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न्याययक सलमलििे उजरुीको कारिाही यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलधका सम्बन्धमा ्यि्था गनय बनकेो यिधेयक 

प्र्िािनााः न्याययक सलमलििे प्रचलिि कानून बमोजजम उजरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलध िय गरी 
्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशयिा कायम गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको जनयिश्वास कायम राखीरहनको िालग 
प्रचिनमा रहेको संघीय कानूनमा भए रे्जख बाहेक थप कानूनी ्यि्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 
 नेपािको संयिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोजजम र्ोस्रो नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “नगरपालिका न्याययक सलमलि (कायययिलध सम्बन्धी) ऐन, २०७५” 
रहेको छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा; 
(क)  “उजरुी” भन्नािे सलमलि समि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलिि कानून बमोजजम 

 सलमलििे कारिाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछय । 

(ख) “खाम्ने” भन्नािे िोयकएको सम्पजिको मूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई सम्झनपुर्यछ । 

  (ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे लनर्यय पश्चाि हक अलधकार प्राप्त भएको ्यजििाई कुनै ि्ि ु 
   िा सम्पजि भोग गनय दर्ने काययिाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “जमानि” भन्नािे कुनै ्यजि िा सम्पजििाई न्याययक सलमलििे चाहेको िखिमाउपज्थि िा 
हाजजर गराउन लिएको जजम्मा िा उिरर्ाययत्ििाई सम्झनपुर्यछ । 

  (ङ) “िामेिी”  भन्नािे न्याययक सलमलिको िेत्रालधकार लभत्रका यििार्हरुमा सम्िजन्धि पििाई  
   िझुाईने म्यार्, सचुना, आरे्श, पूजी िा जानकारी पत्र ररिपूियक िझुाउने काययिाई सम्झनपुछय ।  

(च) “िायर्ाि” भन्नािे सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरेको संख्या जलनने ्यहोरा िा सम्पजिको 
फााँटिारी िा िगििाई सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “िोयकएको” िा “िोयकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनेको लनयममा िोयकए बमोजजम 
सम्झनपुछय । 

(ज) “र्रपीठ” भन्नािे न्याययक सलमलि समि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको  सम्बन्धमा 
ररि नपगुे िा कानूनिे र्िाय नहनुे िा निाग्ने भएमा त्यसको पछालिपयि सोको कारर् र अि्था 
जनाइ अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेजखदर्ने लनरे्शन िा ्यहोरािाई सम्झनपुर्यछ । 

(झ) “नामेसी” भन्नािे कुनै ्यजिको नाम, थर र ििन समेिको यि्ििृ यििरर् खिुाइएको 
्यहोरािाई सम्झनपुर्यछ । 
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(ञ) “नालिश”  भन्नािे कुनै यििार्को यिषयमा र्फा ८ बमोजजम दर्एको उजरुी, लनिेर्न िा यफरार् 
सम्झनपुछय  

(ट) “लनर्यय यकिाब”  भन्नािे सलमलििे उजरुीमा गरेको लनर्ययको अलभिेख राख्नको िालग खिा गरेको 
उजरुीमा लनर्यय गरेको ्यहोरा र त्यसको आधार िथा कारर्को संजिप्त उलिेख भएको यकिाब 
सम्झनपुछय । 

  (ठ) “पन्चकृलि मोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पजिको ्थिगि िथा ्थानीय अििोकन मूलयांकन 
   गरी यिक्री यििरर् हनुसक्ने उजचि ठहराएर लनजश्चि गरेको मलुयिाई सम्झनपुर्यछ ।    

  (ि) “पेशी”  भन्नािे न्याययक सलमलि समि लनर्ययाथय पेश हनुे यििार्हरुमा पिहरुिाई   
   उपज्थि गराइ सनुिुाइ गने कामिाई सम्झनपुर्यछ । 

(ढ) “प्रलिबार्ी” भन्नािे बार्ीिे जसका उपर उजरुी र्िाय गर्यछ सो ्यजि िा सं्था सम्झनपुछय । 

  (र्) “िकपत्र” भन्नािे यििार् सम्बन्धमा जानकार भई सािीको रुपमा ्यि गरेका कुरा  
    िेजखने िा िेजखएको कागजिाई सम्झनपुछय । 

  (ि) “बन्र् ईजिास” भन्नािे न्याययक सलमलि अन्िगयि लनरुपर् हनुे यििार्हरु मध्येगोप्य प्रकृलिको  
   यििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयिा कायम गनय आिश्यक रे्जखएमा सम्िद्ध पिहरु 
   मात्र सहभागी हनुेगरी प्रिन्ध गरीएको सनुिुाई कििाई सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नािे कसै उपर सलमलि समि उजरुी र्िाय गने ्यजि िा सं्था सम्झनपुछय । 

  (र्) “मूलििी” भन्नािे न्याययक सलमलि अन्िगयि यिचाराधीन मदु्धा अन्य अड्डा अर्ाििमा समेि  
   यिचारालधन भईरहेको अि्थामा न्याययक सलमलििे लनर्यय गर्ाय अन्य यिचारालधन मदु्धामा प्रभायिि 
   हनुे रे्जखएमा प्रभाि पाने मदु्धाको फैसिा नभएसम्म प्रभायिि हनुे मदु्दा ्थलगि गने काययिाई  
   सम्झनपुछय ।  

(ध) “िगापाि”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससाँग अन्िरलनयहि टहरा,बोट यिरुिा,खलुिा जलमन र 
त्यसमा रहेका सबैखािे संरचना िा चचेको जग्गा,छेउछाउ,सेरोफेरो र सम्पूर्य अियििाई 
सम्झनपुर्यछ ।  

  (न) “सर्र्याहा” भन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगि किा गरी आम्र्ानीमा िाध्ने   
   काययिाई सम्झनपुछय ।   

  (प) “सभा” भन्नािे गाउाँसभा/नगरसभा सम्झनपुछय । 

  (फ) “सलमलि” भन्नािे न्याययक सलमलि सम्झनपुछय र सो श्र्िे ्थानीय ऐनको र्फा ४८ को 

                                    उपर्फा (६) बमोजजमको सलमलििाइय समेि जनाउनेछ । 

(ब) “साि िसािी” भन्नािे हरेक िषयको िालग छुिाछुिै हनुे गरी प्रलििषयको लनलमि ्थायी रुपमा िय 
गररएको शिय सम्झनपुछय । 
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  (भ) “्थानीय ऐन” भन्नािे “्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनपुछय । 

  (म) "संयिधान" भन्नािे नेपािको संयिधान सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलमलिको अलधकार  

३. उजरुीमा लनर्यय सम्बन्धी कामाः सलमलिमा र्िाय भएका उजरुी िा उजरुीको लनर्यय गने िा र्िाय भएको नालिश िा 
उजरुीको कुनै ्यहोरािे िगि किा गने अलधकार सलमलििाइय मात्र हनुेछ । 

४. लनर्यय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामाः (१) र्फा ३ मा उलिेख भएको िा प्रचलिि कानूनिे सलमलि िा सलमलिको 
सर््यिे नै गने भन्ने ्यि्था गरेको िा काययको प्रकृलििे सलमलि िा सलमलिको सर््यिे नै गनुयपने ्पष्ट भैरहेको 
रे्जख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनमा िोयकएको कमयचारी र त्यसरी निोयकएकोमा सलमलििे लनर्यय गरी िोकेको 
िा अलधकार प्रर्ान गरेको कमयचारीिे गनुयपनेछ । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रमखु िा िोयकएका अन्य कमयचारीिे यस ऐन र प्रचलिि कानून बमोजजम 
िोयकएको काम गर्ाय सलमलिको संयोजक िा सलमलििे िोकेको सर््यको प्रत्यि लनरे्शन, रे्खरे्ख र लनयन्त्रर्मा 
रही गनुयपनेछ । 

५. यस ऐन बमोजजम कायययिलध अििम्बन गनुयपनेाः सलमलििे उजरुी िा उजरुीको कारिाही र यकनारा गर्ाय प्रचलिि र 
सम्बजन्धि संघीय कानूनमा ्पष्ट उलिेख भए रे्जख बाहेक यस ऐन बमोजजमको कायययिलध अििम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलमलििे हेनेाः सलमलििाइय रे्हाय बमोजजमको उजरुीहरूमा कारिाही र यकनारा गने अलधकार रहनेछाः 

(क) ्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उजरुी, 
(ख) मेिलमिाप ऐन, २०६८ अनसुार मेिलमिापको िालग नगरपालिकामा प्रयेषि उजरुी, 
(ग) संयिधानको अनसूुची-८ अन्िगयिको एकि अलधकार अन्िगयि सभािे बनाएको कानून बमोजजम 

लनरूपर् हनुे गरी लसजजयि उजरुी, िथा 
(घ) प्रचलिि कानूनिे नगरपालिकािे हेने भलन िोकेका उजरुीहरू । 

७. सलमलिको िते्रालधकाराः सलमलििे र्फा ६ अन्िगयिका मध्ये रे्हाय बमोजजमका उजरुीहरूमा मात्र िेत्रालधकार ग्रहर् 
गने िथा कारिाही यकनारा गनेछाः 

(क) ्यजिको हकमा उजरुीका सबै पि नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकार लभत्र बसोबास 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचलिि कानून र संयिधानको भाग ११ अन्िगयिको कुनै अर्ािि िा न्यायाधीकरर् िा 
लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहेको, 

(ग) नगरपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अर्ािि िा लनकायबाट मेिलमिाप िा लमिापत्रको 
िालग प्रयेषि गरीएको, 
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(घ) अचि सम्पजि समािेश रहेको यिषयमा सो अचि सम्पजि नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकार 
लभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बजन्धि यिषयि्ि ु रहेकोमा सो घटना नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्र लभत्र 
घटेको । 
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पररच्छेर्-३ 

उजरुी िथा प्रलििार् र्िाय 

८. लबिार् र्िाय गनेाः (१) कसै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उजरुी चिाउाँर्ा प्रचलिि कानून बमोजजम हकरै्या पगुेको 
्यजििे सलमलिको िोयकएको शाखासमि उजरुी र्िाय गनयसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम उजरुी दरं्र्ा यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजम खिुाउनपुने कुरा सबै 
खिुाइय िथा पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बमोजजमको ढााँचामा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा िेजखए रे्जख बाहेकउजरुीमा रे्हाय बमोजजमको ्यहोरा समेि खिुाउनपुनेछाः 
(क) बार्ीको नाम, थर, ििन र लनजको बाबू र आमा, िथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम; 

(ख) प्रलिबार्ीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाब ु र आमाको नाम, थर र ्थान पिा 
िाग्नेगरी ्पष्ट खिेुको ििन; 

(ग) नगरपालिकाको नाम सयहि सलमलिको नाम; 

(घ) उजरुी गनुयपरेको ्यहोरा र सम्पूर्य यििरर्; 
(ङ) नगरपालिकािे िोके अनसुारकोर््िरु बझुाएको रलसर् िा लन्सा; 
(च) सलमलिको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहेको ्यहोरा र सम्बजन्धि कानून; 

(छ) बार्ीिे र्ािी गरेको यिषय र सोसाँग सम्बन्धीि प्रमार्हरू; 

(ज) हर्म्यार् िाग्ने भएमा हर्म्यार् रहेको िथा हकरै्या पगुेको  सम्बन्धी ्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्धि यिषय भएकोमा सो सम्पजि चि भए रहेको ्थान, अि्था िथा 

अचि भए चारयकलिा सयहिको सबै यििरर् । 

  (४) प्रचलिि कानूनमा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढााँचा िा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछ भने सो सन्र्भयमा 
आिश्यक यििरर् समेि खिेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसमको िलिपूलिय भराउनपुने अथिा बण्िा िगाउनपुने अि्थाको उजरुीको हकमा त्य्िो 
िलिपूलिय िा बण्िा िा चिनको िालग सम्बजन्धि अचि सम्पजिको यििरर् खिेुको हनुपुनेछ । 

९. लबिार् र्िाय गरी लन्सा दर्नाेः(१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बमोजजम प्राप्त उजरुी र्िाय गरी बार्ीिाइय िारेख िोयक 
अनसूुची-२ बमोजजमको ढााँचामा लबिार् र्िायको लन्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम िारेख दर्न ु पने अि्थामा िारेख िोक्र्ा अनसूुची-३ बमोजजमको ढााँचामा 
िारेख भपायइय खिा गरी सम्बजन्धि पिको र््िखि गराइय लमलसि सामेि राख्नपुछय । 

(३) उपर्फा (२) बमोजजम िारेख भपायइयमा िोयकएको िारेख िथा उि लमलिमा हनु ेकायय समेि उलिेख 
गरी सम्बजन्धि पििाइयअनसूुची-४ बमोजजमको ढााँचामा िारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेाः (१)उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमा प्रयक्रया नपगुेको रे्जखएपरुा गनुयपने 
रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथिा खिुाउनपुने रे्हायको ्यहोरा खिुाइ लयाउन ु भन्ने ्यहोरा िेजख पाच दर्नको 
समय िोयक िथा लबिार् र्िाय गनय नलमलने भए सो को कारर् सयहिको ्यहोरा जनाइय र्रपीठ गरेमाबार्ीिाइय उजरुी 
यफिाय दर्नपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रयक्रया नपगुेको भलन र्रपीठ गरी यफिाय गरेको उजरुीमा र्रपीठमा उलिेख 
भए बमोजजमको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएमा र्िायगररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजमको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श भएको लमलििे लिन 
दर्न लभत्र उि आरे्शको यिरूध्र्मा सलमलि समि लनिेर्न दर्नसक्नेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजम दर्एको लनिेर्न ्यहोरा मनालसब रे्जखए सलमलििे उपर्फा (१) बमोजजमको 
र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्िाय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोजजम आरे्श भएमा उजरुी प्रशासकिे त्य्िो लबिार् र्िाय गरी अरू प्रयक्रया परुा 
गनुयपनेछ । 

११. र्िाय गनय नहनुाेः उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमा रे्हाय बमोजजमको ्यहोरा दठक 
भएनभएको जााँच गरी र्िाय गनय नलमलने रे्जखएमा र्फा १० बमोजजमको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछाः 

(क) प्रचलिि कानूनमा हर्म्यार् िोयकएकोमा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उजरुी परेनपरेको; 
(ख) प्रचलिि कानून बमोजजम सलमलिको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहेनरहेको; 
(ग) काननु बमोजजम िाग्ने र््िरु र्ाजखि भएनभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि िा अलधकारसाँग सम्बजन्धि यिषयमा यििार् लनरूपर् गनुयपने यिषय उजरुीमा समािेश 

रहेकोमा त्य्िो सम्पजि िा अलधकार यिषयमा उजरुी गनय बार्ीको हक ्थायपि भएको प्रमार् 
आिश्यक पनेमा सो प्रमार् रहेनरहेको; 

(ङ) उि यिषयमा उजरुी गने हकरै्या बार्ीिाइय रहेनरहेको; 
(च) लिखिमा परुागनुयपने अन्य ररि पगुेनपगुेको; िथा 

१२. र्ोहोरो र्िाय गनय नहनुाेः (१)यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बमोजजम सलमलि िा अन्य 
कुनै अर्ािि िा लनकायमा कुनै पििे उजरुीगरी सलमलि िा उि अर्ािि िा लनकायबाटउजरुीमा उलिेख भएको 
यिषयमा प्रमार् बजुझ िा नबजुझ यििार् लनरोपर् भैसकेको यिषय रहेको छ भने सो उजरुीमा रहेका पि यिपिको 
बीचमा सोयह यिषयमा सलमलििे उजरुी र्िाय गनय र कारिाही गनय हुाँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम र्िाय गनय नलमलने उजरुी भिुिश र्िाय भएकोमा सो ्यहोरा जानकारी भएपलछ 
उजरुी जनुसकैु अि्थामा रहेको भए पलन सलमलििे उजरुी खारेज गनुयपनेछ ।  

