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जयपथ्
ृ वी नगरपालिका न्याययक सलियि
(काययववधि सम्बन्न्ि) ऐन, २०७५
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जयपथ्
ृ वी नगरपालिका
चैनपरु , बझाङ्ग

न्याययक सलिल िे उजुरीको कारवाही यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवलिका सम्बन्ििा व्यवस्था गना बनेको
यविे यक ( कानून)

प्रस् ावनाः न्याययक सलिल िे प्रचलि

कानून बिोजजि उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा अपनाउनुपने कायायवलि

य गरी स्पष्ट ा, एकरूप ा एवं पारर्जशा ा कायि गरी कानूनको शासन

था न्याय प्रल को जनयवश्वास कायि
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राखीरहनको िालग प्रचिनिा रहेको सं घीय कानूनिा भए र्े जख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय
भएकोिे,

नेपािको सं यविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि जयपथ्
ृ वी नगरपालिकाको नगरसभािे यो

ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारजम्भक

१. सं जिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि “जयपथ्
ृ वीनगरपालिका न्याययक सलिल
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन

ु न्
रू

(कायायवलि

प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषाः यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा यस ऐनिा;
(क)
(ख)

बिोजजि

“उजुरी” भन्नािे सलिल

सिि परे को उजुरीबाट शुरु भएको प्रचलि

सलिल िे कारवाही र यकनारा गने उजुरी सम्झनुपछा ।

कानून

(ग)

“खाम्ने” भन्नािे ोयकएको सम्पजिको िूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई सम्झनु पर्ाछ ।
“चिन चिाईदर्ने” भन्नािे लनर्ाय पश्चा हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजििाई कुनै

(घ)

“जिान ” भन्नािे कुनै व्यजि वा सम्पजििाई न्याययक सलिल िे चाहेको वख िा

(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

वस् ु वा सम्पजि भोग गना दर्ने कायािाई सम्झनुपर्ाछ ।
उपजस्थ

वा हाजजर गराउन लिएको जजम्िा वा उिरर्ाययत्विाई सम्झनुपर्ाछ ।

“ ािेिी” भन्नािे न्याययक सलिल को िेत्रालिकार लभत्रका यववार्हरुिा सम्वजन्ि पििाई
वुझाईने म्यार्, सुचना, आर्े श, पूजी वा जानकारी पत्र रर पूवक
ा वुझाउने कायािाई
सम्झनुपछा ।

“ ायर्ा ” भन्नािे सम्पजिको यववरर् वा गन् ी गरे को सं खया जलनने व्यहोरा वा
सम्पजिको फााँटवारी वा िग िाई सम्झनुपर्ाछ ।

“ ोयकएको” वा “ ोयकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन् गा बनेको लनयििा ोयकए
बिोजजि सम्झनुपछा ।

“र्रपीठ” भन्नािे न्याययक सलिल सिि पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको
सम्बन्ििा रर

नपुगे वा कानूनिे र् ाा नहुने वा निाग्ने भएिा त्यसको पछालड

पयि सोको कारर् र अवस्था जनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीिे िेजखदर्ने लनर्े शन वा
(झ)
(ञ)
(ट)

व्यहोरािाई सम्झनुपर्ाछ ।

“नािेसी” भन्नािे कुनै व्यजिको नाि, थर र व न सिे को यवस् ृ यववरर् खुिाइएको
व्यहोरािाई सम्झनुपर्ाछ ।

“नालिश” भन्नािे कुनै यववार्को यवषयिा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजुरी, लनवेर्न वा
यफरार् सम्झनुपछा

“लनर्ाय यक ाब” भन्नािे सलिल िे उजुरीिा गरे को लनर्ायको अलभिेख राख्नको िालग खडा
गरे को उजुरीिा लनर्ाय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार
भएको यक ाब सम्झनुपछा ।

था कारर्को सं जिप्त उलिेख
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(ठ)

(ड)
(ढ)
(र्)
( )

(थ)
(र्)

“पन्चकृल िोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पजिको स्थिग
िूलयांकन गरी यवक्री यव रर् हुनसक्ने उजच
सम्झनुपर्ाछ ।

(न)

ठहराएर लनजश्च

था स्थानीय अविोकन
गरे को िुलयिाई

“पेशी” भन्नािे न्याययक सलिल सिि लनर्ायाथा पेश हुने यववार्हरुिा पिहरुिाई
उपजस्थ

ु ाइ गने काििाई सम्झनुपर्ाछ ।
गराइ सुनव

“प्रल बार्ी” भन्नािे बार्ीिे जसका उपर उजुरी र् ाा गर्ाछ सो व्यजि वा सं स्था सम्झनुपछा
।

“वकपत्र” भन्नािे यववार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रुपिा व्यि गरे का
कुरा िेजखने वा िेजखएको कागजिाई सम्झनुपछा ।

“बन्र् ईजिास” भन्नािे न्याययक सलिल अन् गा लनरुपर् हुने यववार्हरु िध्गोप्य

प्रकुल को यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलनय ा कायि गना आवश्यक र्े जखएिा
ु ाईिाई सम्झनुपछा ।
सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हुनग
े री प्रवन्ि गरीएको सुनव

“बार्ी” भन्नािे कसै उपर सलिल सिि उजुरी र् ाा गने व्यजि वा सं स्था सम्झनुपछा ।
“िूल वी” भन्नािे न्याययक सलिल अन् गा यवचारािीन िुद्धा अन्य अड्डा अर्ाि िा सिे
यवचारालिन भईरहेको अवस्थािा न्याययक सलिल िे लनर्ाय गर्ाा अन्य यवचारालिन िुद्धािा
प्रभायव

(ि)
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हुने र्े जखएिा प्रभाव पाने िुद्धाको फैसिा नभएसम्ि प्रभायव

गने कायािाई सम्झनुपछा ।

हुने िुद्दा स्थलग

“िगापा ” भन्नािे घरजग्गा र त्यससाँग अन् र लनयह टहरा, बोट यवरुवा, खुलिा जलिन
र त्यसिा रहेका सबैखािे सं रचना वा चचेको जग्गा, छे उछाउ, सेरोफेरो र
सम्पूर्ा
अवयविाई सम्झनुपर्ाछ ।

“सर्रस्याहा” भन्नािे िरौटीिा रहेको रकिको िग किा गरी आम्र्ानीिा वाध्ने

कायािाई सम्झनुपछा ।
(प)

(फ)

“सभा” भन्नािे नगरसभा सम्झनुपछा ।
“सलिल ” भन्नािे न्याययक सलिल सम्झनुपछा र सो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा ४८ को

(ब)

“साि वसािी” भन्नािे हरे क वषाको िालग छु िा छु िै हुने गरी प्रल वषाको लनलिि स्थायी

(भ)

(ि)

पररच्छे र्-२

सलिल को अलिकार

उपर्फा (६) बिोजजिको सलिल िाइा सिे
रुपिा

य गररएको श ा सम्झनुपछा ।

जनाउनेछ ।

“स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछा ।
"सं यविान" भन्नािे नेपािको सं यविान सम्झनुपछा ।
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३. उजुरीिा लनर्ाय सम्बन्िी कािः सलिल िा र् ाा भएका उजुरी वा उजुरीको लनर्ाय गने वा र् ाा भएको
नालिश वा उजुरीको कुनै व्यहोरािे िग

किा गने अलिकार सलिल िाइा िात्र हुनछ
े ।

४. लनर्ाय सम्बन्िी बाहे क अन्य कािः (१) र्फा ३ िा उलिेख भएको वा प्रचलि
सलिल को सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यवस्था गरे को वा कायाको प्रकृल िे सलिल
गनुप
ा ने स्पष्ट भैरहे को र्े जख बाहे कको अन्य कायाहरू यस ऐनिा
न ोयकएकोिा सलिल िे लनर्ाय गरी
(२)

कानूनिे सलिल

वा

वा सलिल को सर्स्यिे नै

ोयकएको किाचारी र त्यसरी

ोकेको वा अलिकार प्रर्ान गरे को किाचारीिे गनुप
ा नेछ ।

ोयकएको शाखा प्रिुख वा

ोयकएका अन्य किाचारीिे यस ऐन र प्रचलि

ोयकएको काि गर्ाा सलिल को सं योजक वा सलिल िे

लनयन्त्रर्िा रही गनुप
ा नेछ ।

कानून बिोजजि

ोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनर्े शन, रे खर्े ख र

५. यस ऐन बिोजजि कायायवलि अविम्बन गनुप
ा नेः सलिल िे उजुरी वा उजुरीको कारवाही र यकनारा गर्ाा
प्रचलि

र सम्बजन्ि

सं घीय कानूनिा स्पष्ट उलिेख भए र्े जख बाहे क यस ऐन बिोजजिको कायायवलि

अविम्बन गनुप
ा नेछ ।

६. सलिल िे हे नेः सलिल िाइा र्े हाय बिोजजिको उजुरीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछः
(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन् गा को उजुरी,

(ग)

सं यविानको अनुसूची-८ अन् गा को एकि अलिकार अन् गा

(ख)

(घ)

िेिलििाप ऐन, २०६८ अनुसार िेिलििापको िालग नगरपालिकािा प्रेयष
बिोजजि लनरूपर् हुने गरी लसजजा
प्रचलि

उजुरी,

कानूनिे नगरपालिकािे हेने भलन

था

उजुरी,

सभािे बनाएको कानून

ोकेका उजुरीहरू ।

७. सलिल को िेत्रालिकारः सलिल िे र्फा ६ अन् गा का िध्ये र्े हाय बिोजजिका उजुरीहरूिा िात्र
िेत्रालिकार ग्रहर् गने

था कारवाही यकनारा गनेछः

(क)

व्यजिको हकिा उजुरीका सबै पि नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र बसोबास

(ख)

प्रचलि

(ग)
(घ)
(ङ)

गरीरहेको,

कानून र सं यविानको भाग ११ अन् गा को कुनै अर्ाि

लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहेको,

नगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परे का कुनै अर्ाि
लििापत्रको िालग प्रेयष

गरीएको,

वा न्यायािीकरर् वा

वा लनकायबाट िेिलििाप वा

अचि सम्पजि सिावेश रहेको यवषयिा सो अचि सम्पजि नगरपालिकाको भैगोलिक
िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको,
कुनै घटनासाँग सम्बजन्ि
लभत्र घटे को ।

था

यवषयवस् ु रहेकोिा सो घटना नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्र

पररच्छे र्-३
उजुरी

था प्रल वार् र् ाा

८. लबवार् र् ाा गनेः (१) कसै उपर लबवार् र् ाा गर्ाा वा उजुरी चिाउाँ र्ा प्रचलि
हकर्ै या पुगक
े ो व्यजििे सलिल को

कानून बिोजजि

ोयकएको शाखा सिि उजुरी र् ाा गनासक्नेछ ।
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(२) उपर्फा (१) बिोजजि उजुरी दर्ं र्ा यस ऐन

सबै खुिाइा

था प्रचलि

कानून बिोजजि खुिाउनुपने कुरा

था पुयााउनुपने प्रयक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बिोजजिको ढााँचािा दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा िेजखए र्े जख बाहेक उजुरीिा र्े हाय बिोजजिको व्यहोरा सिे

खुिाउनुपनेछः
(क)

बार्ीको नाि, थर, व न र लनजको बाबू र आिा,

(ख)

प्रल बार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि लनजको बाबु र आिाको नाि, थर र स्थान पिा

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
(४)

नाि;

था थाहा भएसम्ि बाजे र बज्यै को

िाग्नेगरी स्पष्ट खुिेको व न;
नगरपालिकाको नाि सयह

सलिल को नाि;

उजुरी गनुप
ा रे को व्यहोरा र सम्पूर्ा यववरर्;
नगरपालिकािे

ोके अनुसारको र्स् रु बुझाएको रलसर् वा लनस्सा;

सलिल को िेत्रालिकार लभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्ि
बार्ीिे र्ावी गरे को यवषय र सोसाँग सम्बन्िी
हर्म्यार् िाग्ने भएिा हर्म्यार् रहेको
कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्ि

प्रिार्हरू;

कानून;

था हकर्ै या पुगेको सम्बन्िी व्यहोरा;

यवषय भएकोिा सो सम्पजि चि भए रहेको स्थान, अवस्था

था अचि भए चारयकलिा सयह को सबै यववरर् ।

प्रचलि

कानूनिा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढााँचा वा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछ भने सो

सन्र्भािा आवश्यक यववरर् सिे

ु नेछ ।
खुिेको हुनप

(५) कुनै यकलसिको िल पूल ा भराउनुपने अथवा बण्डा िगाउनुपने अवस्थाको उजुरीको हकिा

त्यस् ो िल पूल ा वा बण्डा वा चिनको िालग सम्बजन्ि

ु नेछ ।
अचि सम्पजिको यववरर् खुिेको हुनप

९. लबवार् र् ाा गरी लनस्सा दर्नेः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजुरी र् ाा गरी बार्ीिाइा
ारे ख

ढााँचािा

ोयक अनुसूची-२ बिोजजिको ढााँचािा लबवार् र् ााको लनस्सा दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि ारे ख दर्नु पने अवस्थािा ारे ख ोक्र्ा अनुसूची-३ बिोजजिको
ारे ख भपााइा खडा गरी सम्बजन्ि

पिको र्स् ख

गराइा लिलसि सािेि राख्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि ारे ख भपााइािा ोयकएको ारे ख था उि लिल िा हुने काया सिे
उलिेख गरी सम्बजन्ि पििाइा अनुसूची-४ बिोजजिको ढााँचािा ारे ख पचाा दर्नुपनेछ ।

१०.

उजुरी र्रपीठ गनेः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिा प्रयक्रया

नपुगेको र्े जखए पुरा गनुप
ा ने र्े हायको प्रयक्रया पुरा गरी अथवा खुिाउनुपने र्े हायको व्यहोरा खुिाइ
लयाउनु भन्ने व्यहोरा िेजख पाच दर्नको सिय

ोयक

था लबवार् र् ाा गना नलिलने भए सो को कारर्

सयह को व्यहोरा जनाइा र्रपीठ गरे िा बार्ीिाइा उजुरी यफ ाा दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयक्रया नपुगक
े ो भलन र्रपीठ गरी यफ ाा गरे को उजुरीिा र्रपीठिा

उलिेख भए बिोजजिको प्रयक्रया पुरा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएिा र् ाा गररदर्नुपछा ।

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पििे सो आर्े श भएको लिल िे

ल न दर्न लभत्र उि आर्े शको यवरूध्र्िा सलिल

सिि लनवेर्न दर्न सक्नेछ ।

(४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको लनवेर्न व्यहोरा िनालसब र्े जखए सलिल िे उपर्फा (१)

बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी लबवार् र् ाा गना आर्े श दर्नसक्नेछ ।
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(५) उपर्फा (४) बिोजजि आर्े श भएिा उजुरी प्रशासकिे त्यस् ो लबवार् र् ाा गरी अरू प्रयक्रया

पुरा गनुप
ा नेछ ।

११.

र् ाा गना नहुनःे उजुरी प्रशासकिे र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजुरीिा र्े हाय बिोजजिको

व्यहोरा दठक भएनभएको जााँच गरी र् ाा गना नलिलने र्े जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रयक्रया पुरा
गरी र्रपीठ गनुप
ा नेछः
(क)

प्रचलि

(ग)

कानुन बिोजजि िाग्ने र्स् रु र्ाजखि भए नभएको;

(ख)
(घ)

(ङ)

१२.

(च)

प्रचलि

कानूनिा हर्म्यार्

ोयकएकोिा हर्म्यार् वा म्यार् लभत्र उजुरी परे नपरे को;

कानून बिोजजि सलिल को िेत्रालिकार लभत्रको उजुरी रहे नरहेको;

कुनै सम्पजि वा अलिकारसाँग सम्बजन्ि

यवषयिा यववार् लनरूपर् गनुप
ा ने यवषय उजुरीिा

सिावेश रहेकोिा त्यस् ो सम्पजि वा अलिकार यवषयिा उजुरी गना बार्ीको हक स्थायप
भएको प्रिार् आवश्यक पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको;

उि यवषयिा उजुरी गने हकर्ै या बार्ीिाइा रहे नरहेको;
लिख िा पुरागनुप
ा ने अन्य रर

पुगे नपुगक
े ो;

था

र्ोहोरो र् ाा गना नहुनेः (१) यस ऐनिा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

बिोजजि सलिल

वा अन्य कुनै अर्ाि

ापलन प्रचलि

वा लनकायिा कुनै पििे उजुरी गरी सलिल

कानून

वा उि अर्ाि

वा लनकायबाट उजुरीिा उलिेख भएको यवषयिा प्रिार् बुजझ वा नबुजझ यववार् लनरोपर् भैसकेको

यवषय रहे को छ भने सो उजुरीिा रहे का पि यवपिको बीचिा सोयह यवषयिा सलिल िे उजुरी र् ाा
गना र कारवाही गना हुाँर्ैन ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि र् ाा गना नलिलने उजुरी भुिवश र् ाा भएकोिा सो व्यहोरा जानकारी

भएपलछ उजुरी जुनसुकै अवस्थािा रहेको भए पलन सलिल िे उजुरी खारे ज गनुप
ा नेछ ।

१३.

