गरयाइदायरनपुनने्छ ।

58=	 प्रतािम्भिक सनुवतार्ण पूव्ण मछेलममलतापः (१) उिरुी प्र्यासकले प्रयारयमभक 
सनुवयाइदाको लयायग सयियि सिक्ष उिरुी पे् हुनपुवूदा उिरुीिया िलेयिलयाप हुनसकने 
अवसथया रयेखएिया वया पक्षहरूले सो व्होरयाको यनवेरन यलइदा आएिया यिलयापरिको 
व्होरया खलेुको कयागि ि्यार गरी सयियि सिक्ष पे् गनदासकने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि गरयादा यिलयापरििया अयनिि सहियि 
निटेुको भए ियापयन पक्षहरू िलेयिलयापकया लयायग प्रयक््यािया ियान सहिि 
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भएिया उिरुी प्र्यासकले पक्षहरूको यनवेरन यलइदा उिरुीिया िलेयिलयापकया लयायग 
िलेयिलयापकियादा सिक्ष पठयाउने आरे् कया लयायग सयियि सिक्ष पे् गनदासकने्छ ।

59=	 मछेलममलतापक्ता्णको सचूी ्यताि गन्नः (१) सयियिले िलेयिलयापको कया द्ा 
गरयाउनको लयायग रहेया् बिोयििको ्ोग्िया पगुेको व्यतिहरूको यववरर खलुयाइदा 
समभयायवि िलेयिलयापकियादाको सचूी ि्यार गनने्छः

(क) कयमििया सनयािक उयतिरदा गरेको; 

(ख) कुनै रयािनीयिक रल प्रयि आसथया रयाखी रयािनीयििया सयक्् नरहकेो; िथया

(ग) सथयानी् सिरिया सियािसेवीको रुपिया पयहचयान बनयाएको ।

(घ)  िलेयिलयापकियादाको ४८ घणटया ियायलि यलइ िलेयिलयापकियादाको कया द्ा गरदै 
आएको 

(ङ)  २५ बषदा उिरे परुया भएको ।

(च)  ियाथी ्ोग्ियािया िनु सकैु कुरया लेयखएको भएिया पयन ियायलि यलइ हयाल 
कयाि  गरररहकेयाको हकिया यनिलयाइ यनरनिरिया यरन सयकने ।

   (२) िलेयिलयापकियादाको सचूी ि्यार गरेपय्छ सयियिले सचूी सभया 
सिक्ष पे् गरी अनिुोरन गरयाउनपुनने्छ ।

   (३) उपरफया (२) बिोयिि सचूी अनिुोरन भएपय्छ सयियिले 
सयावदाियनक ियानकयारीको लयायग सचूनया प्रकया्न गनुदापनने्छ िथया िलेयिलयापको 
लयायग पठयाउँरया प्रत्ेक पक्षलयाइदा सो सचूी उपलबि गरयाउनपुनने्छ ।

60=	 मछेलममलतापक्ता्णको सचूी अद्तावमिक गन्नः (१) सयियिले रफया ५९ बिोयिि 
ि्यार भएको सचूी प्रत्ेक वषदा अद्यावयिक गनुदापनने्छ ।

   (२) प्रत्ेक वषदा अद्यावयिक गरेको िलेयिलयापकियादाकया सचूी 
सयियिले सभयाबयाट अनिुोरन गरयाउनपुनने्छ ।

   (३) ्स ऐन िथया प्रचयलि कयाननू बिोयिि िलेयिलयापकियादाको 
सचूीिया सचूीकतृ ि हुन ् ोग्िया पगुेको व्यतिले सयियि सिक्ष सचूीकतृ ि गररपयाउनको 
लयायग अनसुचूी-११ बिोयििको ढयँाचयािया यनवेरन यरनसकने्छ ।

61=	 मछेलममलतापक्ता्णको सचूी्बताट हटताउनछेः (१) सयियिले रफया ६० 
बिोयिि िलेयिलयापकियादाको सचूी अद्यावयिक गरयादा रहेया्को अवसथयाकया 
िलेयिलयापकियादाको नयाि सचूीबयाट हटयाउने्छः-
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(क) यनिको ितृत् ुभएिया;

(ख) यनिले आफनो नयाि सचूीबयाट हटयाइदापयाउँ भनने यनवेरन यरएिया;

(ग) यनिले नैयिक पिन रयेखने फौिरयारी अयभ्ोगिया सिया् पयाएिया;

(घ) यनि कुनै संसथयासँग समबधर रहकेोिया सो संसथया खयारेि वया यवघटन भएिया; 
र

(ङ) सयियिले रफया ६७ को उपरफया (२) बिोयिि यनिलयाइदा सचूीबयाट हटयाउने 
यनरद्ा  गरेिया ।

(च)  बसइ सरयाइ गरेिया ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि सचूीबयाट नयाि हटयाइएकया 
िलेयिलयापकियादाहरूको नयाियावली सयियिले सयावदाियनक सचूनयाकया लयायग प्रकया्न 
गनुदापनने्छ ।

62=	 मछेलममलतापको लतामग समयतावमि ्ोकनछेः (१) सयियिले ्स ऐन बिोयिि 
िलेयिलयाकया लयायग िलेयिलयापकियादा पठयाउँरया बयढिया यिन ियहनयासमिको सि् 
िोयक पठयाउने्छ ।

   (२) िलेयिलयापकया लयायग पठयाउँरया सयाियान्ि्याः वयढिया िीनिनया 
बयाट िलेयिलयाप गरयाउने गरी िोकनपुनने्छ ।  

63=	 मछेलममलतापक्ता्णको ्नौटः (१) सयियिले िलेयिलयाप गरयाउने कया द्ाकया लयायग 
यववयारकया पक्षहरूलयाइदा एक िनया िलेयिलयापकियादाको ्छनौट गनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयिि गरयादा पक्षहरूबीचिया एकिनया 
िलेयिलयापकियादाकया लयायग सहियि नभएिया सयियिले पक्षहरूको सहियििया यिन 
िनया िलेयिलयापकियादाको ्छनौट गनुदापनने्छ ।

   (३) पक्षहरूको बीचिया िलेयिलयापकियादाको नयाििया सहियि 
हुन नसकेिया सयियिले िलेयिलयापकियादाको सचूीिया रहकेया िलेयिलयापकियादाहरू 
िध्ेबयाट रवुै पक्षबयाट एक-एक िनया िलेयिलयापकियादा ्छनौट गनदा लगयाइदा िेस्ो 
िलेयिलयापकियादा ्छनौट गररयरनपुनने्छ ।

   (४) उिरुीकया सबै पक्षको सहियििया िलेयिलयापकियादाको सचूीिया 
नरहकेो ्स ऐन बिोयिि िलेयिलयापकियादा हुन अ्ोग् नभएको कुनै व्यति वया 
संसथयाबयाट िलेयिलयाप प्रयक््या अगयायि बढयाउन सहिि भ ैयलयखि यनवेरन यरएिया 
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सयियिले त्सिो व्यति वया संसथयालयाइदा िलेयिलयापकियादा िोयकयरनपुनने्छ ।

64=	 मछेलममलतापक्ता्णको परिव ््णनः (१) सयियिले रहेया्को अवसथया परर पक्षहरूले 
यनवेरन यरएको अवसथयािया िलेयिलयापकियादा पररविदान गररयरनपुनने्छः-

(क) रफया ६१ बिोयिि िलेयिलयापकियादाको सचूीबयाट हटयाउने अवसथया भएिया;

(ख) पक्षहरूले पयारसपररक सहियििया िलेयिलयापकियादा हरेफेर गनदा िञिरु भएिया; 

(ग) यववयारको कुनै पक्षले िलेयिलयापकियादा प्रयि अयवश्यास रहकेो यलयखि 
ियानकयारी गरयाएिया;

(घ) कुनै कयाररले िलेयिलयापकियादाले िलेयिलयापिया सहभयागी भरैहन नसकने 
िनयाएिया;

(ङ) यववयारको यवष्वसििुया िलेयिलयापकियादाको कुनै सवयाथदा रहकेो 
िलेयिलयापकियादाले ियानकयारी गरयाएिया वया कुनै स्ोिबयाट सयियि सिक्ष 
ियानकयारी भएिया; िथया

(च) िलेयिलयापकियादाले िलेयिलयापकियादाको हयैस्िले कया द्ागरयादा रफया ६६ िथया 
अन् प्रचयलि कयाननूबिोयिि पयालन गनुदापनने आचरर पयालन नगरेिया ।

   (२) िलेयिलयापकियादा पररविदानको कयाररले िोयकएको सि्िया 
िलेयिलयापको कया द्ा समपनन हुन नसकने भएिया सयियिले बयढिया एक ियहनया 
समिको सि् थप गनदा सकने्छ ।

65=	 मछेलममलतापको लतामग पठताउँदता गन्न प्रमरियताः (१) सयियिले कुनै 
उिरुी िलेयिलयापको लयायग िलेयिलयापकियादा सिक्ष पठयाउँरया पक्षहरूलयाइदा 
िलेयिलयापकियादाको समपकदा  उपलबि गरयाइदा िलेयिलयापकियादा सिक्ष उपयसथि हुने 
ियारेख िोयक रहेया् बिोयििको कयागि सयाथै रयाखी लेयख पठयाउन ुपनने्छः

(क) उिरुीको सयारसंक्षेप वया िखु् िखु् कयागियािको प्रयियलपी;

(ख) उिरुीको पक्ष वया वयारेस भए वयारेसको नयाि, थर, विन र उपलबि भएसमि 
टेयलफोन नमबर, इदािले, फ्याकस िथया अन् समपकदा  यववरर; िथया

(ग) िलेयिलयापसमबनिी प्रयक््या समपनन गनुदापनने सथयान र सि् ।

   (२) िलेयिलयापकियादाले सयियि सिक्ष ियाग गरेिया उिरुीकया 
कयागियािहरूको नककल उपलबि गरयाउनपुनने्छ ।

   (३) िलेयिलयापको लयायग िोयकएको सि् समपनन भएको सयाि 
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यरनयभरि उिरुीको पक्षहरू सयियि सिक्ष उपयसथि हुने गरी ियारेख िोकनपुनने्छ ।

   (४) उपरफया (३) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन 
िलेयिलयापकियादाले िोयकएको सि् अगयावै उिरुी सयियि सिक्ष यफियादा पठयाउने 
यनरद्ा  गरेिया सो यनरद्ा को ियानकयारी भएको सयाि यरनयभरि पक्षहरूलयाइदा सयियि 
सिक्ष उपयसथि हुनेगरी पठयाउनपुनने्छ ।

66=	 मछेलममलतापमता अवल््बन गनु्णपन्न प्रमरियताः (१) सयियिले पक्षहरूको 
सहियििया िलेयिलयापको लयायग ्छलफल गनने िथया अन् कया द्ा गनने सथयानको 
्छनौट गरी पक्ष िथया िलेयिलयापकियादालयाइदा सोको ियानकयारी उपलबि गरयाउनपुनने्छ ।