१३. उजरुीसाथ लिखि प्रमार्को सक्कि पेश गनुयपनेाःउजरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखि प्रमार्को सक्कि र कजम्िमा 
एक प्रलि नक्कि उजरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र उजरुी प्रशासकिे त्य्िो लिखिमा कुनै कैयफयि जनाउनपुने भए सो 
जनाइ सो प्रमार् सम्बजन्धि लमलसिमा राख्नछे । 

१४. उजरुीिथा प्रलििार् र्िाय र््िरुाः(१) प्रचलिि कानूनमा लबिार् र्िाय र््िरु िोयकएकोमा सोयह बमोजजम िथा र््िरु 
निोयकएकोमा एक सय रूपैयााँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलिि कानूनमा प्रलििार् र्िाय र््िरु निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रलििार् र्िाय र््िरु 
िाग्नेछ । 

१५. प्रलििार् पेश गनुयपनेाः (१) प्रलिबार्ीिे र्फा २० बमोजजम म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा सूचनामा 
िोयकएको समयािलध लभत्र उजरुी प्रशासक समि आफै िा िारेस माफय ि लिजखि प्रलििार् र्िाय गनुयपनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रलििार् पेश गर्ाय प्रलिबार्ीिे भएको प्रमार् िथा कागजािका प्रलिलियप साथै 
संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रलििार्ीिेलिजखि ब्यहोरादर्ाँर्ा अनसूुची-५ बमोजजमको ढााँचामा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रलििार्  जााँच गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा १५ बमोजजम पेश भएको प्रलििार् जााँच गरी कानून बमोजजमको 
ररि पगुेको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको रे्जखए र्िाय गरी सलमलि समि पेश हनुे गरी लमलसि सामेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रलििार् र्िाय हनुे भएमा उजरुी प्रशासकिे प्रलिबार्ीिाइय बार्ी लमिानको 
िारेख िोक्नपुनेछ । 

१७. लिखिमा परुागनुयपने सामान्य ररिाः (१) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनमा अन्यत्र िेजखए रे्जख बाहेक सलमलि समि 
र्िाय गनय लयाएका उजरुी िथा प्रलििार्मा रे्हाय बमोजजमको ररि समेि परुा गनुयपनेछाः 

(क) एफोर साइज को नेपािी कागजमा बायााँ िफय  पााँच सेजन्टलमटर, पयहिो पषृ्ठमा शीरिफय  र्श 
सेजन्टलमटर र त्यसपलछको पषृ्ठमा पााँच सेजन्टलमटर छोिेको िथा प्रत्येक पषृ्ठमा बजिस हरफमा 
नबढाइय कागजको एकािफय  मात्र िेजखएको; 

(ख) लिखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक ्यजििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी 
र््िखि गरी अजन्िम पषृ्ठको अन्त्यमा िेखात्मक िथा लयाप्चे सयहछाप गरेको; 

(ग) कुनै कानून ्यिसायीिे लिखि ियार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बायााँ िफय  लनजको कानून 
्यिसायी र्िाय प्रमार्पत्र नंबर, नाम र कानून ्यिसायीको यकलसम खिुाइय र््िखि गरेको; िथा 

(घ) लिखिको अजन्िम प्रकरर्मा यस लिखिमा िेजखएको ्यहोरा दठक सााँचो छ, झटु्ठा ठहरे कानून 
बमोजजम सहुाँिा बझुाउाँिा भन्ने उलिेख गरी सो मलुन लिखि र्िाय गनय लयाएको िषय, मयहना र 
गिे िथा िार खिुाइय लिखि र्िाय गनय लयाउने ्यजििे र््िखि गरेको, । 

 िर ब्यहोरा परुाइ पेश भएको लिखि लिनिाइ यो उपर्फािे बाधा पारेको मालनने छैन ।  
 

  (२) लिखिमा यिषयहरू क्रमबध्र् रूपमा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय संयलमि र मयायदर्ि भाषामा िेजखएको 
हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखिमा पेटबोलिमा परेको ्थानको पयहचान हनुे ्पष्ट यििरर् र ्यजिको नाम, थर , ठेगाना िथा 
अन्य यििरर् ्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखि र्िाय गनय लयाउन ेिा सलमलिमा कुनै कागज गनय आउनेिे लनजको नाम, थर र ििन खिेुको 
नागररकिा िा अन्य कुनै प्रमार् पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेश गनुयपनेाःउजरुी िा प्रलििार् र्िाय गनय लयाउनेिे यिपिीको िालग उजरुी िथा प्रलििार्को नक्कि िथा संिग्न 
लिखि प्रमार्हरूको नक्कि साथै पेश गनुयपछय । 

१९. उजरुी िा प्रलििार् संशोधनाः(१) लिखि र्िाय गनय लयाउने पििे सलमलिमा र्िाय भइसकेको लिखिमा िेखाइ िा 
टाइप िा मदु्रर्कोसामान्य त्रटुी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्नमा माग बमोजजम सच्याउाँर्ा र्ािी िथा प्रलििार्मा गरीएको माग िा 
र्ािीमा मिुभिु पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको संशोधन माग गरेको रे्खेमा उजरुी प्रशासकिे सो 
बमोजजम सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम संशोधन भएमा  सो को जानकारी उजरुीको अको पििाइय दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्यार् िामेिी िथा िारेख  

२०. म्यार् सूचना िामेि गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बमोजजम लबिार् र्िाय भएपलछ बयढमा र्इुय दर्न लभत्र 
प्रलिबार्ीका नाममा प्रचलिि कानूनमा म्यार् िोयकएको भए सोयह बमोजजम र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् 
दर्इय सम्बजन्धि ििा कायायिय माफय ि उि म्यार् िा सूचना िामेि गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम म्यार् िा सूचना िामेि गर्ाय र्फा ९ बमोजजमको उजरुी िथा उि उजरुी 
साथ पेश भएको प्रमार् कागजको प्रलिलिपी समेि संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीिाइय म्यार् दर्नपुर्ाय 
प्रमार्कागजको नक्कि कुनै एकजना मिु प्रलिबार्ीिाइय पठाइय बााँयकको म्यार्मा प्रमार्कागजको नक्कि फिानाको 
म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने ्यहोरा िेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बमोजजम प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायियिे बयढमा लिन दर्न लभत्र िामेि गरी 
िामेिीको ्यहोरा खिुाइय सलमलिमा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बमोजजम म्यार् िामेि हनु नसकेमा रे्हाय बमोजजमको यिद्यिुीय माध्यम िा पलत्रकामा 
सूचना प्रकाशन गरेर म्यार् िामेि गनुयपनेछाः 

(क) म्यार् िामेि गररनपुने ्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयमेि िा अन्य कुनै अलभिेख हनु सक्ने 
यिद्यिुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रलिबार्ीिे म्यार् िामेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने मनालसब आधार छ भन्ने रे्जखएमा 
सलमलिको लनर्ययबाट कुनै ्थानीय रै्लनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर िा ्थानीय एफ.एम. 
रेलियो िा ्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; िा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् िामेि गराउाँर्ा म्यार् िामेि हनु सक्ने मनालसब कारर् 
रे्जखएमा सलमलिको आरे्शबाट त्य्िो सरकारी लनकाय माफय ि । 

  (६) यस ऐन बमोजजम म्यार् जारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बमोजजमको ढााँचामा जारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहिरमा राख्नपुनेाः यस ऐन बमोजजम ििा कायायिय माफय ि िामेि गररएको म्यार्मा सम्बजन्धि ििाको अध्यि िा 

सर््य िथा कजम्िमा र्इुयजना ्थानीय भिार्लम रोहिरमा राख्नपुनेछ । 

२२. रीि बेरीि जााँच गनेाः(१)उजरुी प्रशासकिे म्यार् िामेिीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ रीिपूियकको िामेि भएको छ िा 
छैन जााँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्धि ििा सजचिको प्रलििेर्न समेि लिइय रीिपूियकको रे्जखए लमलसि सामेि 
राजख िथा बेरीिको रे्जखए बर्र गरी पनुाः म्यार् िामेि गनय िगाइय िामेिी प्रलि लमलसि सामेि राख्नपुनेछ । 

  (२)उपर्फा (१) बमोजजम जााँच गर्ाय सम्बजन्धि कमयचारीिे बर्लनयि राजख काययगरेको रे्जखए उजरुी 
प्रशासकिे सो ्यहोरा खिुाइय सलमलि समि प्रलििेर्न पेश गनुयपनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको प्रलििेर्नको ्यहोरा उपयिु रे्जखए सलमलििे सम्बजन्धि कमयचारी उपर  
कारिाहीको िालग काययपालिका समि िेजख पठाउनसक्नेछ । 

२३. िारेखमा राखू्नपनेाः (१)उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बमोजजम लबिार् र्िाय गरेपलछ उजरुीकिायिाइय र र्फा १६ बमोजजम 
प्रलििार् र्िाय गरेपलछ प्रलिबार्ीिाइय िारेख िोयक िारेखमा राख्नपुछय । 

  (२)उजरुीका पिहरूिाइय िारेख िोक्र्ा िारेख िोयकएको दर्न गररने कामको ्यहोरा िारेख भपायइय िथा 
िारेख पचायमा खिुाइय उजरुीका सबै पििाइय एकै लमिानको लमलि िथा समय उलिेख गरी एकै लमिानको िारेख 
िोक्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम िारेख िोयकएको समयमा कुनै पि हाजजर नभए पलन िोयकएको कायय सम्पन्न 
गरी अको िारेख िोक्नपुने भएमा हाजजर भएको पििाइय िारेख िोयक समयमा हाजजर नभइय पलछ हाजजर हनुे 
पििाइय अजघ हाजजर भइय िारेख िाने पिसाँग एकै लमिान हनुेगरी िारेख िोक्नपुछय । 

  (४) यस र्फा बमोजजम िोयकएको िारेखमा उपज्थि भएका पिहरूिाइय साथै राजख सलमलििे उजरुीको 
कारिायह गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िोयकएको िारेखमा कुनै पि उपज्थि नभए 
पलन सलमलििे लबिार्को यिषयमा कारिाही गनय बाधा पनेछैन । 

२४. सलमलिको लनर्यय बमोजजम हनुाेः सलमलििे म्यार् िामेिी सम्बन्धमा प्रचलिि कानून िथा यस ऐनमा िेजखए रे्जख 
बाहेकको यिषयमा आिश्यक प्रयक्रया लनधायरर् गनय सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुिाइय िथा प्रमार् बझु्न ेसम्बन्धमा 

२५. प्रारजम्भक सनुिाइयाः (१) मेिलमिापबाट लबिार् लनरुपर् हनु नसकी सलमलिमा आएका लबिार् प्रलििार् र्िाय िा बयान 
िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुिाइयको िालग पेश भएको लबिार्मा उपिब्ध प्रमार्का आधारमा ित्काि 
लनर्यय गनय सयकने भएमा सलमलििे लबिार् पेश भएको पयहिो सनुिाइयमा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

  (२) सलमलि समि पेश भएको लबिार्मा उपर्फा (१) बमोजजम ित्काि लनर्यय गनय सयकने नरे्जखएमा 
सलमलििे रे्हाय बमोजजमको आरे्श गनय सक्नेछाः- 

(क) लबिार्मा मखु नलमिेको कुरामा यकीन गनय प्रमार् बझु्ने िा अन्य कुनै कायय गने; 

(ख) लबिार्मा बझु्नपुने प्रमार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय िगाउने िा सम्बजन्धि लनकायबाट माग 
गने आरे्श गने; 

(ग) मेिलमिापका सम्बन्धमा लबिार्का पिहरूसाँग छिफि गने; िथा 
(घ) लबिार्का पि उपज्थि भएमा सनुिुाइको िालग िारेख िथा पेजशको समय िालिका लनधायरर् गने 

। 

  (३) उपर्फा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सलमलििे ्थानीय ऐनको र्फा ४७ को 
उपर्फा (२) बमोजजमको उजरुीमा मेिलमिापको िालग पठाउने आरे्श गनुयपनेछ । 

२६. प्रमार् र्ाजखि गनेाःबार्ी िा प्रलिबार्ीिे कुनै नयााँ प्रमार् पेश गनय अनमुलि माग गरी लनिेर्न पेश गरेमा उजरुी 
प्रशासकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ । 
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२७. लिखि जााँच गनेाः (१) सलमलििे उजरुीमा पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिा परीिर् गनय रेखा िा ह्िािर 
यिशेषज्ञिाइय जााँच गराउन जरूरी रे्खेमा सो लिखििाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिर् र््िरु र्ाजखि गनय िगाइय 
रेखा िा ह्िािर यिशेषज्ञबाट लिखि जााँच गराउन सक्नछे । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम जााँच गर्ाय मनालसब मायफकको समय िोयक आरे्श गनुयपनेछ र समय लभत्र 
जााँच सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भि ्यि्था गनुयपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बमोजजम जााँच गर्ाय लिखि असत्य ठहरीएमा लिखि सत्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको 
र््िरु असिु गरी उपर्फा (१) बमोजजम र््िरु र्ाजखि गने पििाइय भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्नाेः (१) सलमलिबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न िोयक आरे्श गनुयपनेछ । साछी राख्र्ा 
बढीमा ५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम आरे्श भएपलछ उजरुी प्रशासकिे उजरुीको पििाइय आरे्शमा उलिेख भएको 
लमलिमा सािी बझु्ने िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको दर्नमा आफ्नो सािी सलमलि समि उपज्थि गराउन ुसम्बजन्धि पिको 
र्ाययत्ि हनुेछ । 

२९. सलमलिको िफय बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन नाबािक िा 
अशि िा िधृ्र्िृध्र्ा पि रहेको उजरुीमा साजि बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको दर्न उपज्थि नभएको िा 
उपज्थि नगराइएको सािीिाइय सलमलििे म्यार् िोयक सलमलिको िफय बाट जझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम सािी जझकाउाँर्ा बकपत्र हनुे िारेख िोयक म्यार् जारी गनुयपनेछ र उजरुीका 
पिहरूिाइय समेि सोयह लमिानको िारेख िोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग िोयकएको दर्न पिहरूसाँग लनजहरूिे 
उपज्थि गराउन लयाएका साजिको नामाििी लिइय सलमलि समि पेश गनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको दर्न उजरुीका सबै पििे सािी उपज्थि गराउन 
लयाएको भए कायायिय खलुनासाथ िथा कुनै पििे सािी उपज्थि गराउन नलयाएको भए दर्नको बाह्र बजेपलछ 
सलमलििे उपिब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गनय सक्नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउाँर्ा उजरुीको यिषयि्ि ु भन्र्ा फरक प्रकारको िथा सािी िा 
उजरुीको पििाइय अपमालनि गने िा जझझ्याउने िा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सोलधएमा सलमलििे त्य्िो प्रश्न सोध्नबाट 
पििाइय बन्रे्ज गनय सक्नेछ । 