उजुरीसाथ लिख

प्रिार्को सक्कि पेश गनुप
ा नेः उजुरीसाथ पेश गनुा पने प्रत्येक लिख

प्रिार्को सक्कि र कजम् िा एक प्रल
लिख िा कुनै कैयफय

१४.

उजुरी

सोयह बिोजजि

जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रिार् सम्बजन्ि

था प्रल वार् र् ाा र्स् रु ः (१) प्रचलि

लिलसििा राख्नेछ ।

कानूनिा लबवार् र् ाा र्स् रु

था र्स् रु न ोयकएकोिा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ ।

(२) प्रचलि

र् ाा र्स् रु िाग्नेछ ।

१५.

नक्कि उजुरीसाथै पेश गनुप
ा नेछ र उजुरी प्रशासकिे त्यस् ो
ोयकएकोिा

कानूनिा प्रल वार् र् ाा र्स् रु निाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रल वार्

प्रल वार् पेश गनुप
ा नेः (१) प्रल बार्ीिे र्फा २० बिोजजि म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपलछ

म्यार् वा सूचनािा

ोयकएको सियावलि लभत्र उजुरी प्रशासक सिि आफै वा वारे स िाफा

प्रल वार् र् ाा गनुप
ा नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रल वार् पेश गर्ाा प्रल बार्ीिे भएको प्रिार्

प्रल लियप साथै सं िग्न गरी पेश गनुप
ा नेछ ।
(३) प्रल वार्ीिे लिजख

लिजख

था कागजा का

ब्यहोरा दर्ाँ र्ा अनुसूची-५ बिोजजिको ढााँचािा दर्नुपनेछ ।
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जााँच गनेः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रल वार् जााँच

गरी कानून बिोजजिको रर

पुगेको

हुने गरी लिलसि सािेि गनुप
ा नेछ ।

था म्यार् लभत्र पेश भएको र्े जखए र् ाा गरी सलिल

सिि पेश

(२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रल वार् र् ाा हुने भएिा उजुरी प्रशासकिे प्रल बार्ीिाइा बार्ी

लििानको

१७.

ारे ख

ोक्नुपनेछ ।

लिख िा पुरागनुप
ा ने सािान्य रर ः (१) प्रचलि

बाहे क सलिल
गनुप
ा नेछः

सिि र् ाा गना लयाएका उजुरी

(क)

(ख)
(ग)

(घ)

कानून

था यस ऐनिा अन्यत्र िेजखए र्े जख

था प्रल वार्िा र्े हाय बिोजजिको रर

एफोर साइज को नेपािी कागजिा बायााँ

बजिस हरफिा नबढाइा कागजको एका फा िात्र िेजखएको;

था प्रत्येक पृष्ठिा

र् ाा गना लयाउने प्रत्येक व्यजििे लिख को प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारिा

छोटकरी र्स् ख

गरी अजन् ि पृष्ठको अन्त्यिा िेखात्िक

कुनै कानून व्यवसायीिे लिख

था लयाप्चे सयहछाप गरे को;

यार गरे को भए लनजिे पयहिो पृष्ठको बायााँ

फा

लनजको कानून व्यवसायी र् ाा प्रिार्पत्र नंबर, नाि र कानून व्यवसायीको यकलसि
खुिाइा र्स् ख

गरे को;

था

लिख को अजन् ि प्रकरर्िा यस लिख िा िेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुट्ठा ठहरे
कानून बिोजजि सहुाँिा बुझाउाँ िा भन्ने उलिेख गरी सो िुलन लिख
वषा, ियहना र ग े
।

था वार खुिाइा लिख

र ब्यहोरा पुराइ पेश भएको लिख

र् ाा गना लयाएको

र् ाा गना लयाउने व्यजििे र्स् ख

गरे को,

लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारे को िालनने छै न ।

(२) लिख िा यवषयहरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् छु ट्याइा सं यलि

ु नेछ ।
हुनप
ठे गाना

पुरा

फा पााँच सेजन्टलिटर, पयहिो पृष्ठिा शीर फा

र्श सेजन्टलिटर र त्यसपलछको पृष्ठिा पााँच सेजन्टलिटर छोडेको
लिख

सिे

र ियाादर्

भाषािा िेजखएको

(३) लिख िा पेटबोलििा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यववरर् र व्यजिको नाि, थर ,
ु नेछ ।
था अन्य यववरर् स्पष्ट खुिेको हुनप

(४) लिख

र् ाा गना लयाउने वा सलिल िा कुनै कागज गना आउनेिे लनजको नाि, थर र व न

खुिेको नागररक ा वा अन्य कुनै प्रिार् पेश गनुप
ा छा ।

१८.

नक्कि पेश गनुप
ा नेः उजुरी वा प्रल वार् र् ाा गना लयाउनेिे यवपिीको िालग उजुरी

१९.

उजुरी वा प्रल वार् सं शोिनः (१) लिख

प्रल वार्को नक्कि

था सं िग्न लिख

प्रिार्हरूको नक्कि साथै पेश गनुप
ा छा ।

था

र् ाा गना लयाउने पििे सलिल िा र् ाा भइसकेको

लिख िा िेखाइ वा टाइप वा िुद्रर्को सािान्य त्रुटी सच्याउन लनवेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्निा िाग बिोजजि सच्याउाँ र्ा र्ावी

िाग वा र्ावीिा िुिभु

था प्रल वार्िा गरीएको

पििा फरक नपने र लनकै सािान्य प्रकारको सं शोिन िाग गरे को र्े खेिा उजुरी

प्रशासकिे सो बिोजजि सच्याउन दर्न सक्नेछ ।
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(३) उपर्फा (२) बिोजजि सं शोिन भएिा सो को जानकारी उजुरीको अको पििाइा दर्नुपनेछ

।

पररच्छे र्-४
म्यार्

ािेिी

२०.
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था

ारे ख

म्यार् सूचना

ािेि गनेः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजजि लबवार् र् ाा भएपलछ

बयढिा र्ुइा दर्न लभत्र प्रल बार्ीका नाििा प्रचलि

न ोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इा सम्बजन्ि

कानूनिा म्यार्

ािेि गना सक्नेछ ।

ोयकएको भए सोयह बिोजजि र

वडा कायाािय िाफा

(२) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार् वा सूचना

उजुरी साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रल लिपी सिे

उि म्यार् वा सूचना

ािेि गर्ाा र्फा ९ बिोजजिको उजुरी
सं िग्न गरी पठाउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

था उि

ापलन एक भन्र्ा बयढ प्रल बार्ीिाइा म्यार्

दर्नुपर्ाा प्रिार् कागजको नक्कि कुनै एकजना िुि प्रल बार्ीिाइा पठाइा बााँयकको म्यार्िा प्रिार् कागजको
नक्कि फिानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेजख पठाउनुपनेछ ।
गरी

(४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्यार् वडा कायााियिे बयढिा ल न दर्न लभत्र

ािेिीको व्यहोरा खुिाइा सलिल िा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्फा (१) बिोजजि म्यार्

पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र म्यार्
म्यार्

(ख)

प्रल बार्ीिे म्यार्

सक्ने यवद्यु ीय िाध्यिको ठे गाना भए सो िाध्यिबाट;

ािेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने िनालसब आिार छ भन्ने र्े जखएिा

सलिल को लनर्ायबाट कुनै स्थानीय र्ै लनक पलत्रकािा सूचना प्रकाशन गरे र वा स्थानीय
एफ.एि. रे लडयो वा स्थानीय टे लिलभजनबाट सूचना प्रसारर् गरे र; वा
अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार्

ािेि गराउाँ र्ा म्यार्

ािेि हुन सक्ने िनालसब

कारर् र्े जखएिा सलिल को आर्े शबाट त्यस् ो सरकारी लनकाय िाफा

रोहवरिा राख्नुपनेः यस ऐन बिोजजि वडा कायाािय िाफा
री

वडाको अध्यि वा सर्स्य

री पूवक
ा को
सिे

ािेि गनुप
ा नेछः

।

(६) यस ऐन बिोजजि म्यार् जारी गनुपा र्ाा अनुसूची-६ बिोजजिको ढााँचािा जारी गनुपा नेछ ।

सम्बजन्ि

२२.

ािेि हुन नसकेिा र्े हाय बिोजजिको यवद्यु ीय िाध्यि वा

ािेि गररनुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स वा इािि
े वा अन्य कुनै अलभिेख हुन

(क)

(ग)

२१.

ािेि

बेरी

था कजम् िा र्ुइज
ा ना स्थानीय भिार्लि रोहवरिा राख्नुपनेछ ।

जााँच गनेः (१) उजुरी प्रशासकिे म्यार्

ािेिीको प्रल वेर्न प्राप्त भएपलछ

ािेि भएको छ वा छै न जााँच गरी आवश्यक भए सम्बजन्ि

लिइा री पूवक
ा को र्े जखए लिलसि सािेि राजख

गना िगाइा

ािेि गररएको म्यार्िा

ािेिी प्रल

लिलसि सािेि राख्नुपनेछ ।

वडा सजचवको प्रल वेर्न

था बेरी को र्े जखए बर्र गरी पुनः म्यार्

ािेि

(२) उपर्फा (१) बिोजजि जााँच गर्ाा सम्बजन्ि किाचारीिे बर्लनय राजख काया गरे को र्े जखए

उजुरी प्रशासकिे सो व्यहोरा खुिाइा सलिल

सिि प्रल वेर्न पेश गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रल वेर्नको व्यहोरा उपयुि र्े जखए सलिल िे सम्बजन्ि किाचारी

उपर कारवाहीको िालग कायापालिका सिि िेजख पठाउनसक्नेछ ।
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ारे खिा राख्नू पनेः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ९ बिोजजि लबवार् र् ाा गरे पलछ

उजुरीक ाािाइा र र्फा १६ बिोजजि प्रल वार् र् ाा गरे पलछ प्रल बार्ीिाइा

ारे ख

राख्नुपछा ।
भपााइा

ारे खिा

(२) उजुरीका पिहरूिाइा ारे ख ोक्र्ा ारे ख ोयकएको दर्न गररने कािको व्यहोरा ारे ख

था

ारे ख पचाािा खुिाइा उजुरीका सबै पििाइा एकै लििानको लिल

एकै लििानको

ारे ख

ोक्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि

काया सम्पन्न गरी अको

ारे ख

ारे ख

(४) यस र्फा बिोजजि

उजुरीको कारवायह गनुप
ा छा ।

ोयकएको

था सिय उलिेख गरी

ोयकएको सियिा कुनै पि हाजजर नभए पलन

ोक्नुपने भएिा हाजजर भएको पििाइा

पलछ हाजजर हुने पििाइा अजघ हाजजर भइा

ारे ख

ारे खिा उपजस्थ

ारे ख

ोक्नुपछा ।

भएका पिहरूिाइा साथै राजख सलिल िे

ापलन

नभए पलन सलिल िे लबवार्को यवषयिा कारवाही गना बािा पनेछैन ।

सलिल को लनर्ाय बिोजजि हुनेः सलिल िे म्यार्

ोयकएको

ोयक सियिा हाजजर नभइा

ारे ख िाने पिसाँग एकै लििान हुनग
े री

(५) उपर्फा (४) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

२४.

ोयक

ोयकएको

ारे खिा कुनै पि उपजस्थ

ािेिी सम्बन्ििा प्रचलि

ऐनिा िेजखए र्े जख बाहे कको यवषयिा आवश्यक प्रयक्रया लनिाारर् गना सक्नेछ ।

कानून

था यस

पररच्छे र्-५
सुनवाइा

२५.

था प्रिार् बुझ्ने सम्बन्ििा

प्रारजम्भक सुनवाइाः (१) िेिलििापबाट लबवार् लनरुपर् हुन नसकी सलिल िा आएका लबवार्

प्रल वार् र् ाा वा बयान वा सो सरहको कुनै काया भएपलछ सुनवाइाको िालग पेश भएको लबवार्िा
उपिब्ि प्रिार्का आिारिा

त्काि लनर्ाय गना सयकने भएिा सलिल िे लबवार् पेश भएको पयहिो

सुनवाइािा नै लनर्ाय गना सक्नेछ ।
(२) सलिल

(क)
(ख)
(ग)

(घ)

सिि पेश भएको लबवार्िा उपर्फा (१) बिोजजि

नर्े जखएिा सलिल िे र्े हाय बिोजजिको आर्े श गना सक्नेछः-

त्काि लनर्ाय गना सयकने

लबवार्िा िुख नलििेको कुरािा यकीन गना प्रिार् बुझ्ने वा अन्य कुनै काया गने;
लबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् ययकन गरी पिबाट पेश गना िगाउने वा सम्बजन्ि
िाग गने आर्े श गने;

िेिलििापका सम्बन्ििा लबवार्का पिहरूसाँग छिफि गने;
लबवार्का पि उपजस्थ
लनिाारर् गने ।

ु ाइको िालग
भएिा सुनव

ारे ख

(३) उपर्फा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

था

था पेजशको सिय

प्रिार् र्ाजखि गनेः बार्ी वा प्रल बार्ीिे कुनै नयााँ प्रिार् पेश गना अनुिल

पेश गरे िा उजुरी प्रशासकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ ।

ालिका

ापलन सलिल िे स्थानीय ऐनको र्फा

४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजुरीिा िेिलििापको िालग पठाउने आर्े श गनुप
ा नेछ ।

२६.

लनकायबाट

िाग गरी लनवेर्न
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जााँच गनेः (१) सलिल िे उजुरीिा पेश भएको कुनै लिख को सत्य ा परीिर् गना

रे खा वा हस् ािर यवशेषज्ञिाइा जााँच गराउन जरूरी र्े खेिा सो लिख िाइा असत्य भन्ने पिबाट
परीिर् र्स् रु र्ाजखि गना िगाइा रे खा वा हस् ािर यवशेषज्ञबाट लिख

जााँच गराउन सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि जााँच गर्ाा िनालसब िायफकको सिय

ोयक आर्े श गनुप
ा नेछ र सिय

लभत्र जााँच सम्पन्न हुनको िालग यथासम्भव व्यवस्था गनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि जााँच गर्ाा लिख

असत्य ठहरीएिा लिख

सत्य रहेको भन्ने पिबाट

िागेको र्स् रु असुि गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स् रु र्ाजखि गने पििाइा भराइादर्नुपछा ।

२८.

सािी बुझ्नेः (१) सलिल बाट सािी बुझ्ने आर्े श गर्ाा सािी बुझ्ने दर्न

गनुप
ा नेछ । साछी राखर्ा बढीिा ५ जना राख्नु पने ।

ोयक आर्े श

(२) उपर्फा (१) बिोजजि आर्े श भएपलछ उजुरी प्रशासकिे उजुरीको पििाइा आर्े शिा

उलिेख भएको लिल िा सािी बुझ्ने
सम्बजन्ि

२९.

(३) सािी बुझ्ने

ारे ख

ारे ख

ोक्नुपनेछ ।

ोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सलिल

पिको र्ाययत्व हुनछ
े ।

सलिल को

सिि उपजस्थ

गराउनु

फाबाट बकपत्र गराउनेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

ापलन नाबािक वा अशि वा वृध्र्वृध्र्ा पि रहे को उजुरीिा साजि बकपत्रको िालग
ारे खको दर्न उपजस्थ

नभएको वा उपजस्थ

नगराइएको सािीिाइा सलिल िे म्यार्

फाबाट जझकाइा बकपत्र गराउन सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउाँ र्ा बकपत्र हुने

उजुरीका पिहरूिाइा सिे

३०.

सोयह लििानको

ारे ख

ोक्नुपनेछ ।

ारे ख

।

गराउन लयाएका साजिको नािाविी लिइा सलिल

(२) सािी बकपत्रको िालग

ोयकएको

ोयकएको दर्न

सिि पेश गनुप
ा नेछ

ारे खको दर्न उजुरीका सबै पििे सािी उपजस्थ

था कुनै पििे सािी उपजस्थ

गराउन लयाएको भए कायाािय खुलनासाथ

ोयक सलिल को

ोयक म्यार् जारी गनुप
ा नेछ र

सािी बकपत्र गराउनेः (१) उजुरी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग

पिहरूसाँग लनजहरूिे उपजस्थ

ोयकएको

गराउन नलयाएको भए दर्नको

बाह्र बजेपलछ सलिल िे उपिब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ ।

३१.