   िर पक्षहरूको सहियििया िलेयिलयापकियादाले अन् कुनै सथयानको 
्छनौट गनदा बयािया पनने्ैछन ।

   (२) पक्षहरूलयाइदा उपरफया (१) बिोयिि िलेयिलयापकियादाले िोकेको 
सथयानिया िोयकएको सि्िया उपयसथि हुने रयाय्तव रहने्छ ।

   (३) उपरफया (२) बिोयििको रयाय्तव पक्षहरूले परुया नगरेिया 
िलेयिलयापकियादाले िलेयिलयापको प्रयक््या बनर गरी सयियिलयाइदा सोको यलयखि 
ियानकयारी गरयाइदा उिरुीको कयागियाि यफियादा पठयाउनसकने्छ ।

   (४) िलेयिलयापको क्ििया िलेयिलयापकियादाले पक्षहरूबीचिया 
सहिकियादाको भयूिकया गनने्छ र उति भयूिकया यनवयादाह गनने क्ििया यनिले पक्षहरू 
बयाहके रहेया्कया व्यतिहरूसँग सििे एकल वया सयाियूहक वयाियादा गनदासकने्छः

(क) यववयारको यवष्िया ियानकयारी रहकेो उिरुीकया पक्षले रोिेको व्यति; िथया

(ख) यववयारको यवष्वसिकुो बयारेिया ियानकयारी रहकेो सथयानी् भद्रभलयारिी ।

   (५) िलेयिलयापकियादाले पक्षहरूको सहियििया पक्षहरूसँग रहेया् 
बिोयिि वयाियादा गनदासकने्छः

(क) पक्षहरूसँग एकल एकयानिवयाियादा; िथया

(ख) टेयलफोन वयाियादा, यभिी्ो कनफे्नस वया सञचयारको अन् ियाध्िबयाट 
वयाियादालयाप ।

   (६) प्रचयलि कयाननू िथया ्स ऐनको ियान्िया यवपरीि नहुनेगरी 
पक्षहरूको सहियििया िलेयिलयापकियादाले िलेयिलयापको कया द्ायवयि यनियादारर 
गनदासकने्छ ।
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67=	 मछेलममलतापक्ता्णको आचिरः (१) िलेयिलयापकियादाले रहेया् बिोयििको 
आचरर पयालन गनुदापनने्छः-

(क) िलेयिलयाप समबनिी कयारवयाही यनषपक्ष ढङ्गले समपयारन गनुदापनने;

(ख) कुनै पक्षप्रयि ्झकुयाव, आग्रह, पवूयादाग्रह नरयाखने वया रयाखकेो रयेखने कुनै 
आचरर वया व्वहयार नगनने;

(ग) कुनै पक्षलयाइदा िर, रियास, ्झकु्यान वया प्रलोभनिया पयारी िलेयिलयाप गरयाउन 
नहुने;

(घ) यववयार कया्ि रहकेो अवसथयािया यववयारको कुनै पक्षसँग आयथदाक 
कयारोबयारिया सँलगन नहुने;

(ङ) िलेयिलयाप समबनििया बनेको प्रचयलि कयाननू िथया अन् सथयायपि ियान्िया 
यवपरीि आचरर गनदा नहुने;

(च) िलेयिलयापको क्ििया पक्षहरुसँग समियानिनक, सरभयावपरूदा र सबै पक्षप्रयि 
सियान व्वहयार कया्ि गनने;

(्छ) िलेयिलयापको क्ििया पक्षहरुले व्ति गरेको यवष्वसिकुो गोपनी्िया 
कया्ि रयाखने; िथया

(ि) िलेयिलयापको क्ििया पक्षबयाट प्रयाप्त भएको कुनै कयागियाि वया वसि ुप्रयक््या 
समपनन भएपय्छ वया यनि प्रयक््याबयाट अलग भएपय्छ समबयनिि पक्षलयाइदा 
सरुयक्षि यफियादा गनने ।

   (२) सयियिले कुनै िलेयिलयापकियादाले उपरफया (१) बिोयििको 
आचरर पयालनया नगरेको उिरुी परी वया सो यवष्िया सव्ं ियानकयारी प्रयाप्त गरी 
्छयानयवन गरयादा व्होरया ठीक रयेखए त्सिो िलेयिलयापकियादालयाइदा िलेयिलयापकियादाको 
सचूीबयाट हटयाउने्छ ।

68=	 मलख् ्यतािी ि ममलतापत्ः (१) िलेयिलयापकियादाले पक्षहरुसँगको ्छलफल 
पश्याि िलेयिलयापकया लयायग रवुै पक्ष सहिि भएकोिया यिलयापरि गरयाइदा सहियि 
भएको यवष्वसि ु बिोयििको यिलयापरिको यलखि ि्यार गरी सयियि सिक्ष 
पठयाउनपुनने्छ । 

69=	 मछेलममलताप नभिएको उजुिीमता गनु्णपन्न कतािवताहीः (१) िलेयिलयापकियादाले 
पक्षहरु बीचिया िलेयिलयाप हुन नसकेिया सो व्होरया खलुयाइदा प्रयिवेरन ि्यार गरी 
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यववयारकया सबै कयागियािसयहि सयियििया यफियादा पठयाउनपुनने्छ ।

  (२) उपरफया (१) बिोयिि गरयादा िलेयिलयापकियादाले पक्षहरुलयाइदा 
सयियि सिक्ष हयायिर हुन ियाने बयढिया सयाि यरनको म्यार िोयक पठयाउन ुपनने्छ ।

70=	 मछेलममलताप नभिएको उजुिीमता मनर्णय गनु्णपन्नः (१) सथयानी् ऐनको रफया ४७ 
(१) को यवबयारिया सयियिले िलेयिलयापको लयायग पठयाएको उिरुीिया पक्षहरुबीच 
िलेयिलयाप हुन नसयक िलेयिलयापकियादाको प्रयिवेरन सयहि प्रयाप्त हुन आएिया 
कयाननू बिोयिि कयारवयाही गरी यनरद्ा  गनुदाप्छदा । 

  (२) उपरफया (१) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन रहेया् 
बिोयििको उिरुीिया अयिकयारक्षेरि ग्रहर गनने समबयनिि अरयालि वया यनकया्िया 
उिरुी गनदा ियान ुभयन सनुयाइदा पठयाइदायरनपु्छदाः-

(क) सथयानी् ऐनको रफया ४७ को उपरफया (२) बिोयििको यववयारिया; िथया

(ख) कुनै अरयालि वया यनकया्बयाट िलेयिलयापकया लयायग पे्रयषि भएको यववयारिया ।

  (३) उपरफया (२) को रहेया् (ख) बिोयििको यववयारिया समबयनिि 
अरयालि वया यनकया्िया पठयाउँरया हयायिर हुन ियाने ियारेख िोकरी पठयाउने िथया यियसल 
सििे नककल खिया गरी अयभलेख रयायख सककल यियसल समबयनिि अरयालि वया 
यनकया्िया पठयाउनपुनने्छ ।

71=	 मछेलममलताप दस्ुिः िलेयिलयापिया ियाने यववयारको हकिया िलेयिलयापकियादाले 
पक्षहरुले सहियििया यरन िञिरु भएरयेख बयाहके कुनै प्रकयारको रसिरु लयागने्ैछन । 
िर पक्षहरूको सहियििया िलेयिलयापकियादाले पक्षहरुबयाट बढीिया रु ५००।- यलन 
पयाउने्छन । 

72=	 समुदताय स्िमता हुनछे सतामुदतामयक मछेलममलताप प्रवि्णन गन्ण कम्णचतािी 
्ोकन सकनछेः (१) सयियिले सथयानी् सिरिया िलेयिलयाप प्रवधरदान गनदाकया लयायग 
कया द्ापयायलकयािया अनरुोि गरेिया किदाचयारी खटयाइदा सिरुया्सिरिया िलेयिलयापको 
प्रवधरदानयातिक कया द्ाक्ि गनदा सयकने्छ ।

   (२) सिरुया् सिरिया हुने सयािरुयाय्क िलेयिलयापको हकिया 
रफया ५९ (१) अनसुयारको ्ोग्िया िथया अनभुव नभएकया िलेयिलयापकियादावयाट 
िलेयिलयाप गरयाउन वयािया पनने ्ैछन ।

   (३) सयियिले सिरुया्सिरिया हुने सयािरुयाय्क िलेयिलयापको 



-v08 !_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&& ;fn ;fpg @( ut] -;+Vof %_

33

कया द्ायवयि िोके विोयिि हुने्छ ।

परिच छ्ेद-९

मनर्णय कतायता्णनवयन स््बनिी वयवसथता

73=	 समचवतालयको मज्मछेवतािीः कया द्ापयायलकयाको प्रत्क्ष यन्नरिर र यनरन्े निया रही 
सयियिको यनरद्ा  कया्यादानव्न गनने गरयाउनेसमबनिी समपरूदा कया द्ाको रेखरखे गनने 
यिमिवेयारी वहन गनुदापनने्छ ।

74=	 सहयोग गनु्णपन्नः (१)गयाउँपयायलकया कया्यादाल् िथया सो अनिगदािकया सबै विया 
कया्यादाल् िथया अन् कया्यादाल्ले ् स ऐन िथया प्रचयलि कयाननूबिोयिि सयियिले 
गरेको यनरद्ा बिोयिि व्यति वया संसथया वया अन् कसैसँग असलु गनुदापनने िरीवयानया 
वया अन् रकि असलुउपर गनदा सह्ोग गनुदापनने्छ । 

  (२)  ्स ऐन िथया प्रचयलि कयाननूबिोयिि सयियिले असलू 
गनदापनने िरीवयानया, यबगो वया अन् कुनै प्रकयारको रकि असलुउपर नभइदा उपरफया 
(१) िया उललेख भए बिोयििकया कया्यादाल्हरुले कुनै यसफयारर् वया कुनै कया द्ा 
गररयरने ्ैछनन ।

75=	 असलु उपि गन्नः (१) अयभलेख प्र्यासकले सयियिको यनरद्ा  बिोयिि कुनै 
पक्षसँग िरीवयानया वया यबगो वया अन् कुनै प्रकयारको असलु उपर गनुदापनने भएिया सो 
पक्षले िरीवयानया यिनदा ब्ुझयाउन ल्याएिया ब्ुझी सररस्याहया गरी िरीवयानयाको लगि 
कटिया गनुदापनने्छ ।

  (२) उपरफया (१) बिोयिि असलुउपर नभएिया लगि रयाखी 
समबयनिि पक्षको नयाि नयािसेी िथया िरीवयानया रकि सिेिको यववरर 
गयाउँपयायलकयाको कया्यादाल्कया सयाथै सबै विया कया्यादाल्िया सििे अयभलेखको 
लयायग पठयाउनपुनने्छ ।

  (३) समबयनिि कया्यादाल्हरुले उपरफया (२) बिोयिि लेयख 
आएिया त्सिो पक्षसँग िरीवयानया रकि असलुउपर गरी अयभलेख ्याखयािया 
सररस्याहया गनदा पठयाउनपुनने्छ । 

