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महाकाली नगरपाललका न्याययक सलमलि (कायययिलि सम्बन्िी) ऐन २०७५,
प्रस्िािनााः न्याययक सलमलिले प्रचललि कानून बमोजिम उिुरीको कारिाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनुपने
कायययिलि िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एिं पारर्जशयिा कायम गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको
िनयिश्वास कायम राखी रहनको लालग प्रचलनमा रहे को सं घीय कानूनमा भए र्े जख बाहेक थप कानूनी
व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं यििानको िारा २२१ को उपिारा (१) बमोजिम महाकाली नगर सभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारजम्भक
१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “महाकाली नगरपाललका न्याययक सलमलि (कायययिलि
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
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२. पररभाषााः यिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा;
(क)

“उिुरी” भन्नाले सलमलि समि परे को उिुरीबाट शुरु भएको प्रचललि

कानून बमोजिम सलमलिले कारिाही र यकनारा गने उिुरी सम्झनुपछय ।
(ख)

“खाम्ने”भन्नाले िोयकएको सम्पजिको मूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्लाई सम्झनुपर्यछ
।

(ग)

“चलन चलाईदर्ने” भन्नाले लनर्यय पश्चाि हक अलिकार प्राप्त भएको व्यजिलाई
कुनै िस्िु िा सम्पजि भोग गनय दर्ने काययलाई सम्झनुपर्यछ ।

(घ)

“िमानि” भन्नाले कुनै व्यजि िा सम्पजिलाई न्याययक सलमलिले चाहे को िखिमा
उपजस्थि िा हाजिर गराउन ललएको जिम्मा िा उिरर्ाययत्िलाई सम्झनुपर्यछ ।

(ङ)

“िामेली” भन्नाले न्याययक सलमलिको िेत्रालिकार लभत्रका यििार्हरुमा सम्िजन्िि

पिलाई िुझाईने म्यार्, सुचना, आर्े श, पूिी िा िानकारी पत्र ररिपूिक
य
िुझाउने
काययलाई सम्झनुपछय ।
(च)

“िायर्ाि” भन्नाले सम्पजिको यििरर् िा गन्िी गरे को सं ख्या िलनने व्यहोरा िा
सम्पजिको फााँटिारी िा लगिलाई सम्झनुपर्यछ ।

(छ)

“िोयकएको” िा “िोयकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगयि बनेको लनयममा
िोयकए बमोजिम सम्झनुपछय ।

(ि)

“र्रपीठ” भन्नाले न्याययक सलमलि समि पेश हुन आएका कुनै कागिपत्रको
सम्बन्िमा ररि नपुगे िा कानूनले र्िाय नहुने िा नलाग्ने भएमा त्यसको
पछालिपदि सोको कारर् र अिस्था िनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीले ले जखदर्ने
लनर्े शन िा व्यहोरालाई सम्झनुपर्यछ ।

(झ)

“नामेसी” भन्नाले कुनै व्यजिको नाम, थर र ििन समेिको यिस्िृि यििरर्
खुलाइएको व्यहोरालाई सम्झनुपर्यछ ।

(ञ)

“नाललश” भन्नाले कुनै यििार्को यिषयमा र्फा ८ बमोजिम दर्एको उिुरी, लनिेर्न
िा यफरार् सम्झनुपछय

2

v08M– )!, dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq, efu–!, ;+VofM–)@, ldltM– @)&%÷)!÷@^ ut]
(ट)

“लनर्यय यकिाब”

भन्नाले सलमलिले उिुरीमा गरे को लनर्ययको अलभले ख राख्नको

लालग खिा गरे को उिुरीमा लनर्यय गरे को व्यहोरा र त्यसको आिार िथा
कारर्को सं जिप्त उलले ख भएको यकिाब सम्झनुपछय ।
(ठ)

“पन्चकृि मोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथा स्थानीय

अिलोकन मूलयांकन गरी यिक्री यििरर् हुनसक्ने उजचि ठहराएर लनजश्चि गरे को
मुलयलाई सम्झनु पर्यछ ।
(ि)

“पेशी” भन्नाले न्याययक सलमलि समि लनर्ययाथय पेश हुने यििार्हरुमा पिहरुलाई
ु ाइ गने कामलाई सम्झनुपर्यछ ।
उपजस्थि गराइ सुनि

(ढ)

“प्रलिबार्ी” भन्नाले बार्ीले िसका उपर उिुरी र्िाय गर्यछ सो व्यजि िा सं स्था
सम्झनुपछय ।

(र्)

“िकपत्र” भन्नाले यििार् सम्बन्िमा िानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरे का

कुरा ले जखने िा ले जखएको कागिलाई सम्झनुपछय ।
(ि) “बन्र् ईिलास” भन्नाले न्याययक सलमलि अन्िगयि लनरुपर् हुने यििार्हरु मध्ये गोप्य
प्रकुलिको यििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयिा कायम गनय आिश्यक
ु ाई किलाई
र्े जखएमा सम्िद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको सुनि
सम्झनुपछय ।
(थ)

“बार्ी” भन्नाले कसै उपर सलमलि समि उिुरी र्िाय गने व्यजि िा सं स्था
सम्झनुपछय।

(र्)

“मूलििी” भन्नाले न्याययक सलमलि अन्िगयि यिचारािीन मुद्दा अन्य अड्डा अर्ालिमा
समेि यिचारालिन भईरहे को अिस्थामा न्याययक सलमलिले लनर्यय गर्ाय अन्य
यिचारालिन मुद्दामा प्रभायिि हुने र्े जखएमा प्रभाि पाने मुद्धाको फैसला नभएसम्म
प्रभायिि हुने मुद्दा स्थलगि गने काययलाई सम्झनुपछय ।

(ि)

“लगापाि” भन्नाले घरिग्गा र त्यससाँग अन्िरलनयहि टहरा,बोट यिरुिा,खुलला
िलमन र त्यसमा रहे का सबैखाले सं रचना िा चचे को िग्गा,छे उछाउ,सेरोफेरो र
सम्पूर् य अियिलाई सम्झनुपर्यछ ।
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(न)

“सर्रस्याहा” भन्नाले िरौटीमा रहे को रकमको लगि किा गरी आम्र्ानीमा िाध्ने
काययलाई सम्झनुपछय ।

(प)

“सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनुपछय ।

(फ)

“सलमलि” भन्नाले न्याययक सलमलि सम्झनुपछय र सो शव्र्ले स्थानीय ऐनको र्फा

४८ को उपर्फा (६) बमोजिमको सलमलिलाइय समेि िनाउनेछ ।
(ब)

“साल िसाली” भन्नाले हरे क िषयको लालग छु िाछु िै हुने गरी प्रलििषयको लनलमि
स्थायी रुपमा िय गररएको शिय सम्झनुपछय ।

(भ)

“स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछय ।

(म)

"सं यििान" भन्नाले नेपालको सं यििान सम्झनुपछय ।
पररच्छे र्-२
सलमलिको अलिकार

३. उिुरीमा लनर्यय सम्बन्िी कामाः सलमलिमा र्िाय भएका उिुरी िा उिुरीको लनर्यय गने िा र्िाय
भएको नाललश िा उिुरीको कुनै व्यहोराले लगि किा गने अलिकार सलमलिलाइय मात्र हुनेछ ।

४. लनर्यय सम्बन्िी बाहेक अन्य कामाः (१) र्फा ३ मा उलले ख भएको िा प्रचललि कानूनले सलमलि
िा सलमलिको सर्स्यले नै गने भन्ने व्यिस्था गरे को िा काययको प्रकृलिले सलमलि िा सलमलिको
सर्स्यले नै गनुप
य ने स्पष्ट भै रहे को र्े जख बाहे कको अन्य काययहरू यस ऐनमा िोयकएको कमयचारी र
त्यसरी निोयकएकोमा सलमलिले लनर्यय गरी िोकेको िा अलिकार प्रर्ान गरे को कमयचारीले
गनुप
य नेछ ।
(२) िोयकएको शाखा प्रमुख िा िोयकएका अन्य कमयचारीले यस ऐन र प्रचललि कानून
बमोजिम िोयकएको काम गर्ाय सलमलिको सं योिक िा सलमलिले िोकेको सर्स्यको प्रत्यि
लनर्े शन, र्े खर्े ख र लनयन्त्रर्मा रही गनुप
य नेछ ।
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५. यस ऐन बमोजिम कायययिलि अिलम्बन गनुप
य नेाः सलमलिले उिुरी िा उिुरीको कारिाही र यकनारा
गर्ाय प्रचललि र सम्बजन्िि सं घीय कानूनमा स्पष्ट उलले ख भए र्े जख बाहे क यस ऐन बमोजिमको
कायययिलि अिलम्बन गनुप
य नेछ ।
६. सलमलिले हेनेाः सलमलिलाइय र्े हाय बमोजिमको उिुरीहरूमा कारिाही र यकनारा गने अलिकार
रहनेछाः
(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन्िगयिको उिुरी,

(ख)

मेललमलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेललमलापको लालग नगरपाललकामा प्रेयषि
उिुरी,

(ग)

सं यििानको अनुसूची- ८ अन्िगयिको एकल अलिकार अन्िगयि सभाले बनाएको
कानून बमोजिम लनरूपर् हुने गरी लसजियि उिुरी, िथा

(घ)

प्रचललि कानूनले नगरपाललकाले हे ने भलन िोकेका उिुरीहरू ।

७. सलमलिको िेत्रालिकाराः सलमलिले र्फा ६ अन्िगयिका मध्ये र्े हाय बमोजिमका उिुरीहरूमा मात्र
िेत्रालिकार ग्रहर् गने िथा कारिाही यकनारा गनेछाः
(क)

व्यजिको हकमा उिुरीका सबै पि नगरपाललकाको भौगोललक िेत्रालिकार लभत्र
बसोबास गरीरहेको,

(ख)

प्रचललि

कानून

र

सं यििानको

भाग

११

अन्िगयिको

कुनै

अर्ालि

िा

न्यायािीकरर् िा लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहे को,
(ग)

नगरपाललकाको िेत्रालिकार लभत्र परे का कुनै अर्ालि िा लनकायबाट मेललमलाप
िा लमलापत्रको लालग प्रेयषि गरीएको,

(घ)

अचल सम्पजि समािेश रहेको यिषयमा सो अचल सम्पजि नगरपाललकाको
भौगोललक िेत्रालिकार लभत्र रयहरहे को, िथा

(ङ)

कुनै

घटनासाँग

सम्बजन्िि

यिषयिस्िु रहेकोमा

भौगोललक िेत्र लभत्र घटे को ।
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पररच्छे र्-३
उिुरी िथा प्रलििार् र्िाय
८. लबिार् र्िाय गनेाः (१) कसै उपर लबिार् र्िाय गर्ाय िा उिुरी चलाउाँर्ा प्रचललि कानून बमोजिम
हकर्ै या पुगेको व्यजिले सलमलिको िोयकएको शाखासमि उिुरी र्िाय गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम उिुरी दर्ं र्ा यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजिम
खुलाउनुपने कुरा सबै खुलाइय िथा पुयायउनुपने प्रयक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बमोजिमको
ढााँचामा दर्नुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) मा लेजखए र्े जख बाहे क उिुरीमा र्े हाय बमोजिमको व्यहोरा समेि
खुलाउनुपनेछाः
(क)

बार्ीको नाम, थर, ििन र लनिको बाबू र आमा, िथा थाहा भएसम्म बािे र
बज्यै को नाम;

(ख)

प्रलिबार्ीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनिको बाबु र आमाको नाम, थर र
स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको ििन;

(ग)

नगरपाललकाको नाम सयहि सलमलिको नाम;

(घ)

उिुरी गनुप
य रे को व्यहोरा र सम्पूर् य यििरर्;

(ङ)

नगरपाललकाले िोके अनुसारको र्स्िुर बुझाएको रलसर् िा लनस्सा;

(च)

सलमलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिुरी रहे को व्यहोरा र सम्बजन्िि कानून;

(छ)

बार्ीले र्ािी गरे को यिषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रमार्हरू;

(ि)

हर्म्यार् लाग्ने भएमा हर्म्यार् रहे को िथा हकर्ै या पुगेको सम्बन्िी व्यहोरा;

(झ)

कुनै सम्पजिसाँग सम्बजन्िि यिषय भएकोमा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान,
अिस्था िथा अचल भए चारयकलला सयहिको सबै यििरर् ।