  (२) नाबािक िा िधृ्र् िा असि िालबरामीिे सािी बक्नपुने भइय त्य्िो उजरुीमा कुनै पिको उपज्थलि 
िा अन्य कुनै मनालसब कारर्िे सािीिाइय बकपत्र गनय अनजुचि र्बाि परेको िा पने प्रबि सम्भािना रहेको छ 
भन्ने सलमलििाइय िागेमा सलमलििे त्य्िो पिको प्रत्यि उपज्थलििाइय बन्रे्ज गरी लनजिे सािीिे नरे्ख्न ेगरी मात्र 
उपज्थि हनु आरे्श गनय सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम आरे्श गरेमा सािीिे नरे्ख्न े गरी पि उपज्थि हनुे ्यि्था लमिाउने 
र्ाययत्ि सलमलिको हनुेछ । 
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  (४) उपर्फा (१) िा (२) बमोजजम गर्ाय सलमलििे उजरुीसाँग सम्बजन्धि आिश्यक प्रश्न ियार गरी 
सलमलिको िफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेाः(१) उजरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शकु्रिार अगामी हप्ताको िालग पेशी िोयकएको 
लबिार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको िालग पेशी िोयकएका लबिार्हरूको पेशी सूची 
प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुज्थलिमा लनजिे जजम्मेिारी िोकेको 
सलमलिको सर््यिे प्रमाजर्ि गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ३२ बमोजजमको साप्तायहक पेशी सूचीमा चढेका लबिार् हरूको  
िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीमा टााँ्न िगाउनपुनेछ िथा एक प्रलि सलमलिका 
सर््यहरूिाइय उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको सूचीमा लबिार्हरू उलिेख गर्ाय लबिार् र्िायको आधारमा रे्हायको क्रममा 
ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबािक पि भएको लबिार्; 

  (ख) शारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको ्यजि पि भएको लबिार्; 

  (ग) सिरी िषय उमेर परुा भएको िधृ्र् िा िधृ्र्ा पि भएको लबिार्; िथा 
  (घ) लबिार् र्िायको क्रमानसुार पयहिे र्िाय भएको लबिार् । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम पेशी सूची ियार गर्ाय मलुििीबाट जागेका िथा सिोच्च अर्ािि, उच्च 
अर्ािि िथा जजलिा अर्ाििबाट पनुाः इन्साफको िालग प्राप्त भइय र्िाय भएको लबिार्को हकमा शरुूमा सलमलिमा 
र्िाय भएको लमलििाइय नै र्िाय लमलि मालन क्रम लनधायरर् गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) िा (२) मा रहेको क्रमानसुार नै सलमलििे लबिार्को सनुिाइय र कारिाही िथा यकनारा 
गनुयपनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको जजम्मेिारी हनुाेः पेशी सूचीमा चढेका लबिार्हरू कायायिय खिेुको एक घण्टा लभत्र सलमलि समि 
सनुिाइयको िालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए पलछ सलमलिबाट यफिाय बजुझलिइय सरुजिि राख्न े
जजम्मेिारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३५. प्रमार् सनुाउन सक्नाेः सलमलििे र्फा २५ बमोजजम िोयकएको िारेखको दर्न उपज्थि सबै पििाइय अको पििे 
पेश गरेको प्रमार् एिम ्कागजाि रे्खाइय पयढबााँची सनुाइय सो बारेमा अको पिको कुनै कथन रहेको भए लिजखि 
बयान गराइय लमलसि सामेि गराउन सक्नेछ । 

३६. लबिार्कोसनुिाइय गनेाः (१) सलमलििे र्िैु पिको कुरा सनुी लनजहरूको लबिार्को सनुिाइय िथा लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको सनुिाइय िथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरमा गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजम लबिार्को सनुिाइय गर्ाय इजिास कायम गरी सनुिाइय गनय मनालसि रे्जखएमा 
सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

  िर र्बैु पिको भनाइ िथा जजयकर सनु्निाइ उपर्फा ३ अनसुारको इजिास कायम गनय बाधा हनुे छैन । 
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३७. बन्र् इजिासको गठन गनयसक्न े (१) सलमलििे मयहिा िथा बािबालिका समािेश रहेको िथा आिश्यक रे्खेको 
अन्य लबिार्को सनुिाइयको िालग बन्र् इजिास कायम गरी सनुिाइय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको बन्र् इजिासमा लबिार्का पि िथा अन्य सरोकारिािा बाहेक अन्य 
्यजििाइय इजिासमा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इजिासको गठन गनुयपनेछ । 

  (३) बन्र् इजिासबाट हेररने लबिार्को काम कारिाही, यपिीिको नाम थर ठेगाना िगायिका यिषय गोप्य 
राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजिास सम्बन्धी अन्य ्यि्थााः (१) बन्र् इजिासबाट हेररएका लबिार्हरूको कागजािको प्रलिलियप बार्ी, 
प्रलििादर् र लनजको यहिमा असर परेको कुनै सरोकारिािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ध गराउनहुुाँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लबिार्को िथ्य खिुाइय कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा संप्रषेर् 
हनुदर्नहुुाँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सलमलििे पिको गोपलनयिा िथा यहिमा 
प्रलिकुि प्रभाि नपने गरी समाचार संप्रषेर् गनय भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३९. थप प्रमार् बझु्नाेःलबिार्को सनुिाइयको क्रममा लबिार्को कुनै पिको अनरुोधमा िा लबिार् सनुिाइयको क्रममा सलमलि 
आफैिे थप प्रमार् बझु्नपुने रे्खेमा उजरुीका पिहरूिाइय थप प्रमार् पेश गनय पेश गने िारेख िोयक आरे्श 
गनयसक्नेछ । 

४०. ् िाथय बाजझएको लबिार् हेनय नहनुाेः सलमलिको सर््यिे रे्हायका लबिार्को कारिाही र यकनारामा संिग्न हनुहुुाँरै्नाः- 

(क) आफ्नो िा नजजकको नािेर्ारको हक यहि िा सरोकार रहेको लबिार्; 

 ्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फाको प्रयोजनको िालग "नजजकको नािेर्ार" भन्नािे अपिुािी पर्ाय कानून 
बमोजजम अपिुािी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलमकिा क्रममा रहेको ्यजि, मामा, माइज,ु सानीआमा, 
ठूिीआमा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पलि िा पत्नी िफय का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, 
सािी, दर्र्ी, बयहनी, लभनाज,ु बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्य्िो 
नािाका ्यजिको एकासगोिमा रहेको पररिारको सर््य सम्झनपुछय । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसयिमा गरेको कुनै कायय िा लनज संिग्न रहेको कुनै यिषय समािेश रहेको 
कुनै लबिार्; 

(ग) कुनै यिषयमा लनजिे लबिार् चलने िा नचलने यिषयको छिफिमा सहभालग भइय कुनैराय दर्एको 
भए सो यिषय समािेश रहेको लबिार्; िा 

(घ) अन्य कुनै कारर्िे आधारभिू रूपमा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररिारका सर््यको कुनै 
्िाथय बाजझएको लबिार् । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको कुनै अि्था रे्जखएमा जनु सर््यको त्य्िो अि्था पछय उि सर््यिे 
लबिार् हेनय नहनुे कारर् खिुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रलिकुि हनुे गरी कुनै सर््यिे कुनै लबिार्को कारिायह र यकनारामा सहभालग हनु 
िागेमा लबिार्को कुनै पििे आिश्यक प्रमार् सयहि लबिार्को कारिायह यकनारा नगनय लनिेर्न दर्न सक्नेछ  र सो 
सम्बन्धमा  काम कारबाही ्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 
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  (४) उपर्फा (३) अनसुार लबिार् लनरुपर् हनु नसक्ने अि्थामा ्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) र (७) 
को ब्यब्था अनसुारको सभािे िोकेको सलमलििे काम कारिायह र यकनारामा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोजजम गर्ाय सभािे लबिार्का पिहरूिाइय सोयह उपर्फा बमोजजम गदठि सलमलिबाट 
लबिार्को कारिायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइय उि सलमलि समि उपज्थि हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनर्यय र अन्य आरे्श 

४१. लनर्यय गनुयपनेाः (१) सलमलििे सनुिाइयको िालग पेश भएको लबिार् हेर्ाय कुनै प्रमार् बझु्नपुने बााँयक नरयह लबिार् 
यकनारा गने अि्था रहेको रे्जखएमा सोयह पेशीमा लबिार्मा लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम लनर्यय गरेपलछ लनर्ययको ्यहोरा लनर्यय यकिाबमा िेजख सलमलिमा उपज्थि 
सर््यहरू सबैिे र््िखि गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजम गरीएको लनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचलिि कानून बमोजजम खिुाउनपुने 
यििरर् खिेुको पूर्य पाठ लनर्यय भएको लमलििे बयढमा साि दर्न लभत्र ियार गरी लमलसि सामेि राख्नपुछय । 
  

(४) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन समयाभाि अथिा अन्य कुनै मनालसब कारर्िे 
गर्ाय सोयह दर्न लबिार् लनर्यय गनय नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी िारेख िोक्नपुनेछ 
। 

४२. लनर्ययमा खिुाउनपुनेाः(१) सलमलििे र्फा ४१ बमोजजम गरेको लनर्ययको पूर्यपाठमा यस र्फा बमोजजमका कुराहरू 
खिुाइय अनसूुची-७ बमोजजमको ढााँचामा ियार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम पूर्यपाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको जजयकर, लनर्यय गनुयपने रे्जखएको 
यिषय, र्िैु पिबाट पेश भएको प्रमार्का कुराहरू समेिको यिषय खिुाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा उलिेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठमा रे्हायका कुराहरू समेि खिुाउनपुनेछाः- 
(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबिार्को कुनै पििे कानून ्यिसायी राखेको भएमा लनजिे पेश गरेको बहस नोट िथा बहसमा 

उठाइएका मिु यिषयहरु; 

(ग) लनर्यय गनयको िालग आधार लिइएको प्रमार्का साथै र्िैु पिबाट पेश भएको प्रमार् िथा 
त्यसको यिश्लषेर्; 

(घ) लनर्यय कायायन्ियन गनयको िालग गनुयपने यिषयहरूको लसिलसिेिार उलिेखन सयहिको िपलसि 
खण्ि; िथा 

(ङ) लनर्यय उपर पनुरािेर्न िाग्ने भएमा पनुरािेर्न िाग्ने जजलिा अर्ाििको नाम र के कलि 
दर्नलभत्र पनुरािेर्न गनुयपने हो सो समेि ।  

 (४) उपर्फा २ िथा ३ मा उलिेख भएरे्जख बाहेक रे्हायका कुराहरु समेि लनर्ययमा खिुाउन सक्नेछाः- 
(क) सािी िा सजयलमनको बकपत्रको सारांश; 
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(ख) कुनै नजीरको ्याख्या िा अििम्बन गरेको भए सो नजीरको यििरर् र लबिार्मा उि नजीरको 
लसध्र्ान्ि के कुन आधारमा िाग ु भएको हो अथिा िाग ु नभएको हो भन्ने कारर् सयहिको 
यिश्लषेर्; 

(ग) लनर्ययबाट कसैिाइय कुनै कुरा दर्नभुराउनपुने भएको भए कसिाइय के कलि भराइयदर्नपुने हो 
सोको यििरर्; िथा 

(घ) लबिार्को क्रममा कुनै मािसामान िा प्रमार्को रुपमा केयह ि्ि ुसलमलि समि पेश भएको भए 
सो मािसामान िा ि्िकुो हकमा के गने हो भन्ने यिषय । 

४३. प्रारजम्भक सनुिाइयमा लनर्यय हनुसक्नाेः (१) सलमलििे पयहिो सनुिाइयको िालग पेश भएको अि्थामा नै लबिार्मा थप 
प्रमार् बजुझरहनपुने अि्था नरहेको रे्खेमा अथिा हर्म्यार् िा हकरै्या िा सलमलिको िेत्रालधकार नरहेको कारर्िे 
लबिार् लनर्यय गनय नलमलने रे्खेमा पयहिो सनुिाइयमा नै लनर्यय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनर्यय िेत्रालधकारको अभाि रहेको कारर्िे भएको अि्थामा िेत्रालधकार 
ग्रहर् गने अर्ािि िा ्थानीय िह िा अन्य लनकायमा उजरुी गनय जान ुभलन सम्बजन्धि पििाइय  जानकारी दर्न ु
पनेछ । 

४४. लनर्यय संशोधनाः (१)सलमलि समि लबिार्को पि िा कुनै सरोकारिािािे लबिार्को लनर्ययमा भएको कुनै िेखाइयको 
त्रटुी संशोधन गरीपाउन जजयकर लिइय लनर्ययको जानकारी भएको पैंलिस दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्न परी सलमलििे हेर्ाय सामान्य त्रटुी भएको र संशोधनबाट लनर्ययको 
मूि आशयमा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेमा छुिै पचाय खिा गरी लनिेर्न बमोजजम लनर्यय संशोधन गने आरे्श 
दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको आरे्श मूि लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनेछ । 

४५. लनर्ययमा हेरफेर गनय नहनुाेः(१) सलमलिका सर््य अथिा अरु कसैिे पलन सलमलिका सर््यहरुको र््िखि 
भैसकेपलछ लनर्ययमा कुनै प्रकारको थपघट िा केरमेट गनय हुाँरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१)बमोजजम को कसरु गने कमयचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िालग सम्बजन्धि 
लनकायमा िेजख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनर्यय भएपलछ गनुयपने कारिायहाः(१)उजरुी प्रशासकिे सलमलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय यकिाबमा सलमलिका 
सर््यहरु सबैको र््िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिाब र लमलसि जजम्मा लिनपुछय । 

  (२)यस ऐन बमोजजम लनर्ययको पूर्यपाठ ियार भएपलछ सबै सर््यको र््िखि भैसकेपलछ उजरुी 
प्रशासकिे लनर्ययको कायायन्यिय गनयका िालग ित्काि गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लमलसि अलभिेखको 
िागी पठानपुछय । 

४७. लनर्यय गनयपने अिलधाः(१) सलमलििे प्रलििार् र्ाजखि भएको िा बयान गनुयपनेमा प्रलिबार्ीको बयान भएको लमलििे 
िथा प्रलििार् र्ाजखि नभएको िा बयान नभएकोमा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको लमलििे नब्बे दर्नलभत्र लबिार्को 
अजन्िम लनर्यय गनुयपनेछ ।  
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  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको समयािलध गर्ना गर्ाय मेिलमिापको िालग पठाइयएको लबिार्को हकमा 
मेिलमिापको प्रयक्रयामा िागेको समय कटाइय अिलध गर्ना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन लबिार्मा बझु्नपुने प्रमार् िथा परुा गनुयपने 
प्रयक्रया बााँयक नरही लबिार् लनर्यय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुेको पन्र दर्नलभत्र अजन्िम लनर्यय गनुयपनेछ । 

  

४८. अन्िररम संरिर्ात्मक आरे्श जारी गनय सयकनाेः 
्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि )क (रे्जख )ङ (सम्म उजलिजखि यिषयमा ित्काि अन्िररम 
संरिर्ात्मक आरे्श जारी गनय सयकनेछ । य्िो आरे्श जारी गर्ाय लनिेर्किे पेश गरेको कागजाि, लनजको 
अि्था र ि्िगुि पररज्थलिको प्रारजम्भक छानयिन गरी ित्काि आरे्श नगरे लनिेर्किाई पनय सक्ने नकारात्मक 
प्रभािको मलुयांकन गनुय पर्यछ । न्याययक सलमलििे जारी गने अन्िररम संरिर्ात्मक आरे्श अनसूुची ८ मा 
उलिेख गरे बमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

सलमलिको सजचिािय 

४९. सलमलिको सजचिाियाः (१)सलमलिको काययसम्पार्निाइय सहजजकरर्ा गनय एक सजचिािय रहने छ  

  (२) उपर्फा (१) िमोजजमको सजचिाियमा काययपालिकािे आिश्यिाअनसुार उजरुी प्रशासक, अलभिेख 
प्रशासक िथा अन्य कमयचारीहरुको ्यि्था गनय सक्नेछ । सजचिाियको काययसम्पार्निाइय ्यिज्थि गनय 
सजचिािय अन्िगयि उजरुी शाखा/ फााँट िथा अलभिेख शाखा/फााँट रहन सक्नेछ । 

 