बन्र्े ज गना सक्नेः (१) सािीको बकपत्र गराउाँ र्ा उजुरीको यवषयवस् ु भन्र्ा फरक प्रकारको

था सािी वा उजुरीको पििाइा अपिालन

गने वा जझझ्याउने वा अनुजच

सलिल िे त्यस् ो प्रश्न सोध्नबाट पििाइा बन्र्े ज गना सक्नेछ ।
उपजस्थल

प्रकारको प्रश्न सोलिएिा

(२) नाबािक वा वृध्र् वा असि वा लबरािीिे सािी बक्नुपने भइा त्यस् ो उजुरीिा कुनै पिको
वा अन्य कुनै िनालसब कारर्िे सािीिाइा बकपत्र गना अनुजच

र्बाव परे को वा पने प्रबि

सम्भावना रहेको छ भन्ने सलिल िाइा िागेिा सलिल िे त्यस् ो पिको प्रत्यि उपजस्थल िाइा बन्र्े ज गरी
लनजिे सािीिे नर्े ख्ने गरी िात्र उपजस्थ

हुन आर्े श गना सक्नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि आर्े श गरे िा सािीिे नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थ

लििाउने र्ाययत्व सलिल को हुनेछ ।

हुने व्यवस्था
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(४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाा सलिल िे उजुरीसाँग सम्बजन्ि

गरी सलिल को

३२.

फाबाट बकपत्र गराउन सक्नेछ ।

आवश्यक प्रश्न

यार

पेशी सूची प्रकाशन गनुप
ा नेः (१) उजुरी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शुक्रवार अगािी हप्ताको

िालग पेशी

ोयकएको लबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची

ोयकएका लबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।

था

ोयकएको दर्न उि दर्नको िालग पेशी

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची सं योजकिे र लनजको अनुपजस्थल िा लनजिे जजम्िेवारी

३३.

ोकेको सलिल को सर्स्यिे प्रिाजर्

गनुप
ा नेछ ।

र्ै लनक पेशी सूचीः (१) उजुरी प्रशासकिे र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा

चढे का लबवार् हरूको
िगाउनुपनेछ
क्रििा

ोयकएको दर्नको पेशी सूची

था एक प्रल

यार गरी एक प्रल

सूचना पाटीिा टााँस्न

सलिल का सर्स्यहरूिाइा उपिब्ि गराउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा लबवार्हरू उलिेख गर्ाा लबवार् र् ााको आिारिा र्े हायको
यार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछः-

(क)

नाबािक पि भएको लबवार्;

(ग)

सिरी वषा उिेर पुरा भएको वृध्र् वा वृध्र्ा पि भएको लबवार्;

(ख)

शारररीक असि ा वा अपाङ्ग ा भएको व्यजि पि भएको लबवार्;

(घ)

लबवार् र् ााको क्रिानुसार पयहिे र् ाा भएको लबवार् ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची

उच्च अर्ाि

यार गर्ाा िुल वीबाट जागेका

था

था सवोच्च अर्ाि ,

था जजलिा अर्ाि बाट पुनः इन्साफको िालग प्राप्त भइा र् ाा भएको लबवार्को हकिा

शुरूिा सलिल िा र् ाा भएको लिल िाइा नै र् ाा लिल

िालन क्रि लनिाारर् गनुप
ा नेछ ।

(४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानुसार नै सलिल िे लबवार्को सुनवाइा र कारवाही

यकनारा गनुप
ा नेछ ।

३४.

उजुरी प्रशासकको जजम्िेवारी हुनेः पेशी सूचीिा चढे का लबवार्हरू कायाािय खुिेको एक

घण्टा लभत्र सलिल

सिि सुनवाइाको िालग पेश गने

सलिल बाट यफ ाा बुजझलिइा सुरजि

३५.

ोयकएको काया सयकए पलछ

राख्ने जजम्िेवारी उजुरी प्रशासकको हुनछ
े ।

प्रिार् सुनाउन सक्नेः सलिल िे र्फा २५ बिोजजि

पििाइा अको पििे पेश गरे को प्रिार् एवि् कागजा
पिको कुनै कथन रहे को भए लिजख

३६.

था उि दर्नको
ोयकएको

ारे खको दर्न उपजस्थ

सबै

र्े खाइा पयढ बााँची सुनाइा सो बारे िा अको

बयान गराइा लिलसि सािेि गराउन सक्नेछ ।

लबवार्को सुनवाइा गनेः (१) सलिल िे र्ुवै पिको कुरा सुनी लनजहरूको लबवार्को सुनवाइा

था लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सुनवाइा

था लनर्ाय गर्ाा पिहरूको रोहवरिा गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजजि लबवार्को सुनवाइा गर्ाा इजिास कायि गरी सुनवाइा गना िनालसव

र्े जखएिा सोही अनुसार गना सक्नेछ ।

र र्ुबै पिको भनाइ

था

था जजयकर सुन्निाइ उपर्फा ३ अनुसारको इजिास कायि गना बािा हुने छै न ।
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बन्र् इजिासको गठन गनासक्ने (१) सलिल िे ियहिा

था बािबालिका सिावेश रहेको

था आवश्यक र्े खेको अन्य लबवार्को सुनवाइाको िालग बन्र् इजिास कायि गरी सुनवाइा गना

सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजिासिा लबवार्का पि

था अन्य सरोकारवािा बाहेक

अन्य व्यजििाइा इजिासिा प्रवेश गना नपाउने गरी बन्र् इजिासको गठन गनुप
ा नेछ ।

(३) बन्र् इजिासबाट हेररने लबवार्को काि कारवाही, यपडी को नाि थर ठे गाना िगाय का

यवषय गोप्य राख्नुपनेछ ।

३८.

बन्र् इजिास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्र् इजिासबाट हे ररएका लबवार्हरूको

कागजा को प्रल लियप बार्ी, प्रल वादर् र लनजको यह िा असर परे को कुनै सरोकारवािा बाहे क अरू
कसैिाइा उपिब्ि गराउनुहाँर्
ु ैन ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको लबवार्को

हुन दर्नु हुाँर्ैन ।

थ्य खुिाइा कुनै सिाचार कुनै पत्रपलत्रकािा सं प्रष
े र्

(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

ापलन सलिल िे पिको गोपलनय ा

यह िा प्रल कुि प्रभाव नपने गरी सिाचार सं प्रष
े र् गना भने कुनै बािा पनेछैन ।

३९.

थप प्रिार् बुझ्नेः लबवार्को सुनवाइाको क्रििा लबवार्को कुनै पिको अनुरोििा वा लबवार्

सुनवाइाको क्रििा सलिल
गना पेश गने

४०.

था

ारे ख

आफैिे थप प्रिार् बुझ्नुपने र्े खेिा उजुरीका पिहरूिाइा थप प्रिार् पेश

ोयक आर्े श गना सक्नेछ ।

स्वाथा बाजझएको लबवार् हे न ा नहुनेः सलिल को सर्स्यिे र्े हायका लबवार्को कारवाही र

ु ाँर्
यकनारािा सं िग्न हुनह
ु ै नः(क)

आफ्नो वा नजजकको ना ेर्ारको हक यह

वा सरोकार रहेको लबवार्;

स्पष्टीकरर्ः यस उपर्फाको प्रयोजनको िालग "नजजकको ना ेर्ार" भन्नािे अपु ािी पर्ाा
कानून बिोजजि अपु ािी प्राप्त गना सक्ने प्राथलिक ा क्रििा रहेको व्यजि, िािा,
िाइजु, सानीआिा, ठू िीआिा, सानोबाबु, ठू िोबाबू, पल

वा पत्नी

फाका सासू, ससुरा,

फूपु, फूपाजु, सािा, जेठान, सािी, दर्र्ी, बयहनी, लभनाजु, बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी,
भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बुहारी
(ख)
(ग)
(घ)

सर्स्य सम्झनुपछा ।

था त्यस् ो ना ाका व्यजिको एकासगोििा रहेको पररवारको

लनजिे अन्य कुनै है लसय िा गरे को कुनै काया वा लनज सं िग्न रहेको कुनै यवषय
सिावेश रहेको कुनै लबवार्;

कुनै यवषयिा लनजिे लबवार् चलने वा नचलने यवषयको छिफििा सहभालग भइा कुनैराय
दर्एको भए सो यवषय सिावेश रहेको लबवार्; वा
अन्य कुनै कारर्िे आिारभू

रूपिा लनज र लनजको एकाघरसं गोिका पररवारका

सर्स्यको कुनै स्वाथा बाजझएको लबवार् ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था र्े जखएिा जुन सर्स्यको त्यस् ो अवस्था पछा उि

सर्स्यिे लबवार् हेन ा नहुने कारर् खुिाइा आर्े श गनुप
ा नेछ ।
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(३) उपर्फा (१) को प्रल कुि हुने गरी कुनै सर्स्यिे कुनै लबवार्को कारवायह र यकनारािा

सहभालग हुन िागेिा लबवार्को कुनै पििे आवश्यक प्रिार् सयह
लनवेर्न दर्न सक्नेछ

लबवार्को कारवायह यकनारा नगना

र सो सम्बन्ििा काि कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनुसार हुनछ
े ।

(४) उपर्फा (३) अनुसार लबवार् लनरुपर् हुन नसक्ने अवस्थािा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६)

र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभािे

ोकेको सलिल िे काि कारवायह र यकनारािा गनेछ ।

(५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाा सभािे लबवार्का पिहरूिाइा सोयह उपर्फा बिोजजि गदठ

सलिल बाट लबवार्को कारवायह यकनारा हुने कुराको जानकारी गराइा उि सलिल
पठाउनुपनेछ ।

सिि उपजस्थ

हुन

पररच्छे र्-६
लनर्ाय र अन्य आर्े श

लनर्ाय गनुप
ा नेः (१) सलिल िे सुनवाइाको िालग पेश भएको लबवार् हेर्ाा कुनै प्रिार् बुझ्नुपने

४१.

बााँयक नरयह लबवार् यकनारा गने अवस्था रहे को र्े जखएिा सोयह पेशीिा लबवार्िा लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।
उपजस्थ

(२) उपर्फा (१) बिोजजि लनर्ाय गरे पलछ लनर्ायको व्यहोरा लनर्ाय यक ाबिा िेजख सलिल िा
सर्स्यहरू सबैिे र्स् ख

गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको लनर्ायको र्फा ४२ र अन्य प्रचलि

खुिाउनुपने यववरर् खुिेको पूर्ा पाठ लनर्ाय भएको लिल िे बयढिा सा
सािेि राख्नुपछा ।

(४) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

दर्न लभत्र

कानून बिोजजि

यार गरी लिलसि

ापलन सियाभाव अथवा अन्य कुनै िनालसब

कारर्िे गर्ाा सोयह दर्न लबवार् लनर्ाय गना नसक्ने भएिा आगालि हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी

४२.

ारे ख

ोक्नुपनेछ ।

लनर्ायिा खुिाउनुपनेः (१) सलिल िे र्फा ४१ बिोजजि गरे को लनर्ायको पूर्प
ा ाठिा यस

र्फा बिोजजिका कुराहरू खुिाइा अनुसूची-७ बिोजजिको ढााँचािा
(२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्प
ा ाठ

यार गर्ाा बार्ी

यार गनुप
ा नेछ ।

था प्रल बार्ीको जजयकर, लनर्ाय गनुप
ा ने

र्े जखएको यवषय, र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिे को यवषय खुिाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) िा उलिेख भए र्े जख बाहेक पूर्प
ा ाठिा र्े हायका कुराहरू सिे

खुिाउनुपनेछः(क)

थ्यको ब्यहोरा;

(ख)

लबवार्को कुनै पििे कानून व्यवसायी राखेको भएिा लनजिे पेश गरे को बहस नोट

था

(ग)

लनर्ाय गनाको िालग आिार लिइएको प्रिार्का साथै र्ुवै पिबाट पेश भएको प्रिार्

था

(घ)

बहसिा उठाइएका िुि यवषयहरु;
त्यसको यवश्लेषर्;

लनर्ाय कायाान्वयन गनाको िालग गनुप
ा ने यवषयहरूको लसिलसिेवार उलिेखन सयह को
पलसि खण्ड;

था
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लनर्ाय उपर पुनरावेर्न िाग्ने भएिा पुनरावेर्न िाग्ने जजलिा अर्ाि को नाि र के
कल

दर्नलभत्र पुनरावेर्न गनुप
ा ने हो सो सिे

।

(४) उपर्फा २ था ३ िा उलिेख भएर्े जख बाहेक र्े हायका कुराहरु सिे लनर्ायिा खुिाउन
सक्नेछः(क)
सािी वा सजालिनको बकपत्रको सारांश;
(ख)

(ग)

(घ)
४३.

कुनै नजीरको व्याखया वा अविम्बन गरे को भए सो नजीरको यववरर् र लबवार्िा उि
नजीरको लसध्र्ान्

के कुन आिारिा िागु भएको हो अथवा िागु नभएको हो भन्ने

कारर् सयह को यवश्लेषर्;

लनर्ायबाट कसैिाइा कुनै कुरा दर्नु भराउनु पने भएको भए कसिाइा के कल
दर्नुपने हो सोको यववरर्;

था

लबवार्को क्रििा कुनै िािसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस् ु सलिल

ु ो हकिा के गने हो भन्ने यवषय ।
भएको भए सो िािसािान वा वस् क

भराइा

सिि पेश

प्रारजम्भक सुनवाइािा लनर्ाय हुनसक्नेः (१) सलिल िे पयहिो सुनवाइाको िालग पेश भएको

अवस्थािा नै लबवार्िा थप प्रिार् बुजझरहनुपने अवस्था नरहे को र्े खेिा अथवा हर्म्यार् वा हकर्ै या
वा सलिल को िेत्रालिकार नरहे को कारर्िे लबवार् लनर्ाय गना नलिलने र्े खेिा पयहिो सुनवाइािा नै
लनर्ाय गना सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनर्ाय िेत्रालिकारको अभाव रहेको कारर्िे भएको अवस्थािा

िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ाि
पििाइा

४४.

वा स्थानीय

जानकारी दर्नु पनेछ ।

लनर्ाय सं शोिनः (१) सलिल

ह वा अन्य लनकायिा उजुरी गना जानु भलन सम्बजन्ि

सिि लबवार्को पि वा कुनै सरोकारवािािे लबवार्को लनर्ायिा

भएको कुनै िेखाइाको त्रुटी सं शोिन गरी पाउन जजयकर लिइा लनर्ायको जानकारी भएको पैंल स दर्न
लभत्र लनवेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्न परी सलिल िे हेर्ाा सािान्य त्रुटी भएको र सं शोिनबाट

लनर्ायको िूि आशयिा कुनै हेरफेर नहुने र्े खेिा छु िै पचाा खडा गरी लनवेर्न बिोजजि लनर्ाय सं शोिन
गने आर्े श दर्नसक्नेछ ।

४५.

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको आर्े श िूि लनर्ायको अलभन्न अङ्गको रुपिा लिइनेछ ।

लनर्ायिा हे रफेर गना नहुनेः (१) सलिल का सर्स्य अथवा अरु कसैिे पलन सलिल का

सर्स्यहरुको र्स् ख
सम्बजन्ि

४६.

भैसकेपलछ लनर्ायिा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गना हुाँर्ैन ।

(२) कसैिे उपर्फा (१) बिोजजि को कसुर गने किाचारीिाइा आवश्यक कारवाहीको िालग
लनकायिा िेजख पठाउनुपनेछ ।

लनर्ाय भएपलछ गनुप
ा ने कारवायहः (१) उजुरी प्रशासकिे सलिल बाट लनर्ाय भएपश्चा

यक ाबिा सलिल का सर्स्यहरु सबैको र्स् ख
लिनुपछा ।

लनर्ाय

भएको ययकन गरी लनर्ाय यक ाब र लिलसि जजम्िा
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(२) यस ऐन बिोजजि लनर्ायको पूर्पा ाठ यार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स् ख भैसकेपलछ उजुरी

प्रशासकिे लनर्ायको कायाान्यवय गनाका िालग
अलभिेखको िागी पठानुपछा ।

४७.