76=	 भििीभििताउ गन्नः (१) सयियिले ्स ऐन बिोयिि गरेको कुनै यनरद्ा बिोयिि कुनै 
पक्षले रयाखकेो रसिरु, वया अन् कुनै प्रकयारको रकि कुनै पक्षबयाट भरयाइदा पयाउने 
भएिया भरयाइदा पयाउने पक्षले भरी यरनपुनने पक्षको त्सिो रकि भरयाइदा यरनपुनने स्ोि 
खलुयाइदा अनसुचूी-१२ बिोयििको ढयँाचयािया यनवेरन यरनपुनने्छ ।
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  (२) उपरफया (१) बिोयिि यनवेरन यररँया ्थयासमभव नगर रहकेो 
बैकँ खयािया वया कुनै सहकयारी वया बचि संसथयािया रहकेो रकि र सो नभएिया यललयाि 
यबक्री गरी असलु उपर गनुदापनने अवसथया भएिया कुनै अचल समपयतिको व्होरया 
खलुयाइदा यनवेरन यरनपुनने्छ ।

  (३) उपरफया (२) बिोयििको यनवेरनिया रफया ७८ बिोयििको 
यववरर खलुयाइदा यनवेरन यरनपुनने्छ 

77=	 चलन चलतार्णमदनछेः (१) सयियिले ्स ऐन बिोयिि गरेको कुनै यनरद्ा  बिोयिि 
कुनै समपयति वया अयिकयार वया कुनै यवष्वसि ुवया सेवया वया अन् कुनै यवष्को 
चलन पयाउने ठहरेको पक्षले त्सिो चलन पयाउने यवष्को यववरर खलुयाइदा 
अयभलेख प्र्यासक सिक्ष अनसुचूी-१३ को ढयाँचयािया यनवेरन यरनपुनने्छ ।

  (२) उपरफया (१) बिोयिि यनवेरन परेिया अयभलेख प्र्यासकले 
यनरद्ा  बिोयििको यवष्को चलन चलयाइदायरनपुनने्छ ।

  (३) उपरफया (१) बिोयििको यनवेरन यररँया चलन चलयाउन ु पनने 
समपयतिको रफया ७८ बिोयििको यववरर खलुयाउनपुनने्छ ।

78=	 स्पमतिको मवविर खुलताउनुपन्नः भररभरयाउ गनदा वया चलन चलयाइ पयाउनको 
लयायग यनवेरन यरने यववयारको पक्षले यनवेरनिया समपयतिको यववरर उललेख गरयादा 
रहेया् बिोयििको यववरर खलुयाउन ुपनने्छः-

(क) अचल समपयतिको यववरर

(१) घरिगगया भए रहकेो सथयानको ठेगयानया िथया चयार यकललया;

(२) घर िगगयाको यकतिया नमबर िथया क्षेरिफल;;   

(३) घर रहकेो भए घरको िलया िथया कवल र समभव भएसमि वगदायफट;

(४) घर िगगयाको अवयसथिी आवयास वया  औद्ोयगक वया व्यापयाररक 
क्षेरििया रहकेो व्होरया;

(५) कचची वया पयकक सिकसँग िोयिएको व्होरया;

(६) घरिगगयाको सवयायितव रहकेो व्यतिको नयाि थर सयाथै सवयायितव भनरया 
फरक व्यतिको भोगचलन रहकेो भए भोगचलन गननेको नयाि थरकया 
सयाथै अन् यववरर; िथया

(७) घरिया भएको लगयापयाि िथया खररर यबक्री हुन सकने न्नूिि िलू् ।
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(ख) चल समपयतिको यववररः

(१) चल समपयति रहकेो ठयाउँ िथया भोग वया यन्नरिर रयाखनेको नयाि थर;

(२) बैकँ खयाियािया रहकेो नगर भए खयाियावयालको सयाथै बैकँ िथया 
्याखयाको नयाि;

(३) चल समपयतिको प्रकयार िथया नगरबयाहकेको भए समभयायवि यबक्री 
िलू्; िथया

(४) नगर बयाहकेको चल समपयति भए अवसथया, प्रकतृ यि िथया बनोटकया 
सयाथै प्रत्ेकको सयाइि र सँख्या ।

79=	 स्पमति िोककता िताखनछेः (१) अयभलेख प्र्यासकले रफया ७५ वया ७६ बिोयिि 
यनरद्ा  कया्यादानव्नकया लयायग यनवेरन परेपय्छ रखेयाइएको समपयतिको हकिया 
आवश्क पनने ियि िेथया रोककया रयाखने समबनििया यनरद्ा को लयायग कया्यादापयायलकया 
सिक्ष पे् गनने र कया द्ापयायलकयाबयाट रोककया रयाखने यनरद्ा  गरेप्छी यनरद्ा बिोयिि 
िेथया रोककया रयाखनकया लयायग सो िेथया रियादा रहकेो कया्यादाल् वया रयिषटे््न गनने 
कया्यादाल्िया लेखी पठयाउन ुपनने्छ ।

  (२) बयाली, ब्याि, बहयाल लगया्िको समपयतिको हकिया यनवेरन 
परेको बयढिया रइुदा यरनयभरि समपयति िया्रयाि गनदा लगयाइदा िया्रयाि गरयादाको सि्िया 
नै आवश्क पनने ियि समपयति वया सोबयाट प्रयाप्त हुने बयाली, बहयाल, ब्याि, िनुयाफया 
आयर आ् यन्नरिर गनुदा वया रोककया रयाखनपु्छदा र त्सको भपयादाइदा समबयनिि पक्षलयाइदा 
यरनपु्छदा ।

  (३) रफया ७८ को रहेया् (ख) बिोयििको समपयतिको हकिया 
भररभरयाउकया लयायग आवश्क पनने ियि समपयति रोककया रयाखी रोककयाको सचूनया 
आवश्कियाअनसुयार लेखया ्याखया वया समबयनिि बैकँ वया समबयनिि यनकया्िया 
िरुुनि लेयख पठयाउन ुपनने्छ ।

  (४) समपयि रोककया समवयनि  आरे्  अनसुचूी १४ बिोयिि 
हुने्छ ।

80=	 स्पमति मललताम गदता्ण अपनताउनुपन्न कताय्णमवमिः (१) कया द्ापयायलकयाले ्स ऐन 
बिोयिि भरीभरयाउ गनुदापनने यबगो वया कोटदा फरी वया त्सिै कुनै रकि असलुउपर 
गनदा रफया ७८ को रहेया् (क) बिोयिि समपयतिको यववरर खलुयाइदा रखयादासि परेिया 
त्सिो रकि भरी यरनपुनने व्यतिलयाइदा ब्ुझयाउनपुनने रकि ब्ुझयाउन सयाि यरनको म्यार 
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यरइदा सचूनया ियारी गनुदाप्छदा ।

  (२) उपरफया (२) बिोयििको म्यारिया रकि ब्ुझयाउन नल्याएिया 
त्सिो भरीयरनपुनने व्यतिको भरीपयाउने व्यतिले रखेयाएको रफया ७८ को रहेया् 
(क) बिोयििको समपयति िया्रयाि गरी ल्याउनपु्छदा ।  

  (३) रणि, िरीवयानया, सरकयारी यबगो वया कुनै अरयालि वया यनकया् 
वया गयाउँपयायलकया वया सयियिको यनरद्ा ले असलु उपर गनुदापनने कुनै रकिको हकिया 
त्सिो असलुउपर हुनपुनने व्यतिले ब्ुझयाउन नल्याएिया यनिको िनुसकैु अचल 
समपयति फेलया परेिया िया्रयाि गरी रोककया रयाखनपु्छदा ।

  (४) उपरफया (३) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन िेथया 
िियानि वया कुनै प्रकयारको नगर िरौट रयायखल गरेको हकिया सो समपयतिबयाट खयामने 
ियि रकिको लयायग उपरफया (३) बिोयिि गरररहनपुरदैन ।  

  (५) उपरफया (४) बिोयिि िोल कया्ि भएपय्छ उति अचल 
समपयतिको यललयािको सचूनया समबयनिि पक्षलयाइदा यरइदा सवदासयाियाररको 
ियानकयारीको लयायग यललयाि हुने यियि र समपयतिको यववररसयहिको सयावदाियनक 
सचूनया गयाउँपयायलकया, यिललया प्र्यासन कया्यादाल्, यिललया अरयालि, यिललया 
सिनव् सयियिको कया्यादाल् िथया कोष िथया लेखया यन्नरिकको कया्यादाल्िया 
टयँासन लगयाउनपुनने्छ ।

  (६) उपरफया (५) बिोयििको सचूनयािया िोयकएको यरनिया उति 
सचूनयािया िोयकएको समपयति पञचयकिने िोलबयाट ियायथ बढयाबढ प्रयक््याबिोयिि 
यललयाि गनुदापनने्छ ।

  (७) यललयाि प्रयक््यािया समभव भएसमि यिललया अरयालि, यिललया 
प्र्यासन कया्यादाल् वया सथयानी् प्र्यासन कया्यादाल्, सथयानी् प्रहरी कया्यादाल् िथया 
गयाउँपयायलकया क्षेरियभरि रहकेया अन् सरकयारी कया्यादाल्कया प्रयियनयिलयाइदा रोहवरिया 
रयाखनपुनने्छ ।  

  (८) उपरफया (६) बिोयिि गरयादा उति समपयति कसैले पयन यललयाि 
सकयार नगरेिया सोयह प्रयक््याबयाट पनुः रोस्ोपटक यललयाि गनुदापनने्छ िथया 
रोस्ोपटक गरयादा पयन कसैले यललयाि सकयार नगरेिया भरयाइदापयाउने पक्ष यनवेरकलयाइदा 
नै उति समपयति पञचयकिने िोलिया सकयार गनदा लगयाउनपुनने्छ ।

  (९) उपरफया (८) बिोयिि गरयादा यनवेरकले समपयति सकयार गनदा 
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नचयाहिेया पय्छ अकको िेथया खलुन आएकया बखि कयाननूबिोयिि गननेगरी यनिको 
यनवेरन ियािलेीिया रयाखी यललयाििया चढयाइदाएको समपयति फुकुवया गरीयरनपु्छदा ।     

  (१०) ्स रफयािया अन्रि िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन 
गयाउँपयायलकयाको कुनै रकि असलु उपर गनने क्ििया यललयाि गरयादा कसैले सकयार 
नगरेिया ियििया सकयार हुन्छ त्यििया नै सो समपयति यललयाि गरी प्रयाप्त रकि 
सररस्याहया गरी नपगु रकिको हकिया कयाननूबिोयिि अन् समपयति वया प्रयक््याबयाट 
असलुउपर गनुदापनने्छ । 