५०. उजरुी प्रशासकको काम, किय् य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए रे्जख बाहेक उजरुी प्रशासकको काम, 
किय् य र अलधकार रे्हाय बमोजजम हनुेछाः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रलििार् र अन्य लिखिहरु जााँच गरी रीि पगुेको भए कानून बमोजजम िाग्ने 
र््िरु लिइय र्िाय गने र र्िाय गनय नलमलने भए कारर् जनाइय र्रपीठ गने; 

(ख) यििार्मा प्रमार्को िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसाँग लभिाइय दठक रे्जखएमा प्रमाजर्ि 
गने र लमलसि सामेि राख्न ेिथा सक्किमा केयह कैयफयि रे्जखएमा सो जनाइय सम्बजन्धि पिको 
सयहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेश भएका लिखि साथ संिग्न हनुपुने प्रमार् िथा अन्य कागजाि छ िा छैन भए ठीक छ िा 
छैन जााँच्ने; 

(घ) सलमलिको आरे्शिे जझकाउनपुने प्रलिबार्ी, सािी िा अन्य ्यजिको नाममा म्यार् जारी गने; 

(ङ) यििार्का पििाइय िारेख िा पेशी िारेख िोक्ने; 
(च) सलमलि समि पेश हनुपुने लनिेर्न र्िाय गरी आरे्शको िालग सलमलि समि पेश गने; 

(छ) कानून बमोजजम िारेस लिने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने लनिेर्न लिइय आिश्यक कारिाही गने; 

(ज) सलमलिबाट भएको आरे्श कायायन्ियन गने गराउन;े 
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(झ) सलमलिमा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपायइय गने िगायिका काययहरु गने; 

(ञ) आिश्यकिानसुार सलमलिको िफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलमलिको आरे्शिे िामेि गनुयपने म्यार् िामेि गनेगराउन,े िामेि भएको म्यार्को िामेिी जााँची 
रीिपूियकको नभए पनुाः जारी गने िथा अन्य अर्ािि िा लनकायबाट प्राप्त भएको नगरपालिकािे 
िामेि गररदर्नपुने म्यार् िामेि गने गराउन;े 

(ठ) लनर्यय यकिाब र उजरुीको लमलसि जजम्मा लिने; 
(ि) सलमलिमा र्िाय भएका यििार् िथा लनिेर्न िगायिका कागजािको अलभिेख ियार गने र मालसक 

िा िायषयक प्रलििेर्न पेश गनुयपने लनकाय समि प्रलििेर्न ियार गरी संयोजकबाट प्रमाजर्ि गराइय 
सम्बजन्धि लनकायमा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्मा रहेका उजरुीका लमलसिमा रहेका कागजािको रीिपूियक नक्कि दर्ने; 
(र्) जजलिा अर्ाििमा पनुरािेर्न िाग्ने गरी लनर्यय भएका यििार्मा पनुरािेर्न म्यार् जारी गरी 

िामेि गनेगराउन;े 

(ि) अर्ािि िा अन्य कुनै लनकायमा यििार्को लमलसि िा कुनै कागजाि पठाउनपुने भएमा 
सलमलििाइय जानकारी गराइय लमलसि िा कागजाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त भएपलछ कानून 
बमोजजम सरुजिि राख्न े्यि्था लमिाउन;े 

(ि) लनर्यय यकिाब जजम्मा लिने; िथा 
(थ) पेश भएका लनिेर्न िगायिका कागजािमा सलमलिबाट आरे्श हनुपुने िा लनकासा लिनपुनेमा 

सलमलि समि पेश गने । 

 

५१. अलभिेख प्रशासकको काम, किय् य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको काम, 
किय् य र अलधकार रे्हाय बमोजजम हनुेछाः 
 (क) लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्धीाः 

(२) लनर्यय बमोजजम चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा दर्िाइयभराइय दर्नपुने िगायिका लनर्यय 
कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने िथा लनर्यय कायायन्ियनको अलभिेख राखी 
कानून बमोजजम यििरर् पठाउनपुने लनकायहरुमा यििरर् पठाउने; 

(३) लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारेस लिन,े सकार गराउन,े 
गजु्रकेो िारेख थमाउने िगायिका काययहरु गने; 

(४) सलमलिको आरे्शिे रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ािि िा लनकायबाट रोक्का भै आएको 
जायजेथा अन्य अड्डा अर्ाििमा र्ाजखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

(५) लनर्यय बमोजजम लििाम गने िगायिका अन्य कुनै काम गनुयपने भए सो समेि गने; 
िथा 

(६) िेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा गनुयपने भएमा सलमलि 
समि पेश गरी आरे्श बमोजजम गने । 

 (ख) अलभिेख संरिर् सम्बन्धीाः 
(१) अलभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनर्यय भएका लमलसि सरुजिि राख्न ेर कानून बमोजजम 

सिाउनेपने कागजहरु सिाउने; 
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(२) लनर्यय भएका लमलसिहरुमा कागजाि जााँच गरी र्रुु्ि रहेनरहेको हेने र लमलसि कानून 
बमोजजम गरी र्रुु्ि अि्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोजजम सिाउने कागजको यििरर् ियार गरी सो यििरर् सरुजिि रहने 
्यि्था गने; 

(४) अलभिेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र 
आिश्यकिानसुार यििरर् ियार गने; िथा 

(५) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि िा कुनै कागजाि माग भै 
आएमा रीिपूियक पठाउने र यफिाय प्राप्त भएपलछ रीिपूियक गरी सरुजिि राख्न े। 

५२. उजरुी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनिेर्नाः(१) यस ऐन बमोजजम उजरुी प्रशासक िा अलभिेख 
प्रशासकिे गरेको आरे्श िा कारिाही उपर जचि नबझु्ने पििे सो आरे्श िा कारिाही भएको पााँच दर्नलभत्र 
सलमलि समि लनिेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) सलमलििे उपर्फा (१) बमोजजम पेश भएको लनिेर्न उपर सनुिुाइय गरी लनिेर्न पेश भएको बयढमा 
साि दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्न उपर आरे्श 
िा लनर्यय गनुयपूिय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर मात्र लनर्यय िा आरे्श गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

मेिलमिाप सम्बन्धी ्यि्था 

५३. लमिापत्र गराउनाेः (१) सलमलििे प्रचलिि कानून बमोजजम लमिापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीमा लमिापत्र 
गराउनसक्नेछ । 

  (२) यििार्का पिहरूिे लमिापत्रको िालग अनसूुची-९ बमोजजमको ढााँचामा लनिेर्न दर्एमा सलमलििे 
उजरुीमा लमिापत्र गराउन उपयिु रे्खेमा लमिापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको ्यहोरा सलमलििे र्िैु पििाइय सनुाइय त्यसको 
पररर्ाम सम्झाइय पिहरूको लमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमलि रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजम सनुाउाँर्ा पिहरूिे लमिापत्र गनय मञ्जुर गरेमा सलमलििे पिहरूको लनिेर्नमा 
उलिेख भएको ्यहोरा बमोजजमको लमिापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोजजमको लमिापत्रको ्यहोरा पिहरूिाइय पढीबााँची सनुाइय लमिापत्र गनय मञ्जुर 
भएमा पिहरूको सयहछाप गराइय सलमलिका सर््यहरूिे लमिापत्र कागज अनसूुची-१० बमोजजमको ढााँचामा प्रमाजर्ि 
गरी एक प्रलि सलमलििे अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नपुनेछ िथा एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीिाइय 
दर्नपुनेछ ।  

५४. मेिलमिाप गराउन सक्नाेः (१) सलमलििे प्रचलिि कानून बमोजजम लमिापत्र गनय लमलने उजरुीमा पिहरूबीच 
मेिलमिाप गराउन सक्नेछ । 
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 (२) पिहरूिे जनुसकैु िहमा यिचाराधीन रहेको प्रचलिि कानूनिे मेिलमिापको माध्यमबाट समाधान गनय 
सयकने यििार्मा यििार्का पििे संयिु रूपमा सलमलि समि लनिेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम लनिेर्न दर्एकोमा मेिलमिापबाट उजरुीको लनरोपर् हनु उपयिु रे्जखएमा 
सलमलििे त्य्िो उजरुी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपर् गनय िेजख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजमको आरे्शपलछ मेिलमिाप सम्बन्धी कारिायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 
मेिलमिाप गराइयदर्नपुनेछ । 

  (५) मेिलमिाप सम्बन्धी अन्य ्यि्था िोयकए बमोजजम हनुेछ । 

५५. उजरुी लनर्यय गनेाः (१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपर् गनय प्रयक्रया 
बढाएकोमा मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपर् हनु नसकेमा पिहरूिाइय उजरुीको पेशी िारेख िोयक 
कानून बमोजजम कारिाही गरी सनुिाइय िथा लनर्यय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन ्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) 
बमोजजमको उजरुीमा मेिलमिाप िा लमिापत्र हनु नसकेमा सलमलििे अलधकार िेत्र रहेको अर्ाििमा जाने भलन 
सनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६. मेिलमिाप िा लमिापत्र हनु नसक्नाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन कुनै उजरुीमा लमिापत्र 
गराउाँर्ा उजरुीको प्रकृलि िा लमिापत्रको ्यहोराबाट नेपाि सरकार बार्ी भइय चिेको कुनै यििार् िा साियजलनक 
िथा सरकारी सम्पजि िा यहिमा असर पने रे्जखएमा सलमलििे त्य्िो यििार्मा लमिापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्य्िो असर पने ्यहोरा हटाइय अन्य ्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गनय चाहेमा भने लमिापत्र 
गराइयदर्नपुनेछ । 

५७. मेिलमिापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलमलििे सलमलि समि सनुिाइयको िालग पेश भएको उजरुीमा मेिलमिाप 
हनुसक्ने सम्भािना रहेको रे्खेमा पिहरूिाइय मेिलमिापको िालग िारेख िोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको िारेखको दर्न सलमलििे यििार्का पि िथा यिपि, उपज्थि भएसम्म 
पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य ्यजि समेि उपज्थि गराइय मेिलमिापको िालग छिफि गराइय पिहरूको 
बीचमा सहमलि भएमा सहमलि भए बमोजजम लमिापत्र कागज ियार गनय िगाइय लमिापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीमा िोयकएको म्यार्मा सलमलि समि उपज्थि नभएको िा उपज्थि भएर पलन िारेख गजुारी 
यििार्मा िारेखमा नरहेको पि अथिा यििार्मा पि कायम नभएको भए िापलन यििार्को पेटबोिीबाट उजरुीको 
पि कायम हनुे रे्जखएको ्यजि समेि मेिलमिापको िालग उपज्थि भएमा सलमलििे मेिलमिाप गराइय लमिापत्रको 
कागज गराइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रारजम्भक सनुिाइय पूिय मेिलमिापाः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रारजम्भक सनुिाइयको िालग सलमलि समि उजरुी पेश 
हनुपूुिय उजरुीमा मेिलमिाप हनुसक्ने अि्था रे्जखएमा िा पिहरूिे सो ्यहोराको लनिेर्न लिइय आएमा लमिापत्रको 
्यहोरा खिेुको कागज ियार गरी सलमलि समि पेश गनयसक्नेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाय लमिापत्रमा अजन्िम सहमलि नजटेुको भए िापलन पिहरू मेिलमिापको 
िालग प्रयक्रयामा जान सहमि भएमा उजरुी प्रशासकिे पिहरूको लनिेर्न लिइय उजरुीमा मेिलमिापको िालग 
मेिलमिापकिाय समि पठाउने आरे्शको िालग सलमलि समि पेश गनयसक्नेछ । 

५९. मेिलमिापकिायको सूची ियार गनेाः(१) सलमलििे मेिलमिापको कायय गराउनको िालग रे्हाय बमोजजमको योग्यिा 
पगुेको ्यजिहरूको यििरर् खिुाइय सम्भायिि मेिलमिापकिायको सूची ियार गनेछाः 

 (क) कजम्िमा माध्यलमक िह उजिर्य गरेको; 
 (ख) कुनै राजनीलिक र्ि प्रलि आ्था राखी राजनीलिमा सयक्रय नरहेको; िथा 
 (ग) ्थानीय ्िरमा समाजसेिीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  मेिलमिापकिायको ४८ घण्टा िालिम लिइ मेिलमिापकिायको कायय गरै् आएको  
 (ङ)  २५ बषय उमेर परुा भएको । 

 (च)  माथी योग्यिामा जनु सकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन िालिम लिइ हाि काम 
 गरररहेकाको हकमा लनजिाइ लनरन्िरिा दर्न सयकने । 

  (२) मेिलमिापकिायको सूची ियार गरेपलछ सलमलििे सूची सभा समि पेश गरी अनमुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम सूची अनमुोर्न भएपलछ सलमलििे साियजलनक जानकारीको िालग सूचना 
प्रकाशन गनुयपनेछ िथा मेिलमिापको िालग पठाउाँर्ा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

६०. मेिलमिापकिायको सूची अद्यािलधक गनेाः (१) सलमलििे र्फा ५९ बमोजजम ियार भएको सूची प्रत्येक िषय 
अद्यािलधक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक िषय अद्यािलधक गरेको मेिलमिापकिायको सूची सलमलििे सभाबाट अनमुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजम मेिलमिापकिायको सूचीमा सूचीकृि हनु योग्यिा पगुेको 
्यजििे सलमलि समि सूचीकृि गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बमोजजमको ढााँचामा लनिेर्न दर्नसक्नेछ । 

६१. मेिलमिापकिायको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सलमलििे र्फा ६० बमोजजम मेिलमिापकिायको सूची अद्यािलधक गर्ाय 
रे्हायको अि्थाका मेिलमिापकिायको नाम सूचीबाट हटाउनछेाः- 

(क) लनजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) लनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने लनिेर्न दर्एमा; 
(ग) लनजिे नैलिक पिन रे्जखने फौजर्ारी अलभयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) लनज कुनै सं्थासाँग सम्बध्र् रहेकोमा सो सं्था खारेज िा यिघटन भएमा; र 
(ङ) सलमलििे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बमोजजम लनजिाइय सूचीबाट हटाउने लनर्यय 

गरेमा। 

(च)  बसई सराई गरेमा । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकिायहरूको नामाििी सलमलििे साियजलनक 
सूचनाको िालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. मेिलमिापको िालग समयािलध िोक्नाेः (१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम मेिलमिाको िालग मेिलमिापकिाय पठाउाँर्ा 
बयढमा लिन मयहना सम्मको समय िोयक पठाउनेछ । 
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  (२) मेिलमिापको िालग पठाउाँर्ा सामान्यियााः ियढमा िीनजना बाट मेिलमिाप गराउने गरी िोक्नपुनेछ 
।   

६३. मेिलमिापकिायको छनौटाः (१) सलमलििे मेिलमिाप गराउने काययको िालग यििार्का पिहरूिाइय एक जना 
मेिलमिापकिायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाय पिहरूबीचमा एकजना मेिलमिापकिायको िालग सहमलि नभएमा 
सलमलििे पिहरूको सहमलिमा लिन जना मेिलमिापकिायको छनौट गनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेिलमिापकिायको नाममा सहमलि हनु नसकेमा सलमलििे मेिलमिापकिायको 
सूचीमा रहेका मेिलमिापकिायहरू मध्येबाट र्िैु पिबाट एक-एक जना मेिलमिापकिाय छनौट गनय िगाइय िेस्रो 
मेिलमिापकिाय छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहमलिमा मेिलमिापकिायको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजजम मेिलमिापकिाय 
हनु अयोग्य नभएको कुनै ्यजि िा सं्थाबाट मेिलमिाप प्रयक्रया अगािी बढाउन सहमि भै लिजखि लनिेर्न 
दर्एमा सलमलििे त्य्िो ्यजि िा सं्थािाइय मेिलमिापकिाय िोयकदर्नपुनेछ । 

६४. मेिलमिापकिायको पररिियनाः (१) सलमलििे रे्हायको अि्था परर पिहरूिे लनिेर्न दर्एको अि्थामा 
मेिलमिापकिाय पररिियन गररदर्नपुनेछाः- 