त्काि गनुप
ा ने केयह काया भए सो सम्पन्न गरी लिलसि

लनर्ाय गनापने अवलिः (१) सलिल िे प्रल वार् र्ाजखि भएको वा बयान गनुप
ा नेिा प्रल बार्ीको

बयान भएको लिल िे

था प्रल वार् र्ाजखि नभएको वा बयान नभएकोिा सो हुनपु ने म्यार् भुिान

भएको लिल िे नब्बे दर्नलभत्र लबवार्को अजन् ि लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको सियावलि गर्ना गर्ाा िेिलििापको िालग पठाइाएको लबवार्को

हकिा िेिलििापको प्रयक्रयािा िागेको सिय कटाइा अवलि गर्ना गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन लबवार्िा बुझ्नुपने प्रिार् था पुरा

गनुप
ा ने प्रयक्रया बााँयक नरही लबवार् लनर्ाय गना अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र अजन् ि
लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

४८.

अन् ररि सं रिर्ात्िक आर्े श जारी गना सयकनेः

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ड

सम्ि उजलिजख

यवषयिा (ङ) र्े जख (क)

त्काि अन् ररि सं रिर्ात्िक आर्े श जारी गना सयकनेछ । यस् ो आर्े श जारी गर्ाा लनवेर्किे

ु
पेश गरे को कागजा , लनजको अवस्था र वस् ग

पररजस्थल को प्रारजम्भक छानयवन गरी

त्काि

आर्े श नगरे लनवेर्किाई पना सक्ने नकारात्िक प्रभावको िुलयांकन गनुा पर्ाछ । न्याययक सलिल िे
जारी गने अन् ररि सं रिर्ात्िक आर्े श अनुसूची ८ िा उलिेख गरे बिोजजि हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
सलिल को सजचवािय

४९.

रहने छ

सलिल को सजचवाियः

(२) उपर्फा (१) विोजजिको सजचवाियिा कायापालिकािे आवश्य ा अनुसार उजुरी प्रशासक,

अलभिेख प्रशासक
व्यवजस्थ

५०.

(१)सलिल को कायासम्पार्निाइा सहजजकरर्ा गना एक सजचवािय

था अन्य किाचारीहरुको व्यवस्था गना सक्नेछ । सजचवाियको कायासम्पार्निाइा

गना सजचवािय अन् गा

उजुरी शाखा/ फााँट

था अलभिेख शाखा /फााँट रहन सक्नेछ ।

उजुरी प्रशासकको काि, क व्ा य र अलिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए र्े जख बाहे क

उजुरी प्रशासकको काि, क व्ा य र अलिकार र्े हाय बिोजजि हुनेछः

(क )

पेश भएका उजुरी, प्रल वार् र अन्य लिख हरु जााँच गरी री

पुगक
े ो भए कानून

बिोजजि िाग्ने र्स् रु लिइा र् ाा गने र र् ाा गना नलिलने भए कारर् जनाइा र्रपीठ गने;
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(ग)
(घ)
(ङ)
( च)
(छ )
(ज)
( झ)
(ञ)
(ट )

( ठ)
(ड)

(ढ )
(र्)
( )
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यववार्िा प्रिार्को िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइा सक्किसाँग लभडाइा दठक र्े जखएिा
प्रिाजर्

सम्बजन्ि

गने र लिलसि सािेि राख्ने

था सक्कििा केयह कैयफय

पिको सयहछाप गराइा राख्ने;

ु ने प्रिार्
साथ सं िग्न हुनप

पेश भएका लिख

छ वा छै न जााँच्ने;
गने;

यववार्का पििाइा
सलिल

छ वा छै न भए ठीक

ारे ख वा पेशी

ारे ख

ोक्ने;

सिि पेश हुनपु ने लनवेर्न र् ाा गरी आर्े शको िालग सलिल

कानून बिोजजि वारे स लिने
गने;

था गुज्रक
े ो

सिि पेश गने;

ारे ख थाम्ने लनवेर्न लिइा आवश्यक कारवाही

सलिल बाट भएको आर्े श कायाान्वयन गने गराउने;

सलिल िा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपााइा गने िगाय का कायाहरु गने;
आवश्यक ानुसार सलिल को
सलिल को आर्े शिे

फाबाट पत्राचार गने;

ािेि गनुप
ा ने म्यार्

ािेि गनेगराउने,

ािेिी जााँची री पूवक
ा को नभए पुनः जारी गने

भएको नगरपालिकािे

ािेि गररदर्नुपने म्यार्

लनर्ाय यक ाब र उजुरीको लिलसि जजम्िा लिने;
सलिल िा र् ाा भएका यववार्

ािेि भएको म्यार्को

था अन्य अर्ाि

प्रिाजर्

गराइा सम्बजन्ि

वा लनकायबाट प्राप्त

ािेि गने गराउने;

था लनवेर्न िगाय का कागजा को अलभिेख

िालसक वा वायषाक प्रल वेर्न पेश गनुप
ा ने लनकाय सिि प्रल वेर्न
लनकायिा पठाउने;

यार गने र

यार गरी सं योजकबाट

आफ्नो जजम्िा रहेका उजुरीका लिलसििा रहेका कागजा को री पूवक
ा नक्कि दर्ने;

जजलिा अर्ाि िा पुनरावेर्न िाग्ने गरी लनर्ाय भएका यववार्िा पुनरावेर्न म्यार् जारी
गरी

अर्ाि

ािेि गनेगराउने;

वा अन्य कुनै लनकायिा यववार्को लिलसि वा कुनै कागजा

बिोजजि सुरजि

५१.

था अन्य कागजा

सलिल को आर्े शिे जझकाउनुपने प्रल बार्ी, सािी वा अन्य व्यजिको नाििा म्यार् जारी

सलिल िाइा जानकारी गराइा लिलसि वा कागजा

( )
(थ)

र्े जखएिा सो जनाइा

राख्ने व्यवस्था लििाउने;

लनर्ाय यक ाब जजम्िा लिने;

पठाउने

पठाउनुपने भएिा

था यफ ाा प्राप्त भएपलछ कानून

था

पेश भएका लनवेर्न िगाय का कागजा िा सलिल बाट आर्े श हुनपु ने वा लनकासा
लिनुपनेिा सलिल

सिि पेश गने ।

अलभिेख प्रशासकको काि, क व्ा य र अलिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उलिेख भए बाहे क

अलभिेख प्रशासकको काि, क व्ा य र अलिकार र्े हाय बिोजजि हुनेछः
(क)

लनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िीः

( २)

लनर्ाय बिोजजि चिन चिाउनुपने, कुनै कुरा दर्िाइाभराइा दर्नुपने िगाय का
लनर्ाय कायाान्वयनका िालग गनुप
ा ने कायाहरु गने

था लनर्ाय कायाान्वयनको
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अलभिेख राखी कानून बिोजजि यववरर् पठाउनुपने लनकायहरुिा यववरर्

(३)
( ४)
( ५)
( ६)
(ख)

लनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा लनवेर्न दर्एका पिहरुको वारे स लिने, सकार
गराउने, गुज्रक
े ो

ारे ख थिाउने िगाय का कायाहरु गने;

सलिल को आर्े शिे रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ाि

वा लनकायबाट रोक्का भै

आएको जायजेथा अन्य अड्डा अर्ाि िा र्ाजखि चिान गनुप
ा ने भए सो गने;

लनर्ाय बिोजजि लििाि गने िगाय का अन्य कुनै काि गनुप
ा ने भए सो सिे
गने;

था

िेजखए र्े जख बाहेकको कुनै काया लनर्ाय कायाान्वयनको क्रििा गनुप
ा ने भएिा
सलिल

सिि पेश गरी आर्े श बिोजजि गने ।

अलभिेख सं रिर् सम्बन्िीः

( १)

अलभिेख शाखाको रे खर्े ख गरी लनर्ाय भएका लिलसि सुरजि

( २)

लनर्ाय भएका लिलसिहरुिा कागजा

(३)
( ४)
( ५)

५२.

पठाउने;

बिोजजि सडाउनेपने कागजहरु सडाउने;
कानून बिोजजि गरी र्ुरुस्

जााँच गरी र्ुरुस्

अवस्थािा राख्ने;

कानून बिोजजि सडाउने कागजको यववरर्
व्यवस्था गने;

राख्ने र कानून

रहेनरहेको हेने र लिलसि

यार गरी सो यववरर् सुरजि

रहने

अलभिेख शाखािा प्राप्त भएको लिलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्ने र
आवश्यक ानुसार यववरर्
कुनै अर्ाि

यार गने;

था

वा लनकायबाट अलभिेखिा रहेको लिलसि वा कुनै कागजा

भै आएिा री पूवक
ा पठाउने र यफ ाा प्राप्त भएपलछ री पूवक
ा गरी सुरजि
।

िाग

राख्ने

उजुरी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको आर्े श उपरको लनवेर्नः (१) यस ऐन बिोजजि

उजुरी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकिे गरे को आर्े श वा कारवाही उपर जचि नबुझ्ने पििे सो
आर्े श वा कारवाही भएको पााँच दर्नलभत्र सलिल

सिि लनवेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) सलिल िे उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको लनवेर्न उपर सुनवु ाइा गरी लनवेर्न पेश भएको

बयढिा सा

दर्न लभत्र लनवेर्न उपरको कारवायह टु ङ्गग्याउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्न उपर

आर्े श वा लनर्ाय गनुप
ा ूव ा केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर िात्र लनर्ाय वा आर्े श गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे र्-८
िेिलििाप सम्बन्िी व्यवस्था

५३.

लििापत्र गराउनेः (१) सलिल िे प्रचलि

उजुरीिा लििापत्र गराउन सक्नेछ ।

कानून बिोजजि लििापत्र हुन सक्ने जुनसुकै
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(२) यववार्का पिहरूिे लििापत्रको िालग अनुसूची-९ बिोजजिको ढााँचािा लनवेर्न दर्एिा

सलिल िे उजुरीिा लििापत्र गराउन उपयुि र्े खेिा लििापत्र गराइदर्नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूिे दर्एको लनवेर्नको व्यहोरा सलिल िे र्ुवै पििाइा सुनाइा

त्यसको पररर्ाि सम्झाइा पिहरूको लििापत्र गने सम्बन्ििा सहिल

रहेनरहेको सोध्नुपनेछ ।

(४) उपर्फा (३) बिोजजि सुनाउाँ र्ा पिहरूिे लििापत्र गना िञ्जुर गरे िा सलिल िे पिहरूको

लनवेर्निा उलिेख भएको व्यहोरा बिोजजिको लििापत्र

ीन प्रल

यार गराउनुपनेछ ।

(५) उपर्फा (४) बिोजजिको लििापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइा पढीबााँची सुनाइा लििापत्र गना

िञ्जुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइा सलिल का सर्स्यहरूिे लििापत्र कागज अनुसूची-१० बिोजजिको
ढााँचािा प्रिाजर्

गरी एक प्रल

था प्रल बार्ीिाइा दर्नुपनेछ ।

५४.

सलिल िे अलभिेखको िालग लिलसििा राख्नुपनेछ

िेिलििाप गराउन सक्नेः (१) सलिल िे प्रचलि

उजुरीिा पिहरूबीच िेिलििाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पिहरूिे जुनसुकै

था एक-एक प्रल

बार्ी

कानून बिोजजि लििापत्र गना लिलने

हिा यवचारािीन रहेको प्रचलि

ु रूपिा सलिल
सिािान गना सयकने यववार्िा यववार्का पििे सं यि

कानूनिे िेिलििापको िाध्यिबाट

सिि लनवेर्न दर्न सक्नेछन् ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि लनवेर्न दर्एकोिा िेिलििापबाट उजुरीको लनरोपर् हुन उपयुि

र्े जखएिा सलिल िे त्यस् ो उजुरी िेिलििापको िाध्यिबाट लनरोपर् गना िेजख पठाउनु पनेछ ।

(४) उपर्फा (३) बिोजजिको आर्े शपलछ िेिलििाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच

िेिलििाप गराइादर्नुपनेछ ।

५५.

(५) िेिलििाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था

ोयकए बिोजजि हुनछ
े ।

उजुरी लनर्ाय गनेः (१) सलिल िे यस ऐन बिोजजि िेिलििापको िाध्यिबाट उजुरीको

लनरोपर् गना प्रयक्रया बढाएकोिा िेिलििापको िाध्यिबाट उजुरीको लनरोपर् हुन नसकेिा
पिहरूिाइा उजुरीको पेशी
प्रयक्रया बढाउनुपनेछ ।

ारे ख

ोयक कानून बिोजजि कारवाही गरी सुनवाइा

(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

था लनर्ाय गने

ापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा

(२) बिोजजिको उजुरीिा िेिलििाप वा लििापत्र हुन नसकेिा सलिल िे अलिकार िेत्र रहेको अर्ाि िा
जाने भलन सुनाइादर्नुपनेछ ।

५६.

िेिलििाप वा लििापत्र हुन नसक्नेः यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

कुनै उजुरीिा लििापत्र गराउाँ र्ा उजुरीको प्रकृल
चिेको कुनै यववार् वा सावाजलनक

ापलन

वा लििापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बार्ी भइा

था सरकारी सम्पजि वा यह िा असर पने र्े जखएिा सलिल िे

त्यस् ो यववार्िा लििापत्र गराउनेछैन ।

र त्यस् ो असर पने व्यहोरा हटाइा अन्य व्यहोराबाट िात्र लििापत्र गना चाहेिा भने लििापत्र

गराइादर्नुपनेछ ।

५७.

िेिलििापको िालग प्रोत्साहन गनेः (१) सलिल िे सलिल

सिि सुनवाइाको िालग पेश भएको

उजुरीिा िेिलििाप हुनसक्ने सम्भावना रहे को र्े खेिा पिहरूिाइा िेिलििापको िालग
सक्नेछ ।

ारे ख

ोक्न
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ारे खको दर्न सलिल िे यववार्का पि

भएसम्ि पििे पत्याइा साथै लिइआएका अन्य व्यजि सिे
गराइा पिहरूको बीचिा सहिल
गराइादर्नुपनेछ ।

(३) उजुरीिा

गुजारी यववार्िा

भएिा सहिल

उपजस्थ

था यवपि, उपजस्थ

गराइा िेिलििापको िालग छिफि

भए बिोजजि लििापत्र कागज

ोयकएको म्यार्िा सलिल

सिि उपजस्थ

यार गना िगाइा लििापत्र

नभएको वा उपजस्थ

ारे खिा नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कायि नभएको भए

पेटबोिीबाट उजुरीको पि कायि हुने र्े जखएको व्यजि सिे

भएर पलन

ापलन यववार्को

िेिलििापको िालग उपजस्थ

सलिल िे िेिलििाप गराइा लििापत्रको कागज गराइादर्नुपनेछ ।

५८.

ारे ख

भएिा

प्रारजम्भक सुनवाइा पूव ा िेिलििापः (१) उजुरी प्रशासकिे प्रारजम्भक सुनवाइाको िालग सलिल

ू ा उजुरीिा िेिलििाप हुनसक्ने अवस्था र्े जखएिा वा पिहरूिे सो व्यहोराको
सिि उजुरी पेश हुनपु व
लनवेर्न लिइा आएिा लििापत्रको व्यहोरा खुिेको कागज

यार गरी सलिल

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा लििापत्रिा अजन् ि सहिल

िेिलििापको िालग प्रयक्रयािा जान सहि

नजुटेको भए

िेिलििापक ााको सूची

सिि पेश गनासक्नेछ ।

यार गनेः (१) सलिल िे िेिलििापको काया गराउनको िालग र्े हाय

बिोजजिको योग्य ा पुगक
े ो व्यजिहरूको यववरर् खुिाइा सम्भायव
गनेछः

िेिलििापक ााको सूची

(क)

कजम् िा स्ना क उजिर्ा गरे को;

(ग)

स्थानीय स् रिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको ।

कुनै राजनील क र्ि प्रल

(ख)
(घ)

आस्था राखी राजनील िा सयक्रय नरहेको;

िेिलििापक ााको ४८ घण्टा

(ङ)

२५ बषा उिेर पुरा भएको ।

गरररहेकाको हकिा लनजिाइ लनरन् र ा दर्न सयकने ।

(२) िेिलििापक ााको सूची

यार

था

ालिि लिइ िेिलििापक ााको काया गर्ै आएको

िाथी योग्य ािा जुन सुकै कुरा िेजखएको भए ा पलन

(च)

ापलन पिहरू

भएिा उजुरी प्रशासकिे पिहरूको लनवेर्न लिइा उजुरीिा

िेिलििापको िालग िेिलििापक ाा सिि पठाउने आर्े शको िालग सलिल

५९.

सिि पेश गनासक्नेछ ।

ालिि लिइ हाि काि

यार गरे पलछ सलिल िे सूची सभा सिि पेश गरी अनुिोर्न

गराउनुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनुिोर्न भएपलछ सलिल िे सावाजलनक जानकारीको िालग

सूचना प्रकाशन गनुप
ा नेछ
गराउनुपनेछ ।

६०.