(४) प्रचललि कानूनमा कुनै यिशेष प्रयक्रया िा ढााँचा िा अन्य केयह उलले ख भएको रहे छ
भने सो सन्र्भयमा आिश्यक यििरर् समेि खुलेको हुनपु नेछ ।
(५) कुनै यकलसमको िलिपूलिय भराउनुपने अथिा बण्िा लगाउनुपने अिस्थाको उिुरीको
हकमा त्यस्िो िलिपूलिय िा बण्िा िा चलनको लालग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको यििरर् खुलेको
हुनपु नेछ ।
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९. लबिार् र्िाय गरी लनस्सा दर्नेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम प्राप्त उिुरी र्िाय गरी
बार्ीलाइय िारे ख िोयक अनुसूची-२ बमोजिमको ढााँचामा लबिार् र्िायको लनस्सा दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम िारे ख दर्नु पने अिस्थामा िारे ख िोक्र्ा अनुसूची-३
बमोजिमको ढााँचामा िारे ख भपायइय खिा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गराइय लमलसल सामेल
राख्नुपछय ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम िारे ख भपायइयमा िोयकएको िारे ख िथा उि लमलिमा हुने कायय
समेि उलले ख गरी सम्बजन्िि पिलाइय अनुसूची-४ बमोजिमको ढााँचामा िारे ख पचाय दर्नुपनेछ ।
१०. उिुरी र्रपीठ गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम पेश भएको उिुरीमा प्रयक्रया
नपुगेको र्े जखए पुरा गनुप
य ने र्े हायको प्रयक्रया पुरा गरी अथिा खुलाउनुपने र्े हायको व्यहोरा
खुलाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा ले जख पाच दर्नको समय िोयक िथा लबिार् र्िाय गनय नलमलने भए
सो को कारर् सयहिको व्यहोरा िनाइय र्रपीठ गरे मा बार्ीलाइय उिुरी यफिाय दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रयक्रया नपुगेको भलन र्रपीठ गरी यफिाय गरे को उिुरीमा
र्रपीठमा उलले ख भए बमोजिमको प्रयक्रया पुरा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएमा र्िाय गररदर्नुपछय ।
(३) उपर्फा (१) बमोजिमको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श
भएको लमलिले लिन दर्न लभत्र उि आर्े शको यिरूध्र्मा सलमलि समि लनिेर्न दर्नसक्नेछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोजिम दर्एको लनिेर्न व्यहोरा मनालसब र्े जखए सलमलिले उपर्फा
(१) बमोजिमको र्रपीठ बर्र गरी लबिार् र्िाय गनय आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्फा (४) बमोजिम आर्े श भएमा उिुरी प्रशासकले त्यस्िो लबिार् र्िाय गरी
अरू प्रयक्रया पुरा गनुप
य नेछ ।
११.

र्िाय गनय नहुनाःे उिुरी प्रशासकले र्फा ८ बमोजिम पेश भएको उिुरीमा र्े हाय

बमोजिमको व्यहोरा दठक भएनभएको िााँच गरी र्िाय गनय नलमलने र्े जखएमा र्फा १० बमोजिमको
प्रयक्रया पुरा गरी र्रपीठ गनुप
य नेछाः
(क)

प्रचललि

कानूनमा

हर्म्यार्

िोयकएकोमा

हर्म्यार्

िा

म्यार्

लभत्र

परे नपरे को;
(ख)

प्रचललि कानून बमोजिम सलमलिको िेत्रालिकार लभत्रको उिुरी रहे नरहे को;
7

उिुरी

v08M– )!, dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq, efu–!, ;+VofM–)@, ldltM– @)&%÷)!÷@^ ut]
(ग)

कानुन बमोजिम लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल भएनभएको;

(घ)

कुनै सम्पजि िा अलिकारसाँग सम्बजन्िि यिषयमा यििार् लनरूपर् गनुप
य ने यिषय
उिुरीमा समािेश रहे कोमा त्यस्िो सम्पजि िा अलिकार यिषयमा उिुरी गनय
बार्ीको हक स्थायपि भएको प्रमार् आिश्यक पनेमा सो प्रमार् रहे नरहे को;

१२.

(ङ)

उि यिषयमा उिुरी गने हकर्ै या बार्ीलाइय रहे नरहे को;

(च)

ललखिमा पुरागनुप
य ने अन्य ररि पुगेनपुगेको; िथा

र्ोहोरो र्िाय गनय नहुनाःे (१) यस ऐनमा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन प्रचललि

कानून बमोजिम सलमलि िा अन्य कुनै अर्ालि िा लनकायमा कुनै पिले उिुरी गरी सलमलि िा
उि अर्ालि िा लनकायबाट उिुरीमा उलले ख भएको यिषयमा प्रमार् बुजझ िा नबुजझ यििार्
लनरोपर् भै सकेको यिषय रहे को छ भने सो उिुरीमा रहे का पि यिपिको बीचमा सोयह यिषयमा
सलमलिले उिुरी र्िाय गनय र कारिाही गनय हुाँर्ैन ।
ु िश र्िाय भएकोमा सो व्यहोरा
(२) उपर्फा (१) बमोजिम र्िाय गनय नलमलने उिुरी भल
िानकारी भएपलछ उिुरी िुनसुकै अिस्थामा रहे को भए पलन सलमलिले उिुरी खारे ि गनुप
य नेछ ।
१३.

उिुरीसाथ ललखि प्रमार्को सक्कल पेश गनुप
य नेाः उिुरीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक ललखि

प्रमार्को सक्कल र कजम्िमा एक प्रलि नक्कल उिुरीसाथै पेश गनुप
य नेछ र उिुरी प्रशासकले त्यस्िो
ललखिमा कुनै कैयफयि िनाउनुपने भए सो िनाइ सो प्रमार् सम्बजन्िि लमलसलमा राख्नेछ ।
१४.

उिुरीिथा प्रलििार् र्िाय र्स्िुराः(१) प्रचललि कानूनमा लबिार् र्िाय र्स्िुर िोयकएकोमा

सोयह बमोजिम िथा र्स्िुर निोयकएकोमा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ ।
(२) प्रचललि कानूनमा प्रलििार् र्िाय र्स्िुर नलाग्ने भनेकोमा बाहे क एक सय रूपैयााँ
प्रलििार् र्िाय र्स्िुर लाग्नेछ ।
१५.

प्रलििार् पेश गनुप
य नेाः (१) प्रलिबार्ीले र्फा २० बमोजिम म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ

म्यार् िा सूचनामा िोयकएको समयािलि लभत्र उिुरी प्रशासक समि आफै िा िारे स माफयि
ललजखि प्रलििार् र्िाय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रलििार् पेश गर्ाय प्रलिबार्ीले
कागिािका प्रलिललयप साथै सं लग्न गरी पेश गनुप
य नेछ ।
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(३) प्रलििार्ीले ललजखि ब्यहोरादर्ाँर्ा अनुसूची-५ बमोजिमको ढााँचामा दर्नुपनेछ ।
१६.

प्रलििार्

िााँच गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा १५ बमोजिम पेश भएको प्रलििार् िााँच

गरी कानून बमोजिमको ररि पुगेको िथा म्यार् लभत्र पेश भएको र्े जखए र्िाय गरी सलमलि समि
पेश हुने गरी लमलसल सामेल गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रलििार् र्िाय हुने भएमा उिुरी प्रशासकले प्रलिबार्ीलाइय
बार्ी लमलानको िारे ख िोक्नुपनेछ ।
१७.

ललखिमा पुरागनुप
य ने सामान्य ररिाः (१) प्रचललि कानून िथा यस ऐनमा अन्यत्र लेजखए

र्े जख बाहे क सलमलि समि र्िाय गनय लयाएका उिुरी िथा प्रलििार्मा र्े हाय बमोजिमको ररि
समेि पुरा गनुप
य नेछाः
(क)

एफोर साइि को नेपाली कागिमा बायााँ िफय पााँच सेजन्टलमटर, पयहलो पृष्ठमा
शीरिफय र्श सेजन्टलमटर र त्यसपलछको पृष्ठमा पााँच सेजन्टलमटर छोिे को िथा
प्रत्येक पृष्ठमा बजिस हरफमा नबढाइय कागिको एकािफय मात्र ले जखएको;

(ख)

ललखि र्िाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यजिले ललखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारमा
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक िथा लयाप्चे सयहछाप
गरे को;

(ग)

कुनै कानून व्यिसायीले ललखि ियार गरे को भए लनिले पयहलो पृष्ठको बायााँ िफय
लनिको कानून व्यिसायी र्िाय प्रमार्पत्र नंबर, नाम र कानून व्यिसायीको
यकलसम खुलाइय र्स्िखि गरे को; िथा

(घ)

ललखिको अजन्िम प्रकरर्मा यस ललखिमा लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ,
झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुाँला बुझाउाँला भन्ने उलले ख गरी सो मुलन ललखि

र्िाय गनय लयाएको िषय, मयहना र गिे िथा िार खुलाइय ललखि र्िाय गनय लयाउने
व्यजिले र्स्िखि गरे को, ।
िर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको ललखि ललनलाइ यो उपर्फाले बािा पारे को मालनने छै न
।
(२) ललखिमा यिषयहरू क्रमबध्र् रूपमा प्रकरर् प्रकरर् छु ट्याइय सं यलमि र मयायदर्ि

भाषामा लेजखएको हुनपु नेछ ।
थर

(३) ललखिमा पेटबोललमा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नाम,
, ठे गाना िथा अन्य यििरर् स्पष्ट खुलेको हुनपु नेछ ।
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(४) ललखि र्िाय गनय लयाउने िा सलमलिमा कुनै कागि गनय आउनेले लनिको नाम, थर

र ििन खुलेको नागररकिा िा अन्य कुनै प्रमार् पेश गनुप
य छय ।
१८.

नक्कल पेश गनुप
य नेाःउिुरी िा प्रलििार् र्िाय गनय लयाउनेले यिपिीको लालग उिुरी िथा

प्रलििार्को नक्कल िथा सं लग्न ललखि प्रमार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुप
य छय ।
१९.

उिुरी िा प्रलििार् सं शोिनाः(१) ललखि र्िाय गनय लयाउने पिले सलमलिमा र्िाय भइसकेको

ललखिमा ले खाइ िा टाइप िा मुद्रर्को सामान्य त्रुटी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्नमा माग बमोजिम सच्याउाँर्ा र्ािी िथा प्रलििार्मा

ु पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको सं शोिन माग
गरीएको माग िा र्ािीमा मुलभि
गरे को र्े खेमा उिुरी प्रशासकले सो बमोजिम सच्याउन दर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम सं शोिन भएमा

सो को िानकारी उिुरीको अको पिलाइय

दर्नुपनेछ ।

पररच्छे र्-४
म्यार् िामेली िथा िारे ख
२०.

म्यार् सूचना िामेल गनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बमोजिम लबिार् र्िाय भएपलछ

बयढमा र्ुइय दर्न लभत्र प्रलिबार्ीका नाममा प्रचललि कानूनमा म्यार् िोयकएको भए सोयह बमोजिम
र निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यार् दर्इय सम्बजन्िि ििा कायायलय माफयि उि म्यार् िा
सूचना िामेल गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम म्यार् िा सूचना िामेल गर्ाय र्फा ९ बमोजिमको उिुरी
िथा उि उिुरी साथ पेश भएको प्रमार् कागिको प्रलिललपी समेि सं लग्न गरी पठाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापलन एक भन्र्ा बयढ प्रलिबार्ीलाइय
म्यार् दर्नुपर्ाय प्रमार्कागिको नक्कल कुनै एकिना मुल प्रलिबार्ीलाइय पठाइय बााँयकको म्यार्मा
प्रमार्कागिको नक्कल फलानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा ले जख पठाउनुपनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बमोजिम प्राप्त भएको म्यार् ििा कायायलयले बयढमा लिन दर्न लभत्र
िामेल गरी िामेलीको व्यहोरा खुलाइय सलमलिमा पठाउनु पनेछ ।
10

v08M– )!, dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq, efu–!, ;+VofM–)@, ldltM– @)&%÷)!÷@^ ut]
(५) उपर्फा (१) बमोजिम म्यार् िामेल हुन नसकेमा र्े हाय बमोजिमको यिद्युिीय
माध्यम िा पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरे र म्यार् िामेल गनुप
य नेछाः
(क) म्यार् िामेल गररनुपने व्यजिको कुनै फ्याक्स िा इयमेल िा अन्य कुनै अलभले ख
हुन सक्ने यिद्युिीय माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
(ख) प्रलिबार्ीले म्यार् िामेली भएको िानकारी पाउन सक्ने मनालसब आिार छ भन्ने
र्े जखएमा सलमलिको लनर्ययबाट कुनै स्थानीय र्ै लनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन
गरे र िा स्थानीय एफ.एम. रे लियो िा स्थानीय टे लललभिनबाट सूचना प्रसारर् गरे र;
िा
(ग)

अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् िामेल गराउाँर्ा म्यार् िामेल हुन सक्ने
मनालसब कारर् र्े जखएमा सलमलिको आर्े शबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय माफयि ।

(६) यस ऐन बमोजिम म्यार् िारी गनुप
य र्ाय अनुसूची-६ बमोजिमको ढााँचामा िारी गनुप
य नेछ
।
२१. रोहिरमा राख्नुपनेाः यस ऐन बमोजिम ििा कायायलय माफयि िामेल गररएको म्यार्मा सम्बजन्िि
ििाको अध्यि िा सर्स्य िथा कजम्िमा र्ुइयिना स्थानीय भलार्लम रोहिरमा राख्नुपनेछ ।
२२. रीि बेरीि िााँच गनेाः (१)उिुरी प्रशासकले म्यार् िामेलीको प्रलििेर्न प्राप्त भएपलछ रीिपूिक
य को
िामेल भएको छ िा छै न िााँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििा सजचिको प्रलििेर्न समेि
ललइय रीिपूिक
य को र्े जखए लमलसल सामेल राजख िथा बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनाः म्यार् िामेल
गनय लगाइय िामेली प्रलि लमलसल सामेल राख्नुपनेछ ।
(२)उपर्फा (१) बमोजिम िााँच गर्ाय सम्बजन्िि कमयचारीले बर्लनयि राजख काययगरे को
र्े जखए उिुरी प्रशासकले सो व्यहोरा खुलाइय सलमलि समि प्रलििेर्न पेश गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिमको प्रलििेर्नको व्यहोरा उपयुि र्े जखए सलमलिले सम्बजन्िि
कमयचारी उपर कारिाहीको लालग काययपाललका समि ले जख पठाउनसक्नेछ ।
२३. िारे खमा राख्नू पनेाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ९ बमोजिम लबिार् र्िाय गरे पलछ
उिुरीकिायलाइय र र्फा १६ बमोजिम प्रलििार् र्िाय गरे पलछ प्रलिबार्ीलाइय िारे ख िोयक
िारे खमा राख्नुपछय ।
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(२) उिुरीका पिहरूलाइय िारे ख िोक्र्ा िारे ख िोयकएको दर्न गररने कामको व्यहोरा
िारे ख भपायइय िथा िारे ख पचायमा खुलाइय उिुरीका सबै पिलाइय एकै लमलानको लमलि िथा समय
उललेख गरी एकै लमलानको िारे ख िोक्नुपछय ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम िारे ख िोयकएको समयमा कुनै पि हाजिर नभए पलन
िोयकएको कायय सम्पन्न गरी अको िारे ख िोक्नुपने भएमा हाजिर भएको पिलाइय िारे ख िोयक
समयमा हाजिर नभइय पलछ हाजिर हुने पिलाइय अजघ हाजिर भइय िारे ख लाने पिसाँग एकै लमलान
हुनेगरी िारे ख िोक्नुपछय ।
(४) यस र्फा बमोजिम िोयकएको िारे खमा उपजस्थि भएका पिहरूलाइय साथै राजख
सलमलिले उिुरीको कारिायह गनुप
य छय ।
(५) उपर्फा (४) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापलन िोयकएको िारे खमा कुनै पि
उपजस्थि नभए पलन सलमलिले लबिार्को यिषयमा कारिाही गनय बािा पनेछैन ।
२४.

सलमलिको लनर्यय बमोजिम हुनाःे सलमलिले म्यार् िामेली सम्बन्िमा प्रचललि कानून िथा

यस ऐनमा ले जखए र्े जख बाहे कको यिषयमा आिश्यक प्रयक्रया लनिायरर् गनय सक्नेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनूिाइय िथा प्रमार् बुझ्ने सम्बन्िमा
२५.

प्रारजम्भक सुनूिाइयाः (१) मेललमलापबाट लबिार् लनरुपर् हुन नसकी सलमलिमा आएका

लबिार् प्रलििार् र्िाय िा बयान िा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सुनूिाइयको लालग पेश भएको
लबिार्मा उपलब्ि प्रमार्का आिारमा ित्काल लनर्यय गनय सयकने भएमा सलमलिले लबिार् पेश
भएको पयहलो सुनूिाइयमा नै लनर्यय गनय सक्नेछ ।
(२) सलमलि समि पेश भएको लबिार्मा उपर्फा (१) बमोजिम ित्काल लनर्यय गनय
सयकने नर्े जखएमा सलमलिले र्े हाय बमोजिमको आर्े श गनय सक्नेछाः(क)

लबिार्मा मुख नलमले को कुरामा यकीन गनय प्रमार् बुझ्ने िा अन्य कुनै कायय गने;

(ख)

लबिार्मा बुझ्नुपने प्रमार् ययकन गरी पिबाट पेश गनय लगाउने िा सम्बजन्िि
लनकायबाट माग गने आर्े श गने;

(ग)

मेललमलापका सम्बन्िमा लबिार्का पिहरूसाँग छलफल गने; िथा
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(घ)

ु ाइको लालग िारे ख िथा पेजशको समय
लबिार्का पि उपजस्थि भएमा सुनि
िाललका लनिायरर् गने ।

(३) उपर्फा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन सलमलिले स्थानीय
ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजिमको उिुरीमा मेललमलापको लालग पठाउने आर्े श
गनुप
य नेछ ।
२६. प्रमार् र्ाजखल गनेाः बार्ी िा प्रलिबार्ीले कुनै नयााँ प्रमार् पेश गनय अनुमलि माग गरी
लनिेर्न पेश गरे मा उिुरी प्रशासकले सोयह दर्न ललन सक्नेछ ।
२७. ललखि िााँच गनेाः (१) सलमलिले उिुरीमा पेश भएको कुनै ललखिको सत्यिा परीिर् गनय
रे खा िा हस्िािर यिशेषज्ञलाइय िााँच गराउन िरूरी र्े खेमा सो ललखिलाइय असत्य भन्ने पिबाट
परीिर् र्स्िुर र्ाजखल गनय लगाइय रे खा िा हस्िािर यिशेषज्ञबाट ललखि िााँच गराउन सक्नेछ
।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम िााँच गर्ाय मनालसब मायफकको समय िोयक आर्े श गनुप
य नेछ
र समय लभत्र िााँच सम्पन्न हुनको लालग यथासम्भि व्यिस्था गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजिम िााँच गर्ाय ललखि असत्य ठहरीएमा ललखि सत्य रहे को भन्ने
पिबाट लागेको र्स्िुर असुल गरी उपर्फा (१) बमोजिम र्स्िुर र्ाजखल गने पिलाइय
भराइयदर्नुपछय ।
२८. सािी बुझ्नेाः (१) सलमलिबाट सािी बुझ्ने आर्े श गर्ाय सािी बुझ्ने दर्न िोयक आर्े श
गनुप
य नेछ । साछी राख्र्ा बढीमा ५ िना राख्नु पने ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम आर्े श भएपलछ उिुरी प्रशासकले उिुरीको पिलाइय
आर्े शमा उललेख भएको लमलिमा सािी बुझ्ने िारे ख िोक्नुपनेछ ।
(३) सािी बुझ्ने िारे ख िोयकएको दर्नमा आफ्नो सािी सलमलि समि उपजस्थि गराउनु
सम्बजन्िि पिको र्ाययत्ि हुनेछ ।
२९.

सलमलिको िफयबाट बकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए

िापलन नाबालक िा अशि िा िृध्र्िृध्र्ा पि रहे को उिुरीमा साजि बकपत्रको लालग िोयकएको
िारे खको दर्न उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि नगराइएको सािीलाइय सलमलिले म्यार् िोयक
सलमलिको िफयबाट जझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
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(२) उपर्फा (१) बमोजिम सािी जझकाउाँर्ा बकपत्र हुने िारे ख िोयक म्यार् िारी
गनुप
य नेछ र उिुरीका पिहरूलाइय समेि सोयह लमलानको िारे ख िोक्नुपनेछ ।
३०.

सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उिुरी प्रशासकले सािी बकपत्रको लालग िोयकएको दर्न

पिहरूसाँग लनिहरूले उपजस्थि गराउन लयाएका साजिको नामािली ललइय सलमलि समि पेश
गनुप
य नेछ।
(२) सािी बकपत्रको लालग िोयकएको िारे खको दर्न उिुरीका सबै पिले सािी
उपजस्थि गराउन लयाएको भए कायायलय खुलनासाथ िथा कुनै पिले सािी उपजस्थि गराउन
नलयाएको भए दर्नको बाह्र बिेपलछ सलमलिले

उपलब्ि भए सम्मका सािीको बकपत्र

गराउनुपनेछ ।
३१.

बन्र्े ि गनय सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउाँर्ा उिुरीको यिषयिस्िु भन्र्ा फरक

प्रकारको िथा सािी िा उिुरीको पिलाइय अपमालनि गने िा जझझ्याउने िा अनुजचि प्रकारको
प्रश्न सोलिएमा सलमलिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइय बन्र्े ि गनय सक्नेछ ।
(२) नाबालक िा िृद्ब िा असि िालबरामीले सािी बक्नुपने भइय त्यस्िो उिुरीमा कुनै
पिको उपजस्थलि िा अन्य कुनै मनालसब कारर्ले सािीलाइय बकपत्र गनय अनुजचि र्बाि परे को
िा पने प्रबल सम्भािना रहे को छ भन्ने सलमलिलाइय लागेमा सलमलिले त्यस्िो पिको प्रत्यि
उपजस्थलिलाइय बन्र्े ि गरी लनिले सािीले नर्े ख्ने गरी मात्र उपजस्थि हुन आर्े श गनय सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम आर्े श गरे मा सािीले नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थि हुने
व्यिस्था लमलाउने र्ाययत्ि सलमलिको हुनेछ ।
(४) उपर्फा (१) िा (२) बमोजिम गर्ाय सलमलिले उिुरीसाँग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न
ियार गरी सलमलिको िफयबाट बकपत्र गराउन
३२.

सक्नेछ ।

पेशी सूची प्रकाशन गनुपय नेाः(१) उिुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रिार अगामी हप्ताको

लालग पेशी िोयकएको लबिार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको दर्न उि दर्नको लालग
पेशी िोयकएका लबिार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको सूची सं योिकले र लनिको अनुपजस्थलिमा लनिले
जिम्मेिारी िोकेको सलमलिको सर्स्यले प्रमाजर्ि गनुप
य नेछ ।
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३३.

र्ै लनक पेशी सूचीाः (१) उिुरी प्रशासकले र्फा ३२ बमोजिमको साप्तायहक पेशी सूचीमा

चढे का लबिार् हरूको िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीमा टााँस्न
लगाउनुपनेछ िथा एक प्रलि सलमलिका सर्स्यहरूलाइय उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको सूचीमा लबिार्हरू उलले ख गर्ाय लबिार् र्िायको आिारमा
र्े हायको क्रममा ियार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः(क)

नाबालक पि भएको लबिार्;

(ख)

शारररीक असििा िा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको लबिार्;

(ग)

सिरी िषय उमेर पुरा भएको िृद्ब िा िृद्बा पि भएको लबिार्; िथा

(घ)

लबिार् र्िायको क्रमानुसार पयहले र्िाय भएको लबिार् ।

(३) उपर्फा (२) बमोजिम पेशी सूची ियार गर्ाय मुलििीबाट िागेका िथा सिोच्च
अर्ालि, उच्च अर्ालि िथा जिलला अर्ालिबाट पुनाः इन्साफको लालग प्राप्त भइय र्िाय भएको
लबिार्को हकमा शुरूमा सलमलिमा र्िाय भएको लमलिलाइय नै र्िाय लमलि मालन क्रम लनिायरर्
गनुप
य नेछ ।
(४) उपर्फा (१) िा (२) मा रहे को क्रमानुसार नै सलमलिले लबिार्को सुनिाइय र
कारिाही िथा यकनारा गनुप
य नेछ ।
३४.