(क) र्फा ६१ बमोजजम मेिलमिापकिायको सूचीबाट हटाउने अि्था भएमा; 
(ख) पिहरूिे पार्पररक सहमलिमा मेिलमिापकिाय हेरफेर गनय मञ्जुर भएमा; 
(ग) यििार्को कुनै पििे मेिलमिापकिाय प्रलि अयिश्वास रहेको लिजखि जानकारी गराएमा; 
(घ) कुनै कारर्िे मेिलमिापकिायिे मेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा; 
(ङ) यििार्को यिषयि्िमुा मेिलमिापकिायको कुनै ्िाथय रहेको मेिलमिापकिायिे जानकारी 

गराएमा िा कुनै स्रोिबाट सलमलि समि जानकारी भएमा; िथा 
(च) मेिलमिापकिायिे मेिलमिापकिायको हैलसयििे काययगर्ाय र्फा ६६ िथा अन्य प्रचलिि 

कानून बमोजजम पािन गनुयपने आचरर् पािन नगरेमा । 

  (२) मेिलमिापकिाय पररिियनको कारर्िे िोयकएको समयमा मेिलमिापको कायय सम्पन्न हनु नसक्न े
भएमा सलमलििे बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गनय सक्नेछ । 

६५. मेिलमिापको िालग पठाउाँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) सलमलििे कुनै उजरुी मेिलमिापको िालग मेिलमिापकिाय समि 
पठाउाँर्ा पिहरूिाइय मेिलमिापकिायको सम्पकय  उपिब्ध गराइय मेिलमिापकिाय समि उपज्थि हनुे िारेख िोयक 
रे्हाय बमोजजमको कागज साथै राजख िेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप िा मखु्य मखु्य कागजािको प्रलिलिपी; 
(ख) उजरुीको पि िा िारेस भए िारेसको नाम, थर, ििन र उपिब्ध भएसम्म टेलिफोन 

नम्बर, इयमेि, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय  यििरर्; िथा 
(ग) मेिलमिाप सम्बन्धी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने ्थान र समय । 

  (२) मेिलमिापकिायिे सलमलि समि माग गरेमा उजरुीका कागजािहरूको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 



21 
 

  (३) मेिलमिापको िालग िोयकएको समय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उजरुीको पिहरू सलमलि समि 
उपज्थि हनुे गरी िारेख िोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन मेिलमिापकिायिे िोयकएको समय अगािै उजरुी 
सलमलि समि यफिाय पठाउने लनर्यय गरेमा सो लनर्ययको जानकारी भएको साि दर्न लभत्र पिहरूिाइय सलमलि समि 
उपज्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. मेिलमिापमा अििम्बन गनुयपने प्रयक्रयााः(१) सलमलििे पिहरूको सहमलिमा मेिलमिापको िालग छिफि गने िथा 
अन्य कायय गने ्थानको छनौट गरी पि िथा मेिलमिापकिायिाइय सोको जानकारी उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  िर पिहरूको सहमलिमा मेिलमिापकिायिे अन्य कुनै ्थानको छनौट गनय बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बमोजजम मेिलमिापकिायिे िोकेको ्थानमा िोयकएको समयमा उपज्थि 
हनुे र्ाययत्ि रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको र्ाययत्ि पिहरूिे परुा नगरेमा मेिलमिापकिायिे मेिलमिापको प्रयक्रया 
बन्र् गरी सलमलििाइय सोको लिजखि जानकारी गराइय उजरुीको कागजाि यफिाय पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापकिायिे पिहरूबीचमा सहजकिायको भलूमका गनेछ र उि भलूमका 
लनिायह गने क्रममा लनजिे पिहरू बाहेक रे्हायका ्यजिहरूसाँग समेि एकि िा सामूयहक िािाय गनयसक्नेछाः 

(क) यििार्को यिषयमा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको ्यजि; िथा 
(ख) यििार्को यिषयि्िकुो बारेमा जानकारी रहेको ्थानीय भद्रभिार्मी । 

  (५) मेिलमिापकिायिे पिहरूको सहमलिमा पिहरूसाँग रे्हाय बमोजजम िािाय गनयसक्नेछाः 
(क) पिहरूसाँग एकि एकान्ििािाय; िथा 
(ख) टेलिफोन िािाय, लभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िािायिाप । 

  (६) प्रचलििकानून िथा यस ऐनको मान्यिा यिपरीि नहनुेगरी पिहरूको सहमलिमा मेिलमिापकिायिे 
मेिलमिापको कायययिलध लनधायरर् गनयसक्नेछ । 

६७. मेिलमिापकिायको आचरर्ाः(१)मेिलमिापकिायिे रे्हाय बमोजजमको आचरर् पािन गनुयपनेछाः- 

(क) मेिलमिाप सम्बन्धी कारिाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्न े िा राखेको रे्जखने कुनै आचरर् िा 
्यिहार नगने; 

(ग) कुनै पििाइय िर, त्रास, झकु्यान िा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन नहनु;े 

(घ) यििार् कायम रहेको अि्थामा यििार्को कुनै पिसाँग आलथयक कारोबारमा साँिग्न 
नहनुे; 

(ङ) मेिलमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलिि कानून िथा अन्य ्थायपि मान्यिा यिपरीि 
आचरर् गनय नहनु;े 

(च) मेिलमिापको क्रममा पिहरुसाँग सम्मानजनक, सर्भािपूर्य र सबै पिप्रलि समान 
्यिहार कायम गने; 

(छ) मेिलमिापको क्रममा पिहरुिे ्यि गरेको यिषयि्िकुो गोपनीयिा कायम राख्न;े 
िथा 
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(ज) मेिलमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि िा ि्ि ु प्रयक्रया सम्पन्न 
भएपलछ िा लनज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बजन्धि पििाइय सरुजिि यफिाय गने । 

  (२) सलमलििे कुनै मेिलमिापकिायिे उपर्फा (१) बमोजजमको आचरर् पािना नगरेको उजरुी परी िा सो 
यिषयमा ्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय ्यहोरा दठक रे्जखए त्य्िो मेिलमिापकिायिाइय मेिलमिापकिायको 
सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिखि ियारी र लमिापत्राः(१) मेिलमिापकिायिे पिहरुसाँगको छिफि पश्चाि मेिलमिापको िालग र्िैु पि सहमि 
भएकोमा लमिापत्र गराइय सहमलि भएको यिषयि्ि ु बमोजजमको लमिापत्रको लिखि ियार गरर सलमलि समि 
पठाउनपुनेछ । 

   

६९. मेिलमिाप नभएको उजरुीमा गनुयपने कारिाहीाः(१) मेिलमिापकिायिे पिहरु बीचमा मेिलमिाप हनु नसकेमा सो 
्यहोरा खिुाइय प्रलििेर्न ियार गरी यििार्का सबै कागजाि सयहि सलमलिमा यफिाय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम गर्ाय मेिलमिापकिायिे पिहरुिाइय सलमलि समि हाजीर हनु जाने बयढमा साि 
दर्नको म्यार् िोयक पठाउनपुनेछ । 

७०. मेिलमिाप नभएको उजरुीमा लनर्यय गनुयपनेाः (१)्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यिबार्मासलमलििे मेिलमिापको 
िालग पठाएको उजरुीमा पिहरुबीच मेिलमिाप हनु नसयक मेिलमिापकिायको प्रलििेर्न सयहि प्राप्त हनु आएमा 
कानून बमोजजम कारिाही गरी लनर्यय गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन रे्हाय बमोजजमको उजरुीमा अलधकारिेत्र ग्रहर् 
गने सम्बजन्धि अर्ािि िा लनकायमा उजरुी गनय जान ुभलन सनुाइय पठाइयदर्नपुछयाः- 

(क) ्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजजमको यििार्मा; िथा 
(ख) कुनै अर्ािि िा लनकायबाट मेिलमिापको िालग प्रयेषि भएको यििार्मा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बमोजजमको यििार्मा सम्बजन्धि अर्ािि िा लनकायमा पठाउाँर्ा हाजजर 
हनु जाने िारेख िोकी पठाउने िथा लमलसि समेि नक्कि खिा गरी अलभिेख राजख सक्कि लमलसि सम्बजन्धि 
अर्ािि िा लनकायमा पठाउनपुनेछ । 

७१.  मेिलमिाप र््िरुाःमेिलमिापमा जाने यििार्को हकमा मेिलमिापकिायिे पिहरुिे सहमलिमा दर्न मञ्जुर 
भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र््िरु िाग्नेछैन ।िर पिहरूको सहमलिमा मेिलमिापकिायिे पिहरुबाट बढीमा रु 
५००।-/५००।- लिन पाउनछेन ।  

७२.  समरु्ाय ्िरमा हनु ेसामरु्ाययक मेिलमिाप प्रिधयन गनय कमयचारी िोक्न सक्नाेः(१)सलमलििे ्थानीय ्िरमा 
मेिलमिाप प्रिध्र्यन गनयको िालग काययपालिकामा अनरुोध गरेमा कमयचारी खटाइय समरु्ाय ्िरमा मेिलमिापको 
प्रिध्र्यनात्मक काययक्रम गनयसयकनेछ । 

(२) समरु्ाय ्िरमा हनुे सामरु्ाययक मेिलमिापको हकमा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्यिा िथा अनभुि 
नभएका मेिलमिापकिायिाट मेिलमिाप गराउन िाधा पने छैन । 

(२) सलमलििे समरु्ाय्िरमा हनुे सामरु्ाययक मेिलमिापको कायययिलध िोके िमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 



23 
 

लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्धी ्यि्था 

७३. सजचिाियको जजम्मेिारीाःकाययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनरे्शनमा रयह सलमलिको लनर्यय कायायन्ियन गने 
गराउने सम्बन्धी सम्पूर्य काययको रेखरे्ख गने जजम्मेिारी िहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेाः(१)नगरपालिका कायायिय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा कायायिय िथा अन्य कायायियिे यस ऐन 
िथा प्रचलिि कानून बमोजजम सलमलििे गरेको लनर्यय बमोजजम ्यजि िा सं्था िा अन्य कसैसाँग असिु गनुयपने 
जरीिाना िा अन्य रकम असिुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ । 

  (२)यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजम सलमलििे असूि गनयपने जरीिाना, लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको 
रकम असिुउपर नभइय उपर्फा (१) मा उलिेख भए बमोजजमका कायायियहरुिे कुनै लसफाररश िा कुनै कायय 
गररदर्नेछैनन । 

७५. असिुउपर गनेाः(१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलिको लनर्यय बमोजजम कुनै पिसाँग जरीिाना िा लबगो िा अन्य कुनै 
प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएमा सो पििे जरीिाना लिनय बझुाउन लयाएमा बजुझ सर्र्याहा गरी जरीिानाको 
िगि किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम असिुउपर नभएमा िगि राखी सम्बजन्धि पिको नाम नामेसी िथा जरीिाना 
रकम समेिको यििरर् नगरपालिकाको कायायियका साथै सबै ििा कायायियमा समेि अलभिेखको िालग 
पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्धि कायायियहरुिे उपर्फा (२) बमोजजम िेजख आएमा त्य्िो पिसाँग जरीिाना रकम 
असिुउपर गरी अलभिेख शाखामा सर्र्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम गरेको कुनै लनर्यय बमोजजम कुनै पििे राखेको र््िरु, िा अन्य 
कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइयपाउने भएमा भराइयपाउने पििे भरीदर्नपुने पिको त्य्िो रकम 
भराइयदर्नपुने स्रोि खिुाइय अनसूुची-१२ बमोजजमको ढााँचामा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम लनिेर्न दर्ाँर्ा यथासम्भि नगर् रहेको बैँक खािा िा कुनै सहकारी िा बचि 
सं्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी असिुउपर गनुयपने अि्था भएमा कुनै अचि सम्पजिको 
्यहोरा खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजमको लनिेर्नमा र्फा ७८ बमोजजमको यििरर् खिुाइय लनिेर्न दर्नपुनेछ  

७७. चिनचिाइयदर्नाेः(१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम गरेको कुनै लनर्यय बमोजजम कुनै सम्पजि िा अलधकार िा कुनै 
यिषयि्ि ु िा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्य्िो चिन पाउने यिषयको यििरर् 
खिुाइय अलभिेख प्रशासक समि अनसूुची-१३ को ढााँचामा लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम लनिेर्न परेमा अलभिेख प्रशासकिे लनर्यय बमोजजमको यिषयको चिन 
चिाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्न दर्ाँर्ा चिन चिाउनपुने सम्पजिको र्फा ७८बमोजजमको यििरर् 
खिुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पजिको यििरर् खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनय िा चिनचिाइ पाउनको िालग लनिेर्न दर्ने यििार्को पििे 
लनिेर्नमा सम्पजिको यििरर् उलिेख गर्ाय रे्हाय बमोजजमको यििरर् खिुाउनपुनेछाः- 
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  (क) अचि सम्पजिको यििरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको ्थानको ठेगाना िथा चार यकलिा; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफि;;    

(३) घर रहेको भए घरको ििा िथा किि र सम्भि भएसम्म िगययफट; 

(४) घर जग्गाको अिज्थिी आिास िा  औद्योलगक िा ्यापाररक िेत्रमा रहेको ्यहोरा; 
(५) कच्ची िा पदक्क सिकसाँग जोलिएको ्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको ्िालमत्ि रहेको ्यजिको नाम थर साथै ्िालमत्ि भन्र्ा फरक ्यजिको 

भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य यििरर्; िथा 
(७) घरमा भएको िगापाि िथा खररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यूनिम मूलय । 

  (ख) चि सम्पजिको यििरर्ाः 
(१) चिसम्पजि रहेको ठाउाँ िथा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नकेो नाम थर; 
(२) बैँक खािामा रहेको नगर् भए खािािािको साथै बैँक िथा शाखाको नाम; 

(३) चि सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहेकको भए सम्भायिि लबयक्र मूलय; िथा 
(४) नगर् बाहेकको चि सम्पजि भए अि्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज 

र साँख्या । 

७९. सम्पजि रोक्का राख्नाेः(१)अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ िा ७६ बमोजजम लनर्यय कायायन्ियनको िालग लनिेर्न परेपलछ 
रे्खाइएको सम्पजिको हकमाआिश्यक पने जलि जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धमा लनर्ययको िालग कायायपालिका समि 
पेश गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न े लनर्यय गरेपछी लनर्यय बमोजजम जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा र्िाय 
रहेको कायायिय िा रजजषे्ट्रशन गने कायायियमा िेजख पठाउनपुनेछ । 

  (२)बािी, ब्याज,बहाि िगायिको सम्पजिको हकमा लनिेर्न परेको बयढमा र्इुय दर्न लभत्र सम्पजि िायर्ाि 
गनय िगाइय िायर्ाि गर्ायको समयमा नै आिश्यक पने जलि सम्पजि िा सोबाट प्राप्त हनुे बािी, बहाि, ब्याज, 
मनुाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बजन्धि पििाइय दर्नपुछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बमोजजमको सम्पजिको हकमा भररभराउको िालग आिश्यक पने जलि 
सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकिाअनसुार िेखा शाखा िा सम्बजन्धि बैँक िा सम्बजन्धि लनकायमा 
िरुुन्ि िेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलि रोक्का सम्िजन्ध आरे्श अनसूुची १४ बमोजजम हनुेछ । 

 
८०. सम्पजि लििाम गर्ाय अपनाउनपुने कायययिलधाः(१) काययपालिकािे यस ऐन बमोजजम भरीभराउ गनुयपने लबगो िा कोटय 

फी िा त्य्िै कुनै रकम असिुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोजजम सम्पजिको यििरर् खिुाइय र्खाय्ि 
परेमा त्य्िो रकम भरीदर्नपुने ्यजििाइय बझुाउनपुने रकम बझुाउनसाि दर्नको म्यार् दर्इय सूचना जारी गनुयपछय 
। 