था िेिलििापको िालग पठाउाँ र्ा प्रत्येक पििाइा सो सूची उपिब्ि

िेिलििापक ााको सूची अद्यावलिक गनेः (१) सलिल िे र्फा ५९ बिोजजि

सूची प्रत्येक वषा अद्यावलिक गनुप
ा नेछ ।

यार भएको

(२) प्रत्येक वषा अद्यावलिक गरे को िेिलििापक ााको सूची सलिल िे सभाबाट अनुिोर्न

गराउनुपनेछ ।

(३) यस ऐन

पुगक
े ो व्यजििे सलिल
दर्नसक्नेछ ।

था प्रचलि

कानून बिोजजि िेिलििापक ााको सूचीिा सूचीकृ

सिि सूचीकृ

हुन योग्य ा

गररपाउनको िालग अनुसूची-११ बिोजजिको ढााँचािा लनवेर्न
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िेिलििापक ााको सूचीबाट हटाउनेः (१) सलिल िे र्फा ६० बिोजजि िेिलििापक ााको

सूची अद्यावलिक गर्ाा र्े हायको अवस्थाका िेिलििापक ााको नाि सूचीबाट हटाउनेछः(क)

लनजको िृत्यु भएिा;

(ग)

लनजिे नैल क प न र्े जखने फौजर्ारी अलभयोगिा सजाय पाएिा;

(ख)
(घ)
(ङ)

लनजिे आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइापाउाँ भन्ने लनवेर्न दर्एिा;

लनज कुनै सं स्थासाँग सम्बध्र् रहेकोिा सो सं स्था खारे ज वा यवघटन भएिा; र

सलिल िे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि लनजिाइा सूचीबाट हटाउने लनर्ाय
गरे िा ।

(च) बसइ सराइ गरे िा ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेिलििापक ााहरूको नािाविी सलिल िे

सावाजलनक सूचनाको िालग प्रकाशन गनुप
ा नेछ ।

६२.

िेिलििापको िालग सियावलि

ोक्नेः (१) सलिल िे यस ऐन बिोजजि िेिलििाको िालग

िेिलििापक ाा पठाउाँ र्ा बयढिा ल न ियहना सम्िको सिय

(२) िेिलििापको िालग पठाउाँ र्ा सािान्य याः वयढिा

६३.

ोयक पठाउनेछ ।

ोक्नुपनेछ ।

ीनजना बाट िेिलििाप गराउने गरी

िेिलििापक ााको छनौटः (१) सलिल िे िेिलििाप गराउने कायाको िालग यववार्का

पिहरूिाइा एक जना िेिलििापक ााको छनौट गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा पिहरूबीचिा एकजना िेिलििापक ााको िालग सहिल

नभएिा सलिल िे पिहरूको सहिल िा ल न जना िेिलििापक ााको छनौट गनुप
ा नेछ ।
(३) पिहरूको बीचिा िेिलििापक ााको नाििा सहिल

हुन नसकेिा सलिल िे

िेिलििापक ााको सूचीिा रहेका िेिलििापक ााहरू िध्येबाट र्ुवै पिबाट एक-एक जना िेिलििापक ाा
छनौट गना िगाइा

ेस्रो िेिलििापक ाा छनौट गररदर्नुपनेछ ।

(४) उजुरीका सबै पिको सहिल िा िेिलििापक ााको सूचीिा नरहेको यस ऐन बिोजजि

िेिलििापक ाा हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि वा सं स्थाबाट िेिलििाप प्रयक्रया अगाडी बढाउन सहि
भै लिजख

६४.

लनवेर्न दर्एिा सलिल िे त्यस् ो व्यजि वा सं स्थािाइा िेिलििापक ाा

ोयकदर्नुपनेछ ।

िेिलििापक ााको पररव न
ा ः (१) सलिल िे र्े हायको अवस्था परर पिहरूिे लनवेर्न दर्एको

अवस्थािा िेिलििापक ाा पररव न
ा गररदर्नुपनेछः(क)

र्फा ६१ बिोजजि िेिलििापक ााको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा;

(ग)

यववार्को कुनै पििे िेिलििापक ाा प्रल

(ख)

(घ)
(ङ)

(च)

पिहरूिे पारस्पररक सहिल िा िेिलििापक ाा हेरफेर गना िञ्जुर भएिा;
गराएिा;

अयवश्वास रहेको लिजख

जानकारी

कुनै कारर्िे िेिलििापक ाािे िेिलििापिा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएिा;
ु ा िेिलििापक ााको कुनै स्वाथा रहेको िेिलििापक ाािे
यववार्को यवषयवस् ि
जानकारी गराएिा वा कुनै स्रो बाट सलिल

सिि जानकारी भएिा;

िेिलििापक ाािे िेिलििापक ााको है लसय िे कायागर्ाा र्फा ६६
प्रचलि

कानून बिोजजि पािन गनुप
ा ने आचरर् पािन नगरे िा ।

था

था अन्य
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(२) िेिलििापक ाा पररव न
ा को कारर्िे
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ोयकएको सियिा िेिलििापको काया सम्पन्न हुन

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

६५.

िेिलििापको िालग पठाउाँर्ा गने प्रयक्रयाः (१) सलिल िे कुनै उजुरी िेिलििापको िालग

िेिलििापक ाा सिि पठाउाँ र्ा पिहरूिाइा िेिलििापक ााको सम्पका उपिब्ि गराइा िेिलििापक ाा
सिि उपजस्थ

हुने

(क)

ारे ख

ोयक र्े हाय बिोजजिको कागज साथै राजख िेजखपठाउनुपनेछः

उजुरीको सारसं िेप वा िुखय िुखय कागजा को प्रल लिपी;

(ख)

उजुरीको पि वा वारे स भए वारे सको नाि, थर, व न र उपिब्ि भएसम्ि
टे लिफोन नम्बर, इािि
े , फ्याक्स

(ग)

िेिलििाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुप
ा ने स्थान र सिय ।

(२) िेिलििापक ाािे सलिल

गराउनुपनेछ ।

(३) िेिलििापको िालग

सिि उपजस्थ

था अन्य सम्पका यववरर्;

हुने गरी

ारे ख

सिि िाग गरे िा उजुरीका कागजा हरूको नक्कि उपिब्ि

ोयकएको सिय सम्पन्न भएको सा

ोक्नुपनेछ ।

(४) उपर्फा (३) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

अगावै उजुरी सलिल
पिहरूिाइा सलिल

६६.

था

दर्न लभत्र उजुरीको पिहरू सलिल

ापलन िेिलििापक ाािे

ोयकएको सिय

सिि यफ ाा पठाउने लनर्ाय गरे िा सो लनर्ायको जानकारी भएको सा

सिि उपजस्थ

हुनग
े री पठाउनुपनेछ ।

दर्न लभत्र

िेिलििापिा अविम्बन गनुप
ा ने प्रयक्रयाः (१) सलिल िे पिहरूको सहिल िा िेिलििापको

िालग छिफि गने

था अन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि

जानकारी उपिब्ि गराउनुपनेछ ।

था िेिलििापक ाािाइा सोको

र पिहरूको सहिल िा िेिलििापक ाािे अन्य कुनै स्थानको छनौट गना बािा पनेछैन ।

उपजस्थ

(२) पिहरूिाइा उपर्फा (१) बिोजजि िेिलििापक ाािे
हुने र्ाययत्व रहनेछ ।

ोकेको स्थानिा

ोयकएको सियिा

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ाययत्व पिहरूिे पुरा नगरे िा िेिलििापक ाािे िेिलििापको

प्रयक्रया बन्र् गरी सलिल िाइा सोको लिजख

जानकारी गराइा उजुरीको कागजा

यफ ाा पठाउनसक्नेछ ।

भूलिका लनवााह गने क्रििा लनजिे पिहरू बाहेक र्े हायका व्यजिहरूसाँग सिे

एकि वा सािूयहक वा ाा

(४) िेिलििापको क्रििा िेिलििापक ाािे पिहरूबीचिा सहजक ााको भूलिका गनेछ र उि

गनासक्नेछः

(क)
(ख)

यववार्को यवषयिा जानकारी रहेको उजुरीका पििे रोजेको व्यजि;

था

ु ो बारे िा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्िी ।
यववार्को यवषयवस् क

(५) िेिलििापक ाािे पिहरूको सहिल िा पिहरूसाँग र्े हाय बिोजजि वा ाा गनासक्नेछः
(क)
(ख)

(६) प्रचलि

पिहरूसाँग एकि एकान् वा ाा;

था

टे लिफोन वा ाा, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य िाध्यिबाट वा ाािाप ।

कानून

था यस ऐनको िान्य ा यवपरी

नहुनग
े री पिहरूको सहिल िा

िेिलििापक ाािे िेिलििापको कायायवलि लनिाारर् गनासक्नेछ ।

६७.

िेिलििापक ााको आचरर्ः (१) िेिलििापक ाािे र्े हाय बिोजजिको आचरर् पािन

गनुप
ा नेछः-
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(क )
(ख)

िेिलििाप सम्बन्िी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुप
ा ने;

(ग)
(घ)

कुनै पििाइा डर, त्रास, झुक्यान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन नहुने;

कुनै पिप्रल

झुकाव, आग्रह, पूवााग्रह नराख्ने वा राखेको र्े जखने कुनै आचरर् वा

व्यवहार नगने;

यववार् कायि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसाँग आलथाक कारोबारिा
साँिग्न नहुन;े

(ङ)

िेिलििाप सम्बन्ििा बनेको प्रचलि
यवपरी

( च)

आचरर् गना नहुने;

कानून

था अन्य स्थायप

िान्य ा

िेिलििापको क्रििा पिहरुसाँग सम्िानजनक, सर्भावपूर्ा र सबै पिप्रल
व्यवहार कायि गने;

सिान

ु ो गोपनीय ा कायि
िेिलििापको क्रििा पिहरुिे व्यि गरे को यवषयवस् क

(छ )

राख्ने;

था

िेिलििापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजा

(ज)

वा वस् ु प्रयक्रया

सम्पन्न भएपलछ वा लनज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बजन्ि
यफ ाा गने ।

पििाइा सुरजि

(२) सलिल िे कुनै िेिलििापक ाािे उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पािना नगरे को उजुरी परी

वा सो यवषयिा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाा व्यहोरा दठक र्े जखए त्यस् ो िेिलििापक ाािाइा
िेिलििापक ााको सूचीबाट हटाउनेछ ।

६८.

लिख

यारी र लििापत्रः (१) िेिलििापक ाािे पिहरुसाँगको छिफि पश्चा

िालग र्ुवै पि सहि
लिख

६९.

भएकोिा लििापत्र गराइा सहिल

यार गरर सलिल

सिि पठाउनुपनेछ ।

िेिलििापको

भएको यवषयवस् ु बिोजजिको लििापत्रको

िेिलििाप नभएको उजुरीिा गनुप
ा ने कारवाहीः (१) िेिलििापक ाािे पिहरु बीचिा

िेिलििाप हुन नसकेिा सो व्यहोरा खुिाइा प्रल वेर्न
सलिल िा यफ ाा पठाउनुपनेछ ।

यार गरी यववार्का सबै कागजा

सयह

(२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाा िेिलििापक ाािे पिहरुिाइा सलिल सिि हाजीर हुन जाने

बयढिा सा

७०.

दर्नको म्यार्

ोयक पठाउनु पनेछ ।

िेिलििाप नभएको उजुरीिा लनर्ाय गनुप
ा नेः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा

सलिल िे िेिलििापको िालग पठाएको उजुरीिा पिहरुबीच िेिलििाप हुन नसयक िेिलििापक ााको
प्रल वेर्न सयह

प्राप्त हुन आएिा कानून बिोजजि कारवाही गरी लनर्ाय गनुप
ा छा ।

(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन र्े हाय बिोजजिको उजुरीिा अलिकारिेत्र
ग्रहर् गने सम्बजन्ि अर्ाि वा लनकायिा उजुरी गना जानु भलन सुनाइा पठाइादर्नुपछाः(क )
स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको यववार्िा; था
(ख)
कुनै अर्ाि वा लनकायबाट िेिलििापको िालग प्रेयष भएको
यववार्िा ।
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(३) उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बिोजजिको यववार्िा सम्बजन्ि अर्ाि वा लनकायिा पठाउाँ र्ा

हाजजर हुन जाने
सम्बजन्ि

७१.

अर्ाि

ारे ख

ोकी पठाउने

था लिलसि सिे

वा लनकायिा पठाउनुपनेछ ।

नक्कि खडा गरी अलभिेख राजख सक्कि लिलसि

िेिलििाप र्स् रु ः िेिलििापिा जाने यववार्को हकिा िेिलििापक ाािे पिहरुिे

सहिल िा दर्न िञ्जुर भएर्े जख बाहे क कुनै प्रकारको र्स् रु िाग्नेछैन ।

र पिहरूको सहिल िा

िेिलििापक ाािे पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन ।

७२.

सिुर्ाय स् रिा हुने सािुर्ाययक िेिलििाप प्रविान गना किाचारी

ोक्न सक्नेः

(१)सलिल िे स्थानीय स् रिा िेिलििाप प्रवध्र्ान गनाको िालग कायापालिकािा अनुरोि गरे िा
किाचारी खटाइा सिुर्ाय स् रिा िेिलििापको प्रवध्र्ानात्िक कायाक्रि गना सयकनेछ ।

(२) सिुर्ाय स् रिा हुने सािुर्ाययक िेिलििापको हकिा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्य ा
अनुभव नभएका िेिलििापक ाावाट िेिलििाप गराउन वािा पने छै न ।
(२) सलिल िे सिुर्ायस् रिा हुने सािुर्ाययक िेिलििापको कायायवलि

था

ोके विोजजि हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
लनर्ाय कायाान्वयन सम्बन्िी व्यवस्था

७३.

सजचवाियको जजम्िेवारीः कायापालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनर्े शनिा रयह सलिल को लनर्ाय

७४.

सहयोग गनुप
ा नेः (१) नगरपालिका कायाािय

कायाान्वयन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्ा कायाको रे खर्े ख गने जजम्िेवारी वहन गनुप
ा नेछ ।
अन्य कायााियिे यस ऐन

था प्रचलि

था सो अन् गा का सबै वडा कायाािय

था

कानून बिोजजि सलिल िे गरे को लनर्ाय बिोजजि व्यजि वा

सं स्था वा अन्य कसैसाँग असुि गनुप
ा ने जरीवाना वा अन्य रकि असुिउपर गना सहयोग गनुप
ा नेछ ।

(२) यस ऐन था प्रचलि कानून बिोजजि सलिल िे असूि गनापने जरीवाना, लबगो वा अन्य
कुनै प्रकारको रकि असुिउपर नभइा उपर्फा (१) िा उलिेख भए बिोजजिका कायााियहरुिे कुनै
लसफाररश वा कुनै काया गररदर्नेछैनन ।

७५.

असुि उपर गनेः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिल को लनर्ाय बिोजजि कुनै पिसाँग जरीवाना

वा लबगो वा अन्य कुनै प्रकारको असुि उपर गनुप
ा ने भएिा सो पििे जरीवाना ल ना बुझाउन लयाएिा
बुजझ सर्रस्याहा गरी जरीवानाको िग

किा गनुप
ा नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि असुिउपर नभएिा िग राखी सम्बजन्ि पिको नाि नािेसी था

जरीवाना रकि सिे को यववरर् नगरपालिकाको कायााियका साथै सबै वडा कायााियिा सिे
अलभिेखको िालग पठाउनुपनेछ ।

(३) सम्बजन्ि कायााियहरुिे उपर्फा (२) बिोजजि िेजख आएिा त्यस् ो पिसाँग जरीवाना रकि

असुिउपर गरी अलभिेख शाखािा सर्रस्याहा गना पठाउनुपनेछ ।

७६.

भरीभराउ गनेः (१) सलिल िे यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै लनर्ाय बिोजजि कुनै पििे

राखेको र्स् रु , वा अन्य कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइा पाउने भएिा भराइा पाउने पििे
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भरी दर्नुपने पिको त्यस् ो रकि भराइा दर्नुपने स्रो
लनवेर्न दर्नुपनेछ ।
बच

खुिाइा अनुसूची-१२ बिोजजिको ढााँचािा

(२) उपर्फा (१) बिोजजि लनवेर्न दर्ाँर्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँक खा ा वा कुनै सहकारी वा

सं स्थािा रहेको रकि र सो नभएिा लििाि लबक्री गरी असुि उपर गनुप
ा ने अवस्था भएिा कुनै

अचि सम्पजिको व्यहोरा खुिाइा लनवेर्न दर्नुपनेछ ।

७७.