उिुरी प्रशासकको जिम्मेिारी हुनाःे पेशी सूचीमा चढे का लबिार्हरू कायायलय खुलेको एक

घण्टा लभत्र सलमलि समि सुनूिाइयको लालग पेश गने िथा उि दर्नको िोयकएको कायय सयकए
पलछ सलमलिबाट यफिाय बुजझललइय सुरजिि राख्ने जिम्मेिारी उिुरी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रमार् सुनाउन सक्नेाः सलमलिले र्फा २५ बमोजिम िोयकएको िारे खको दर्न उपजस्थि सबै
पिलाइय अको पिले पेश गरे को प्रमार् एिम् कागिाि र्े खाइय पयढबााँची सुनाइय सो बारे मा
अको पिको कुनै कथन रहे को भए ललजखि बयान गराइय लमलसल सामेल गराउन सक्नेछ ।
३६. लबिार्कोसुनिाइय गनेाः (१) सलमलिले र्ुिै पिको कुरा सुनी लनिहरूको लबिार्को सुनूिाइय
िथा लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको सुनिाइय िथा लनर्यय गर्ाय पिहरूको रोहिरमा गनुप
य नेछ
।
(३) उपर्फा (१) बमोजिम लबिार्को सुनूिाइय गर्ाय इिलास कायम गरी सुनूिाइय गनय
मनालसि र्े जखएमा सोही अनुसार गनय सक्नेछ ।
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िर र्ुबै पिको भनाइ िथा जियकर सुन्नलाइ उपर्फा ३ अनुसारको इिलास कायम
गनय बािा हुने छै न ।
३७. बन्र् इिलासको गठन गनयसक्ने (१) सलमलिले मयहला िथा बालबाललका समािेश रहे को
िथा आिश्यक र्े खेको अन्य लबिार्को सुनिाइयको लालग बन्र् इिलास कायम गरी सुनिाइय गनय
सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको बन्र् इिलासमा लबिार्का पि िथा अन्य सरोकारिाला
बाहेक अन्य व्यजिलाइय इिलासमा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्र् इिलासको गठन गनुप
य नेछ ।
(३) बन्र् इिलासबाट हे ररने लबिार्को काम कारिाही, यपिीिको नाम थर ठे गाना
लगायिका यिषय गोप्य राख्नुपनेछ ।
३८. बन्र् इिलास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इिलासबाट हे ररएका लबिार्हरूको
कागिािको प्रलिललयप बार्ी, प्रलििादर् र लनिको यहिमा असर परे को कुनै सरोकारिाला बाहे क
अरू कसैलाइय उपलब्ि गराउनुहाँर्
ु ैन ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लबिार्को िथ्य खुलाइय कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा
सं प्रष
े र् हुनदर्नुहाँर्
ु ैन ।
(३) उपर्फा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन सलमलिले पिको गोपलनयिा
िथा यहिमा प्रलिकुल प्रभाि नपने गरी समाचार सं प्रेषर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन ।
३९. थप प्रमार् बुझ्नेाः लबिार्को सुनिाइयको क्रममा लबिार्को कुनै पिको अनुरोिमा िा
लबिार् सुनूिाइयको क्रममा सलमलि आफैले थप प्रमार् बुझ्नुपने र्े खेमा उिुरीका पिहरूलाइय थप
प्रमार् पेश गनय पेश गने िारे ख िोयक आर्े श गनयसक्नेछ ।
४०. स्िाथय बाजझएको लबिार् हेन य नहुनाःे सलमलिको सर्स्यले र्े हायका लबिार्को कारिाही र
ु ाँर्
यकनारामा सं लग्न हुनह
ु ै नाः(क)

आफ्नो िा नजिकको नािेर्ारको हक यहि िा सरोकार रहे को लबिार्;
स्पष्टीकरर्ाः

यस

उपर्फाको

प्रयोिनको

लालग

"नजिकको

नािे र्ार"

भन्नाले

अपुिाली पर्ाय कानून बमोजिम अपुिाली प्राप्त गनय सक्ने प्राथलमकिा क्रममा रहे को
व्यजि, मामा, माइिु, सानीआमा, ठू लीआमा, सानोबाबु, ठू लोबाबू, पलि िा पत्नी
िफयका सासू, ससुरा, फूपु, फूपािु, साला, िेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, लभनािु,
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बयहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बुहारी िथा त्यस्िो नािाका
व्यजिको एकासगोलमा रहे को पररिारको सर्स्य सम्झनुपछय ।
(ख)

लनिले अन्य कुनै है लसयिमा गरे को कुनै कायय िा लनि सं लग्न रहे को कुनै यिषय
समािेश रहेको कुनै लबिार्;

(ग)

कुनै यिषयमा लनिले लबिार् चलने िा नचलने यिषयको छलफलमा सहभालग भइय
कुनैराय दर्एको भए सो यिषय समािेश रहे को लबिार्; िा

(घ)

अन्य कुनै कारर्ले आिारभूि रूपमा लनि र लनिको एकाघरसं गोलका पररिारका
सर्स्यको कुनै स्िाथय बाजझएको लबिार् ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको कुनै अिस्था र्े जखएमा िुन सर्स्यको त्यस्िो अिस्था पछय
उि सर्स्यले लबिार् हे न य नहुने कारर् खुलाइय आर्े श गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (१) को प्रलिकुल हुने गरी कुनै सर्स्यले कुनै लबिार्को कारिायह र
यकनारामा सहभालग हुन लागेमा लबिार्को कुनै पिले आिश्यक प्रमार् सयहि लबिार्को कारिायह
यकनारा नगनय लनिेर्न दर्न सक्नेछ

र सो सम्बन्िमा

काम कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा

४८(५) अनुसार हुनेछ ।
(४) उपर्फा (३) अनुसार लबिार् लनरुपर् हुन नसक्ने अिस्थामा स्थानीय ऐनको र्फा
४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनुसारको सभाले िोकेको सलमलिले काम कारिायह र यकनारामा
गनेछ ।
(५) उपर्फा (४) बमोजिम गर्ाय सभाले लबिार्का पिहरूलाइय सोयह उपर्फा बमोजिम
गदठि सलमलिबाट लबिार्को कारिायह यकनारा हुने कुराको िानकारी गराइय उि सलमलि समि
उपजस्थि हुन पठाउनुपनेछ ।
पररच्छे र्-६
लनर्यय र अन्य आर्े श
४१. लनर्यय गनुपय नेाः (१) सलमलिले सुनिाइयको लालग पेश भएको लबिार् हे र्ाय कुनै प्रमार् बुझ्नुपने
बााँयक नरयह लबिार् यकनारा गने अिस्था रहे को र्े जखएमा सोयह पेशीमा लबिार्मा लनर्यय गनुप
य नेछ
।
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(२) उपर्फा (१) बमोजिम लनर्यय गरे पलछ लनर्ययको व्यहोरा लनर्यय यकिाबमा ले जख
सलमलिमा उपजस्थि सर्स्यहरू सबैले र्स्िखि गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजिम गरीएको लनर्ययको र्फा ४२ र अन्य प्रचललि कानून
बमोजिम खुलाउनुपने यििरर् खुलेको पूर् य पाठ लनर्यय भएको लमलिले बयढमा साि दर्न लभत्र
ियार गरी लमलसल सामेल राख्नुपछय ।
(४) उपर्फा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन समयाभाि अथिा अन्य कुनै
मनालसब कारर्ले गर्ाय सोयह दर्न लबिार् लनर्यय गनय नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको कुनै दर्नको
लालग अको पेशी िारे ख िोक्नुपनेछ ।
४२. लनर्ययमा खुलाउनुपनेाः(१) सलमलिले र्फा ४१ बमोजिम गरे को लनर्ययको पूर्प
य ाठमा यस र्फा
बमोजिमका कुराहरू खुलाइय अनुसूची-७ बमोजिमको ढााँचामा ियार गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम पूर्प
य ाठ ियार गर्ाय बार्ी िथा प्रलिबार्ीको जियकर, लनर्यय
गनुप
य ने र्े जखएको यिषय, र्ुिै पिबाट पेश भएको प्रमार्का कुराहरू समेिको यिषय खुलाउनुपनेछ
।
(३) उपर्फा (२) मा उलले ख भए र्े जख बाहे क पूर्प
य ाठमा र्े हायका कुराहरू समेि
खुलाउनुपनेछाः(क)

िथ्यको ब्यहोरा;

(ख)

लबिार्को कुनै पिले कानून व्यिसायी राखेको भएमा लनिले पेश गरे को बहस
नोट िथा बहसमा उठाइएका मुल यिषयहरु;

(ग)

लनर्यय गनयको लालग आिार ललइएको प्रमार्का साथै र्ुिै पिबाट पेश भएको
प्रमार् िथा त्यसको यिश्लेषर्;

(घ)

लनर्यय कायायन्ियन गनयको लालग गनुप
य ने यिषयहरूको लसललसले िार उललेखन
सयहिको िपलसल खण्ि; िथा

(ङ)

लनर्यय उपर पुनरािेर्न लाग्ने भएमा पुनरािेर्न लाग्ने जिलला अर्ालिको नाम र
के कलि दर्नलभत्र पुनरािेर्न गनुप
य ने हो सो समेि ।

(४) उपर्फा २ िथा ३ मा उलले ख भएर्े जख बाहेक र्े हायका कुराहरु समेि लनर्ययमा
खुलाउन सक्नेछाः(क)

सािी िा सियलमनको बकपत्रको सारांश;
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(ख)

कुनै निीरको व्याख्या िा अिलम्बन गरे को भए सो निीरको यििरर् र लबिार्मा
उि निीरको लसद्दान्ि के कुन आिारमा लागु भएको हो अथिा लागु नभएको
हो भन्ने कारर् सयहिको यिश्लेषर्;

(ग)

लनर्ययबाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्नुभराउनु पने भएको भए कसलाइय के कलि
भराइयदर्नु पने हो सोको यििरर्; िथा

(घ)

लबिार्को क्रममा कुनै मालसामान िा प्रमार्को रुपमा केयह िस्िु सलमलि समि
पेश भएको भए सो मालसामान िा िस्िुको हकमा के गने हो भन्ने यिषय ।

४३. प्रारजम्भक सुनिाइयमा लनर्यय हुनसक्नेाः (१) सलमलिले पयहलो सुनिाइयको लालग पेश भएको
अिस्थामा नै लबिार्मा थप प्रमार् बुजझरहनुपने अिस्था नरहे को र्े खेमा अथिा हर्म्यार् िा
हकर्ै या िा सलमलिको िेत्रालिकार नरहे को कारर्ले लबिार् लनर्यय गनय नलमलने र्े खेमा पयहलो
सुनूिाइयमा नै लनर्यय गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनर्यय िेत्रालिकारको अभाि रहे को कारर्ले भएको
अिस्थामा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा स्थानीय िह िा अन्य लनकायमा उिुरी गनय िानु
भलन सम्बजन्िि पिलाइय िानकारी दर्नु पनेछ ।
४४. लनर्यय संशोिनाः

(१) सलमलि समि लबिार्को पि िा कुनै सरोकारिालाले लबिार्को लनर्ययमा

भएको कुनै ले खाइयको त्रुटी सं शोिन गरीपाउन जियकर ललइय लनर्ययको िानकारी भएको पैं लिस
दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न परी सलमलिले हे र्ाय सामान्य त्रुटी भएको र
सं शोिनबाट लनर्ययको मूल आशयमा कुनै हे रफेर नहुने र्े खेमा छु िै पचाय खिा गरी लनिेर्न
बमोजिम लनर्यय सं शोिन गने आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिमको आर्े श मूल लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपमा ललइनेछ ।
४५. लनर्ययमा हेरफेर गनय नहुनाःे (१) सलमलिका सर्स्य अथिा अरु कसै ले पलन सलमलिका सर्स्यहरुको
र्स्िखि भैसकेपलछ लनर्ययमा कुनै प्रकारको थपघट िा केरमेट गनय हुाँर्ैन ।
(२) कसै ले उपर्फा (१) बमोजिम को कसुर गने कमयचारीलाइय आिश्यक कारिाहीको
लालग सम्बजन्िि लनकायमा ले जख पठाउनुपनेछ ।
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४६. लनर्यय भएपलछ गनुप
य ने कारिायहाः (१) उिुरी प्रशासकले सलमलिबाट लनर्यय भएपश्चाि लनर्यय
यकिाबमा सलमलिका सर्स्यहरु सबैको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिाब र लमलसल
जिम्मा ललनुपछय ।
(२) यस ऐन बमोजिम लनर्ययको पूर्प
य ाठ ियार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्िखि
भैसकेपलछ उिुरी प्रशासकले लनर्ययको कायायन्यिय गनयका लालग ित्काल गनुप
य ने केयह कायय भए
सो सम्पन्न गरी लमलसल अलभले खको लागी पठानुपछय ।
४७. लनर्यय गनयपने अिलिाः(१) सलमलिले प्रलििार् र्ाजखल भएको िा बयान गनुप
य नेमा प्रलिबार्ीको बयान
भएको लमलिले िथा प्रलििार् र्ाजखल नभएको िा बयान नभएकोमा सो हुनपु ने म्यार् भ ुिान
भएको लमलिले नब्बे दर्नलभत्र लबिार्को अजन्िम लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको समयािलि गर्ना गर्ाय मेललमलापको लालग पठाइयएको
लबिार्को हकमा मेललमलापको प्रयक्रयामा लागेको समय कटाइय अिलि गर्ना गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन लबिार्मा बुझ्नुपने प्रमार् िथा
पुरा गनुप
य ने प्रयक्रया बााँयक नरही लबिार् लनर्यय गनय अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र
अजन्िम लनर्यय गनुप
य नेछ ।

४८.