  (२)उपर्फा (२)बमोजजमको म्यार्मा रकम बझुाउन नलयाएमा त्य्िो भरीदर्नपुने ्यजिको भरीपाउने 
्यजििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोजजमको सम्पजि िायर्ाि गरीलयाउनपुछय ।  

  (३) र्ण्ि, जरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ािि िा लनकाय िा नगरपालिका िा सलमलिको लनर्ययिे 
असिु उपर गनुयपने कुनै रकमको हकमा त्य्िो असिुउपर हनुपुने ्यजििे बझुाउन नलयाएमा लनजको जनुसकैु 
अचि सम्पजि फेिा परेमा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन जेथा जमानि िा कुनै प्रकारको नगर् धरौट 
र्ाजखि गरेको हकमा सो सम्पजिबाट खाम्ने जलि रकमको िालग उपर्फा (३)बमोजजम गरररहनपुरै्न । 
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  (५) उपर्फा (४) बमोजजम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पजिको लििामको सूचना सम्बजन्धि 
पििाइय दर्इय सियसाधारर्को जानकारीको िालग लििाम हनुे लमलि र सम्पजिको यििरर् सयहिको साियजलनक सूचना 
नगरपालिका, जजलिा प्रशासन कायायिय, जजलिा अर्ािि, जजलिा समन्िय सलमलिको कायायिय िथा कोष िथा 
िेखा लनयन्त्रकको कायायियमा टााँ्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बमोजजमको सूचनामा िोयकएको दर्नमा उि सूचनामा िोयकएको सम्पजि पञ्चयकिे 
मोिबाट मालथ बढाबढ प्रयक्रया बमोजजम लििाम गनुयपनेछ । 

  (७) लििाम प्रयक्रयामा सम्भि भएसम्म जजलिा अर्ािि, जजलिा प्रशासन कायायिय िा ्थानीय प्रशासन 
कायायिय, ्थानीय प्रहरी कायायिय िथा नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका प्रलिलनलधिाइय 
रोहिरमा राख्नपुनेछ ।  

  (८) उपर्फा (६) बमोजजम गर्ाय उि सम्पजि कसैिे पलन लििाम सकार नगरेमा सोयह प्रयक्रयाबाट पनुाः 
र्ोस्रोपटक लििाम गनुयपनेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैिे लििाम सकार नगरेमा भराइयपाउने पि लनिेर्किाइय 
नै उि सम्पजि पञ्चयकिे मोिमा सकार गनय िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बमोजजम गर्ाय लनिेर्किे सम्पजि सकार गनय नचाहेमा पलछ अको जेथा खलुन आएका 
बखि कानून बमोजजम गनेगरी लनजको लनिेर्न िामेिीमा राखी लििाममा चढाइयएको सम्पजि फुकुिा गरीदर्नपुछय ।  

  (१०) यस र्फामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन नगरपालिकाको कुनै रकम असिु उपर 
गने क्रममा लििाम गर्ाय कसैिे सकार नगरेमा जलिमा सकार हनु्छ त्यलिमा नै सो सम्पजि लििाम गरी प्राप्त रकम 
सर्र्याहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोजजम अन्य सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट असिुउपर गनुयपनेछ । 

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः(१)अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बमोजजम सम्पजि िायर्ाि गनुयपर्ाय कजम्िमा ििा सजचि 
्िरको कमयचारी खटाइय त्य्िो अचि सम्पजिको चिनचलिीको मूलय ्पष्ट खलुने गरी िायर्ाि गनयिगाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजम िायर्ाि गने कमयचारीिे िायर्ाि गनुयपने सम्पजिको चिनचलिीको मूलय 
कायम गने प्रयोजनिे पञ्चयकिे मोि कायम गरी मचुलुका खिा गरी अलभिेख प्रशासक समि प्रलििेर्न सयहि पेश 
गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम पञ्चयकिे मोि कायम गर्ाय रे्हाय बमोजजमक कुरािाइय आधार लिइय कायम 
गनुयपनेछाः 

(क) लनिेर्किे लनिेर्नमा खिुाएको मूलय; 

(ख) लनर्ययमा उलिेख भएको भए सो मूलय; 

(ग) पििे जमानि िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका समि लनिेर्न दर्ाँर्ा 
खिुाएको मूलय; 

(घ) िायर्ाि गर्ाय भै आएको ्थानीय मूलयााँकन अनसुारको मूलय; 

(ङ) मािपोि कायायियिे कायम गरेको न्यूनिम मूलय; 

(च)  अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै मूलय कायम गरेको भए सो मूलय; 

(छ) पञ्चयकिे मोि कायम गनुयभन्र्ा ित्काि अगािै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो मूलय । 

्पयष्टकरर्ाः “पञ्चयकिे मोि” भन्नािे अचि सम्पजि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनुे न्यनुिम 
मूलयिाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजम गर्ाय रे्हाय बमोजजमको कुरािाइय समेि ध्यानमा राख्नपुनेछाः 
(क)  औद्योलगक िा ्यापाररक िा आिास िेत्र िगायि सिक सञ्जािसाँग  जोलिएको छ िा 

छैन; िथा 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको िियमान अि्था सम्बन्धमा प्रायिलधक मलुयााँकन 

प्रलििेर्न । 
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८२. खाम्नजेलि मात्र लििाम गनुयपनेाः (१)काययपालिकािे र्फा ८० बमोजजम लििाम गर्ाय असिुगनुयपने बााँयक खाम्ने जलि 
सम्पजिमात्र लििाम गनुयपनेछ । 

  (२) सम्पजि लििाम गर्ाय सकार भएको रकम असिुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएमा सो बयढ भएको जलि 
रकम सम्पजििाि पििाइय यफिाय गरीदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बमोजजम रकम यफिाय पाउने पि लििाम गर्ायको बखि उपज्थि नभएको भए रकम 
यफिाय लिन आउनभुनी लनजको नाममा साि दर्नको सूचना जारी गरीजझकाइय रकम यफिाय गनुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बमोजजम गर्ाय सम्बजन्धि पि रकम यफिायलिन नआएमा उि रकम सजञ्चिकोषमा 
र्ाजखि गरी आम्र्ानीबााँलध सर्र्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बमोजजम लििाम गरेको सम्पजि सकार गने पिको नाममा सम्पजि 
र्िाय नामसारीको िालग सम्बजन्धि कायायिय िा लनकायमा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पजिको चिनपूजी उपिब्ध 
गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चिन चिाइयदर्नपुछय । 

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन र्फा ८० बमोजजमको लििाम प्रयक्रया अगािी 
बयढसकेपलछ भराउनपुने रकम बझुाउन लयाए पलन सो रकम नबजुझ सम्पजि लििाम गनुयपनेछ । 

८३. लििाम उपरको उजरुीाः यस ऐन बमोजजम भएको लििामको प्रयक्रयामा जचि नबझु्ने पििे जनु प्रयक्रया उपर जचि 
नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलमलि समि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श बमोजजम गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भराउाँर्ा िा चिनचिाउाँर्ा िागकेो खचयाः यस ऐन बमोजजम लबगो भराउाँर्ा िा चिनचिाउाँर्ा िागेको खचय लबगो 
भरीदर्नपुने िा चिनदर्नपुने सम्बजन्धि पििे ्यहोनुयपनेछ । 

८५. यथाज्थलिमा राख्नाेः काययपालिकािे यस ऐन बमोजजम चिनचिाइय माग्न िा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पजि रे्खाइय 
लनिेर्न परेपलछ लबगो भराउन ेिा चिनचिाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पजि हकह्िान्िरर् गनय, 
भत्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनमायर् कायय गरी उि सम्पजिको ्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी रोक्का 
राख्न सम्बजन्धि पिको नाममा आरे्श जारी गरी उि सम्पजि यथाज्थलिमा राख्नपुनेछ । 

८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बमोजजम भएको आरे्श यिपररि कुनै 
सम्पजिको हक ह्िान्िरर् िा ्िरुप पररिियन आदर् गरेको लनिेर्न परेमा उि लनिेर्न र्िाय गरी त्य्िो गने 
पिको नाममा लिन दर्नको म्यार्  जारी गरी लनजिाइय हाजजर गराइय सो लनिेर्न सलमलि समि पेश गनुयपनेछ । 

  (२) सलमलििे उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्न पेश हनु आएमा पििाइय नयााँ उजरुी र्िाय गनय निगाइय 
उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्नको ्यहोराबाट 
लनिेर्न सलमलिको िेत्रालधकार लभत्र नपने यिषयमा परेको रे्जखएमा सलमलििे उि यिषयमा िेत्रालधकार ग्रहर् गने 
अर्ािि िा लनकाय समि जान सनुाइयदर्नपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन ेसूचनााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलिको लनर्यय बमोजजम चिन चिाइय पाउन लनिेर्न परेमा चिन 
चिाउने लमलि खिुाइय फिानो लमलिमा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कमयचारी खयटइय आउने हुाँर्ा सो लमलि 
अगािै घर जग्गा खालि गरीदर्न ुभलन चिन दर्नपुने पिको नाममा सूचना जारी गनुयपनेछ । 

  (२) चिनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा अलभिेख 
प्रशासकिे सोयह पिको नाममा उपर्फा (१) बमोजजमको सूचना जारीगनुयपनेछ । 
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  (३) उपर्फा (१) बमोजजम िोयकएको लमलिमा खयटइयजााँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बजन्धि 
कमयचारीिे चिन चिाइय दर्एको मचुलुका खिागरी िथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय 
चिन चिाएको मचुलुका खिा गरी प्रलििेर्न साथ अलभिेख शाखामा पेश गनुयपनेछ ।  

पररच्छेर्-१० 

यियिध 

८८. नक्कि लनिेर्नाः(१) सलमलि समि र्िाय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारिािा पििे यििार्को लमलसिमा रहेको कुनै 
कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेर्न दर्एमा सलमलििे उि पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ध 
गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्न दर्ाँर्ा सम्बजन्धि पििे उजरुी शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि 
लिनपुर्ाय उजरुी प्रशासक िथा अलभिेख शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुने भएमा अलभिेख प्रशासक समि 
लनिेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्न दर्नको एघार बजे अगािै पेश भएमा सम्बजन्धि कमयचारीिे सोयह 
दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोयह दर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बमोजजम लनिेर्न दर्ाँर्ा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनिेर्न दर्नपुनेछ । 

  (५)यििार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बमोजजमको लनिेर्न दर्ाँर्ा नक्किको सिामा कागजपत्रको फोटो 
जखच्ने अनमुलि मागेमा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनिेर्न दर्ाँर्ा अनसूुची-१५ बमोजजमको ढााँचामा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कि र््िरुाः (१) सम्बजन्धि प्रशासकिे र्फा ८८ बमोजजम नक्कि िा फोटो जखच्नको िालग लनिेर्न दर्नेपिसाँग 
रे्हाय बमोजजमको र््िरु लिइय नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछाः 

(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयााँको र्रिे; 
(ख) सलमलिको लनर्यय कागजको हकमा प्रलि सक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।–रुपैयााँको र्रिे; िथा 
(ग) लिखि कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो जखच्न चाहेमा प्रलि पानाको रू ५।–   रुपैयााँको र्रिे 

। 

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बमोजजम नक्कि र््िरु निाग्ने 
पििाइय यस र्फा बमोजजमको र््िरु िाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बमोजजम नक्कि उिार गरी िैजान ेपििे नक्कि उिार गर्ाय िागेको खचयको ्यि्था आफै 
गनुयपनेछ । 

९०. र््िरु उलिेख गनेाः(१)नक्कि प्रमाजर्ि गने सम्बजन्धि प्रशासकिे नक्कि प्रमाजर्ि गर्ाय नक्कि िैजाने पिको नाम थर 
िथा उजरुीमा हैलसयिका साथै नक्कि उिार गरेिापि र्ाजखि गरेको र््िरु र नक्कि पाना समेि उलिेख गरी नक्कि 
दर्एको ्यहोरा जनाइय नक्कि प्रमाजर्ि गनुयपनेछ । 
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९१. र््िरु चिुा नभइय नक्कि नदर्इनाेः सम्बजन्धि प्रशासकिे यस ऐन बमोजजम नक्कि माग्ने पििे नक्कि उिार गर्ाय 
र्फा ८९ बमोजजम िाग्ने र््िरु र्ाजखि नगर्ायसम्म नक्कि दर्नेछैन र सो नक्किको आलधकाररकिा प्रमाजर्ि गनय 
पाउनेछैन ।  

९२. प्रचलिि कानून बमोजजम हनुाेः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उजरुीसाँग सम्बजन्धि प्रचलिि कानूनमा 
कुनै कुरा िेजखएको भए सोमा िेजखए जलिको हकमा सोयह बमोजजम हनुेछ । 

९३. लनयम बनाउन ेअलधकाराः सलमलििे यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 
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अनुसूची-१ 
(दफा ८को उपदफा (२)सँग सम्बन्धधत) 

उजुरीको ढाँचा 

धयार्यक सर्मर्त समक्षपेश गरेको 

र्नवेदन-पत्र 

 

.............. न्जल्िा.......... .नगरपार्िका, वडा नं .... ......... . ...........वनने 

.................................................................................................को 

ाोरा/ाोरी/श्रीमर्त 

वर्ि  ..................को 

............................................................. .............र्नवेदक (प्रथम पक्ष)  

ववरुद्ध 

.............. न्जल्िा.......... .नगरपार्िका, वडा नं  ............... ......... .वनने 

वर्ि  ..................को 

..................................................................................ववपक्षी (दोोो 

पक्ष)  

ववर्यः सम्वधध ववच्ाेद 
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म र्नम्न वुदँाहरुमा िेन्िए वमोन्जम र्नवेदन गदिाु : 

१. म र्नवेदक र यस वववादको दोोो पक्षववच संवत २०६९ सािमा 
सामान्जक परम्परा अनुसार वववाह गररएको हो । वववाह भएपश्चात २ 

वर्िसम्म अथाित २०७१ सािसम्म हामीववच सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको 
र्थयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ ाोराको समेत जायजधम भएको ा । 
एक आपसमा िोग्ने नवाननीववचको सहमर्त र सहकायिमा ाोरा जधमेपाी 
क्रमशः समनया देन्िँदै जान थाल्यो । २०७१ सािको र्तहारमा माइत 

गएपाी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेँ  । 
२ पटकसम्म र्िन गएँ । तर र्नजिे र्तमीसँग मेरो जीवन चल्न सक्दैन, म 

घर जान सविन, र्तमी जे गनुिपाि गर भर्न ठाडो जवाफ ददन थार्िन । के 

कारणिे यनतो हुन गयो भर्न सोध्दा अव र्तम्रो र मेरो सम्वधध ाैन 

आफुिुसी गर र  मिाई सम्पकि  नगर,गरेमा राम्रो हँुदैन भर्न धाक धम्की र 
त्रास मसेत ददइन । िामो समयसम्म मन फकेिा र घर आउर्िन भर्न पिी 
वसेँ तर आईनन । कररव ३ वर्िपाी अथाित २०७४ साि भाद्र मदहनामा पुनः 
र्िन गएँ तर ववपक्षी मसँग वोल्दै नवोिी घरर्भत्र र्ाररन र सािा जेठान 

पठाईशारीररक आक्रमण गन े सम्मको कायि गरी मिाई तथानाम गार्ि 

गिौच गरे । मुन्ककििे ज्यान जोगाई र्नराश भएर घर फदकि एँ र अव दोोो 
पक्षश्रीमती मसँग पुनः फदकि  आउने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने 

सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक वववाद र्नरुपणका िार्ग यो र्नवेदन ददन 

आएको ाु ।  
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२. यस सर्मर्तबाट दोोो पक्ष न्िकाई जे जो वुझ्नुपाि वुिी वववाद 

र्नरुपण गराईपाउँ ।  

३. यस नगरपार्िकाबाट जारी भएको नथानीय धयार्यक कायिववर्धको 
दफा ....वमोन्जम र्नवेदन दनतुर रु ...... , दोोो पक्ष १ जनािाई म्याद सूचना 
दनतुर रु ........., पाना २ को र्नवेदनको प्रर्तर्िपी दनतुर रु  .............समेत 

गरी जम्मा रु ......यसै र्नवेदनसाथ दान्िि गरेको ाु ।  

४. यो र्नवेदन नथानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२ )

अनुसार यसै सर्मर्तको अर्धकारके्षत्रर्भत्र पदिा ।  

५. यो र्नवेदन हदम्यादर्भत्रै ा र म र्नवेदकिाई यस ववर्यमा र्नवेदन 

ददने हकदैया प्राप्त ा ।  

६. यस ववर्यमा अधयत्र कहीीँ कतै कुनै र्नकायमा कुनै प्रकारको र्नवेदन 

ददएको ाैन ।  

७. यसमा दोोो पक्षको माइती तफि का र मेरो घर तफि का पररवारका 
सदनयहरु न्िकाई थप व्यहोरा वुझ्न सदकनेा ।  

८. यसमा िेन्िएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हुन,् िुठा ठहरे कानून 

वमोन्जम संजाय भोग्न तयार ाु ।  

 

र्नवेदक 
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नामः  ............................. 