81=	 ्तायदता् गन्न प्रमरियताः (१) अयभलेख प्र्यासकले रफया ७९ बिोयिि समपयति 
िया्रयाि गनुदापरयादा कयमििया विया सयचवसिरको किदाचयारी खटयाइदा त्सिो अचल 
समपयतिको चलनचलिीको िलू् सपष्ट खलुने गरी िया्रयाि गनदालगयाउनपुनने्छ ।  

  (२) उपरफया (१) बिोयिि िया्रयाि गनने किदाचयारीले िया्रयाि 
गनुदापनने समपयतिको चलनचलिीको िलू् कया्ि गनने प्र्ोिनले पञचयकिने िोल 
कया्ि गरी िचुलुकया खिया गरी अयभलेख प्र्यासक सिक्ष प्रयिवेरनसयहि पे् 
गनुदापनने्छ ।

  (३) उपरफया (२) बिोयिि पञचयकिने िोल कया्ि गरयादा रहेया् 
बिोयििक कुरयालयाइदा आियार यलइदा कया्ि गनुदापनने्छः
(क) यनवेरकले यनवेरनिया खलुयाएको िलू्;
(ख) यनरद्ा िया उललेख भएको भए सो िलू्;   
(ग) पक्षले िियानि वया कुनै अन् प्र्ोिनकया लयायग कया द्ापयायलकया सिक्ष यनवेरन 

यररँया खलुयाएको िलू्;
(घ) िया्रयाि गरयादा भ ैआएको सथयानी् िलू्याङकन अनसुयारको िलू्;
(ङ) ियालपोि कया्यादाल्ले कया्ि गरेको न्नूिि िलू्;
(च) अन् कुनै प्र्ोिनले कुनै सरकयारी यनकया्ले कुनै िलू् कया्ि गरेको भए 

सो िलू्;
(्छ) पञचयकिने िोल कया्ि गनुदाभनरया ितकयाल अगयावै कुनै खरररयबक्री भएको 

भए सो िलू् ।
सपमटिकिरः “पञचयकिने िोल” भननयाले अचल समपयति यबक्री गनुदापरयादा यबक्रीहुने 

न्नूिि िलू्लयाइदा सम्झनपु्छदा ।

  (४) उपरफया (३) बिोयिि गरयादा रहेया् बिोयििको कुरयालयाइदा सिेि 
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ध्यानिया रयाखनपुनने्छः

(क)  औद्ोयगक वया व्यापयाररक वया आवयास क्षेरि लगया्ि सिक सञियालसँग  
िोयिएको ्छ वया ्ैछन; िथया

(ख) नगरक्षेरियभरि पनने घरको हकिया घरको विदाियान अवसथया समबनििया 
प्रयायवयिक िलु्यँाकन प्रयिवेरन ।

82=	 खता्नछेजम् मतात् मललताम गनु्णपन्नः (१) कया द्ापयायलकयाले रफया ८० बिोयिि 
यललयाि गरयादा असलुगनुदापनने बयँाकरी खयामने ियि समपयतिियारि यललयाि गनुदापनने्छ ।      

  (२) समपयति यललयाि गरयादा सकयार भएको रकि असलुउपर गनुदापनने 
भनरया बयढ भएिया सो बढी भएको ियि रकि समपयति वयाल पक्षलयाइदा यफियादा गरी 
यरनपु्छदा ।

  (३) उपरफया (२) बिोयिि रकि यफियादा पयाउने पक्ष यललयाि गरयादाको 
बखि उपयसथि नभएको भए रकि यफियादा यलन आउनभुनी यनिको नयाििया सयाि 
यरनको सचूनया ियारी गरीय्झकयाइदा रकि यफियादा गनुदाप्छदा ।

  (४) उपरफया (३) बिोयिि गरयादा समबयनिि पक्ष रकि यफियादायलन 
नआएिया उति रकि सयञचि कोषिया रयायखल गरी आमरयानी बयँायि सररस्याहया 
गनुदाप्छदा ।

  (५) अयभलेख प्र्यासकले रफया ८० बिोयिि यललयाि गरेको 
समपयति सकयार गनने पक्षको नयाििया समपयति रियादा नयािसयारीकया लयायग समबयनिि 
कया्यादाल् वया यनकया्िया परियाचयार गरी यनिलयाइदा समपयतिको चलनपिूजी उपलबि 
गरयाइदा आवश्क परे सो समपयतिको चलन चलयाइदायरनपु्छदा । 

  (६) ्स ऐनिया अन्रि िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन रफया 
८० बिोयििको यललयाि प्रयक््या अगयायि बयढसकेपय्छ भरयाउनपुनने रकि ब्ुझयाउन 
ल्याए पयन सो रकि नबयु्झ समपयति यललयाि गनुदापनने्छ ।

83=	 मललताम उपिको उजुिीः ्स ऐन बिोयिि भएको यललयािको प्रयक््यािया यचति 
नबझुने पक्षले िनु प्रयक््या उपर यचति नब्ुझकेो हो सो भएको पनध्र यरनयभरि सयियि 
सिक्ष उिरुी पे् गरी भएको आरे्  बिोयिि गनुदापनने्छ ।

84=	 म्बगो भििताउँदता वता चलनचलताउँदता लतागछेको खच्णः ्स ऐन बिोयिि यबगो 
भरयाउँरया वया चलनचलयाउँरया लयागेको खचदा यबगो भरीयरनपुनने वया चलनयरनपुनने 
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समबयनिि पक्षले व्होनुदापनने्छ ।   

85=	 यथतामसथम्मता िताखनछेः कया द्ापयायलकयाले ्स ऐन बिोयिि चलनचलयाइदा ियागन 
वया यबगो भरयाइदापयाउन कुनै समपयति रखेयाइदा यनवेरन परेपय्छ यबगो भरयाउने वया 
चलनचलयाउने कया द्ा समपनन नभएसमिकया लयायग उति समपयति हकहसियानिरर गनदा, 
भतकयाउन, यबगयानदा िथया कुनै प्रकयारको यनियादार कया द्ा गरी उति समपयतिको सवरुप 
पररविदान गनदा नपयाउने गरी रोककया रयाखन समबयनिि पक्षको नयाििया आरे्  ियारी 
गरी उति समपयति ्थयायसथयििया रयाखनपुनने्छ ।    

86=	 मनवछेदन्बताट कतािवताही गन्नः (१) अयभलेख प्र्यासकले कुनै पक्षले रफया ८५ 
बिोयिि भएको आरे्  यवपरीि कुनै समपयतिको हक हसियानिरर वया सवरुप 
पररविदान आयर गरेको यनवेरन परेिया उति यनवेरन रियादा गरी त्सिो गनने पक्षको 
नयाििया यिन यरनको म्यार  ियारी गरी यनिलयाइदा हयायिर गरयाइदा सो यनवेरन सयियि 
सिक्ष पे् गनुदापनने्छ ।    

  (२) सयियिले उपरफया (१) बिोयििको यनवेरन पे् हुन आएिया 
पक्षलयाइदा न्यँा उिरुी रियादा गनदा नलगयाइदा उति यनवेरनबयाट नै आवश्क कयारवयाही गरी 
यनरद्ा  गनुदापनने्छ ।

  (३) उपरफया (२) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन उपरफया 
(१) बिोयििको यनवेरनको व्होरयाबयाट यनवेरन सयियिको क्षेरियायिकयारयभरि नपनने 
यवष्िया परेको रयेखएिया सयियिले उति यवष्िया क्षेरियायिकयार ग्रहर गनने अरयालि 
वया यनकया् सिक्ष ियान सनुयाइदा यरनपुनने्छ ।

87=	 चलनचलताउनछे सचूनताः (१) अयभलेख प्र्यासकले सयियिको यनरद्ा बिोयिि 
चलन चलयाइदा पयाउन यनवेरन परेिया चलन चलयाउने यियि खलुयाइदा फलयानो यियििया 
फलयानो घर िगगयाको चलन चलयाउन किदाचयारी खयटइदा आउने हुरँया सो यियि अगयावै 
घर िगगया खयायल गरीयरन ुभयन चलन यरनपुनने पक्षको नयाििया सचूनया ियारी गनुदापनने्छ ।   

  (२) चलनयरनपुनने समपयति उिरुीको पक्षबयाहके अन् कसैको 
भोगचलनिया रहकेो भएिया अयभलेख प्र्यासकले सोही पक्षको नयाििया उपरफया 
(१) बिोयििको सचूनया ियारी गनुदापनने्छ ।

  (३) उपरफया (१) बिोयिि िोयकएको यियििया खयटइदा ियँारया 
घरिगगया खयाली गरेको भए समबयनिि किदाचयारीले चलन चलयाइदा यरएको िचुलुकया 
खियागरी िथया घरिगगया खयाली नगरेको भए खयाली गरयाइदा चलन चलयाइदा चलन 
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चलयाएको िचुलुकया खिया गरी प्रयिवेरन सयाथ अयभलेख ्याखयािया पे् गनुदापनने्छ ।      

परिच छ्ेद-१०

मवमवि

88=	 नककल मनवछेदनः (१) सयियि सिक्ष रियादा रहकेो उिरुीको कुनै सरोकयारवयालया 
पक्षले यववयारको यियसलिया रहकेो कुनै कयागिपरिको नककल यलनकया लयायग 
यनवेरन यरएिया सयियिले उति पक्षलयाइदा सो कयागिको नककल उपलबि 
गरयाउनपुनने्छ ।

   (२) उपरफया (१) बिोयििको यनवेरन यररँया समबयनिि पक्षले उिरुी 
्याखयािया रहकेो यियसलको नककल यलनपुरयादा उिरुी प्र्यासक िथया अयभलेख 
्याखयािया रहकेो यियसलको नककल यलनपुनने भएिया अयभलेख प्र्यासक सिक्ष 
यनवेरन पे् गनुदापनने्छ ।

   (३) उपरफया (१) बिोयििको यनवेरन यरनको एघयार बिे अगयावै 
पे् भएिया समबयनिि किदाचयारीले सोही यरन र सो भनरया प्छी पे् भएिया समभव 
भएसमि सोही यरन नभए सोको भोयलपलट नककल उपलबि गरयाउने्छ ।

   (४) उपरफया (१) बिोयिि यनवेरन यररँया फरकफरक उिरुीको 
लयायग फरक फरक यनवेरन यरनपुनने्छ ।

   (५) यववयारको कुनै पक्षले उपरफया (१) बिोयििको यनवेरन यररँया 
नककलको सटियािया कयागिपरिको फोटो यखचने अनिुयि ियागेिया सो यरनपुनने्छ ।

   (६) नककल यनवेरन यररँया अनसुचूी-१५ बिोयििको ढयँाचयािया 
यरनपुनने्छ ।

89=	 नककल दस्ुिः (१) समबयनिि प्र्यासकले रफया ८८ बिोयिि नककल वया 
फोटो यखचनकया लयायग यनवेरन यरनेपक्षसँग रहेया् बिोयििको रसिरु यलइदा नककल 
उपलबि गरयाउनपुनने्छः

(क) नककलको हकिया सककल पयानयाको प्रयि पतृष्ठको रू ५।– रुपै्यँाको ररले;