अन्िररम संरिर्ात्मक आर्े श िारी गनय सयकनेाः

स्थानीय ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा ८ को खण्ि सम्म उजललजखि यिषयमा

(ङ) र्े जख (क)

ित्काल अन्िररम सं रिर्ात्मक आर्े श िारी गनय सयकनेछ । यस्िो आर्े श िारी गर्ाय लनिेर्कले
पेश गरे को कागिाि, लनिको अिस्था र िस्िुगि पररजस्थलिको प्रारजम्भक छानयिन गरी ित्काल
आर्े श नगरे लनिेर्कलाई पनय सक्ने नकारात्मक प्रभािको मुलयांकन गनुय पर्यछ । न्याययक
सलमलिले िारी गने अन्िररम सं रिर्ात्मक आर्े श अनुसूची ८ मा उलले ख गरे बमोजिम हुनेछ ।
पररच्छे र्-७
सलमलिको सजचिालय
४९. सलमलिको सजचिालयाः (१) सलमलिको काययसम्पार्नलाइय सहजिकरर्ा गनय एक सजचिालय रहने
छ
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(२) उपर्फा (१) िमोजिमको सजचिालयमा काययपाललकाले आिश्यिाअनुसार उिुरी
प्रशासक, अलभलेख प्रशासक िथा अन्य कमयचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सजचिालयको
काययसम्पार्नलाइय

व्यिजस्थि

गनय सजचिालय

अन्िगयि

उिुरी

शाखा/फााँट

िथा

अलभले ख

शाखा/फााँट रहन सक्नेछ ।
५०. उिुरी प्रशासकको काम, कियव्य र अलिकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलले ख भए र्े जख बाहेक उिुरी
प्रशासकको काम, कियव्य र अलिकार र्े हाय बमोजिम हुनेछाः
(क)

पेश भएका उिुरी, प्रलििार् र अन्य ललखिहरु िााँच गरी रीि पुगेको भए कानून
बमोजिम लाग्ने र्स्िुर ललइय र्िाय गने र र्िाय गनय नलमलने भए कारर् िनाइय
र्रपीठ गने;

(ख)

यििार्मा प्रमार्को लालग पेश भएका नक्कल कागिलाइय सक्कलसाँग लभिाइय दठक
र्े जखएमा प्रमाजर्ि गने र लमलसल सामेल राख्ने िथा सक्कलमा केयह कैयफयि
र्े जखएमा सो िनाइय सम्बजन्िि पिको सयहछाप गराइय राख्ने;

(ग)

पेश भएका ललखि साथ सं लग्न हुनपु ने प्रमार् िथा अन्य कागिाि छ िा छै न
भए ठीक छ िा छै न िााँच्ने;

(घ)

सलमलिको आर्े शले जझकाउनुपने प्रलिबार्ी, सािी िा अन्य व्यजिको नाममा म्यार्
िारी गने;

(ङ)

यििार्का पिलाइय िारे ख िा पेशी िारे ख िोक्ने;

(च)

सलमलि समि पेश हुनपु ने लनिेर्न र्िाय गरी आर्े शको लालग सलमलि समि पेश
गने;

(छ)

कानून बमोजिम िारे स ललने िथा गुज्रक
े ो िारे ख थाम्ने लनिेर्न ललइय आिश्यक
कारिाही गने;

(ि)

सलमलिबाट भएको आर्े श कायायन्ियन गने गराउने;

(झ)

सलमलिमा पेश िा प्राप्त भएका कागिपत्र बुझ्ने, भपायइय गने लगायिका काययहरु
गने;

(ञ)

आिश्यकिानुसार सलमलिको िफयबाट पत्राचार गने;
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(ट)

सलमलिको आर्े शले िामेल गनुप
य ने म्यार् िामेल गनेगराउने, िामेल भएको
म्यार्को िामेली िााँची रीिपूिक
य को नभए पुनाः िारी गने िथा अन्य अर्ालि िा
लनकायबाट प्राप्त भएको नगरपाललकाले िामेल गररदर्नुपने म्यार् िामेल गने
गराउने;

(ठ)

लनर्यय यकिाब र उिुरीको लमलसल जिम्मा ललने;

(ि)

सलमलिमा र्िाय भएका यििार् िथा लनिेर्न लगायिका कागिािको अलभले ख ियार
गने र मालसक िा िायषयक प्रलििेर्न पेश गनुप
य ने लनकाय समि प्रलििेर्न ियार
गरी सं योिकबाट प्रमाजर्ि गराइय सम्बजन्िि लनकायमा पठाउने;

(ढ)

आफ्नो जिम्मा रहे का उिुरीका लमलसलमा रहे का कागिािको रीिपूिक
य
नक्कल
दर्ने;

(र्)

जिलला अर्ालिमा पुनरािेर्न लाग्ने गरी लनर्यय भएका यििार्मा पुनरािेर्न म्यार्
िारी गरी िामेल गनेगराउने;

(ि)

अर्ालि िा अन्य कुनै लनकायमा यििार्को लमलसल िा कुनै कागिाि पठाउनुपने
भएमा सलमलिलाइय िानकारी गराइय लमलसल िा कागिाि पठाउने िथा यफिाय प्राप्त
भएपलछ कानून बमोजिम सुरजिि राख्ने व्यिस्था लमलाउने;

(ि)

लनर्यय यकिाब जिम्मा ललने; िथा

(थ)

पेश भएका लनिेर्न लगायिका कागिािमा सलमलिबाट आर्े श हुनपु ने िा लनकासा
ललनुपनेमा सलमलि समि पेश गने ।

५१. अलभलेख प्रशासकको काम, कियव्य र अलिकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलले ख भए बाहे क अलभलेख
प्रशासकको काम, कियव्य र अलिकार र्े हाय बमोजिम हुनेछाः
(क)

लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िीाः
(२)

लनर्यय

बमोजिम चलन चलाउनुपने, कुनै

कुरा दर्लाइयभराइय

दर्नुपने

लगायिका लनर्यय कायायन्ियनका लालग गनुप
य ने काययहरु गने िथा लनर्यय
कायायन्ियनको

अलभले ख

राखी

कानून

बमोजिम

यििरर्

पठाउनुपने

लनकायहरुमा यििरर् पठाउने;
(३)

लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारे स ललने,
सकार गराउने, गुज्रक
े ो िारे ख थमाउने लगायिका काययहरु गने;
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(४)

सलमलिको आर्े शले रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ालि िा लनकायबाट
रोक्का भै आएको िायिेथा अन्य अड्डा अर्ालिमा र्ाजखल चलान गनुप
य ने
भए सो गने;

(५)

लनर्यय बमोजिम लललाम गने लगायिका अन्य कुनै काम गनुप
य ने भए सो
समेि गने; िथा

(६)

ले जखए र्े जख बाहेकको कुनै कायय लनर्यय कायायन्ियनको क्रममा गनुप
य ने
भएमा सलमलि समि पेश गरी आर्े श बमोजिम गने ।

(ख)

अलभले ख सं रिर् सम्बन्िीाः
(१)

अलभलेख शाखाको रे खर्े ख गरी लनर्यय भएका लमलसल सुरजिि राख्ने र
कानून बमोजिम सिाउनेपने कागिहरु सिाउने;

(२)

लनर्यय भएका लमलसलहरुमा कागिाि िााँच गरी र्ुरुस्ि रहे नरहे को हे ने र
लमलसल कानून बमोजिम गरी र्ुरुस्ि अिस्थामा राख्ने;

(३)

कानून बमोजिम सिाउने कागिको यििरर् ियार गरी सो यििरर्
सुरजिि रहने व्यिस्था गने;

(४)

अलभलेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसलहरुको सालबसाली अलभले ख राख्ने र
आिश्यकिानुसार यििरर् ियार गने; िथा

(५)

कुनै अर्ालि िा लनकायबाट अलभले खमा रहे को लमलसल िा कुनै कागिाि
माग भै आएमा रीिपूिक
य पठाउने र यफिाय प्राप्त भएपलछ रीिपूिक
य गरी
सुरजिि राख्ने ।

५२. उिुरी प्रशासक िा अलभलेख प्रशासकको आर्े श उपरको लनिेर्नाः (१) यस ऐन बमोजिम उिुरी
प्रशासक िा अलभलेख प्रशासकले गरे को आर्े श िा कारिाही उपर जचि नबुझ्ने पिले सो
आर्े श िा कारिाही भएको पााँच दर्नलभत्र सलमलि समि लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
ु ाइय गरी लनिेर्न पेश
(२) सलमलिले उपर्फा (१) बमोजिम पेश भएको लनिेर्न उपर सुनि
भएको बयढमा साि दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिायह टु ङ्गग्याउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बमोजिमको
लनिेर्न उपर आर्े श िा लनर्यय गनुप
य ूि य केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र लनर्यय िा आर्े श
गनुप
य नेछ ।
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पररच्छे र्-८
मेललमलाप सम्बन्िी व्यिस्था
५३. लमलापत्र गराउनेाः (१) सलमलिले प्रचललि कानून बमोजिम लमलापत्र हुन सक्ने िुनसुकै उिुरीमा
लमलापत्र गराउनसक्नेछ ।
(२) यििार्का पिहरूले लमलापत्रको लालग अनुसूची-९ बमोजिमको ढााँचामा लनिेर्न
दर्एमा सलमलिले उिुरीमा लमलापत्र गराउन उपयुि र्े खेमा लमलापत्र गराइदर्नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम पिहरूले दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा सलमलिले र्ुिै पिलाइय
सुनाइय त्यसको पररर्ाम सम्झाइय पिहरूको लमलापत्र गने सम्बन्िमा सहमलि रहे नरहे को
सोध्नुपनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोजिम सुनाउाँर्ा पिहरूले लमलापत्र गनय मञ्जुर गरे मा सलमलिले
पिहरूको लनिेर्नमा उलले ख भएको व्यहोरा बमोजिमको लमलापत्र िीन प्रलि ियार गराउनुपनेछ
।
(५) उपर्फा (४) बमोजिमको लमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइय पढीबााँची सुनाइय लमलापत्र
गनय मञ्जुर भएमा पिहरूको सयहछाप गराइय सलमलिका सर्स्यहरूले लमलापत्र कागि अनुसूची-१०
बमोजिमको ढााँचामा प्रमाजर्ि गरी एक प्रलि सलमलिले अलभले खको लालग लमलसलमा राख्नुपनेछ िथा
एक-एक प्रलि बार्ी िथा प्रलिबार्ीलाइय दर्नुपनेछ ।
५४.

मेललमलाप गराउन सक्नेाः (१) सलमलिले प्रचललि कानून बमोजिम लमलापत्र गनय लमलने

उिुरीमा पिहरूबीच मेललमलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पिहरूले िुनसुकै िहमा यिचारािीन रहे को प्रचललि कानूनले मेललमलापको
ु
माध्यमबाट समािान गनय सयकने यििार्मा यििार्का पिले सं यि
रूपमा सलमलि समि लनिेर्न
दर्न सक्नेछन् ।

24

v08M– )!, dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq, efu–!, ;+VofM–)@, ldltM– @)&%÷)!÷@^ ut]
(३) उपर्फा (२) बमोजिम लनिेर्न दर्एकोमा मेललमलापबाट उिुरीको लनरोपर् हुन
उपयुि र्े जखएमा सलमलिले त्यस्िो उिुरी मेललमलापको माध्यमबाट लनरोपर् गनय ले जख पठाउनु
पनेछ ।
(४) उपर्फा (३) बमोजिमको आर्े शपलछ मेललमलाप सम्बन्िी कारिायह प्रारम्भ गरी
पिहरूबीच मेललमलाप गराइयदर्नुपनेछ ।
(५) मेललमलाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोयकए बमोजिम हुनेछ ।
५५.