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको लनवेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको यववरर् खुिाइा लनवेर्न दर्नुपनेछ
चिन चिाइादर्नेः (१) सलिल िे यस ऐन बिोजजि गरे को कुनै लनर्ाय बिोजजि कुनै सम्पजि

वा अलिकार वा कुनै यवषयवस् ु वा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चिन पाउने ठहरे को पििे त्यस् ो
चिन पाउने यवषयको यववरर् खुिाइा अलभिेख प्रशासक सिि अनुसूची-१३ को ढााँचािा लनवेर्न
दर्नुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि लनवेर्न परे िा अलभिेख प्रशासकिे लनर्ाय बिोजजिको यवषयको चिन

चिाइादर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्न दर्ाँ र्ा चिन चिाउनु पने सम्पजिको र्फा ७८ बिोजजिको

यववरर् खुिाउनुपनेछ ।

७८.

सम्पजिको यववरर् खुिाउनुपनेः भररभराउ गना वा चिन चिाइ पाउनको िालग लनवेर्न दर्ने

यववार्को पििे लनवेर्निा सम्पजिको यववरर् उलिेख गर्ाा र्े हाय बिोजजिको यववरर् खुिाउनु
पनेछः-

(क )

(ख)

अचि सम्पजिको यववरर्

( १)
( २)
(३)
( ४)

घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना

( ५)
( ६)

कच्ची वा पदक्क सडकसाँग जोलडएको व्यहोरा;

( ७)

घर जग्गाको यकिा नम्बर
घर रहेको भए घरको

था िेत्रफि;;

था कवि र सम्भव भएसम्ि वगायफट;

घर जग्गाको अवजस्थ ी आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रिा रहेको
व्यहोरा;

घरजग्गाको स्वालित्व रहेको व्यजिको नाि थर साथै स्वालित्व भन्र्ा फरक
व्यजिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाि थरका साथै अन्य
यववरर्;

था

घरिा भएको िगापा

चि सम्पजिको यववरर्ः

( १)
( २)
(३)
( ४)

िा

था चार यकलिा;

चि सम्पजि रहेको ठाउाँ

था खररर्लबयक्र हुन सक्ने न्यून ि िूलय ।
था भोग वा लनयन्त्रर् राख्नेको नाि थर;

बैँ क खा ािा रहेको नगर् भए खा ावािको साथै बैँक
चि सम्पजिको प्रकार

था नगर् बाहेकको भए सम्भायव

नगर् बाहेकको चि सम्पजि भए अवस्था, प्रकृल
साइज र साँखया ।

था शाखाको नाि;
लबयक्र िूलय;

था

था बनोटका साथै प्रत्येकको
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सम्पजि रोक्का राख्नेः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ वा ७६ बिोजजि लनर्ाय

कायाान्वयनको िालग लनवेर्न परे पलछ र्े खाइएको सम्पजिको हकिा आवश्यक पने जल

जेथा रोक्का राख्ने

सम्बन्ििा लनर्ायको िालग कायाापालिका सिि पेश गने र कायापालिकाबाट रोक्का राख्ने लनर्ाय गरे पछी
लनर्ाय बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा र् ाा रहे को कायाािय वा रजजष्ट्रेशन गने
कायााियिा िेजख पठाउनुपनेछ ।
सम्पजि

(२) बािी, ब्याज, बहाि िगाय को सम्पजिको हकिा लनवेर्न परे को बयढिा र्ुइा दर्न लभत्र
ायर्ा

गना िगाइा

ायर्ा

गर्ााको सियिा नै आवश्यक पने जल

सम्पजि वा सोबाट प्राप्त हुने

बािी, बहाि, ब्याज, िुनाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुा वा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााइा सम्बजन्ि
पििाइा दर्नुपछा ।
जल

(३) र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको िालग आवश्यक पने

सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यक ाअनुसार िेखा शाखा वा सम्बजन्ि

लनकायिा

ु न्
रु

िेजख पठाउनुपनेछ ।

(४) सम्पल

८०.

बैँक वा सम्बजन्ि

रोक्का सम्वजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बिोजजि हुनछ
े ।

सम्पजि लििाि गर्ाा अपनाउनुपने कायायवलिः (१) कायापालिकािे यस ऐन बिोजजि भरीभराउ

गनुप
ा ने लबगो वा कोटा फी वा त्यस् ै कुनै रकि असुिउपर गना र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजजि
सम्पजिको यववरर् खुिाइा र्खाास्
बुझाउन सा

परे िा त्यस् ो रकि भरी दर्नुपने व्यजििाइा बुझाउनुपने रकि

दर्नको म्यार् दर्इा सूचना जारी गनुप
ा छा ।

(२) उपर्फा (२) बिोजजिको म्यार्िा रकि बुझाउन नलयाएिा त्यस् ो भरीदर्नुपने व्यजिको
भरीपाउने व्यजििे र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बिोजजिको सम्पजि ायर्ा गरीलयाउनुपछा ।
(३) र्ण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अर्ाि वा लनकाय वा नगरपालिका वा सलिल को

ु ने व्यजििे बुझाउन नलयाएिा
लनर्ायिे असुि उपर गनुप
ा ने कुनै रकिको हकिा त्यस् ो असुिउपर हुनप
लनजको जुनसुकै अचि सम्पजि फेिा परे िा

ायर्ा

गरी रोक्का राख्नुपछा ।

(४) उपर्फा (३) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन जेथा जिान वा कुनै प्रकारको नगर्
िरौट र्ाजखि गरे को हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जल रकिको िालग उपर्फा (३) बिोजजि
गरररहनुपर्ै न ।
सम्बजन्ि

(५) उपर्फा (४) बिोजजि िोि कायि भएपलछ उि अचि सम्पजिको लििािको सूचना
पििाइा दर्इा सवासािारर्को जानकारीको िालग लििाि हुने लिल

र सम्पजिको यववरर्

सयह को सावाजलनक सूचना नगरपालिका, जजलिा प्रशासन कायाािय, जजलिा अर्ाि , जजलिा सिन्वय
सलिल को कायाािय

था कोष

था िेखा लनयन्त्रकको कायााियिा टााँस्न िगाउनुपनेछ ।

(६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा ोयकएको दर्निा उि सूचनािा ोयकएको सम्पजि

पञ्चयक े िोिबाट िालथ बढाबढ प्रयक्रया बिोजजि लििाि गनुप
ा नेछ ।

(७) लििाि प्रयक्रयािा सम्भव भएसम्ि जजलिा अर्ाि , जजलिा प्रशासन कायाािय वा स्थानीय
प्रशासन कायाािय, स्थानीय प्रहरी कायाािय था नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायााियका
प्रल लनलििाइा रोहवरिा राख्नुपनेछ ।

खण्डः 2

सं खयाः ३

लिल ः 2075-03-18

(८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाा उि सम्पजि कसैिे पलन लििाि सकार नगरे िा सोयह

प्रयक्रयाबाट पुनः र्ोस्रोपटक लििाि गनुप
ा नेछ

था र्ोस्रोपटक गर्ाा पलन कसैिे लििाि सकार नगरे िा

भराइापाउने पि लनवेर्किाइा नै उि सम्पजि पञ्चयक े िोििा सकार गना िगाउनुपनेछ ।

(९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाा लनवेर्किे सम्पजि सकार गना नचाहेिा पलछ अको जेथा खुलन

आएका बख

कानून बिोजजि गनेगरी लनजको लनवेर्न

फुकुवा गरीदर्नुपछा ।

ािेिीिा राखी लििाििा चढाइाएको सम्पजि

(१०) यस र्फािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन नगरपालिकाको कुनै रकि असुि

उपर गने क्रििा लििाि गर्ाा कसैिे सकार नगरे िा जल िा सकार हुन्छ त्यल िा नै सो सम्पजि लििाि
गरी प्राप्त रकि सर्रस्याहा गरी नपुग रकिको हकिा कानून बिोजजि अन्य सम्पजि वा प्रयक्रयाबाट
असुिउपर गनुप
ा नेछ ।

८१.

ायर्ा

गने प्रयक्रयाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि

ायर्ा

गनुप
ा र्ाा

कजम् िा वडा सजचव स् रको किाचारी खटाइा त्यस् ो अचि सम्पजिको चिनचल ीको िूलय स्पष्ट
खुलने गरी

ायर्ा

गनािगाउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजि ायर्ा गने किाचारीिे ायर्ा गनुपा ने सम्पजिको चिनचल ीको

िूलय कायि गने प्रयोजनिे पञ्चयक े िोि कायि गरी िुच ुलका खडा गरी अलभिेख प्रशासक सिि
प्रल वेर्न सयह

पेश गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयक े िोि कायि गर्ाा र्े हाय बिोजजिक कुरािाइा आिार लिइा

कायि गनुप
ा नेछः

(क )
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
( च)
(छ )

लनवेर्किे लनवेर्निा खुिाएको िूलय;

लनर्ायिा उलिेख भएको भए सो िूलय;
पििे जिान

वा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग कायापालिका सिि लनवेर्न दर्ाँ र्ा

खुिाएको िूलय;
ायर्ा

िािपो

गर्ाा भै आएको स्थानीय िूलयााँकन अनुसारको िूलय;
कायााियिे कायि गरे को न्यून ि िूलय;

अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै िूलय कायि गरे को भए सो

िूलय;

पञ्चयक े िोि कायि गनुभ
ा न्र्ा
िूलय ।

स्पयष्टकरर्ः

त्काि अगावै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो

“पञ्चयक े िोि” भन्नािे अचि सम्पजि लबयक्र गनुपा र्ाा लबयक्रहुने न्युन ि
िूलयिाइा सम्झनुपछा ।

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा र्े हाय बिोजजिको कुरािाइा सिे ध्यानिा राख्नुपनेछः
(क )
औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगाय सडक सञ्जािसाँग जोलडएको
छ वा छै न; था
(ख)
नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकिा घरको व ि
ा ान अवस्था सम्बन्ििा प्रायवलिक
िुलयााँकन प्रल वेर्न ।
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िात्र लििाि गनुप
ा नेः (१) कायापालिकािे र्फा ८० बिोजजि लििाि गर्ाा

असुिगनुप
ा ने बााँयक खाम्ने जल

सम्पजििात्र लििाि गनुप
ा नेछ ।

(२) सम्पजि लििाि गर्ाा सकार भएको रकि असुिउपर गनुपा ने भन्र्ा बयढ भएिा सो बयढ

भएको जल

रकि सम्पजिवाि पििाइा यफ ाा गरीदर्नुपछा ।

(३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफ ाा पाउने पि लििाि गर्ााको बख उपजस्थ नभएको भए

रकि यफ ाा लिन आउनुभनी लनजको नाििा सा

दर्नको सूचना जारी गरीजझकाइा रकि यफ ाा गनुप
ा छा ।

(४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाा सम्बजन्ि पि रकि यफ ाालिन नआएिा उि रकि

सजञ्च कोषिा र्ाजखि गरी आम्र्ानीबााँलि सर्रस्याहा गनुप
ा छा ।

(५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बिोजजि लििाि गरे को सम्पजि सकार गने पिको नाििा

सम्पजि र् ाा नािसारीको िालग सम्बजन्ि

कायाािय वा लनकायिा पत्राचार गरी लनजिाइा सम्पजिको

चिनपूजी उपिब्ि गराइा आवश्यक परे सो सम्पजिको चिन चिाइादर्नुपछा ।

(६) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन र्फा ८० बिोजजिको लििाि प्रयक्रया

अगाडी बयढसकेपलछ भराउनुपने रकि बुझाउन लयाए पलन सो रकि नबुजझ सम्पजि लििाि गनुप
ा नेछ ।

८३.

लििाि उपरको उजुरीः यस ऐन बिोजजि भएको लििािको प्रयक्रयािा जचि नबुझ्ने पििे

जुन प्रयक्रया उपर जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलिल
आर्े श बिोजजि गनुप
ा नेछ ।

सिि उजुरी पेश गरी भएको

८४.

लबगो भराउाँर्ा वा चिनचिाउाँर्ा िागेको खचाः यस ऐन बिोजजि लबगो भराउाँ र्ा वा

८५.

यथाजस्थल िा राख्नेः कायापालिकािे यस ऐन बिोजजि चिनचिाइा िाग्न वा लबगो भराइापाउन

चिनचिाउाँ र्ा िागेको खचा लबगो भरीदर्नुपने वा चिनदर्नुपने सम्बजन्ि

पििे व्यहोनुप
ा नेछ ।

कुनै सम्पजि र्े खाइा लनवेर्न परे पलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउने काया सम्पन्न नभएसम्िको िालग
उि सम्पजि हकहस् ान् रर् गना, भत्काउन, लबगाना

था कुनै प्रकारको लनिाार् काया गरी उि

सम्पजिको स्वरुप पररव न
ा गना नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्ि
उि सम्पजि यथाजस्थल िा राख्नुपनेछ ।

८६.

पिको नाििा आर्े श जारी गरी

लनवेर्नबाट कारवाही गनेः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बिोजजि भएको

आर्े श यवपरर

कुनै सम्पजिको हक हस् ान् रर् वा स्वरुप पररव न
ा आदर् गरे को लनवेर्न परे िा उि

लनवेर्न सलिल

सिि पेश गनुप
ा नेछ ।

लनवेर्न र् ाा गरी त्यस् ो गने पिको नाििा ल न दर्नको म्यार् जारी गरी लनजिाइा हाजजर गराइा सो

(२) सलिल िे उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्न पेश हुन आएिा पििाइा नयााँ उजुरी र् ाा गना

निगाइा उि लनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनर्ाय गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (२) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्नको

व्यहोराबाट लनवेर्न सलिल को िेत्रालिकार लभत्र नपने यवषयिा परे को र्े जखएिा सलिल िे उि यवषयिा
िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ाि

८७.

वा लनकाय सिि जान सुनाइा दर्नुपनेछ ।

चिनचिाउने सूचनाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलिल को लनर्ाय बिोजजि चिन चिाइा पाउन

लनवेर्न परे िा चिन चिाउने लिल

खुिाइा फिानो लिल िा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन
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अगावै घर जग्गा खालि गरीदर्नु भलन चिन दर्नुपने पिको

(२) चिनदर्नुपने सम्पजि उजुरीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनिा रहेको भएिा अलभिेख
प्रशासकिे सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुप
ा नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बिोजजि ोयकएको लिल िा खयटइाजााँर्ा घरजग्गा खािी गरे को भए सम्बजन्ि
किाचारीिे चिन चिाइा दर्एको िुच ुलका खडागरी

था घरजग्गा खािी नगरे को भए खािी गराइा चिन

चिाइा चिन चिाएको िुच ुलका खडा गरी प्रल वेर्न साथ अलभिेख शाखािा पेश गनुप
ा नेछ ।

पररच्छे र्-१०
यवयवि

८८.

नक्कि लनवेर्नः (१) सलिल

सिि र् ाा रहे को उजुरीको कुनै सरोकारवािा पििे यववार्को

लिलसििा रहे को कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनवेर्न दर्एिा सलिल िे उि पििाइा सो
कागजको नक्कि उपिब्ि गराउनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्न दर्ाँ र्ा सम्बजन्ि पििे उजुरी शाखािा रहेको लिलसिको

नक्कि लिनुपर्ाा उजुरी प्रशासक

था अलभिेख शाखािा रहेको लिलसिको नक्कि लिनुपने भएिा अलभिेख

प्रशासक सिि लनवेर्न पेश गनुप
ा नेछ ।

(३) उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बजन्ि किाचारीिे

सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि
गराउनेछ ।

(४) उपर्फा (१) बिोजजि लनवेर्न दर्ाँर्ा फरक फरक उजुरीको िालग फरक फरक लनवेर्न

दर्नुपनेछ ।

(५) यववार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बिोजजिको लनवेर्न दर्ाँर्ा नक्किको सिािा कागजपत्रको

फोटो जखच्ने अनुिल

८९.

िागेिा सो दर्नुपनेछ ।

(६) नक्कि लनवेर्न दर्ाँ र्ा अनुसूची-१५ बिोजजिको ढााँचािा दर्नुपनेछ ।
नक्कि र्स् रु ः (१) सम्बजन्ि

प्रशासकिे र्फा ८८ बिोजजि नक्कि वा फोटो जखच्नको िालग

लनवेर्न दर्नेपिसाँग र्े हाय बिोजजिको र्स् रु लिइा नक्कि उपिब्ि गराउनुपनेछः

(क )
(ख)

नक्किको हकिा सक्कि पानाको प्रल

(ग)

लिख

पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको र्रिे;

सलिल को लनर्ाय कागजको हकिा प्रल
र्रिे;

था

सक्कि पानाको प्रल

कागजपत्रको नक्कि नलिइा फोटो जखच्न चाहेिा प्रल

रुपैयााँको र्रिे ।

पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको
पानाको रू ५।–

(२) उपर्फा (१) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए ापलन प्रचलि कानून बिोजजि नक्कि र्स् रु

निाग्ने पििाइा यस र्फा बिोजजिको र्स् रु िाग्नेछैन ।

(३) यस र्फा बिोजजि नक्कि उ ार गरी िैजाने पििे नक्कि उ ार गर्ाा िागेको खचाको

व्यवस्था आफै गनुप
ा नेछ ।
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९१.