(ख) सयियिको यनरद्ा  कयागिको हकिया प्रयि सककल पयानयाको प्रयि पतृष्ठको रू 
५।– रुपै्यँाको ररले; िथया

(ग) यलखि कयागिपरिको नककल नयलइदा फोटो यखचन चयाहिेया प्रयि पयानयाको रू 
५।–         रुपै्याँको ररले ।
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   (२) उपरफया (१) िया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन प्रचयलि 
कयाननू बिोयिि नककल रसिरु नलयागने पक्षलयाइदा ्स रफया बिोयििको रसिरु 
लयागने्ैछन ।

   (३) ्स रफयाबिोयिि नककल उियार गरी लैियाने पक्षले नककल 
उियार गरयादा लयागेको खचदाको व्वसथया आफै गनुदापनने्छ ।

90=	 दस्ुि उललछेख गन्नः (१) नककल प्रियायरि गनने समबयनिि प्र्यासकले नककल 
प्रियायरि गरयादा नककल लैियाने पक्षको नयाि थर िथया उिरुीिया हयैस्िकया सयाथै 
नककल उियार गरेवयापि रयायखल गरेको रसिरु र नककल पयानया सििे उललेख गरी 
नककल यरएको व्होरया िनयाइदा नककल प्रियायरि गनुदापनने्छ ।

  

91=	 दस्ुि चुक्ता नभिर्ण नककल नमदरनछेः समबयनिि प्र्यासकले ्स ऐन बिोयिि 
नककल ियागने पक्षले नककल उियार गरयादा रफया ८९ बिोयिि लयागने रसिरु रयायखल 
नगरयादासमि नककल यरने्ैछन र सो नककलको आयिकयाररकिया प्रियायरि गनदा 
पयाउने्ैछन । 

92=	 प्रचमल् कतानून ्बमोमजम हुनछेः ्स ऐनिया िनुसकैु कुरया लेयखएको भए ियापयन 
उिरुीसँग समबयनिि प्रचयलि कयाननूिया कुनै कुरया लेयखएको भए सोिया लेयखए 
ियिको हकिया सोही बिोयिि हुने्छ ।

93=	 मनयम ्बनताउनछे अमिकतािः सयियिले ्स ऐनको प्रभयावकयारी कया्यादानव्नको 
लयायग आवश्क यन्ि बनयाउन सकने्छ ।
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अनुसचूी-१

(दरता ८ को उपदरता (२) सगँ स््बमनि्)

उजुिीको ढतँाचता

न्याय्क सयियि सिक्ष पे् गरेको

यनवेरन-परि

..........यिललया ...................गयाउँपयायलकया ...................... विया नं.

 ......... ............... वसने .................................................को ्छोरया/्छोरी/श्ीििी

वषदा .................. को ...................................................यनवेरक (प्रथि पक्ष)

यवरुद्ध

............... यिललया .........................,गयाउँपयायलकया ........ विया नं. ......... ............... 
वसने वषदा .................. को .........................................................................
.........यवपक्षी (रोस्ो पक्ष)

मवषयः स्वनि मवच छ्ेद ।

ि यनमन वुँरयाहरुिया लेयखए विोयिि यनवेरन गरदा्ुछ :

१. ि यनवेरक र ्स यववयारको रोस्ो पक्षवीच सवि ् २०६९ सयालिया सयाियायिक 
परमपरयाअनसुयार यववयाह गररएको हो । यववयाह भएपश्याि २ वषदासमि अथयादाि 
२०७१ सयालसमि हयािीवीच सिुिरु रयामपत् िीवन रहकेो यथ्ो । हयािीबयाट 
२०७१ सयाल िेठिया १ ्छोरयाको सििे िया्िनि भएको ्छ । एक आपसिया लोगने 
सवयासनीवीचको सहियि र सहकया द्ािया ्छोरया िनिपेय्छ क्ि्ः सिस्या रयेखरँ ैियान 
थयाल्ो । २०७१ सयालको यिहयारिया ियाइि गएपय्छ उनी घर आइनन ्। पटकपटक 
घर आउन फोनबयाट अनरुोि गरे ँ । २ पटकसमि यलन गए ँ। िर यनिले यििीसँग 
िरेो िीवन चलन सकरनै, ि घर ियान सयतिन, यििी िे गनुदाप्छदा गर भयन ठयािो 
िवयाफ यरन थयायलन । के कयाररले ्सिो हुन ग्ो भयन सोधरया अव यिम्ो र िरेो 
समवनि ्ैछन आफुखसुी गर र  िलयाई समपकदा  नगर,गरेिया रयाम्ो हुरँनै भयन ियाक 
िमकरी र रियास िसेि यरइन । लयािो सि्समि िन फकने लया र घर आउयलन भयन 
पखजी वसे ँिर आईनन । कररव ३ वषदापय्छ अथयादाि २०७४ सयाल भयाद्र ियहनयािया पनुः 
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यलन गए ँिर यवपक्षी िसँग वोलर ैनवोली घरयभरि य्छररन र सयालया िेठयान पठयाई 
्यारीररक आक्िर गनने समिको कया द्ा गरी िलयाई िथयानयाि गयायल गलौच गरे । 
ियुशकलले ज्यान िोगयाई यनरया् भएर घर फयकदा ए ँर अव रोस्ो पक्ष श्ीििी िसँग 
पनुः फयकदा  आउने र रयामपत् िीवन सिुिरु हुने समभयावनया नभएकोले पयाररवयाररक 
यववयार यनरुपरकया लयायग ्ो यनवेरन यरन आएको ्ुछ । 

२. ्स सयियिबयाट रोस्ो पक्ष य्झकयाई िे िो वझुनपु्छदा व्ुझी यववयार यनरुपर गरयाईपयाउँ । 

३. ्स गयाउँपयायलकयाबयाट ियारी भएको सथयानी् न्याय्क कया द्ायवयिको रफया ....
विोयिि यनवेरन रसिरु रु ......, रोस्ो पक्ष १ िनयालयाई म्यार सचूनया रसिरु रु ........., 
पयानया २ को यनवेरनको प्रयियलयप रसिरु रु ............. सििे गरी िमिया रु ......्सै 
यनवेरनसयाथ रयायखल गरेको ्ुछ ।

४. ्ो यनवेरन सथयानी् सरकयार संञचयालन ऐन, २०७४ को रफया ४७(२) अनसुयार ् सै 
सयियिको अयिकयार क्षेरियभरि परदा्छ । 

५. ्ो यनवेरन हरम्यारयभरिै ्छ र ि यनवेरकलयाई ्स यवष्िया यनवेरन यरने हकरै् या 
प्रयाप्त ्छ । 

६. ्स यवष्िया अन्रि कही ँकिै कुनै यनकया्िया कुनै प्रकयारको यनवेरन यरएको ्ैछन । 

७. ्सिया रोस्ो पक्षको ियाइिी िफदा कया र िरेो घर िफदा कया पररवयारकया सरस्हरु य्झकयाई 
थप व्होरया वझुन सयकने्छ । 

८. ्सिया लेयखएकया व्होरया यठक सयँाचो सत् हुन,् ्झठुया ठहरे कयाननूविोयिि सिया् 
भोगन ि्यार ्ुछ ।

यनवेरक

नयािः ............................. 

इयि सवि ् ............. सयाल...................ियहनया......................गिे.....................
रोि ्भुि ्। 
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अनुसचूी-२

(दरता ९ को उपदरता (१) सगँ स््बमनि्)

उिरुी रियादा गरेको यनससयाको ढयँाचया

श्ी ....................

........................	।

यवष्M  उिरुी रियादाको यनससयापरि समबनििया ।

.................... बसने िपयाइ ........................ ले .................... 
बसने ....................... यवरुद्धिया ....................................... भनी उिरुी रियादा गनदा 
ल्याएकोिया आिको यियििया रियादा गरी रियादा नं. ................ कया्ि भएकोले ्ो यनससया 
ियारी गररयरएको ्छ । 

अयिकतृ ि किदाचयारी

रसिखि:........  

यियि:...........  
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अनुसचूी-३

(दरता ९ को उपदरता (२) सगँ स््बमनि्)

्तारिख भिपता्णर्ण

न्याय्क सयियि 

.......... गयाउँपयायलकयािया खिया गररएको ियारेख भरपयाई

वयारी        प्रयिवयारी

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

िदु्या  ....................

यियि ........... िया ......................................... कयाि भएकोले सोही यरन ........... 
बिे ्स न्याय्क सयियि/कया्यादाल्िया उपयसथि हुने्ुछ भनी सही गनने ......

वयारी ................         
प्रयिवयारी ................

इयि सवि ् ............. सयाल...................ियहनया......................गिे.....................
रोि ्भुि ्। 
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अनुसचूी-४

(दरता ९ को उपदरता (३) सगँ स््बमनि्)

्तारिख पचता्ण

न्याय्क सयियि

.......... गयाउँपयायलकया

बयाट ियारी भएको ियारेखको पचयादा

वयारी        
प्रयिवयारी

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

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

िदु्याः ......................

यियि ............... िया .................... कयाि गनदा ........ बिे हयायिर हुन आउनहुोलया । 

फयँाटवयालयाको रसिखि 

यियि .................
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अनुसचूी-५

(दरता १५ को उपदरता (३) सगँ स््बमनि्)

प्रम्वतादको ढतँाचता

यलयखि िवयाफको निनूया

न्याय्क सयियि सिक्ष पे् गरेको

यलयखि िवयाफ

प्रथि पक्ष

...............यिललया ......................गयाउँपयायलकया............विया नं........................... 
वसने   ..................को....................... (नयािया समबनि उललेख गनने)  वषदा ............. 
को.....................................................................यलयखि िवयाफ प्रसििुकियादा

रोस्ो पक्ष

......................यिललया ................................गयाउँपयायलकया .......... विया 
नं. ............... वसने ...................................................................को ्छोरया 
वषदा ......... को ........................................................................................
............यवपक्षी (यनवेरक)

यवष् समवनि यवच्ेछर ।

ि यनमन वुँरयाहरुिया लेयखए विोयिि यनवेरन गरदा्ुछ :

१. ि यलयखि िवयाफ प्रसििुकियादा र यवपक्षी यनवेरकवीच सवि २०६९ सयालिया 
सयाियायिक परमपरयाअनसुयार यववयाह भएको व्होरया यठक हो । हयािीबयाट २०७१ 
सयाल िेठिया १ ्छोरयाको सििे िया्िनि भएको ठीक हो । २०७१ सयालको 
यिहयारिया ियाइि गएप्छी ि घर नफकने को, पटक पटक घर आउन फोनबयाट अनरुोि 
गरेको, २ पटकसमि यलन आएको िर ि घर नगएको,िलेै यवपक्षी यनवेरकलयाई 
रयामपत् िीवन चलन नसकने भनेको र िरेया रयाईभयाईले ्यारीररक आक्िर गनने 
समिको कया द्ा गरेको भयन कपोलकयलपि ्झठुया र हुरँ ैनभएकया यनरयाियार व्होरया 
उललेख गरी यववयार गरेको कुरया उललेख गनदा चयाहयान्ुछ । 