उिुरी लनर्यय गनेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजिम मेललमलापको माध्यमबाट उिुरीको

लनरोपर् गनय प्रयक्रया बढाएकोमा मेललमलापको माध्यमबाट उिुरीको लनरोपर् हुन नसकेमा
पिहरूलाइय उिुरीको पेशी िारे ख िोयक कानून बमोजिम कारिाही गरी सुनिाइय िथा लनर्यय गने
प्रयक्रया बढाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को
उपर्फा (२) बमोजिमको उिुरीमा मेललमलाप िा लमलापत्र हुन नसकेमा सलमलिले अलिकार िेत्र
रहेको अर्ालिमा िाने भलन सुनाइयदर्नुपनेछ ।
५६.

मेललमलाप िा लमलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए

िापलन कुनै उिुरीमा लमलापत्र गराउाँर्ा उिुरीको प्रकृलि िा लमलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल
सरकार बार्ी भइय चले को कुनै यििार् िा साियिलनक िथा सरकारी सम्पजि िा यहिमा असर पने
र्े जखएमा सलमलिले त्यस्िो यििार्मा लमलापत्र गराउनेछैन ।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट मात्र लमलापत्र गनय चाहे मा भने
लमलापत्र गराइयदर्नुपनेछ ।
५७.

मेललमलापको लालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलमलिले सलमलि समि सुनिाइयको लालग पेश

भएको उिुरीमा मेललमलाप हुनसक्ने सम्भािना रहे को र्े खेमा पिहरूलाइय मेललमलापको लालग
िारे ख िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको िारे खको दर्न सलमलिले यििार्का पि िथा यिपि,
उपजस्थि भएसम्म पिले पत्याइय साथै ललइआएका अन्य व्यजि समेि उपजस्थि गराइय
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मेललमलापको लालग छलफल गराइय पिहरूको बीचमा सहमलि भएमा सहमलि भए बमोजिम
लमलापत्र कागि ियार गनय लगाइय लमलापत्र गराइयदर्नुपनेछ ।
(३) उिुरीमा िोयकएको म्यार्मा सलमलि समि उपजस्थि नभएको िा उपजस्थि भएर पलन
िारे ख गुिारी यििार्मा िारे खमा नरहे को पि अथिा यििार्मा पि कायम नभएको भए िापलन
यििार्को पेटबोलीबाट उिुरीको पि कायम हुने र्े जखएको व्यजि समेि मेललमलापको लालग
उपजस्थि भएमा सलमलिले मेललमलाप गराइय लमलापत्रको कागि गराइयदर्नुपनेछ ।
५८.

प्रारजम्भक सुनिाइय पूि य मेललमलापाः (१) उिुरी प्रशासकले प्रारजम्भक सुनिाइयको लालग

सलमलि समि उिुरी पेश हुनपु ूि य उिुरीमा मेललमलाप हुनसक्ने अिस्था र्े जखएमा िा पिहरूले सो
व्यहोराको लनिेर्न ललइय आएमा लमलापत्रको व्यहोरा खुलेको कागि ियार गरी सलमलि समि
पेश गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाय लमलापत्रमा अजन्िम सहमलि निुटेको भए िापलन
पिहरू मेललमलापको लालग प्रयक्रयामा िान सहमि भएमा उिुरी प्रशासकले पिहरूको लनिेर्न
ललइय उिुरीमा मेललमलापको लालग मेललमलापकिाय समि पठाउने आर्े शको लालग सलमलि समि
पेश गनयसक्नेछ ।
५९.

मेललमलापकिायको सूची ियार गनेाः(१) सलमलिले मेललमलापको कायय गराउनको लालग

र्े हाय बमोजिमको योग्यिा पुगेको व्यजिहरूको यििरर् खुलाइय सम्भायिि मेललमलापकिायको सूची
ियार गनेछाः
(क)

कजम्िमा स्नािक उजिर्य गरे को;

(ख)

कुनै रािनीलिक र्ल प्रलि आस्था राखी रािनीलिमा सयक्रय नरहे को; िथा

(ग)

स्थानीय स्िरमा समािसेिीको रुपमा पयहचान बनाएको ।

(घ)

मेललमलापकिायको ४८ घण्टा िाललम ललइ मेललमलापकिायको कायय गर्ै

आएको
(ङ)

२५ बषय उमेर पुरा भएको ।

(च)

माथी योग्यिामा िुन सुकै कुरा ले जखएको भएिा पलन िाललम ललइ हाल

काम

गरररहे काको हकमा लनिलाइ लनरन्िरिा दर्न सयकने ।
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(२) मेललमलापकिायको सूची ियार गरे पलछ सलमलिले सूची सभा समि पेश गरी अनुमोर्न
गराउनुपनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम सूची अनुमोर्न भएपलछ सलमलिले साियिलनक िानकारीको
लालग सूचना प्रकाशन गनुप
य नेछ िथा मेललमलापको लालग पठाउाँर्ा प्रत्येक पिलाइय सो सूची
उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
६०. मेललमलापकिायको सूची अद्यािलिक गनेाः (१) सलमलिले र्फा ५९ बमोजिम ियार भएको सूची
प्रत्येक िषय अद्यािलिक गनुप
य नेछ ।
(२) प्रत्येक िषय अद्यािलिक गरे को मेललमलापकिायको सूची सलमलिले सभाबाट अनुमोर्न
गराउनुपनेछ ।
(३) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजिम मेललमलापकिायको सूचीमा सूचीकृि हुन
योग्यिा पुगेको व्यजिले सलमलि समि सूचीकृि गररपाउनको लालग अनुसूची-११ बमोजिमको
ढााँचामा लनिेर्न दर्नसक्नेछ ।
६१. मेललमलापकिायको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सलमलिले र्फा ६० बमोजिम मेललमलापकिायको सूची
अद्यािलिक गर्ाय र्े हायको अिस्थाका मेललमलापकिायको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः(क)

लनिको मृत्यु भएमा;

(ख)

लनिले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने लनिेर्न दर्एमा;

(ग)

लनिले नैलिक पिन र्े जखने फौिर्ारी अलभयोगमा सिाय पाएमा;

(घ)

लनि कुनै सं स्थासाँग सम्बध्र् रहे कोमा सो सं स्था खारे ि िा यिघटन भएमा;
र

(ङ)

सलमलिले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बमोजिम लनिलाइय सूचीबाट हटाउने
लनर्यय गरे मा ।

(च)

बसइ सराइ गरे मा ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम सूचीबाट नाम हटाइएका मेललमलापकिायहरूको नामािली
सलमलिले साियिलनक सूचनाको लालग प्रकाशन गनुप
य नेछ ।
६२. मेललमलापको लालग समयािलि िोक्नेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजिम मेललमलाको लालग
मेललमलापकिाय पठाउाँर्ा बयढमा लिन मयहना सम्मको समय िोयक पठाउनेछ ।
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(२) मेललमलापको लालग पठाउाँर्ा सामान्यियााः ियढमा िीनिना बाट मेललमलाप गराउने
गरी िोक्नुपनेछ ।
६३. मेललमलापकिायको छनौटाः (१) सलमलिले मेललमलाप गराउने काययको लालग यििार्का पिहरूलाइय
एक िना मेललमलापकिायको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाय पिहरूबीचमा एकिना मेललमलापकिायको लालग
सहमलि नभएमा सलमलिले पिहरूको सहमलिमा लिन िना मेललमलापकिायको छनौट गनुप
य नेछ ।
(३) पिहरूको बीचमा मेललमलापकिायको नाममा सहमलि हुन नसकेमा सलमलिले
मेललमलापकिायको सूचीमा रहे का मेललमलापकिायहरू मध्येबाट र्ुिै पिबाट एक-एक िना
मेललमलापकिाय छनौट गनय लगाइय िेस्रो मेललमलापकिाय छनौट गररदर्नुपनेछ ।
(४) उिुरीका सबै पिको सहमलिमा मेललमलापकिायको सूचीमा नरहे को यस ऐन
बमोजिम मेललमलापकिाय हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यजि िा सं स्थाबाट मेललमलाप प्रयक्रया
अगािी बढाउन सहमि भै ललजखि लनिेर्न दर्एमा सलमलिले त्यस्िो व्यजि िा सं स्थालाइय
मेललमलापकिाय िोयकदर्नुपनेछ ।
६४. मेललमलापकिायको पररिियनाः (१) सलमलिले र्े हायको अिस्था परर पिहरूले लनिेर्न दर्एको
अिस्थामा मेललमलापकिाय पररिियन गररदर्नुपनेछाः(क)

र्फा ६१ बमोजिम मेललमलापकिायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएमा;

(ख)

पिहरूले पारस्पररक सहमलिमा मेललमलापकिाय हे रफेर गनय मञ्जुर भएमा;

(ग)

यििार्को कुनै पिले मेललमलापकिाय प्रलि अयिश्वास रहे को ललजखि
िानकारी गराएमा;

(घ)

कुनै कारर्ले मेललमलापकिायले मेललमलापमा सहभागी भै रहन नसक्ने
िनाएमा;

(ङ)

यििार्को

यिषयिस्िुमा

मेललमलापकिायको

कुनै

स्िाथय

रहेको

मेललमलापकिायले िानकारी गराएमा िा कुनै स्रोिबाट सलमलि समि
िानकारी भएमा; िथा
(च)

मेललमलापकिायले मेललमलापकिायको है लसयिले काययगर्ाय र्फा ६६ िथा
अन्य प्रचललि कानून बमोजिम पालन गनुप
य ने आचरर् पालन नगरे मा ।
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(२) मेललमलापकिाय पररिियनको कारर्ले िोयकएको समयमा मेललमलापको कायय सम्पन्न
हुन नसक्ने भएमा सलमलिले बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गनय सक्नेछ ।
६५. मेललमलापको लालग पठाउाँर्ा गने प्रयक्रयााः (१) सलमलिले कुनै उिुरी मेललमलापको लालग
मेललमलापकिाय

समि

पठाउाँर्ा

पिहरूलाइय

मेललमलापकिायको

सम्पकय

उपलब्ि

गराइय

मेललमलापकिाय समि उपजस्थि हुने िारे ख िोयक र्े हाय बमोजिमको कागि साथै राजख
लेजखपठाउनुपनेछाः
(क)

उिुरीको सारसं िेप िा मुख्य मुख्य कागिािको प्रलिललपी;

(ख)

उिुरीको पि िा िारे स भए िारे सको नाम, थर, ििन र उपलब्ि
भएसम्म टे ललफोन नम्बर, इयमेल, फ्याक्स िथा अन्य सम्पकय यििरर्; िथा

(ग)

मेललमलाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुप
य ने स्थान र समय ।

(२) मेललमलापकिायले सलमलि समि माग गरे मा उिुरीका कागिािहरूको नक्कल
उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
(३) मेललमलापको लालग िोयकएको समय सम्पन्न भएको साि दर्न लभत्र उिुरीको
पिहरू सलमलि समि उपजस्थि हुने गरी िारे ख िोक्नुपनेछ ।
(४) उपर्फा (३) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापलन मेललमलापकिायले िोयकएको
समय अगािै उिुरी सलमलि समि यफिाय पठाउने लनर्यय गरे मा सो लनर्ययको िानकारी भएको
साि दर्न लभत्र पिहरूलाइय सलमलि समि उपजस्थि हुनेगरी पठाउनुपनेछ ।
६६. मेललमलापमा अिलम्बन गनुप
य ने प्रयक्रयााः(१) सलमलिले पिहरूको सहमलिमा मेललमलापको लालग
छलफल गने िथा अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि िथा मेललमलापकिायलाइय सोको
िानकारी उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
िर पिहरूको सहमलिमा मेललमलापकिायले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन
।
(२) पिहरूलाइय उपर्फा (१) बमोजिम मेललमलापकिायले िोकेको स्थानमा िोयकएको
समयमा उपजस्थि हुने र्ाययत्ि रहनेछ ।

29

v08M– )!, dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq, efu–!, ;+VofM–)@, ldltM– @)&%÷)!÷@^ ut]
(३) उपर्फा (२) बमोजिमको र्ाययत्ि पिहरूले

पुरा नगरे मा मेललमलापकिायले

मेललमलापको प्रयक्रया बन्र् गरी सलमलिलाइय सोको ललजखि िानकारी गराइय उिुरीको कागिाि
यफिाय पठाउनसक्नेछ ।
(४) मेललमलापको क्रममा मेललमलापकिायले पिहरूबीचमा सहिकिायको भूलमका गनेछ र
उि भूलमका लनिायह गने क्रममा लनिले पिहरू बाहे क र्े हायका व्यजिहरूसाँग समेि एकल िा
सामूयहक िािाय गनयसक्नेछाः
(क)