इलि संिि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनुसूची-२ 

(दफा ९को उपदफा (१)सँग सम्बन्धधत) 

उजरुी र्िाय गरेको लन्साको ढााँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यिषय:  उजरुी र्िायको लन्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

.................... ब्ने िपाइ  ........................िे  ....................ब्ने  .......................यिरुद्धमा 
 .......................................भनी उजरुी र्िाय गनय लयाएकोमा आजको लमलिमा र्िाय गरी र्िाय नं .

 ................कायम भएकोिे यो लन्सा जारी गररदर्एको छ ।  

 

अलधकृि कमयचारी 

र््िखि:   ........  

लमलि:   ...........  
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अनुसूची-३ 

(दफा ९को उपदफा (२)सँग सम्बन्धधत) 

ताररि भपािइि 

न्याययक सलमलि  

.......नगरपालिकामा खिा गररएको िारेख भरपाई 

 

िार्ी           प्रलििार्ी 

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

मदु्दा  .................... 

लमलि ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही दर्न ........... बजे यस 
न्याययक सलमलि/कायायियमा उपज्थि हनुेछु भनी सही गने ...... 

 

िार्ी ................         प्रलििार्ी ................ 

 

इलि संिि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनुसूची-४ 

(दफा ९को उपदफा (३)सँग सम्बन्धधत) 

ताररि पचाि 

न्याययक सलमलि 

धनगढीमाई नगरपालिका 

बाट जारी भएको िारेखको पचाय 

 

िार्ी        प्रलििार्ी 

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

मदु्दााः ...................... 

 

लमलि ............... मा .................... काम गनय ........ बजे हाजजर हनु आउनहुोिा ।  

 

फााँटिािाको र््िखि  

लमलि ................. 
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अनुसूची-५ 

(दफा १५को उपदफा (३)सँग सम्बन्धधत) 

प्रर्तवादको ढाँचा 

लिजखि जिाफको नमूना 

न्याययक सलमलि समि पेश गरेको 

लिजखि जिाफ 

प्रथम पि 

................................जजलिा...................नगरपालिकाििा नं  ...........................ि्ने   
..................को ....................... (नािा सम्बन्ध उलिेख गने (िषय  .............

को.....................................................................लिजखि जिाफ प्र्ििुकिाय  

र्ोस्रो पि 

.............. जजलिा...........नगरपालिका, ििा नं  ............... .ि्ने 
...................................................................को छोरा िषय  .........को 

....................................................................................................यिपिी )लनिेर्क(  

यिषय सम्िन्ध यिच्छेर् । 

म लनम्न िुाँर्ाहरुमा िेजखए िमोजजम लनिेर्न गर्यछु : 

१. म लिजखि जिाफ प्र्ििुकिाय र यिपिी लनिेर्कयिच संिि २०६९ सािमा सामाजजक परम्परा 
अनसुार यििाह भएको ्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म 
भएको दठक हो । २०७१ सािको लिहारमा माइि गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म लिन आएको िर म घर नगएको,मैिे यिपिी लनिेर्किाई 
र्ाम्पत्य जीिन चलन नसक्ने भनेको र मेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रमर् गने सम्मको कायय गरेकोभलन 
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कपोिकजलपि झठुा र हुाँरै् नभएका लनराधार ्यहोरा उलिेख गरी यििार् गरेको कुरा उलिेख गनय 
चाहान्छु ।  

२. मिाई यिपिी लनिेर्क समेि लमिी गालि गिौच, िर, धाक, धम्की रे्खाई हािपाि गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी म माइिीमा आई िसेकी हुाँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कारर् ममाथी 
यिलभन्न यकलसमका आरोप िगाई अपमान गने, गािी गिौच गने िगायिका कामहरु हुाँरै्गए । 
पररिारका अन्य सर््यहरुिे म माथी घृर्ा गने, िोिचाि नगने ज्िा कायय गरेपलन यिपिीबाट केही 
समय मिाई नै समथयन र सहयोग गरै् आएका लथए िर पछी यिपिी लनिेर्क समेि उलनहरुसाँगै लमिे र 
मिाई जिरज्ि गरबाट लनकालने काययमा सहभागी भए  । के कुन कारर्िे िा मेरो के गलिीिे यसो 
गरेका हनु भलन िझु्र्ा िेिािेिा र्ाइजो नलयाएको भलन माइिी पिसमेिको  आिोचना गने गरेका लथए 
। सायर् उलनहरुिाई र्ाइजोकै िोभका कारर् मिाई घरबाट लनकािीदर्एका हनुपुर्यछ । मैिे कुनै 
गलिी नगरेको र यिपिी िोग्नेसाँग पूियिि माया, सद्भाि र सम्मान यथािि रहेकोिे िोग्न े ्िा्नीको 
सम्िन्ध यथािि कायम गरीपाउाँ ।  

३. घरबाट जिरज्ि लनकािेपछी ४ मयहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर माइिी आएको झण्िै 
३ िषयसम्म िेखिर, सम्पकय यियहन िसी अयहिे एक्कासी सम्िन्ध यिच्छेर्को माग गरी लनिेर्न दर्न ुआफैँ मा 
आश्चययजनक िागेको छ, सत्य िथ्य िजुझ कानून िमोजजम गररपाउाँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको ्थानीय न्याययक कायययिधीको र्फा ....िमोजजम लिजखि 
जिाफ िापि र््िरु रु ......यसै लनिेर्नसाथ र्ाजखि गरेको छु ।  

५. यो लिजखि जिाफ म्यार्लभतै्र लिई म आफैं  उपज्थि भएको छु ।  

६. यस यिषयमा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसमा िेजखएका ्यहोरा दठक सााँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून िमोजजम संजाय भोग्न ियार 
छु ।  

लनिेर्क 

नामाः ................................... 

इलि संिि  .................साि  .....................मयहना  .............. गिे ....................रोज शभुम ्।  
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बन्धधत) 

धनगढीमाइ नगरपालिका 

न्याययक सलमलिबाट जारी भएको 

म्यार् सूचना  

.............................................................ि्ने .....................................................को नाउाँमा 
..................................... नगरपालिका कायाांियबाट जारी भएको १५ )पन्र (दर्ने सूचना  

 

...............................................ि्ने .................................................................िे िपाकको यिरुद्ध 
..................................यििार् परेको भलन लनिेर्न र्िाय गरेको हुाँर्ा सो को प्रलिलिपी यसै साथ पठाईएको छ । अिाः 

िपाईिे यो म्यार् िझेुको िा ररि पूियक िामेि भएको लमलििे पन्र  (दर्न लभत्रमा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं  िा कानून 
िमोजजमको िारेश माफय ि यस कायायियमा हाजजर हनु आउनहुोिा । अन्यथा कानून िमोजजम हनुे ्यहोरा जानकारी 
गराईन्छ ।  

 

इलि सम्बि ...................साि.......................मयहना......................गिे रोज.............शभुम् .........।  
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अनुसूची-७ 

(दफा ४२को उपदफा (१)सँग सम्बन्धधत) 

र्नणियको ढाँचा 

....................................... न्याययक सलमलि 

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

सर््य श्री........................................................................................... 

सर््य श्री........................................................................................... 

लनर्यय 

संिि ............... सािको लनिेर्न नं........ 

यिषयाः ििेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. जजलिा .............नगरपालिका ििा नं............ ...............................ि्ने 

..................................................................................प्रथम पि 

यिरुद्ध 

................. जजलिा .............नगरपालिका ििा नं............ ...............................ि्ने 

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

्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ िमोजजम लनिेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्फा 
४६ िमोजजम गठन भएको न्याययक सलमलि समि प्र्ििु हनु आएको मदु्दाको संजिप्त िथ्य र लनर्यय 
यस प्रकार छाः  

(१) नगरपालिका ििा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को 
घरजग्गामा पजश्चम िफय का यक.नं..........का संलधयार यिपिी ...................िे घर िनाउाँर्ा आफ्नो 
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घरजग्गामा लसमानासम्म आई जोलि िनाएको िर छि िथा ििेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र 
झानेगरी िनाएको हुाँर्ा सो ििेसी िन्र् गराइपाउाँ भने्न लनिेर्कको लनिेर्न ्यहोरा ।  

(२) धनगढीमाई नगर पालिकाबाट प्रचलिि भिन लनमायर् सम्िन्धी मापर्ण्ि िमोजजम इजाजि प्राप्त 
गरी भिनको नक्सा समेि ्िीकृि गराई सो नक्सा िमोजजम भिन लनमायर् गरेको हुाँ । यिपिी 
लनिेर्किे भने िमोजजम आफ्नो घरको छि िथा ििेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने 
नगरेको आफ्नै घरजग्गामा झाने गरेको हुाँर्ा झठुा लनिेर्न खारेज गररपाउाँ भने्न प्रत्यथीको लिजखि 
जिाफ ।  

(३) नगरपालिकाबाट ्थिगि लनररिर् िथा सिेंिर् गनय गएका प्रायिलधक टोलििे ्थिगि 
लनररिर् गरी लमलि.........मा पेश गरेको ्केच सयहिको प्रलििेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफय बाट छि िथा 
ििेसीको पानी ख्र्ा लनिेर्कको घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भने्न ्यहोरा उलिेजखि भएको  
।  

(४) यििार्का र्िैु पििाई मेिलमिाप गराउने प्रयोजनका िालग धनगढीमाई नगरपालिक ििा 
नं........,................. मा रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउाँर्ा मेिलमिाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

लनर्यय 

र्िैु पििाई सनुिुाईको िालग आज पेशी िोयकएकोमा यििार्का सम्िजन्धि पिहरु ्ियमं िथा 
लनजहरुबाट लनयिु गरेका कानून ्यिसायीहरु समेिको भनाई सनुी पनुाः लमिापत्र गनुयहोस भलन 
सम्झाउाँर्ा िझुाउाँर्ा पलन लमिापत्र गनय मञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइिमा संिग्न प्रमार् कागजहरुको समेि 
मूलयाङ्कन गरी ्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) िमोजजमलनर्यय दर्नपुने हनु आई 
लनर्ययिफय  यिचार गर्ाय लनिेर्कको यक. नं....को पजश्चमिफय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलिएर 
रहेकोमा यििार् रे्जखएन । लनिेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा 
ििेसीको पानी झारेको हो होइन भलन ्थिगि रुपमै जााँचिझु गरी प्रायिलधक प्रलििेर्न पेश गनय 
कायायियबाट खयट गएका प्रायिलधक कमयचारीिे लमलि.............मा पेश गरेको ्केच सयहिको प्रायिलधक 
प्रलििेर्न समेिबाट लनिेर्कको माग र्ािी िमोजजम आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा 
ििेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पाररि गरेको 
नक्सामा समेि छि िथा ििेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झाने भलन रे्खाईएको र लनिेर्कको घर 
कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे र्ािी यिरोध गनय समेि नसकेको र प्रचलिि कानून 
र प्रचिनबाट समेि अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा ििेसीको पानी झानय पाउन े
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नरे्जखएको हुाँर्ा लनिेर्कको माग िमोजजम प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथा ििेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा 
पानी झाने प्रिन्ध गनुयपने रे्जखन्छ । लनिेर्कको घर कम्पाउण्िमा पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो 
ठहनायिे िपजशि बमोजजम गनुय ।  

िपजशि 

१. सरोकारिािािे नक्कि माग गनय आएमा लनयमानसुार र््िरु लिई नक्कि दर्न ु।  

२. यो लनर्ययमा जचि निझेु ३५ दर्नलभत्र ..............जजलिा अर्ाििमा पनुरािेर्न गनय जान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरािेर्न नपरेमा कानून िमोजजम लनर्यय कायायन्ियन गनुय/गराउन ु।  

इलि संिि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनुसूची-८ 

(दफा ४८को सँग सम्बन्धधत) 

अधतररम संरक्षणात्मक आदेशको नमूना 
 

धनगढीमाई नगरपार्िका 
 धयार्यक सर्मर्त 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदनय श्री........................................................................................... 
सदनय श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवत ............................ सािको र्नवेदन नं........ 
ववर्यः  वपदडतिाई उपचार गराउने सम्वधधमा । 

................. न्जल्िा .............नगरपार्िका वडा नं............ ...............................वनने 

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

ववरुद्ध 

................. न्जल्िा .............नगरपार्िका वडा नं............ ...............................वनने 

..................................................................................दोोो पक्ष 

यसमा र्नवेदकको माग वमोन्जम ..........................न्जल्िा वडा नं................................ वनने ...............को 
नार्त ..........................को ाोरा/ाोरी वर्ि ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग िार्ग र्नयर्मत 
रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौिा डायिोर्सस गनि र्चदकत्सकिे र्शफाररस गरेकोमा एकाघरका ाोरा वर्ि .................. को 
...........................िे र्नयर्मत रुपमा डायिोर्सस गनि अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको वहाना गन ेगरेको, कदहिे 
कदहिे कायािियको कामको व्यनततािे फुसिद नर्मिेको आदद कारण जनाई आफुिे र्नयर्मत प्राप्त गनुिपन ेनवाथ्य सेवा 
प्राप्त गनि नसकेको हँुदा आफ्नो जीवन िनिन ितरायुि वधदै गएको भर्न अनपतािको र्चदकत्सकको पुजाि र र्शफाररस 
सदहत पेश हुन आएको र्नवेदन उपर प्रारन्म्भक रुपमा जाँचवुि गदाि व्यहोरा मनार्सव देन्िएको हँुदा हाििाई र्नवेदकको 
िार्ग र्चदकत्सकिे र्शफाररस गरे वमोन्जम हरेक हप्ता २ पटक डायिोर्सस गनुि गराउनु तथा र्नजको नवाथ्यिाभका 
िार्ग आवकयक अधय प्रवधध समेत र्मिाउनु भर्न नथानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोन्जम 
ववपक्षी ........................को नाममा यो अधतररम संरक्षणात्मक आदेश जारी गररददएका ाौं । यो आदेश र्मर्सि 
सामेि रािी ववपक्षीिाई िेिी  पठाईददनु । यो आदेश अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी र्मर्सि सामेि राख्नु र 
र्नयमानुसार पेश गनुि ।  

 

ईर्त संवत ................... साि ..........मदहना....गते रोज..शुभम ्। 
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अनुसूची-९ 