२. िलयाई  यवपक्षी  यनवेरक  सिेि  यिली  गयाली  गलौच, िर, ियाक, िमकरी रखेयाई 
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हयािपयाि गरी घरबयाट यनकयालया गरेपय्छ ि ियाइिीिया आई वसेकरी हु ँ । यववयाह 
भएको केही वषदापय्छ यवनया कयारर िियायथ यवयभनन यकयसिकया आरोप लगयाई 
अपियान गनने, गयाली गलौच गनने लगया्िकया कयािहरु हुरँ ैगए । पररवयारकया अन् 
सरस्हरुले ि ियाथी घतृरया गनने, वोलचयाल नगनने िसिया कया द्ा गरेपयन यवपक्षीबयाट 
केही सि् िलयाई नै सिथदान र सह्ोग गरदै आएकया यथए िर प्छी यवपक्षी यनवेरक 
सििे उयनहरुसँगै यिले र िलयाई िवरिसि घरबयाट यनकयालने कया द्ािया सहभयागी 
भए  । के कुन कयाररले वया िरेो के गलिीले ्सो गरेकया हुन भयन वझुरया वेलयावेलया 
रयाइिो नल्याएको भनी ियाइिी पक्षसििेको  आलोचनया गनने गरेकया यथए । सया्र 
उयनहरुलयाई रयाइिोकै लोभकया कयारर िलयाई घरबयाट यनकयाली यरएकया हुनपुरदा्छ । 
िलेै कुनै गलिी नगरेको र यवपक्षी लोगनेसँग पवूदावि िया्या, सद्याव र समियान ् थयावि 
रहकेोले लोगने सवयासनीको समवनि ्थयावि कया्ि गरी पयाउँ । 

३. घरबयाट िवरिसि यनकयालेपय्छ ४ ियहनयाको नयावयालक ्छोरया कयाखी च्यापेर ियाइिी 
आएको ्झणिै ३ वषदासमि वेखवर, समपकदा  यवयहन वसी अयहले एककयासी समवनि 
यवच्ेछरको ियाग गरी यनवेरन यरन ुआफँैिया आश् द्ािनक लयागेको ्छ, सत् िथ् 
वयु्झ कयाननूविोयिि गरर पयाउँ । 

४. .........................बयाट ियारी भएको सथयानी् न्याय्क कया द्ायवयिको रफया ....
विोयिि यलयखि िवयाफ वयापि रसिरु रु ......्सै यनवेरन सयाथ रयायखल गरेको 
्ुछ । 

५. ्ो यलयखि िवयाफ म्यारयभरिै यलई ि आफैं  उपयसथि भएको ्ुछ । 

६. ्स यवष्िया अन्रि कही ँकिै कुनै यनकया्िया कुनै प्रकयारको यनवेरन यरएको ्ैछन । 

७. ्सिया लेयखएकया व्होरया ठीक सयँाचो सत् हुन,् ्झठुया ठहरे कयाननूविोयिि सिया् 
भोगन ि्यार ्ुछ । 

यनवेरक

नयािः ...................................

इयि सवि  .................सयाल ..................... ियहनया .............. गिे....................
रोि ्ुभि ्।
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अनुसचूी-६

(दरता २० को उपदरता (६) सगँ स््बमनि्)

न्याय्क सयियिबयाट ियारी भएको

्यताद सचूनता

.............................................................वसने ..........................................

...........को नयाउँिया ........................................ गयाउँपयायलकया कया्याांल्बयाट ियारी 
भएको १५ (पनध्र) यरने सचूनया

...............................................वसने ........................................................

............ले िपयाईकंो यवरुद्ध ...................................यववयार परेको भयन यनवेरन रियादा 
गरेको हुरँया सो को प्रयियलयप ्सै सयाथ पठयाईएको ्छ । अिः िपयाईले ्ो म्यार व्ुझकेो 
वया ररि पवूदाक ियािले भएको यियिले १५(पनध्र) यरनयभरििया आफनो भनयाइसयहि आफैं  
वया कयाननूविोयििको वयारे्ियाफदा ि ्स कया्यादाल्िया हयायिर हुन आउन ुहोलया । अन्थया 
कयाननूविोयिि हुने व्होरया ियानकयारी गरयाईन्छ । 

इयि समबि...................सयाल.......................ियहनया......................गिे 
रोि.............्भुि.्........ ।
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अनुसचूी-७

(दरता ४२ को उपदरता (१) सगँ स््बमनि्)

मनर्णयको ढतँाचता

....................................... न्याय्क सयियि

सं्ोिक श्ी.........................................................................................

सरस् श्ी...........................................................................................

सरस् श्ी...........................................................................................

यनरद्ा

संवि ............... सयालको यनवेरन नं........

यवष्ः वलेसीबयाट पयानी ्झयारेको ।

................. यिललया ................ गयाउँपयायलकया     विया     नं............ ...............................
वसने ..................................................................................प्रथि पक्ष

यवरुद्ध

................. यिललया ................ गयाउँपयायलकयाविया नं............ ...............................
वसने ..................................................................................रोस्ो पक्ष

सथयानी् सरकयार संचयालन ऐन २०७४ को रफया ४७(१)ञ विोयिि यनवेरन रियादा भई 
सोही ऐनको रफया ४६ विोयिि गठन भएको न्याय्क सयियि सिक्ष प्रसििु हुन आएको 
िदु्याको संयक्षप्त िथ् र यनरद्ा  ्स प्रकयार ्छः 

(१) .............. गयाउँ/नगर/उपिहयानगर/िहयानगरपयायलकया विया नं. ....................... 
नकसया यसट नं.... यक.नं........क्षे.फ...........को घरिगगयािया पयश्ििफदा कया 
यक.नं..........कया संयि्यार यवपक्षी ...................ले घर वनयाउँरया आफनो 
घरिगगयािया यसियानयासमि आई िोिी वनयाएको िर ्छि िथया वलेसीको पयानी 
आफनो घर कमपयाउणियभरि ्झयाननेगरी वनयाएको हुरँया सो वलेसी वनर गरयाइपयाउँ भनने 
यनवेरकको यनवेरन व्होरया । 

(२) .............. गयाउँ पयायलकयाबयाट प्रचयलि भवन यनियादारसमवनिी ियापरणिविोयिि 
इियािि प्रयाप्त गरी भवनको नकसया सिेि सवीकतृ ि गरयाई सो नकसयाविोयिि भवन 
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यनियादार गरेको हु ँ । यवपक्षी यनवेरकले भने विोयिि आफनो घरको ्छि िथया 
वलेसीको पयानी यनिको घर कमपयाउणियभरि ्झयानने नगरेको आफनै घरिगगयािया ्झयानने 
गरेको हुरँया ्झठुया यनवेरन खयारेि गररपयाउँ भनने प्रत्थजीको यलयखि िवयाफ । 

(३) .............. गयाउँ पयायलकयाबयाट सथलगि यनरीक्षर िथया सववेंक्षर गनदा गएकया 
प्रयायवयिक टोयलले सथलगि यनरीक्षर गरी यियि.........िया पे् गरेको सकेच 
सयहिको प्रयिवेरनबयाट प्रत्थजीको घरिफदा बयाट ्छि िथया वलेसीको पयानी खसरया 
यनवेरकको घर कमपयाउणियभरि पनने गरेको रयेखन्छ भनने व्होरया उललेयखि 
भएको  । 

(४) यववयारकया रवुै पक्षलयाई िलेयिलयाप गरयाउने प्र्ोिनकया लयायग.......................... 
गयाउँपयायलकया  विया नं......................... िया रहकेो िलेयिलयाप केनद्रिया पठयाउँरया 
िलेयिलयाप हुन नसकरी फयकदा  आएको । 

मनर्णय

रवुै पक्षलयाई सनुवुयाईकया लयायग आि पे्ी िोयकएकोिया यववयारकया समवयनिि पक्षहरु 
सव्ि ंिथया यनिहरुबयाट यन्तुि गरेकया कयाननू व्वसया्ीहरु सिेिको भनयाई सनुी पनुः 
यिलयापरि गनुदाहोस भयन सम्झयाउँरया व्ुझयाउँरया पयन यिलयापरि गनदा िञिरु नगनुदा भएकोले 
फयाइलिया संलगन प्रियार कयागिहरुको सििे िलू्याङ्कन गरी सथयानी् सरकयार संञचयालन 
ऐन २०७४ को रफया ४९(२) विोयिियनरद्ा  यरनपुनने हुन आई यनरद्ा िफदा  यवचयार गरयादा 
यनवेरकको यक. नं....को पयश्ििफदा  प्रत्थजीको यक.नं....को घरिगगया िोयिएर रहकेोिया 
यववयार रयेखएन । यनवेरकको भनयाईअनसुयार आफनो घर कमपयाउणियभरि प्रत्थजीको ्छि 
िथया वलेसीको पयानी ्झयारेको हो होइन भयन सथलगि रुपि ै ियँाचव्ुझ गरी प्रयायवयिक 
प्रयिवेरन पे् गनदा कया्यादाल्बयाट खटी गएकया प्रयायवयिक किदाचयारीले यियि.............
िया पे् गरेको सकेचसयहिको प्रयायवयिक प्रयिवेरन सिेिबयाट यनवेरकको ियाग रयावी 
विोयिि आफनो घर कमपयाउणियभरि प्रत्थजीको ्छि िथया वलेसीबयाट पयानी ्झनने गरेको 
भनने पयुष्ट हुने रयेखन्छ । प्रत्थजीले ्स कया्यादाल्बयाट पयाररि गरेको नकसयािया सििे 
्छि िथया वलेसीको पयानी आफनै घरिगगयािया ्झयानने भयन रखेयाईएको र यनवेरकको घर 
कमपयाउणियभरि पयानी ्झयानदा पयाउनपु्छदा भयन प्रत्थजीले रयावी यवरोि गनदा सििे नसकेको 
र प्रचयलि कयाननू र प्रचलनबयाट सििे अकयादाको घर कमपयाउणियभरि आफनो ्छि िथया 
वलेसीको पयानी ्झयानदा पयाउने नरयेखएको हुरँया यनवेरकको ियागविोयिि प्रत्थजीले आफनो 
्छि िथया वलेसीबयाट आफनै घर िगगयािया पयानी ्झयानने प्रवनि गनुदापनने रयेखन्छ । यनवेरकको 
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घर कमपयाउणििया पयानी ्झयानदा नपयाउने ठह्छदा  । सो ठहनयादाले िपय्ल बिोयिि गनुदा । 

्पमशल

१. सरोकयारवयालयाले नककल ियाग गनदा आएिया यन्ियानसुयार रसिरु यलई नककल यरन ु। 

२. ्ो यनरद्ा िया यचति नव्ुझ े३५ यरनयभरि ..............यिललया अरयालििया पनुरयावेरन 
गनदा ियान ुभयन  प्रत्थजीलयाई सनुयाई यरन ु। 

३. म्यारयभरि पनुरयावेरन नपरेिया कयाननूविोयिि यनरद्ा  कया्यादानव्न गनुदा/गरयाउन ु। 

इयि सवि ् ............. सयाल...................ियहनया......................गिे.....................
रोि ्भुि ्। 
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अनुसचूी-८

(दरता ४८ को सगँ स््बमनि्)

अन्रिम सिंषिरतातमक आदछेशको नमूनता

........................................................... न्याय्क सयियि

सं्ोिक श्ी.........................................................................................