यििार्को यिषयमा िानकारी रहे को उिुरीका पिले रोिेको व्यजि; िथा

(ख)

यििार्को यिषयिस्िुको बारे मा िानकारी रहे को स्थानीय भद्रभलार्मी ।

(५) मेललमलापकिायले पिहरूको सहमलिमा पिहरूसाँग र्े हाय बमोजिम िािाय गनयसक्नेछाः
(क)

पिहरूसाँग एकल एकान्ििािाय; िथा

(ख)

टे ललफोन िािाय, लभिीयो कन्रेन्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िािायलाप
।

(६) प्रचललिकानून िथा यस ऐनको मान्यिा यिपरीि नहुनेगरी पिहरूको सहमलिमा
मेललमलापकिायले मेललमलापको कायययिलि लनिायरर् गनयसक्नेछ ।
६७. मेललमलापकिायको आचरर्ाः(१)मेललमलापकिायले र्े हाय बमोजिमको आचरर् पालन गनुप
य नेछाः(क)

मेललमलाप सम्बन्िी कारिाही लनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुप
य ने;

(ख)

कुनै पिप्रलि झुकाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्ने िा राखेको र्े जखने कुनै
आचरर् िा व्यिहार नगने ;

(ग)

कुनै पिलाइय िर, त्रास, झुक्यान िा प्रलोभनमा पारी मेललमलाप गराउन
नहुन;े

(घ)

यििार्

कायम

रहे को

अिस्थामा

यििार्को

कुनै

पिसाँग

आलथयक

कारोबारमा साँलग्न नहुने;
(ङ)

मेललमलाप सम्बन्िमा बनेको प्रचललि कानून िथा अन्य स्थायपि मान्यिा
यिपरीि आचरर् गनय नहुन;े

(च)

मेललमलापको क्रममा पिहरुसाँग सम्मानिनक, सर्भािपूर् य र सबै पिप्रलि
समान व्यिहार कायम गने;
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(छ)

मेललमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरे को यिषयिस्िुको गोपनीयिा
कायम राख्ने; िथा

(ि)

मेललमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागिाि िा िस्िु प्रयक्रया
सम्पन्न भएपलछ िा लनि प्रयक्रयाबाट अलग भएपलछ सम्बजन्िि पिलाइय
सुरजिि यफिाय गने ।

(२) सलमलिले कुनै मेललमलापकिायले उपर्फा (१) बमोजिमको आचरर् पालना नगरे को
उिुरी परी िा सो यिषयमा स्ियं िानकारी प्राप्त गरी छानयिन गर्ाय व्यहोरा दठक र्े जखए त्यस्िो
मेललमलापकिायलाइय मेललमलापकिायको सूचीबाट हटाउनेछ ।
६८. ललखि ियारी र लमलापत्राः (१) मेललमलापकिायले पिहरुसाँगको छलफल पश्चाि मेललमलापको
लालग र्ुिै पि सहमि भएकोमा लमलापत्र गराइय सहमलि भएको यिषयिस्िु बमोजिमको
लमलापत्रको ललखि ियार गरर सलमलि समि पठाउनुपनेछ ।
६९. मेललमलाप नभएको उिुरीमा गनुप
य ने कारिाहीाः (१) मेललमलापकिायले पिहरु बीचमा मेललमलाप
हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाइय प्रलििेर्न ियार गरी यििार्का सबै कागिाि सयहि सलमलिमा
यफिाय पठाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम गर्ाय मेललमलापकिायले पिहरुलाइय सलमलि समि हािीर हुन

िाने बयढमा साि दर्नको म्यार् िोयक पठाउनुपनेछ ।
७०. मेललमलाप

नभएको

उिुरीमा

लनर्यय

गनुप
य नेाः(१)स्थानीय

ऐनको

र्फा

४७

(१)

को

यिबार्मासलमलिले मेललमलापको लालग पठाएको उिुरीमा पिहरुबीच मेललमलाप हुन नसयक
मेललमलापकिायको प्रलििेर्न सयहि प्राप्त हुन आएमा कानून बमोजिम कारिाही गरी लनर्यय
गनुप
य छय ।
(२) उपर्फा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापलन र्े हाय बमोजिमको उिुरीमा

अलिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायमा उिुरी गनय िानु भलन सुनाइय
पठाइयदर्नुपछयाः(क)

स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोजिमको यििार्मा;
िथा
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(ख)

कुनै अर्ालि िा लनकायबाट मेललमलापको लालग प्रेयषि भएको
यििार्मा ।

(३) उपर्फा (२) को र्े हाय (ख) बमोजिमको यििार्मा सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायमा

पठाउाँर्ा हाजिर हुन िाने िारे ख िोकी पठाउने िथा लमलसल समेि नक्कल खिा गरी अलभलेख
राजख सक्कल लमलसल सम्बजन्िि अर्ालि िा लनकायमा पठाउनुपनेछ ।
७१. मेललमलाप

र्स्िुराःमेललमलापमा

िाने

यििार्को

हकमा

मेललमलापकिायले

पिहरुले

सहमलिमा दर्न मञ्जुर भएर्े जख बाहे क कुनै प्रकारको र्स्िुर लाग्नेछैन ।िर पिहरूको सहमलिमा
मेललमलापकिायले पिहरुबाट बढीमा रु ५००।-/५००।- ललन पाउनेछन ।
७२. समुर्ाय स्िरमा हुने सामुर्ाययक मेललमलाप प्रिियन गनय कमयचारी िोक्न सक्नेाः (१)
सलमलिले स्थानीय स्िरमा मेललमलाप प्रिध्र्यन गनयको लालग काययपाललकामा अनुरोि गरे मा
कमयचारी खटाइय समुर्ाय स्िरमा मेललमलापको प्रिध्र्यनात्मक काययक्रम गनयसयकनेछ ।
(२) समुर्ाय स्िरमा हुने सामुर्ाययक मेललमलापको हकमा र्फा ५९ (१) अनुसारको योग्यिा
िथा अनुभि नभएका मेललमलापकिायिाट मेललमलाप गराउन िािा पने छै न ।
(२) सलमलिले समुर्ायस्िरमा हुने सामुर्ाययक मेललमलापको कायययिलि िोके िमोजिम हुनेछ ।
पररच्छे र्-९
लनर्यय कायायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्था
७३. सजचिालयको जिम्मेिारीाः काययपाललकाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनर्े शनमा रयह सलमलिको लनर्यय
कायायन्ियन गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर् य काययको रे खर्े ख गने जिम्मेिारी िहन गनुप
य नेछ ।
७४. सहयोग गनुपय नेाः(१) नगरपाललका कायायलय िथा सो अन्िगयिका सबै ििा कायायलय िथा अन्य
कायायलयले यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजिम सलमलिले गरे को लनर्यय बमोजिम व्यजि िा
सं स्था िा अन्य कसै साँग असुल गनुप
य ने िरीिाना िा अन्य रकम असुलउपर गनय सहयोग
गनुप
य नेछ ।
(२) यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजिम सलमलिले असूल गनयपने िरीिाना, लबगो िा

अन्य कुनै प्रकारको रकम असुलउपर नभइय उपर्फा (१) मा उलले ख भए बमोजिमका
कायायलयहरुले कुनै लसफाररश िा कुनै कायय गररदर्नेछैनन ।
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७५. असुलउपर गनेाः(१) अलभलेख प्रशासकले सलमलिको लनर्यय बमोजिम कुनै पिसाँग िरीिाना िा
लबगो िा अन्य कुनै प्रकारको असुल उपर गनुप
य ने भएमा सो पिले िरीिाना लिनय बुझाउन
लयाएमा बुजझ सर्रस्याहा गरी िरीिानाको लगि किा गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम असुलउपर नभएमा लगि राखी सम्बजन्िि पिको नाम नामेसी
िथा िरीिाना रकम समेिको यििरर् नगरपाललकाको कायायलयका साथै सबै ििा कायायलयमा
समेि अलभले खको लालग पठाउनुपनेछ ।

(३) सम्बजन्िि कायायलयहरुले उपर्फा (२) बमोजिम लेजख आएमा त्यस्िो पिसाँग

िरीिाना रकम असुलउपर गरी अलभले ख शाखामा सर्रस्याहा गनय पठाउनुपनेछ ।
७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजिम गरे को कुनै लनर्यय बमोजिम कुनै पिले राखेको
र्स्िुर, िा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइयपाउने भएमा भराइयपाउने पिले
भरीदर्नुपने पिको त्यस्िो रकम भराइयदर्नुपने स्रोि खुलाइय अनुसूची-१२ बमोजिमको ढााँचामा
लनिेर्न दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम लनिेर्न दर्ाँर्ा यथासम्भि नगर् रहे को बैँ क खािा िा कुनै
सहकारी िा बचि सं स्थामा रहे को रकम र सो नभएमा लललाम लबक्री गरी असुलउपर गनुप
य ने
अिस्था भएमा कुनै अचल सम्पजिको व्यहोरा खुलाइय लनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजिमको लनिेर्नमा र्फा ७८ बमोजिमको यििरर् खुलाइय लनिेर्न
दर्नुपनेछ
७७. चलनचलाइयदर्नेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजिम गरे को कुनै लनर्यय बमोजिम कुनै सम्पजि िा
अलिकार िा कुनै यिषयिस्िु िा सेिा िा अन्य कुनै यिषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्िो
चलन पाउने यिषयको यििरर् खुलाइय अलभले ख प्रशासक समि अनुसूची-१३ को ढााँचामा लनिेर्न
दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम लनिेर्न परे मा अलभले ख प्रशासकले लनर्यय बमोजिमको यिषयको
चलन चलाइयदर्नुपनेछ ।
(३)

उपर्फा

(१)

बमोजिमको

लनिेर्न

७८बमोजिमको यििरर् खुलाउनुपनेछ ।
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७८. सम्पजिको यििरर् खुलाउनुपनेाः भररभराउ गनय िा चलनचलाइ पाउनको लालग लनिेर्न दर्ने
यििार्को पिले लनिेर्नमा सम्पजिको यििरर् उलले ख गर्ाय र्े हाय बमोजिमको यििरर्
खुलाउनुपनेछाः(क)

अचल सम्पजिको यििरर्
(१)

घरिग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना िथा चार यकलला;

(२)

घर िग्गाको यकिा नम्बर िथा िेत्रफल;;

(३)

घर रहेको भए घरको िला िथा किल र सम्भि भएसम्म िगययफट;

(४)

घर िग्गाको अिजस्थिी आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रमा
रहेको व्यहोरा;

(५)

कच्ची िा पदक्क सिकसाँग िोलिएको व्यहोरा;

(६)

घरिग्गाको स्िालमत्ि रहे को व्यजिको नाम थर साथै स्िालमत्ि भन्र्ा
फरक व्यजिको भोगचलन रहे को भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै
अन्य यििरर्; िथा

(७)
(ख)

घरमा भएको लगापाि िथा खररर्लबयक्र हुन सक्ने न्यू निम मूलय ।

चल सम्पजिको यििरर्ाः
(१)

चलसम्पजि रहे को ठाउाँ िथा भोग िा लनयन्त्रर् राख्नेको नाम थर;

(२)

बैँक खािामा रहेको नगर् भए खािािालको साथै बैँ क िथा शाखाको
नाम;

(३)

चल सम्पजिको प्रकार िथा नगर् बाहे कको भए सम्भायिि लबयक्र मूलय;
िथा

(४)

नगर् बाहे कको चल सम्पजि भए अिस्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै
प्रत्येकको साइि र साँख्या ।

७९. सम्पजि रोक्का राख्नेाः (१)अलभले ख प्रशासकले र्फा ७५ िा ७६ बमोजिम लनर्यय
कायायन्ियनको लालग लनिेर्न परे पलछ र्े खाइएको सम्पजिको हकमाआिश्यक पने िलि िेथा रोक्का
राख्ने सम्बन्िमा लनर्ययको लालग कायायपाललका समि पेश गने र काययपाललकाबाट रोक्का राख्ने
लनर्यय गरे पछी लनर्यय बमोजिम िेथा रोक्का राख्नको लालग सो िेथा र्िाय रहे को कायायलय िा
रजिष्ट्रेशन गने कायायलयमा ले जख पठाउनुपनेछ ।
(२) बाली, ब्याि, बहाल लगायिको सम्पजिको हकमा लनिेर्न परे को बयढमा र्ुइय दर्न
लभत्र सम्पजि िायर्ाि गनय लगाइय िायर्ाि गर्ायको समयमा नै आिश्यक पने िलि सम्पजि िा
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सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याि, मुनाफा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िा रोक्का राख्नुपछय र
त्यसको भपायइय सम्बजन्िि पिलाइय दर्नुपछय ।