गने सम्बजन्ि
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प्रशासकिे नक्कि प्रिाजर्

था उजुरीिा है लसय का साथै नक्कि उ ार गरे वाप

उलिेख गरी नक्कि दर्एको व्यहोरा जनाइा नक्कि प्रिाजर्

र्स् रु च ुिा नभइा नक्कि नदर्इनेः सम्बजन्ि

गर्ाा नक्कि िैजाने

र्ाजखि गरे को र्स् रु र नक्कि

गनुप
ा नेछ ।

प्रशासकिे यस ऐन बिोजजि नक्कि िाग्ने

पििे नक्कि उ ार गर्ाा र्फा ८९ बिोजजि िाग्ने र्स् रु र्ाजखि नगर्ाासम्ि नक्कि दर्नेछैन र सो
नक्किको आलिकाररक ा प्रिाजर्

९२.

सम्बजन्ि

हुनेछ ।

९३.

प्रचलि

प्रचलि

गना पाउनेछैन ।

कानून बिोजजि हुनःे यस ऐनिा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए

ापलन उजुरीसाँग

कानूनिा कुनै कुरा िेजखएको भए सोिा िेजखए जल को हकिा सोयह बिोजजि

लनयि बनाउने अलिकारः सलिल िे यस ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयनको िालग आवश्यक

लनयि बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्ष पेश गरेको
यिवेदि-पत्र
बझाङ् ग यिल्ला ियपृथ्वी िगरपायलका, वडा िंको................................................................................................. वस्िे ............... ......... . छोरा /छोरी/श्रीियि
वर्ष .................................. को .............................................)प्रथि पक्ष( यिवेदक.............
यवरुद्ध
बझाङ् ग यिल्ल ियपृथ्वी िगरपायलका, वडा िं यवपक्षी.................................................................................. को .................. वस्िे वर्ष ............... ......... .
)दोस्रो पक्ष(
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वुदुँ ाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदष छु :
१.ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिुसार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ वर्ष सम्ि अथाष ि २०७१ सालसम्ि
हािीयवच सुिधुर दाम्पत्य िीवि रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको छ । एक आपसिा लोग्िे स्वास्िीयवचको सहियि र सहकायष िा
छोरा िन्िेपछी क्रिशः सिस्या देयिुँदै िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक पटक घर आउि फोिबाट अिुरोध गरे ुँ । २ पटकसम्ि
यलि गएुँ । िर यििले यििीसुँग िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर िाि सयिि, यििी िे गिुषपछष गर भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव
यिम्रो र िेरो सम्वन्ध छैि आफु िुसी गर र िलाई सम्पकष िगर,गरेिा राम्रो हुदुँ ैि भयि धाक धम्की र त्रास िसेि यदइि । लािो सियसम्ि िि फके ला र घर आउयलि भयि पिी
वसे ुँ िर आईिि । कररव ३ वर्ष पछी अथाष ि २०७४ साल भाद्र ियहिािा पुिः यलि गएुँ िर यवपक्षी िसुँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण
गिे सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गरे । िुयककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकषएुँ र अव दोस्रो पक्षश्रीििी िसुँग पुिः फयकष आउिे र दाम्पत्य िीवि
सुिधुर हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।
२.
यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यझकाई िे िो वुझ्िुपछष वुझी यववाद यिरुपण गराईपाउुँ ।
३.
यस िगरपायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायष यवयधको दफा ...... विोयिि यिवेदि दस्िुर रु...., दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िुर रु .........,
पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िुर रु यसै यिवेदिसाथ दायिल गरेको छु ।...... सिेि गरी िम्िा रु .............
४.
यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७ अिुसार यसै सयियिको अयधकारक्षेत्रयभत्र पदष छ । )२(
५.
यो यिवेदि हदम्यादयभत्रै छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।
६.
यस यवर्यिा अन्यत्र कही ुँ किै कु िै यिकायिा कु िै प्रकारको यिवेदि यदएको छै ि ।
७.
यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफषका र िेरो घर िफषका पररवारका सदस्यहरु यझकाई थप व्यहोरा वुझ्ि सयकिेछ ।
८.
यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो सत्य हुि,् झुठा ठहरे कािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।
यिवेदक
िािः .............................
इल

सं व ् ............. साि...................ियहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
उजुरी र् ाा गरे को लनस्साको ढााँचा
श्री ....................

........................ ।
यवषय: उजुरी र् ााको लनस्सापत्र सम्बन्ििा ।

.................... बस्ने पाइ यवरुद्धिा ....................... बस्ने .................... िे ........................
.भनी उजुरी र् ाा गना लयाएकोिा आजको लिल िा र् ाा गरी र् ाा नं .......................................
कायि भएकोिे यो लनस्सा जारी गररदर्एको छ । ................

अलिकृ

किाचारी

र्स् ख :........
लिल :...........
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अनुसूची-३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्याययक सलिल

जयपथ्
ृ वी नगरपालिकािा खडा गररएको

ारे ख भरपाई

वार्ी

प्रल वार्ी

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

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

िुद्दा ....................
लिल

........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही दर्न ........... बजे यस न्याययक

सलिल /कायााियिा उपजस्थ
वार्ी ................
इल

हुनछ
े ु भनी सही गने ......

प्रल वार्ी ................

सं व ् ............. साि...................ियहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-४
(दफा ९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्याययक सलिल

जयपथ्
ृ वी नगरपालिका
बाट जारी भएको

ारे खको पचाा

वार्ी

प्रल वार्ी

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

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

िुद्दाः ......................
लिल

............... िा .................... काि गना ........ बजे हाजजर हुन आउनुहोिा ।

फााँटवािाको र्स् ख
लिल

.................
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अनुसूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
लिजख

जवाफको निूना

लिजख

जवाफ

न्याययक सलिल

सिि पेश गरे को

प्रथि पि

................................जजलिा जयपथ्
ृ वी नगरपालिका वडा नं

वस्ने ...........................

को......................................... (ना ा सम्बन्ि उलिेख गने ( वषा .............
लिजख

जवाफ प्रस् ु क ाा.....................................................................को

र्ोस्रो पि

.............. जजल्िा जयपथ्ृ वी नगरपालिका, वडा नं वस्ने ............... .

को ......... को छोरा वषा...................................................................

(लनवेर्क) यवपिी....................................................................................................
यवषय सम्वन्ि यवच्छे र् ।

ाँ ाहरुिा िेजखए विोजजि लनवेर्न गर्ाछु :
ि लनम्न वुर्
१.

ि लिजख

जवाफ प्रस् ु क ाा र यवपिी लनवेर्कयवच सं व

२०६९ साििा सािाजजक परम्परा अनुसार

यववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिे
२०७१ सािको ल हारिा िाइ
पटकसम्ि लिन आएको

गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरे को, २

र ि घर नगएको,िैिे यवपिी लनवेर्किाई र्ाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने भनेको र िेरा

र्ाईभाईिे शारीररक आक्रिर् गने सम्िको काया गरे कोभलन कपोिकजलप
उलिेख गरी यववार् गरे को कुरा उलिेख गना चाहान्छु ।
२.

जायजन्ि भएको दठक हो ।

ििाई यवपिी लनवेर्क सिे

झुठा र हुाँर्ै नभएका लनरािार व्यहोरा

लििी गालि गिौच, डर, िाक, िम्की र्े खाई हा पा

गरी घरबाट लनकािा

गरे पछी ि िाइ ीिा आई वसेकी हुाँ । यववाह भएको केही वषापछी यवना कारर् ििाथी यवलभन्न यकलसिका आरोप
िगाई अपिान गने, गािी गिौच गने िगाय का कािहरु हुाँर्ैगए । पररवारका अन्य सर्स्यहरुिे ि िाथी घृर्ा
गने, वोिचाि नगने जस् ा काया गरे पलन यवपिीबाट केही सिय ििाई नै सिथान र सहयोग गर्ै आएका लथए
पछी यवपिी लनवेर्क सिे

उलनहरुसाँगै लििे र ििाई जवरजस्

गरबाट लनकालने कायािा सहभागी भए । के

र

कुन कारर्िे वा िेरो के गल ीिे यसो गरे का हुन भलन वुझ्र्ा वेिावेिा र्ाइजो नलयाएको भलन िाइ ी पिसिे को
ु र्ाछ
आिोचना गने गरे का लथए । सायर् उलनहरुिाई र्ाइजोकै िोभका कारर् ििाई घरबाट लनकािीदर्एका हुनप
। िैिे कुनै गल ी नगरे को र यवपिी िोग्नेसाँग पूवव
ा
सम्वन्ि यथाव
३.

कायि गरीपाउाँ ।

घरबाट जवरजस्

िाया, सद्भाव र सम्िान यथाव

रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको

लनकािेपछी ४ ियहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर िाइ ी आएको झण्डै ३

वषासम्ि वेखवर, सम्पकायवयहन वसी अयहिे एक्कासी सम्वन्ि यवच्छे र्को िाग गरी लनवेर्न दर्नु आफैँिा आश्चयाजनक
िागेको छ, सत्य
४.

थ्य वुजझ कानून विोजजि गररपाउाँ ।

विोजजि लिजख

जवाफ.... बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायायविीको र्फा.........................

यसै लनवेर्नसाथ र्ाजखि गरे को छु ।...... वाप

५.

यो लिजख

र्स् रु रु

जवाफ म्यार्लभत्रै लिई ि आफैं उपजस्थ

भएको छु ।
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६.
७.

लनवेर्क

यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानून विोजजि सं जाय भोग्न

नािः ...................................
इल
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सं व

यार छु ।

.............. ियहना ..................... साि .................ग ेरोज शुभि् ।....................

खण्डः 2

सं खयाः ३

लिल ः 2075-03-18

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
न्याययक सलिल बाट जारी भएको

म्यार् सूचना

.............................................................वस्ने को नाउाँ िा.....................................................

........................................नगरपालिका कायाांियबाट जारी भएको १५ दर्ने सूचना (पन्र)

...............................................वस्ने िे पाईंको यवरुद्ध....................................................................

यववार् परे को भलन लनवेर्न र् ाा गरे को हुाँर्ा सो को प्रल लिपी यसै साथ पठाईएको छ...................................
)। अ ः
सयह

पाईिे यो म्यार् वुझेको वा रर

आफैं वा कानून विोजजिको वारे श िाफा

विोजजि हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
इल

पूवक
ा

ािेि भएको लिल िे १५पन्र दर्न लभत्रिा आफ्नो भनाइ (

यस कायााियिा हाजजर हुन आउनुहोिा । अन्यथा कानून

सम्ब । .........शुभि्.............ग े रोज......................ियहना.......................साि...................
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अनुसूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
न्नर्ायको ढाँचा

....................................... न्याययक सलिल

सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
लनर्ाय
सं व

............... सािको लनवेर्न नं........

यवषयःः विेसीबाट पानी झारे को ।

................. जजलिा जयपथ्ृ वी नगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................प्रथि पि
यवरुद्ध

................. जजलिा. ............. नगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................र्ोस्रो पि

स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजजि लनवेर्न र् ाा भई सोही ऐनको र्फा ४६
विोजजि गठन भएको न्याययक सलिल

(१)

सिि प्रस् ु

हुन आएको िुद्दाको सं जिप्त

थ्य र लनर्ाय यस प्रकार छः

.............. नगरपालिका वडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को

घरजग्गािा पजश्चि

फाका यक.नं..........का सं लियार यवपिी ...................िे घर वनाउाँ र्ा आफ्नो घरजग्गािा

लसिानासम्ि आई जोलड वनाएको

था विेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी वनाएको हुाँर्ा

र छ

सो विेसी वन्र् गराइपाउाँ भन्ने लनवेर्कको लनवेर्न व्यहोरा ।

(२)

.............. नगरपालिकाबाट प्रचलि

नक्सा सिे
घरको छ

स्वीकृ

भवन लनिाार् सम्वन्िी िापर्ण्ड विोजजि इजाज

गराई सो नक्सा विोजजि भवन लनिाार् गरे को हुाँ । यवपिी लनवेर्किे भने विोजजि आफ्नो

था विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरजग्गािा झाने गरे को हुाँर्ा

झुठा लनवेर्न खारे ज गररपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको लिजख

(३)

.............. नगरपालिकाबाट स्थिग

जवाफ ।

लनररिर्

था सवेंिर् गना गएका प्रायवलिक टोलििे स्थिग

लनररिर् गरी लिल .........िा पेश गरे को स्केच सयह को प्रल वेर्नबाट प्रत्यथीको घर फाबाट छ
पानी खस्र्ा लनवेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरे को र्े जखन्छ भन्ने व्यहोरा उलिेजख

(४)

प्राप्त गरी भवनको

भएको ।

था विेसीको

यववार्का र्ुवै पििाई िेिलििाप गराउने प्रयोजनका िालग.......................... नगरपालिका वडा

नं........,................. िा रहे को िेिलििाप केन्द्रिा पठाउाँ र्ा िेिलििाप हुन नसकी फयका आएको ।
लनर्ाय

ु ाईको िालग आज पेशी
र्ुवै पििाई सुनव

ोयकएकोिा यववार्का सम्वजन्ि

पिहरु स्वयिं

था लनजहरुबाट लनयुि

गरे का कानून व्यवसायीहरु सिे को भनाई सुनी पुनः लििापत्र गनुह
ा ोस भलन सम्झाउाँ र्ा वुझाउाँ र्ा पलन लििापत्र गना
िञ्जुर नगनुा भएकोिे फाइििा सं िग्न प्रिार् कागजहरुको सिे

िूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चािन ऐन

२०७४ को र्फा ४९(२) विोजजिलनर्ाय दर्नुपने हुन आई लनर्ाय फा यवचार गर्ाा लनवेर्कको यक. नं....को

पजश्चि फा प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलडएर रहेकोिा यववार् र्े जखएन । लनवेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो
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था विेसीको पानी झारे को हो होइन भलन स्थिग

रुपिै जााँचवुझ गरी

प्रायवलिक प्रल वेर्न पेश गना कायााियबाट खयट गएका प्रायवलिक किाचारीिे लिल .............िा पेश गरे को स्केच
सयह को प्रायवलिक प्रल वेर्न सिे बाट लनवेर्कको िाग र्ावी विोजजि आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छ
था विेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुयष्ट हुने र्े जखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायााियबाट पारर

सिे

छ

था विेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भलन र्े खाईएको र लनवेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी

झाना पाउनुपछा भलन प्रत्यथीिे र्ावी यवरोि गना सिे
कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छ
आफ्नो छ

१.
२.