(दफा ५३को उपदफा (२)सँग सम्बन्धधत) 

र्मिापत्रको िार्ग र्नवेदनको ढाँचा 

धनगढीमाई नगरपालिका न्याययक सलमलिसमि पेश गरेको लमिापत्रको संयिु लनिेर्नपत्र 

.............. जजलिा.......... .नगरपालिका, ििा नं  ............... ......... .ि्ने 
.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमलि  

िषय  ..................को ...............................................................................लनिेर्क )प्रथम पि(  

यिरुद्ध 

.............. जजलिा.......... .नगरपालिका, ििा नं  ............... ......... .ि्ने िषय  ..................को 
............................................लिजखि जिाफकिािृ )र्ोस्रो पि(  

यिषयाः सम्िन्ध यिच्छेर् । 

हामी लनिेर्क  लनम्न लिजखि लनिेर्न गर्यछौाः 

१. हामीयिच संिि २०६९ सािमा सामाजजक परम्परा अनसुार यििाह गररएकोमा कररि  २ िषयसम्म  समुधरु र्ाम्पत्य 
जीिन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म भएको,   सोयह िषय २०७१ सािको 
लिहारमा माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, लिन गएको िर उलटै कुटयपट गरी 
पठाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइजो नलयाएको लनउाँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जिरज्ि घरबाट लनकािा गरेको हो । 
आफु खशुीिे माइि गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोिे िोग्ने ्िा्नीको 
सम्िन्ध यथािि कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको लिजखि जिाफ रहेको  ।  

३. हामी झगिा गरर आयौं, केहीिषय िोग्ने ्िा्नी छुयटएर ि्यौं, हामीबाट एक सन्िानको जायजन्म समेिभैसकेको छ 
। घरमा सामान्य घरायसी यिषयिे मनमटुाि भई िोग्ने ्िा्नी अिग अिग िसेकोमा  .....................
गाउाँपालिकानगरपालिकाको न्याययक सलमलि माफय ि ििा नं  ................. .अन्िगयिको  ............................मेिलमिाप 

केन्द्रमा मेिलमिापकिाय .................को पहिमा ए क आपसमा छिफि गरी लमिी आएको ्यहोरा यो छ की यिगिमा जे 
ज्िा यिषयमा असमझर्ारी िथा िेमेि भएको भएिापनी हामीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास, सर्भाि र प्रमे कायमै रहेकोिे 
िोग्ने ्िा्नीको सम्िन्ध यिच्छेर् गरी पाउाँ भन्ने लनिेर्न र्ािी छोलि पनुाः समुधरु सम्िन्धका साथ र्ाम्पत्य जीिनिाई 
्यिज्थि ढंगिे अगालि िढाउने छौं । लनिेर्कको घरमा ित्काि िोग्ने ्िा्नी लमलि ि्ने िािािरर् नहनुे भएकोिे छुिै 
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ठाउमा िेरा लिई ि्न हामी र्िैु पि सहमि भएकािे ्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७ )२ (िमोजजम 
यो लमिापत्रको संयिु लनिेर्न पेश गरेका छौं , िेजखए िमोजजम लमिापत्र गरी पाउाँ ।  

४. धनगढीमाईनगरपालिका ्थानीय न्याययक कायययिधी िमोजजम यो लमिापत्रको संयिु लनिेर्न र््िरु बापि रु 
...........यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेजखएका ्यहोरा दठक सााँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून िमोजजम सहुाँिा िझुाउाँिा ।  

लनिेर्कहरु 

...................................... प्रथम पि 

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

 

इलि संिि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनुसूची-१० 

(दफा ५३को उपदफा (५)सँग सम्बन्धधत) 

र्मिापत्रको ढाँचा 

  

धनगढीमाई नगरपार्िका धयार्यक सर्मर्तसमक्ष पेश गरेको र्मिापत्रको 
संयुि र्नवेदनपत्र 

.............. न्जल्िा.......... .नगरपार्िका, वडा नं . . ............... ........वनने 

.................................................................................................को 

ाोरा/ाोरी/श्रीमर्त  

वर्ि  ..................को 

...............................................................................र्नवेदक (प्रथम 

पक्ष)  

ववरुद्ध 

.............. न्जल्िा.......... .नगरपार्िका, वडा नं 

र्िन्ित जवाफकताि........................को .......................वनने 

वर्ि........................ )दोोो पक्ष( 

ववर्यःसम्वधध ववच्ाेद । 
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हामी र्नवेदक  र्नम्न र्िन्ित र्नवेदन गदिाौं : 

१. हामीववच संवत २०६९ सािमा सामान्जक परम्परा अनुसार वववाह 

गररएकोमा कररव  २ वर्िसम्म  सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको र्थयो । 
हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ ाोराको समेत जायजधम भएको,   सोदह वर्ि 
२०७१ सािको र्तहारमा माइत गएपाी घर नआएको, पटक पटक घर आउन 

फोनबाट अनरुोध गरेको, र्िन गएको तर उल्टै कुटवपट गरी पठाएको भर्न 

र्नवेदकको र्नवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्याएको र्नउँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी 
जवरजनत घरबाट र्नकािा गरेको हो । आफु िुशीिे माइत गई वसेको होइन 

अिपर्न िोग्नेप्रर्त आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोग्ने 

नवाननीको सम्वधध यथावत कायम गराईपाउँ भधने प्रत्यथीको र्िन्ित 

जवाफ रहेको  ।  

३. हामी िगडा गरर आयौं, केहीवर्ि िोग्ने नवाननी ाुदटएर वनयौं, 
हामीबाट एक सधतानको जायजधम समेतभैसकेको ा । घरमा सामाधय 

घरायसी ववर्यिे मनमुटाव भई िोग्ने नवाननी अिग अिग वसेकोमा 
..................नगरपार्िकाको धयार्यक सर्मर्त माफि त वडा नं ................. .

अधतगितको  ............................मेिर्मिाप केधद्रमा मेिर्मिापकताि 

.................को पहिमा एक आपसमा ािफि गरी र्मिी आएको व्यहोरा 

यो ा की ववगतमा जे जनता ववर्यमा असमिदा री तथा वेमेि भएको 
भएतापनी हामीववच एक अकािप्रर्त ववश्वास, सदभाव र पे्रम कायमै रहेकोिे 
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िोग्ने नवाननीको सम्वधध ववच्ाेद गरी पाउँ भधने र्नवेदन दावी ाोदड पनुः 
सुमधरु सम्वधधका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवन्नथत ढंगिे अगादड 

वढाउने ाौं । र्नवेदकको घरमा तत्काि िोग्ने नवाननी र्मर्ि वनने 

वातावरण नहुने भएकोिे ाुट्टै ठाउमा डेरा र्िई वनन हामी दवैु पक्ष सहमत 

भएकािे नथानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२ )वमोन्जम यो 

र्मिापत्रको संयिु र्नवेदन पेश गरेका ाौं , िेन्िए वमोन्जम र्मिापत्र गरी 
पाउँ ।  

४. धनगढीमाई नगरपार्िका नथानीय धयार्यक कायिववधी वमोन्जम यो 
र्मिापत्रको संयुि र्नवेदन दनतुर बापत रु ...........यसैसाथ संिग्न ा ।  

५. यसमा िेन्िएका व्यहोरा दठक साँचो  हुन,् िुठा ठहरे कानून वमोन्जम 

सहँुिा वुिाउँिा ।  

र्नवेदकहरु 

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

.................................... दोोो पक्ष 

 

इलि संिि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनुसूची-११ 
(दफा ६०को उपदफा (३)सँग सम्बन्धधत) 

मेिर्मिापकतािमा सूचीकृत हुने र्नवेदन ढाँचा 

न्याययक सलमलि 

धनगढीमाई नगरपालिका समि पेश गरेको लनिेर्न 

 

यिषयाः मेिलमिापकिायमा सूचीकृि हनु पाउाँ । 

 

प्र्ििु यिषयमा िपलसिमा उलिेजखि कागजािहरुको प्रलिलिपी साथै राखी ............  नगरपालिकाको 
न्याययक सलमलि अन्िगयिका ............ मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृि भई मेिलमिाप गराउन अनमुिी 
पाउाँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।  

िपलसि  

१) नागररकिा प्रमार्पत्रको छााँयाकपी, 

२) ्नािक िहसम्म उलिर्य गरेको शैजिक प्रमार्पत्रको छााँयाकपी, 

३) मेिलमिापकिायको िालिमप्राप्त गरेको प्रमार्पत्रको छायााँकपी, 

४) मेिलमिाप सम्बन्धी अनभुि र 

५) ्यजिगि यििरर् (Bio- data) 

                                                         लनिेर्क 

नाम थराः .......... 

र््िखिाः ........... 

 

फोटो 
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लमलिाः ............. 

 

अनुसूची-१२ 

(दफा ७६को उपदफा (१)सँग सम्बन्धधत) 

धनगढीमाई  नगरपालिकाको न्याययक सलमलि समि पेश गरेको  

भररभराउको लनिेर्न पत्र 

 

यिषयाः भररभराई पाउाँ भने्न िारे । 

......ि्ने................................लनिेर्क ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 

यिरुद्ध 

.......ि्ने.............यिपिी ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 

मदु्धा 

म लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र््िरु साथै राखी लनम्न ्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपरोि यिप िी संगको उलिेजखि मदु्धा यस नगरपालिकाको न्याययक सलमलिको लमलि ..............को 
लनर्यय बमोजजम मैिे यस कायायियमा राखेको र््िरु÷रकम लमलि ..............को 

श्री...................जजलिा अर्ाििको फैसिा बमोजजम मैिे भरी भराई पाउने ठहर भएको हुाँर्ा 
उि रकम भरी भराई पाउन यो लनिेर्न पेश गरेको छु । 

मैिे यस कायायियमा जम्मा गरेको र््िरु÷रकमको भरपाई÷रलसर्÷भौचरको सक्किै प्रलि र सम्मानीि 
श्री .......................जजलिा अर्ाििको अजन्िम फैसिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न छ ।  

३यसमा िेजखएको ्यहोरा दठक हो, झठुा ठहरे सहुाँिा बझुाउिा । 

लनिेर्क 

लनज.............. 
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ईलि संिि ..................साि...................मयहना.............गिे........रोज शभुम ्।  
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अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धधत) 

चिन चिाउने लनिेर्न 
धनगढीमाई नगरपालिकामा पेश गरेको 

लनिेर्न पत्र 

यिषयाः चिन चिाई पाउाँ भने्न िारे । 

.......ि्ने.....................लनिेर्क ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 
यिरुद्ध 

.......ि्ने..................यिपिी ÷िार्ी÷प्रलििार्ी 
मदु्धा 

म लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र््िरु साथै राखी लनम्न ्यहोरा लनिेर्न गर्यछु । 

१  .उपरोि यिपिीसंगको उलिेख जिि मदु्धा यस गाउाँपालिका÷नगरपालिकाको न्याययक सलमलिबाट 
लमलि ........मा लनर्यय भई उि घर जग्गा )िा जनु सम्पजि भोग गनय पाउने गरी लनर्यय भएको छ 

सो सम्पजि िा ि्ि ु उलिेख गने (मेरो हक भोग र ्िालमत्िको हनुे ठहर भएकोमा श्री ......
जजलिा अर्ाििमा यिपिीिे पिुनराििोकन गरेकोमा सम्मानीि अर्ाििबाट समेि लमलि ......... .....
मा लनर्यय हुाँर्ा न्याययक सलमलिकै लनर्ययिाई सर्र गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हुाँर्ा सो मेरो 
हक भोगको कायम भएको सम्पजि रहेको हुाँर्ा जश ालिजश  मिाई उि सम्पजि चिन चिाई 
पाउन यो लनिेर्न पेश गरेको छु । 

२  .यसै लनिेर्न साथ रे्हायका कागजािहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्याययक सलमलििे लमलि............मा गरेको लनर्ययको छााँयााँकपी  

 ख  .श्री...........जजलिा अर्ािििे गरेको लमलि.............को सर्र फैसिाको छााँयााँकपी  

 ग  .यस यििार् सम्िद्ध लमलसि यसै कायायियमा रहेको छ ।  

 घ  .िेजखएको ्यहोरा दठक सााँचो छ , झठुा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँिा बझुाउाँिा । 

लनिेर्क 

लनज............... 
ईलि संिि ..................साि...................मयहना.............गिे........रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बजन्धि) 

सम्पर्त रोक्काको अदेश 

धनगढीमाई नगरपार्िका 
 धयार्यक सर्मर्त 

संयोजक 

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

सदनय 

श्री........................................................................................... 
सदनय 

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

आदेश 

संवत  .................सािको र्नवेदन नं........  

ववर्यः सम्पर्त हनताधतरण रोक्का 
.............. जजलिा  ............. .गाउाँपालिक /नगरपालिका, ििा नं  ............... ......... .ि्ने 

.................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीमलििषय  ..................
को .........................................................लनिेर्क )प्रथम पि(  

यिरुद्ध 

......जजलिा...........नगरपालिका, ििा नं....यिपिी (र्ोश्रो पि)..........ि्ने....िषय.....को यसमा लनिेर्कको माग 
बमोजजम......जजलिा..............नगरपालिका, ििा नं.... ि.ेफ.........यक.नं........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको 
अिण्िाको..................िगययफटको चार िलिे घर र लिग िगापाि समेि यिपिी....सम्पजि लनज यिपिीबाट अन्य 
अंजशयारहरुको मन्जरुी यिना हक ह्िान्िरर् हनु सक्ने आशंका गरी लनिेर्किे दर्एको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपमा 
जााँचिझु गर्ाय ्यहोरा मनालसि रे्जखएको हुाँर्ा हाििाई प्रत्यिीको नाममा रहेको उजलिजखि घरजग्गाको हक ह्िान्िरर् गनय 
लसफाररस नदर्न ििािाई र अको आरे्श नभएसम्मका िालग उि घरजग्गाको हक ह्िान्िरर् नगनुय/गनय नदर्न ु भनी 
मािपोि कायायियको नाममा समेि ्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९ (६) बमोजजम यो रोक्काको आरे्श 
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जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श लमलसि सामेि राखी सम्िजन्धि कायायियहरुमा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का 
भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुय । 

ईलि संिि................साि.............मायहना...........गिे‘..........रोज शभुम ्। 
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अनुसूची-१५ 

(दफा ८८को उपदफा (६) सँग सम्बन्धधत) 

नक्किको िार्ग र्नवेदन 

धनगढीमाई नगरपार्िका 
न्याययक सलमलिमा पेश गरेको 

लनिेर्न पत्र 

यिषयाः नक्कि पाउाँ भन्ने बारे । 

................... ब्ने ........................................................................... लनिेर्क/िार्ी/प्रलििार्ी यिरुद्ध 

............... ब्ने ................................................................................ यिपिी/िार्ी/प्रलििार्ी 

मदु्दााः .................................. 

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

म लनिेर्क लनिेर्न र््िरु िापि रु. १०।– साथै राखी लनम्न ्यहोरा लनिेर्न गर्यछुाः 

(१) उपरोि यिपिीसाँगको उलिेजखि मदु्दामा अध्ययनको िालग रे्हायका कागजािहरु आिश्यक परेको हुाँर्ा प्रमाजर्ि 
प्रलिलिपी पाउाँ भनी यो लनिेर्न साथ उपज्थि भएको छु । अिाः नक्किको प्रमाजर्ि प्रलिलिपी पाउाँ ।  

रे्हाय  

क)................................................................................. 

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

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

घ) ................................................................................ 

ङ) ................................................................................ 

२) िेजखएको ्यहोरा दठक सााँचो छ, झिुा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँिा बझुाउाँिा ।  

लनिेर्क 

लनज .......................... 

 इलि सम्िि ् ......... साि .... मयहना .... गिे रोज ्... शभुम ्................ 