सरस् श्ी...........................................................................................

सरस् श्ी...........................................................................................

आदछेश

सवि ............................ सयालको यनवेरन नं........

मवषयः  मपमि्लताई उपचताि गिताउनछे स्वनिमता ।

................. यिललया ................ गयाउँपयायलकया     विया न.ं........... ...............................
वसने ..................................................................................प्रथि पक्ष

मवरुद्ध

................. यिललया ................ गयाउँपयायलकया   विया नं............ ...............................
वसने ..................................................................................रोस्ो पक्ष

्सिया यनवेरकको ियाग विोयिि ..........................यिललया विया नं.......................
......... वसने ...............को नयायि ..........................को ्छोरया/्छोरी वषदा ................ 
को ................ले आफुलयाई असयाध् रोग लयायग यन्यिि रुपिया हप्तयाको २ पटक ितृगौलया 
िया्लोयसस गनदा यचयकतसकले य्फयाररस गरेकोिया एकयाघरकया ्छोरया वषदा .................. 
को ...........................ले यन्यिि रुपिया िया्लोयसस गनदा अटेर गरेको, घरर घरर 
रुपै ँ् या नभएको वहयानया गनने गरेको, कयहले कयहले कया्यादाल्को कयािको व्सिियाले 
फुसदार नयिलेको आयर कयारर िनयाई आफुले यन्यिि प्रयाप्त गनुदापनने सवयाथ् सेवया प्रयाप्त 
गनदा नसकेको हुरँया आफनो िीवन ्झन्झन खिरया्तुि वनर ै गएको भयन असपियालको 
यचयकतसकको पिुयादा र य्फयाररस सयहि पे् हुन आएको यनवेरन उपर प्रयारयमभक रुपिया 
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ियँाचव्ुझ गरयादा व्होरया िनयायसव रयेखएको हुरँया हयाललयाई यनवेरककया लयायग यचयकतसकले 
य्फयाररस गरे विोयिि हरेक हप्तया २ पटक िया्लोयसस गनुदा गरयाउन ु िथया यनिको 
सवयाथ् लयाभकया लयायग आवश्क अन् प्रवनि सििे यिलयाउन ुभयन सथयानी् सरकयार 
संञचयालन ऐन २०७४ को रफया ४९(८) विोयिि यवपक्षी ........................को नयाििया 
्ो अनिररि संरक्षरयातिक आरे्  ियारी गररयरएकया ्छौं । ् ो आरे्  यियसल सयािले रयाखी 
यवपक्षीलयाई लेखी  पठयाईयरन ु। ्ो आरे्  अनसुयार उपचयार भएको ियानकयारी प्रयाप्त गरी 
यियसल सयािले रयाखन ुर यन्ियानसुयार पे् गनुदा । 

ईयि सवि ................... सयाल ..........ियहनया....गिे रोि..्भुि ्।
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अनुसचूी-९

(दरता ५३ को उपदरता (२) सगँ स््बमनि्)

ममलतापत्को लतामग मनवछेदनको ढतँाचता

....................गयाउँपयायलकया न्याय्क सयियि सिक्ष पे् गरेको यिलयापरिको सं्तुि 
यनवेरनपरि

.............. यिललया. ............. गयाउँपयायलकया विया नं. ......... ............... 
वसने .................................................................................................को 
्छोरया/्छोरी/श्ीििी 

वषदा .................. को ...............................................................................
यनवेरक (प्रथि पक्ष)

यवरुद्ध

.............. यिललया. ............. गयाउँपयायलकया विया नं. ......... ............... वसने 
वषदा .................. को ............................................यलयखि िवयाफकियादा (रोस्ो 
पक्ष)

मवषयः स्वनि मवच छ्ेद ।

हयािी यनवेरक  यनमन यलयखि यनवेरन गरदा्छौः 

१. हयािीयवच संवि २०६९ सयालिया सयाियायिक परमपरयाअनसुयार यववयाह गररएकोिया 
कररव  २ वषदासमि  सिुिरु रयामपत् िीवन रहकेो यथ्ो । हयािीबयाट २०७१ सयाल 
िेठिया १ ्छोरयाको सििे िया्िनि भएको,   सोयह वषदा २०७१ सयालको यिहयारिया 
ियाइि गएप्छी घर नआएको, पटकपटक घर आउन फोनबयाट अनरुोि गरेको, 
यलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठयाएको भयन यनवेरकको यनवेरन परेको । 

२. आफुलयाई रयाइिो नल्याएको यनउँबयाट घरिया हलेया गरेको, अपियान गरी िवरिसि 
घरबयाट यनकयालया गरेको हो । आफु खु् ीले ियाइि गई वसेको होइन अ्झपयन 
लोगनेप्रयि आफनो ्थयावि िया्या, सद्याव र समियान रहकेोले लोगने सवयासनीको 
समवनि ्थयावि कया्ि गरयाईपयाउँ भनने प्रत्थजीको यलयखि िवयाफ रहकेो  । 

३. हयािी ्झगिया गरर आ्ौं, केहीवषदा लोगने सवयासनी ्ुछयटएर वस्ौं, हयािीबयाट एक सनियानको 
िया्िनि सििेभसैकेको ्छ । घरिया सयाियान् घरया्सी यवष्ले िनिटुयाव भई लोगने 
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सवयासनी अलग अलग वसेकोिया  .....................गयाउँपयायलकयानगरपयायलकयाको 
न्याय्क सयियि ियाफदा ि विया नं ................. .अन्िर्गिको............................  
िेलयिलयाप केन्र्रिया िेलयिलयापकर्िया................. को पहलिया एक आपसिया 
्छलफल गरी यिली आएको व्होरया ्ो ्छ करी यवगििया िे िसिया यवष्िया 
असि्झरयारी िथया वेिले भएको भएियापनी हयािीवीच एक अकयादाप्रयि यवश्यास, 
सरभयाव र पे्रि कया्ि ैरहकेोले लोगने सवयासनीको समवनि यवच्ेछर गरी पयाउँ भनने 
यनवेरन रयावी ्छोिी पनुः सिुिरु समवनिकया सयाथ रयामपत् िीवनलयाई व्वयसथि 
ढंगले अगयायि वढयाउने ्छौं । यनवेरकको घरिया ितकयाल लोगने सवयासनी यियल 
वसने वयाियावरर नहुने भएकोले ्ुछटैि ठयाउिया िेरया यलई वसन हयािी रवुै पक्ष सहिि 
भएकयाले सथयानी् सरकयार संञचयालन ऐन २०७४ को रफया ४७ )२ (विोयिि ्ो 
यिलयापि्रको  सं्ुक्ि  यनवेरन  पे्  गरेकया ्छौं , लेयखए विोयिि यिलयापरि गरी 
पयाउँ । 

४. ..................गयाउँपयायलकया सथयानी् न्याय्क कया द्ायविी विोयिि ् ो यिलयापरिको 
सं्तुि यनवेरन रसिरु बयापि रु ...........्सैसयाथ संलग्न ्छ । 

५. ्सिया लेयखएकया व्होरया यठक सयँाचो  हुन,् ्झठुया ठहरे कयाननूविोयिि सहुलँया 
व्ुझयाउँलया । 

यनवेरकहरु

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

.................................... रोस्ो पक्ष

इयि सवि ् ............. सयाल...................ियहनया......................गिे.....................
रोि ्भुि ्। 
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अनुसचूी-१०

(दरता ५३ को उपदरता (५) सगँ स््बमनि्)

ममलतापत्को ढतँाचता

 

....................गयाउँपयायलकया न्याय्क सयियिसिक्ष पे् गरेको यिलयापरिको सं्तुि 
यनवेरनपरि

.............. यिललया. ............. गयाउँपयायलकया विया नं. ......... ............... 
वसने .................................................................................................को 
्छोरया/्छोरी/श्ीियि 

वषदा .................. को ...............................................................................
यनवेरक (प्रथि पक्ष)

यवरुद्ध

.............. यिललया. ............. 
गयाउँपयायलकया/नगरपयायलकया/उपिहयानगरपयायलकया/िहयानगरपयायलकया, विया नं

यलयखि िवयाफकियादा........................को .......................वसने 
वषदा........................ (रोस्ो पक्ष)

मवषयः स्वनि मवच छ्ेद ।

हयािी यनवेरक  यनमन यलयखि यनवेरन गरदा्छौं :

१. हयािीवीच सवि २०६९ सयालिया सयाियायिक परमपरयाअनसुयार यववयाह गररएकोिया 
कररव  २ वषदासमि  सिुिरु रयामपत् िीवन रहकेो यथ्ो । हयािीबयाट २०७१ सयाल 
िेठिया १ ्छोरयाको सििे िया्िनि भएको,   सोयह वषदा २०७१ सयालको यिहयारिया 
ियाइि गएपय्छ घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबयाट अनरुोि गरेको, 
यलन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठयाएको भयन यनवेरकको यनवेरन परेको । 

२. आफुलयाई रयाइिो नल्याएको यनउँबयाट घरिया हलेया गरेको, अपियान गरी िवरिसि 
घरबयाट यनकयालया गरेको हो । आफु खु् ीले ियाइि गई वसेको होइन अ्झपयन 
लोगनेप्रयि आफनो ्थयावि िया्या, सद्याव र समियान रहकेोले लोगने सवयासनीको 
समवनि ्थयावि कया्ि गरयाईपयाउँ भनने प्रत्थजीको यलयखि िवयाफ रहकेो  । 
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३. हयािी ्झगिया गरर आ्ौं, केहीवषदा लोगने सवयासनी ्ुछयटएर वस्ौं, हयािीबयाट एक 
सनियानको िया्िनि सिेिभसैकेको ्छ । घरिया सयाियान् घरया्सी यवष्ले िनिटुयाव 
भई लोगने सवयासनी अलग अलग वसेकोिया ..................... गयाउँपयायलकयाको 
न्याय्क सयियि ियाफदा ि विया नं. ................. अनिगदािको ............................ 
िलेयिलयाप केनद्रिया िलेयिलयापकियादा .................को पहलिया एक आपसिया 
्छलफल गरी यिली आएको व्होरया ्ो ्छ करी यवगििया िे िसिया यवष्िया 
असि्झरयारी िथया वेिले भएको भएियापनी हयािीवीच एक अकयादाप्रयि यवश्यास, 
सरभयाव र पे्रि कया्ि ैरहकेोले लोगने सवयासनीको समवनि यवच्ेछर गरी पयाउँ भनने 
यनवेरन रयावी ्छोयि पनुः सिुिरु समवनिकया सयाथ रयामपत् िीवनलयाई व्वयसथि 
ढंगले अगयायि वढयाउने ्छौं । यनवेरकको घरिया ितकयाल लोगने सवयासनी यियल 
वसने वयाियावरर नहुने भएकोले ्ुछटैि ठयाउिया िेरया यलई वसन हयािी रवुै पक्ष सहिि 
भएकयाले सथयानी् सरकयार संञचयालन ऐन २०७४ को रफया ४७ (२) विोयिि ्ो 
यिलयापरिको सं्तुि यनवेरन पे् गरेकया ्छौं , लेयखए विोयिि यिलयापरि गरी पयाउँ । 