३.
इल

नसकेको र प्रचलि

कानून र प्रचिनबाट सिे

अकााको घर

था विेसीको पानी झाना पाउने नर्े जखएको हुाँर्ा लनवेर्कको िाग विोजजि प्रत्यथीिे

था विेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रवन्ि गनुप
ा ने र्े जखन्छ । लनवेर्कको घर कम्पाउण्डिा

पानी झाना नपाउने ठहछा । सो ठहनाािे
पजशि

गरे को नक्सािा

पजशि बिोजजि गनुा ।

सरोकारवािािे नक्कि िाग गना आएिा लनयिानुसार र्स् रु लिई नक्कि दर्नु ।

यो लनर्ायिा जचि नवुझे ३५ दर्नलभत्र ..............जजलिा अर्ाि िा पुनरावेर्न गना जानु भलन
प्रत्यथीिाई सुनाईदर्नु ।

म्यार्लभत्र पुनरावेर्न नपरे िा कानून विोजजि लनर्ाय कायाान्वयन गनु/
ा गराउनु ।

सं व ् ............. साि...................ियहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-८
(दफा ४८ को सँग सम्बन्धित)
अधतररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमूना

........................................................... न्याययक सलियि

संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदे श

संवि ............................ सािको यनवेदन नं........
ववषयः वपडिििाई उपचार गराउने सम्वन्ििा ।

................. जजल्िा ................ नगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................प्रथि पक्ष
ववरुद्ि

................. जजल्िा ................ नगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................दोस्रो पक्ष

यसिा यनवेदकको िाग विोजजि ..........................जजल्िा वडा नं................................ वस्ने ...............को
नायि ..........................को छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग िागग

यनयलिि रुपिा हप्िाको २ पटक िग
ृ ौिा डायिोलसस गनष गिककत्सकिे लिफाररस गरे कोिा एकाघरका छोरा वर्ष
.................. को ...........................िे यनयलिि रुपिा डायिोलसस गनष अटे र गरे को, घरर घरर रुपैँया नभएको
वहाना गने गरे को, कहहिे कहहिे कायाषियको कािको व्यस्ििािे फुसषद नलििेको आहद कारण जनाई आफुिे

यनयलिि प्राप्ि गनप
ुष ने स्वाथ्य सेवा प्राप्ि गनष नसकेको हुुँदा आफ्नो जीवन झनझन खिरायुक्ि वन्दै गएको
भयन अस्पिािको गिककत्सकको पुजाष र लिफाररस सहहि पेि हुन आएको यनवेदन उपर प्रारजभभक रुपिा
जाुँिवुझ गदाष व्यहोरा िनालसव दे खखएको हुुँदा हाििाई यनवेदकको िागग गिककत्सकिे लिफाररस गरे विोजजि

हरे क हप्िा २ पटक डायिोलसस गनुष गराउनु िथा यनजको स्वाथ्य िाभका िागग आवश्यक अन्य प्रवन्ध सिेि
लििाउनु भयन स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) विोजजि ववपक्षी ........................को

नाििा यो अन्िररि संरक्षणात्िक आदे ि जारी गररहदएका छौं । यो आदे ि लिलसि सािेि राखी ववपक्षीिाई
िेखी

पठाईहदनु । यो आदे ि अनस
ु ार उपिार भएको जानकारी प्राप्ि गरी लिलसि सािेि राख्नु र यनयिानुसार

पेि गनुष ।

ईयि संवि ................... साि ..........िहहना....गिे रोज..िुभि ् ।

खण्डः 2

सं खयाः ३

लिल ः 2075-03-18

अनुसूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा
ु लनवेर्नपत्र
....................नगरपालिका न्याययक सलिल सिि पेश गरे को लििापत्रको सं यि
.............. जजलिा
नगरवपिका, वडा नं वस्ने ............... ......... .

को छोरा................................................................................................. /छोरी/श्रीिल

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

.............. जजल्िा

(र्ोस्रो पि) लिजख

नगरपालिका, वडा नं को .................. वस्ने वषा ............... ......... .

जवाफक ाःृ............................................

यवषयःः सम्वन्ि यवच्छे र् ।
हािी लनवेर्क लनम्न लिजख
१.

हािीयवच सं व

लनवेर्न गर्ाछौःः

२०६९ साििा सािाजजक परम्परा अनुसार यववाह गररएकोिा कररव २ वषासम्ि

सुििुर र्ाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हािीबाट २०७१ साि जेठिा १ छोराको सिे
वषा २०७१ सािको ल हारिा िाइ
गएको
२.

आफुिाई र्ाइजो नलयाएको लनउाँ बाट घरिा हेिा गरे को, अपिान गरी जवरजस्
गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रल

िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथाव
३.

गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरे को, लिन

र उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनवेर्कको लनवेर्न परे को ।

हो । आफु खुशीिे िाइ

जायजन्ि भएको, सोयह

आफ्नो यथाव

कायि गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको लिजख

घरबाट लनकािा गरे को

िाया, सद्भाव र सम्िान रहेकोिे

जवाफ रहेको ।

हािी झगडा गरर आयौं, केहीवषा िोग्ने स्वास्नी छु यटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन् ानको जायजन्ि

सिे भैसकेको छ । घरिा सािान्य घरायसी यवषयिे िनिुटाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग वसेकोिा
गाउाँ पालिका .....................नगरपालिकाको न्याययक सलिल

िाफा

वडा न======================= ................. .

को पहििा ए................. िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापक ाा ............................ अन् गा कोक आपसिा
छिफि गरी लििी आएको व्यहोरा यो छ की यवग िा जे जस् ा यवषयिा असिझर्ारी

था वेिेि भएको

पाउाँ भन्ने लनवेर्न र्ावी छोलड पुनः सुििुर सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य जीवनिाई व्यवजस्थ

ढं गिे अगालड वढाउने

भए ापनी हािीयवच एक अकााप्रल
छौं । लनवेर्कको घरिा
हािी र्ुवै पि सहि

यवश्वास, सर्भाव र प्रेि कायिै रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छे र् गरी

त्काि िोग्ने स्वास्नी लिलि वस्ने वा ावरर् नहुने भएकोिे छु िै ठाउिा डेरा लिई वस्न

भएकािे स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ विोजजि यो (२)

ु लनवेर्न पेश गरे का छौं , िेजखए विोजजि लििापत्र गरी पाउाँ ।
लििापत्रको सं यि
४.

ु लनवेर्न र्स् रु बाप
.............. नगरपालिका स्थानीय न्याययक कायायविी विोजजि यो लििापत्रको सं यि
यसैसाथ सं िग्न छ ।...........

५.

यसिा िेजखएका व्यहोरा दठक सााँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून विोजजि सहुाँिा वुझाउाँ िा ।

लनवेर्कहरु

...................................... प्रथि पि
.................................... र्ोस्रो पि

रु
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सं व ् ............. साि...................ियहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
न्मलापत्रको ढाँचा

...................िगरपायलका न्याययक सयियिसिक्ष पेश गरेको यिलापत्रको संयि
ु यिवेदिपत्र
.............. यिल्ला.......... .िगरपायलका, वडा िं वस्िे ............... ......... .
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीियि
वर्ष )प्रथि पक्ष( यिवेदक............................................................................... को ..................
यवरुद्ध
बझाङ् ग यिल्ला ियपृथ्वी िगरपायलका वडा िं ………….
यलयिि िवाफकिाष ........................को .......................वस्िे वर्ष ........................ )दोस्रो पक्ष(
यवर्यःः सम्वन्ध यवच्छे द ।
हािी यिवेदक यिम्ि यलयिि यिवेदि गदष छौं :
१.
हािीयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएकोिा कररव २ वर्ष सम्ि सिु धरु दाम्पत्य िीवि
रहेको यथयो । हािीबाट २०७१ साल िेठिा १ छोराको सिेि िायिन्ि भएको, सोयह वर्ष २०७१ सालको यिहारिा िाइि
गएपछी घर िआएको, पटक पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरेको, यलि गएको िर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भयि यिवेदकको
यिवेदि परेको ।
२.
आफुलाई दाइिो िल्याएको यिउुँबाट घरिा हेला गरेको, अपिाि गरी िवरिस्ि घरबाट यिकाला गरेको हो । आफु
िशु ीले िाइि गई वसेको होइि अझपयि लोग्िेप्रयि आफ्िो यथावि िाया, सद्भाव र सम्िाि रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध
यथावि कायि गराईपाउुँ भन्िे प्रत्यथीको यलयिि िवाफ रहेको ।
३.
हािी झगडा गरर आयौं, के हीवर्ष लोग्िे स्वास्िी छुयटएर वस्यौं, हािीबाट एक सन्िािको िायिन्ि सिेिभैसके को छ ।
घरिा सािान्य घरायसी यवर्यले िििटु ाव भई लोग्िे स्वास्िी अलग अलग वसेकोिा .....................िगरपायलकाको न्याययक
सयियि िाफषि वडा िं को................. िेलयिलाप के न्द्रिा िेलयिलापकिाष ............................ अन्िगष िको ................. .
पहलिा एक आपसिा छलफल गरी यिली आएको व्यहोरा यो छ की यवगििा िे िस्िा यवर्यिा असिझदारी िथा वेिेल भएको
भएिापिी हािीयवच एक अकाष प्रयि यवश्वास, सदभाव र प्रेि कायिै रहेकोले लोग्िे स्वास्िीको सम्वन्ध यवच्छे द गरी पाउुँ भन्िे यिवेदि
दावी छोयड पिु ः सिु धरु सम्वन्धका साथ दाम्पत्य िीविलाई व्यवयस्थि ढंगले अगायड वढाउिे छौं । यिवेदकको घरिा ित्काल लोग्िे
स्वास्िी यियल वस्िे वािावरण िहुिे भएकोले छुट्टै ठाउिा डेरा यलई वस्ि हािी दवु ै पक्ष सहिि भएकाले स्थािीय सरकार संचालि
ऐि २०७४ को दफा ४७ विोयिि यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि पेश गरेका छौं )२(, लेयिए विोयिि यिलापत्र गरी पाउुँ ।
४
.िगरपायलका स्थािीय न्याययक कायष यवधी विोयिि यो यिलापत्रको संयि
ु यिवेदि दस्िुर बापि रु
यसैसाथ संलग्ि छ ।...........
५.
यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साुँचो हुि्, झठु ा ठहरे कािूि विोयिि सहुल
ुँ ा वझ
ु ाउुँला ।
यिवेदकहरु
...................................... प्रथि पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इल

सं व ् ............. साि...................ियहना......................ग े.....................रोज शुभि् ।
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अनुसूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
मेलन्मलापकताामा सूचीकृ त हुने न्नवेदन ढाँचा
न्याययक सलिल

............ नगरपालिका सिि पेश गरे को लनवेर्न
यवषयःः िेिलििापक ाािा सूचीकृ
प्रस् ु

यवषयिा

पलसििा उलिेजख

हुन पाउाँ ।
कागजा हरुको प्रल लिपी साथै राखी ............ नगरपालिकाको न्याययक

अन् गा का ............ िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृ

सलिल

गर्ाछु ।
पलसि

१)

नागररक ा प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,

३)

िेिलििापक ााको

२)

स्ना क

४)

फोटो
भई िेिलििाप गराउन अनुि ी पाउाँ भनी लनवेर्न

हसम्ि उल र्ा गरे को शैजिक प्रिार्पत्रको छााँयाकपी,
ालिि प्राप्त गरे को प्रिार्पत्रको छायााँकपी,

िेिलििाप सम्बन्िी अनुभव र

५)

व्यजिग

यववरर् (Bio- data)

लनवेर्क

नाि थरःः ..........
र्स् ख ः ...........
लिल ःः .............

अनुसूची-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
......... नगरपालिकाको न्याययक सलिल
भररभराउको लनवेर्न पत्र

सिि पेश गरे को

यवषयः भररभराई पाउाँ भन्ने वारे ।

लनवेर्क................................वस्ने......÷वार्ी÷प्रल वार्ी
यवरुद्ध

यवपिी.............वस्ने.......÷वार्ी÷प्रल वार्ी
िुद्धा

ि लनवेर्क लनवेर्न वाप

रु १०।– र्स् रु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्ाछु ।

१उपरोि यवप .िी सं गको उलिेजख

िुद्धा यस नगरपालिकाको न्याययक सलिल को लिल

बिोजजि िैिे यस कायााियिा राखेको र्स् रु ÷रकि लिल

को लनर्ाय..............

जजलिा...................को श्री..............

अर्ाि को फैसिा बिोजजि िैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हुाँर्ा उि रकि भरी भराई पाउन यो
लनवेर्न पेश गरे को छु ।
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२िैिे यस कायााियिा जम्िा गरे को र्स् रु .÷रकिको भरपाई÷रलसर्÷भौचरको सक्किै प्रल

र सम्िानी

श्रीजजलिा अर्ाि को अजन् ि फैसिाको छायाकपी यसै साथ सं िग्न छ ।.......................

३यसिा िेजखएको व्यहोरा दठक हो ., झुठा ठहरे सहुाँिा बुझाउिा ।

ईल

सं व रोज शुभि् ।........ग े.............ियहना...................साि..................

लनवेर्क

लनज..............
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अनुसूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
चिन चिाउने लनवेर्न

........नगरपालिकािा पेश गरे को
लनवेर्न पत्र

यवषयः चिन चिाई पाउाँ भन्ने वारे ।

लनवेर्क.....................वस्ने.......÷वार्ी÷प्रल वार्ी
यवरुद्ध

यवपिी..................वस्ने.......÷वार्ी÷प्रल वार्ी
िुद्धा

ि लनवेर्क लनवेर्न वाप

रु १०।– र्स् रु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्ाछु ।

१उपरोि यवपिीसं गको उलिेख .जः

िुद्धा यस नगरपालिकाको न्याययक सलिल बाट लिल

िा लनर्ाय भई........

(वा जुन सम्पजि भोग गना पाउने गरी लनर्ाय भएको छ सो सम्पजि वा वस् ु उलिेख गने) उि घर जग्गा
जजलिा अर्ाि िा यवपिीिे प ......िेरो हक भोग र स्वालित्वको हुने ठहर भएकोिा श्रीःुनराविोकन
गरे कोिा सम्िानी

अर्ाि बाट सिे

लिल

िा लनर्ाय हुाँर्ा न्याययक सलिल कै लनर्ायिाई ..............

२यसै लनवेर्न साथ र्े हायका कागजा हरु सं िग्न गरे को छु । .

किा गरे को लनर्ायको छााँयााँकपी............न्याययक सलिल िे लिल

.

खको सर्र फैसिाको छााँयााँकपी.............जजलिा अर्ाि िे गरे को लिल ...........श्री .
गयस यववार् सम्वद्ध लिलसि यसै कायााियिा रहेको छ । .

घिेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ ., झुठा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँिा बुझाउाँ िा ।

ईल

सं व रोज शुभि् ।........ग े.............ियहना...................साि..................

अनुसूची-१४

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बजन्ि )
सम्पन्त रोक्काको अदेश

.............................................. न्याययक सयियि
संयोिक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संवि ........सालको यिवेदि िं .................

लनवेर्क

लनज...............
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यवर्यः सम्पयि हस्िान्िरण रोक्का

.............. जजलिा ............. .नगरपालिका, वडा नं वस्ने ............... ......... .

को छोरा................................................................................................. /छोरी/श्रीिल वषा
..................को(प्रथि पि) लनवेर्क.........................................................

यवरुद्ध

......जजलिा...........,नगरपलिका वडा नं....यवपिी (र्ोश्रो पि)..........वस्ने....वषा.....को यसिा लनवेर्कको िाग
बिोजजि......जजलिा........ ......नगरपालिका, वडा नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गािा बनेको.........को नाििा
रहेको अवण्डाको..................वगायफटको चार

लिे घर र लिग िगापा

सिे

यवपिी....सम्पजि लनज यवपिीबाट

अन्य अंजशयारहरुको िन्जुरी यवना हक हस् ान् रर् हुन सक्ने आशंका गरी लनवेर्किे दर्एको लनवेर्न उपर

प्रारजम्भक रुपिा जााँचवुझ गर्ाा व्यहोरा िनालसव र्े जखएको हुाँर्ा हाििाई प्रत्यिी को नाििा रहेको उजलिजख

घरजग्गाको हक हस् ान् रर् गना लसफाररस नदर्न वडािाई र अको आर्े श नभएसम्िका िालग उि घरजग्गाको
हक हस् ान् रर् नगनु/
ा गना नदर्नु भनी िािपो

कायााियको नाििा सिे

स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४

को र्फा ४९ (६) बिोजजि यो रोक्काको आर्े श जारी गररदर्एका छौं । यो आर्े श लिलसि सािेि राखी सम्वजन्ि
कायााियहरुिा पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लिलसि सािेि राख्नु र
लनयिानुसार पेश गनुा ।
ईल

सं व ................साि.............िायहना...........ग े‘..........रोज शुभि् ।
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अनुसूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लान्ग न्नवेदन
न्याययक सलिल

..........नगरपालिकािा पेश गरे को
लनवेर्न पत्र

यवषयःः नक्कि पाउाँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... लनवेर्क/वार्ी/प्रल वार्ी
यवरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................ यवपिी/वार्ी/प्रल वार्ी
िुद्दाःः ..................................

...................................... ।
ि लनवेर्क लनवेर्न र्स् रु वाप

(१)

प्रिाजर्
र्े हाय

रु. १०।– साथै रःाखी लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्ाछुःः

उपरोि यवपिीसाँगको उलिेजख

िुद्दािा अध्ययनको िालग र्े हायका कागजा हरु आवश्यक परे को हुाँर्ा

प्रल लिपी पाउाँ भनी यो लनवेर्न साथ उपजस्थ

भएको छु । अ ः नक्किको प्रिाजर्

प्रल लिपी पाउाँ ।

क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................

घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................

२) िेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुिा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँिा बुझाउाँ िा ।

इल

लनवेर्क

लनज ..........................
सम्व ् ......... साि .... ियहना .... ग े रोज् ... शुभि् ................

आज्ञािे,
िुरेिराज जोिी

प्रिुख प्रिासकीय अगधकृि
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