४. ..................गयाउँपयायलकया सथयानी् न्याय्क कया द्ा यविीविोयिि ् ो यिलयापरिको 
सं्तुि यनवेरन रसिरु बयापि रु ...........्सैसयाथ संलगन ्छ । 

५. ्सिया लेयखएकया व्होरया ठीक सयँाचो  हुन,् ्झठुया ठहरे कयाननूविोयिि सहुलँया 
व्ुझयाउँलया । 

यनवेरकहरु

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

.................................... रोस्ो पक्ष

इयि सवि ् ............. सयाल...................ियहनया......................गिे.....................
रोि ्भुि ्।
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अनुसचूी-११

(दरता ६० को उपदरता (३) सगँ स््बमनि्)

मछेलममलतापक्ता्णमता सचूीकृ् हुनछे मनवछेदन ढतँाचता

न्याय्क सयियि

............ गयाउँपयायलकया सिक्ष पे् गरेको यनवेरन

मवषयः मछेलममलतापक्ता्णमता सचूीकृ् हुन पताउँ । 

प्रसििु यवष्िया िपयसलिया उललेयखि कयागियािहरुको प्रयियलयप सयाथै रयाखी ............  
गयाउँपयायलकयाको न्याय्क सयियिअनिगदािकया ............ िलेयिलयाप केनद्रिया सचूीकतृ ि भई 
िलेयिलयाप गरयाउन अनिुिी पयाउँ भनी यनवेरन गरदा्ुछ । 

्पमसल 

१) नयागररकिया प्रियारपरिको ्छयँा्याकपी, 

२) सनयािक िहसमि उिीरदा गरेको ्यैक्षक प्रियारपरिको ्छयँा्याकपी,

३) िलेयिलयापकियादाको ियायलि प्रयाप्त गरेको प्रियारपरिको ्छया्यँाकपी,

४) िलेयिलयापसमबनिी अनभुव र

५) व्यतिगि यववरर (Bio- data)

                                                         यनवेरक

नयाि थरः ..........

रसिखिः ...........

यियिः .............

फोटो
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अनुसचूी-१२

(दरता ७६ को उपदरता (१) सगँ स््बमनि्)

.........................................गयाउँपयायलकयाको न्याय्क सयियि सिक्ष पे् गरेको 

भररभरयाउको यनवेरन परि

मवषयः भिरिभििताई पताउँ भिननछे वतािछे ।

......वसने................................यनवेरक/वयारी/प्रयिवयारी

यवरुद्ध

.......वसने.............यवपक्षी/वयारी/प्रयिवयारी

िदु्धया

ि यनवेरक यनवेरन वयापि रु १०।– रसिरु सयाथै रयाखी यनमन व्होरया यनवेरन गरदा्ुछ ।

१. उपरोति यवपक्षी संगको उललेयखि िदु्धया ्स गयाउँपयायलकयाको न्याय्क सयियिको 
यियि..............को यनरद्ा  बिोयिि िलेै ्स कया्यादाल्िया रयाखकेो रसिरु रकि 
यियि..............को श्ी...................यिललया अरयालिको फैसलयाबिोयिि िलेै 
भरी भरयाई पयाउने ठहर भएको हुरँया उति रकि भरी भरयाई पयाउन ्ो यनवेरन पे् 
गरेको ्ुछ ।

२. िलेै ् स कया्यादाल्िया िमिया गरेको रसिरु रकिको भरपयाई रयसर भौचरको सककलै 
प्रयि र समियानीि श्ी.......................यिललया अरयालिको अयनिि फैसलयाको 
्छया्याकपी ्सै सयाथ संलगन ्छ ।

३. ्सिया लेयखएको व्होरया ठीक हो, ्झठुया ठहरे सहुलँया ब्ुझयाउँलया ।

यनवेरक

यनि..............

ईयि सवि..................सयाल...................ियहनया.............गिे........रोि ्भुि ्।
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अनुसचूी-१३

(दरता ७७ को उपदरता (१) सगँ स््बमनि्)

चलन चलयाउने यनवेरन
.......................... गयाउँपयायलकयािया पे् गरेको
यनवेरन परि

मवषयः चलन चलताई पताउँ भिननछे वतािछे ।
.......वसने.....................यनवेरक/वयारी/प्रयिवयारी
यवरुद्ध
.......वसने..................यवपक्षी/वयारी/प्रयिवयारी
िदु्धया
ि यनवेरक यनवेरन वयापि रु १०।– रसिरु सयाथै रयाखी यनमन व्होरया यनवेरन गरदा्ुछ ।

१. उपरोति यवपक्षीसँगको उललेयखि िदु्धया ्स गयाउँपयायलकयाको न्याय्क सयियिबयाट 
यियि........िया यनरद्ा  भई उति घर िगगया (वया िनु समपयति भोग गनदा पयाउने गरी 
यनरद्ा  भएको ्छ सो समपयति वया वसि ुउललेख गनने) िरेो हक भोग र सवयायितवको 
हुने ठहर भएकोिया श्ी...... यिललया अरयालििया यवपक्षीले पनुरयावलोकन गरेकोिया 
समियानीि अरयालिबयाट सिेि यियि.............. िया यनरद्ा  हुरँया न्याय्क सयियिकै 
यनरद्ा लयाई सरर गरी िरैे हक भोग कया्ि गरेको हुरँया सो िरेो हक भोगको कया्ि 
भएको समपयति रहकेो हुरँया य्घ्यायिय्घ् िलयाई उति समपयति चलन चलयाई पयाउन 
्ो यनवेरन पे् गरेको ्ुछ ।

२. ्सै यनवेरन सयाथ रहेया्कया कयागियािहरु संलगन गरेको ्ुछ ।
क. न्याय्क सयियिले यियि............िया गरेको यनरद्ा को ्छयँा्यँाकपी
ख. श्ी...........यिललया अरयालिले गरेको यियि.............को सरर फैसलयाको 

्छयँा्यँाकपी
ग. ्स यववयार समवद्ध यियसल ्सै कया्यादाल्िया रहकेो ्छ ।
घ. लेयखएको व्होरया ठीक सयँाचो ्छ, ्झठुया ठहरे कयाननूबिोयिि सहुलँया 

ब्ुझयाउँलया ।
यनवेरक

यनि...............

ईयि सवि..................सयाल...................ियहनया.............गिे........रोि ्भुि ्।
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अनुसचूी-१४

(दरता ७९ को उपदरता (४) सगँ स््बमनि्)
स्पम् िोककताको अदछेश

..................... न्याय्क सयियि
सं्ोिक श्ी.........................................................................................
सरस् श्ी...........................................................................................
सरस् श्ी...........................................................................................
आरे्
संवि ................. सयालको यनवेरन नं........

मवषयः स्पम् हस्तान्िर िोककता
.............. यिललया. ............. गयाउँपयायलक विया नं. ......... ............... वसने ..
...............................................................................................को 
्छोरया/्छोरी/श्ीििीवषदा .................. को.........................................................
यनवेरक (प्रथि पक्ष)
यवरुद्ध
......यिललया..... गयाउँपयायलकया/ नगरपयायलकया विया नं....यवपक्षी (रोश्ो पक्ष)..........वसने....वषदा.....
को ्सिया यनवेरकको ियाग बिोयिि......यिललया........ ......गयाउँपयायलकया विया नं.... क्षे.फ.........
यक.नं........ िगगयािया बनेको.........को नयाििया रहकेो अवणियाको..................वगदायफटको चयार 
िलले घर र यलग लगयापयाि सिेि यवपक्षी....समपयति यनि यवपक्षीबयाट अन् अयं््यारहरुको िनिरुी 
यवनया हक हसियानिरर हुन सकने आ्कंया गरी यनवेरकले यरएको यनवेरन उपर प्रयारयमभक रुपिया 
ियँाचव्ुझ गरयादा व्होरया िनयायसव रयेखएको हुरँया हयाललयाई प्रत्क्षजी को नयाििया रहकेो उयललयखि 
घरिगगयाको हक हसियानिरर गनदा यसफयाररस नयरन वियालयाई र अकको आरे्  नभएसमिकया लयायग 
उति घरिगगयाको हक हसियानिरर नगनुदा/गनदा नयरन ु भनी ियालपोि कया्यादाल्को नयाििया सििे 
सथयानी् सरकयार संञचयालन ऐन २०७४ को रफया ४९ (६) बिोयिि ्ो रोककयाको आरे्  ियारी 
गररयरएकया ्छौं । ् ो आरे्  यियसल सयािले रयाखी समवयनिि कया्यादाल्हरुिया पठयाईयरन ु। ् ो आरे्  
अनसुयार रोककया भएको ियानकयारी प्रयाप्त गरी यियसल सयािले रयाखन ुर यन्ियानसुयार पे् गनुदा ।
ईयि सवि................सयाल.............ियायहनया...........गिे‘..........रोि ्भुि ्।
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अनुसचूी-१५
(दरता ८८ को उपदरता (६) सगँ स््बमनि्)

नककलको लतामग मनवछेदन
न्याय्क सयियि 
.......... गयाउँपयायलकयािया पे् गरेको
यनवेरन परि

मवषयः नककल पताउँ भिननछे ्बतािछे ।
................... बसने ....................................... यनवेरक/वयारी/प्रयिवयारी
यवरुद्ध
............... बसने ............................................... यवपक्षी/वयारी/प्रयिवयारी
िदु्याः ..................................
...................................... ।
ि यनवेरक यनवेरन रसिरु वयापि रु. १०।– सयाथै रयाखी यनमन व्होरया यनवेरन गरदा्ुछः
(१) उपरोति यवपक्षीसँगको उललेयखि िदु्यािया अध््नको लयायग रहेया्कया कयागियािहरु 

आवश्क परेको हुरँया प्रियायरि प्रयियलयप पयाउँ भनी ्ो यनवेरन सयाथ उपयसथि 
भएको ्ुछ । अिः नककलको प्रियायरि प्रयियलयप पयाउँ । 

रहेया् 
क)............................................  ख)............................................
ग)............................................. घ) ............................................
ङ) ............................................
२) लेयखएको व्होरया ठीक सयँाचो ्छ, ्झटुिया ठहरे कयाननूबिोयिि सहुलँया ब्ुझयाउँलया । 

यनवेरक
यनि ..........................
इयि समवि ् ......... सयाल .... ियहनया .... गिे रोि ्... ्भुि ्................
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