(३) र्फा ७८ को र्े हाय (ख) बमोजिमको सम्पजिको हकमा भररभराउको लालग
आिश्यक पने िलि सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आिश्यकिाअनुसार ले खा शाखा िा
सम्बजन्िि बैँ क िा सम्बजन्िि लनकायमा िुरुन्ि लेजख पठाउनुपनेछ ।

(४) सम्पलि रोक्का सम्िजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बमोजिम हुनेछ ।

८०. सम्पजि लललाम गर्ाय अपनाउनुपने कायययिलिाः (१) काययपाललकाले यस ऐन बमोजिम भरीभराउ
गनुप
य ने लबगो िा कोटय फी िा त्यस्िै कुनै रकम असुलउपर गनय र्फा ७८ को र्े हाय (क)
बमोजिम सम्पजिको यििरर् खुलाइय र्खायस्ि परे मा त्यस्िो रकम भरीदर्नुपने व्यजिलाइय बुझाउनु
पने रकम बुझाउन साि दर्नको म्यार् दर्इय सूचना िारी गनुप
य छय ।
(२) उपर्फा (२) बमोजिमको म्यार्मा रकम बुझाउन नलयाएमा त्यस्िो भरीदर्नुपने

व्यजिको भरीपाउने व्यजिले र्े खाएको र्फा ७८ को र्े हाय (क) बमोजिमको सम्पजि िायर्ाि
गरी लयाउनु पछय।

(३) र्ण्ि, िरीिाना, सरकारी लबगो िा कुनै अर्ालि िा लनकाय िा नगरपाललका िा

सलमलिको लनर्ययले असुल उपर गनुप
य ने कुनै रकमको हकमा त्यस्िो असुलउपर हुनपु ने व्यजिले
बुझाउन नलयाएमा लनिको िुनसुकै अचल सम्पजि फेला परे मा िायर्ाि गरी रोक्का राख्नुपछय ।

(४) उपर्फा (३) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन िेथा िमानि िा कुनै प्रकारको

नगर् िरौटी र्ाजखल गरे को हकमा सो सम्पजिबाट खाम्ने िलि रकमको लालग उपर्फा
(३)बमोजिम गरररहनुपर्ै न ।

(५) उपर्फा (४) बमोजिम मोल कायम भएपलछ उि अचल सम्पजिको लललामको सूचना
सम्बजन्िि पिलाइय दर्इय सियसािारर्को िानकारीको लालग लललाम हुने लमलि र सम्पजिको
यििरर् सयहिको साियिलनक सूचना नगरपाललका, जिलला प्रशासन कायायलय, जिलला अर्ालि,

जिलला समन्िय सलमलिको कायायलय िथा कोष िथा ले खा लनयन्त्रकको कायायलयमा टााँस्न
लगाउनुपनेछ ।
(६) उपर्फा (५) बमोजिमको सूचनामा िोयकएको दर्नमा उि सूचनामा िोयकएको
सम्पजि पञ्चयकिे मोलबाट मालथ बढाबढ प्रयक्रया बमोजिम लललाम गनुप
य नेछ ।
(७) लललाम प्रयक्रयामा सम्भि भएसम्म जिलला अर्ालि, जिलला प्रशासन कायायलय िा
स्थानीय प्रशासन कायायलय, स्थानीय प्रहरी कायायलय िथा नगरपाललका िेत्र लभत्र रहे का अन्य
सरकारी कायायलयका प्रलिलनलिलाइय रोहिरमा राख्नुपनेछ ।
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(८) उपर्फा (६) बमोजिम गर्ाय उि सम्पजि कसै ले पलन लललाम सकार नगरे मा सोयह

प्रयक्रयाबाट पुनाः र्ोस्रोपटक लललाम गनुप
य नेछ िथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसै ले लललाम सकार
नगरे मा भराइयपाउने पि लनिेर्कलाइय नै उि सम्पजि पञ्चयकिे मोलमा सकार गनय लगाउनुपनेछ
।
(९) उपर्फा (८) बमोजिम गर्ाय लनिेर्कले सम्पजि सकार गनय नचाहे मा पलछ अको िेथा
खुलन आएका बखि कानून बमोजिम गनेगरी लनिको लनिेर्न िामेलीमा राखी लललाममा
चढाइयएको सम्पजि फुकुिा गरी दर्नुपछय ।

(१०) यस र्फामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन नगरपाललकाको कुनै रकम

असुल उपर गने क्रममा लललाम गर्ाय कसै ले सकार नगरे मा िलिमा सकार हुन्छ त्यलिमा नै सो
सम्पजि लललाम गरी प्राप्त रकम सर्रस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोजिम अन्य
सम्पजि िा प्रयक्रयाबाट असुलउपर गनुप
य नेछ ।

८१. िायर्ाि गने प्रयक्रयााः (१) अलभले ख प्रशासकले र्फा ७९ बमोजिम सम्पजि िायर्ाि गनुप
य र्ाय
कजम्िमा ििा सजचि स्िरको कमयचारी खटाइय त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको मूलय स्पष्ट
खुलने गरी िायर्ाि गनयलगाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम िायर्ाि गने

कमयचारीले

िायर्ाि गनुप
य ने

सम्पजिको

चलनचलिीको मूलय कायम गने प्रयोिनले पञ्चयकिे मोल कायम गरी मुच ुलका खिा गरी
अलभलेख प्रशासक समि प्रलििेर्न सयहि पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजिम पञ्चयकिे मोल कायम गर्ाय र्े हाय बमोजिमक कुरालाइय आिार

ललइय कायम गनुप
य नेछाः
(क)

लनिेर्कले लनिेर्नमा खुलाएको मूलय;

(ख)

लनर्ययमा उलले ख भएको भए सो मूलय;

(ग)

पिले िमानि िा कुनै अन्य प्रयोिनको लालग काययपाललका समि
लनिेर्न दर्ाँर्ा खुलाएको मूलय;

(घ)

िायर्ाि गर्ाय भै आएको स्थानीय मूलयााँकन अनुसारको मूलय;

(ङ)

मालपोि कायायलयले कायम गरे को न्यू निम मूलय;

(च)

अन्य कुनै प्रयोिनले कुनै सरकारी लनकायले कुनै मूलय कायम गरे को

भए सो मूलय;
(छ)

पञ्चयकिे मोल कायम गनुभ
य न्र्ा ित्काल अगािै कुनै खररर्लबयक्र भएको
भए सो मूलय ।
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स्पयष्टकरर्ाः

“पञ्चयकिे मोल” भन्नाले अचल सम्पजि लबयक्र गनुप
य र्ाय लबयक्रहुने
न्युनिम मूलयलाइय सम्झनुपछय ।

(४) उपर्फा (३) बमोजिम गर्ाय र्े हाय बमोजिमको कुरालाइय समेि ध्यानमा राख्नुपनेछाः
(क)

औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र लगायि सिक सञ्जाल साँग
िोलिएको छ िा छै न; िथा

(ख)

नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको िियमान अिस्था सम्बन्िमा
प्रायिलिक मुलयााँकन प्रलििेर्न ।

८२. खाम्नेिलि मात्र लललाम गनुप
य नेाः(१)काययपाललकाले र्फा ८० बमोजिम लललाम गर्ाय असुलगनुप
य ने
बााँयक खाम्ने िलि सम्पजिमात्र लललाम गनुप
य नेछ ।
(२) सम्पजि लललाम गर्ाय सकार भएको रकम असुलउपर गनुप
य ने भन्र्ा बयढ भएमा सो
बयढ भएको िलि रकम सम्पजििाल पिलाइय यफिाय गरीदर्नुपछय ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम रकम यफिाय पाउने पि लललाम गर्ायको बखि उपजस्थि
नभएको भए रकम यफिाय ललन आउनुभनी लनिको नाममा साि दर्नको सूचना िारी गरीजझकाइय
रकम यफिाय गनुप
य छय ।
(४) उपर्फा (३) बमोजिम गर्ाय सम्बजन्िि पि रकम यफिायललन नआएमा उि रकम
सजञ्चिकोषमा र्ाजखल गरी आम्र्ानीबााँलि सर्रस्याहा गनुप
य छय ।
(५) अलभले ख प्रशासकले र्फा ८० बमोजिम लललाम गरे को सम्पजि सकार गने पिको
नाममा सम्पजि र्िाय नामसारीको लालग सम्बजन्िि कायायलय िा लनकायमा पत्राचार गरी लनिलाइय
सम्पजिको चलनपूिी उपलब्ि गराइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलाइयदर्नुपछय ।

(६) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन र्फा ८० बमोजिमको लललाम

प्रयक्रया अगािी बयढसकेपलछ भराउनुपने रकम बुझाउन लयाए पलन सो रकम नबुजझ सम्पजि
लललाम गनुप
य नेछ ।

८३. लललाम उपरको उिुरीाः यस ऐन बमोजिम भएको लललामको प्रयक्रयामा जचि नबुझ्ने पिले िुन
प्रयक्रया उपर जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलमलि समि उिुरी पेश गरी भएको
आर्े श बमोजिम गनुप
य नेछ ।
८४. लबगो भराउाँर्ा िा चलनचलाउाँर्ा लागेको खचयाः यस ऐन बमोजिम लबगो भराउाँर्ा िा चलन
चलाउाँर्ा लागेको खचय लबगो भरीदर्नु पने िा चलनदर्नु पने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुय पनेछ ।
८५. यथाजस्थलिमा राख्नेाः काययपाललकाले यस ऐन बमोजिम चलनचलाइय माग्न िा लबगो भराइयपाउन
कुनै सम्पजि र्े खाइय लनिेर्न परे पलछ लबगो भराउने िा चलनचलाउने कायय सम्पन्न नभएसम्मको
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लालग उि सम्पजि हकहस्िान्िरर् गनय, भत्काउन, लबगानय िथा कुनै प्रकारको लनमायर् कायय गरी
उि सम्पजिको स्िरुप पररिियन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्िि पिको नाममा आर्े श
िारी गरी उि सम्पजि यथाजस्थलिमा राख्नु पनेछ ।
८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अलभले ख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बमोजिम भएको
आर्े श यिपररि कुनै सम्पजिको हक हस्िान्िरर् िा स्िरुप पररिियन आदर् गरे को लनिेर्न परे मा
उि लनिेर्न र्िाय गरी त्यस्िो गने पिको नाममा लिन दर्नको म्यार्

िारी गरी लनिलाइय हाजिर

गराइय सो लनिेर्न सलमलि समि पेश गनुप
य नेछ ।
(२) सलमलिले उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न पेश हुन आएमा पिलाइय नयााँ उिुरी र्िाय
गनय नलगाइय उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनर्यय गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फा (२) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापलन उपर्फा (१) बमोजिमको

लनिेर्नको व्यहोराबाट लनिेर्न सलमलिको िेत्रालिकार लभत्र नपने यिषयमा परे को र्े जखएमा

सलमलिले उि यिषयमा िेत्रालिकार ग्रहर् गने अर्ालि िा लनकाय समि िान सुनाइय दर्नुपनेछ
।
८७. चलनचलाउने सूचनााः(१) अलभलेख प्रशासकले सलमलिको लनर्यय बमोजिम चलन चलाइय पाउन
लनिेर्न परे मा चलन चलाउने लमलि खुलाइय फलानो लमलिमा फलानो घर िग्गाको चलन चलाउन
कमयचारी खयटइय आउने हुाँर्ा सो लमलि अगािै घर िग्गा खालल गरीदर्नु भलन चलन दर्नुपने
पिको नाममा सूचना िारी गनुप
य नेछ ।
(२) चलनदर्नुपने सम्पजि उिुरीको पिबाहे क अन्य कसै को भोगचलनमा रहे को भएमा
अलभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाममा उपर्फा (१) बमोजिमको सूचना िारीगनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजिम िोयकएको लमलिमा खयटइयिााँर्ा घरिग्गा खाली गरे को भए

सम्बजन्िि कमयचारीले चलन चलाइय दर्एको मुच ुलका खिागरी िथा घरिग्गा खाली नगरे को भए
खाली गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको मुच ुलका खिा गरी प्रलििेर्न साथ अलभले ख शाखामा
पेश गनुप
य नेछ ।
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पररच्छे र्-१०
यियिि
८८. नक्कल लनिेर्नाः (१) सलमलि समि र्िाय रहेको उिुरीको कुनै सरोकारिाला पिले
यििार्को लमलसलमा रहे को कुनै कागिपत्रको नक्कल ललनको लालग लनिेर्न दर्एमा सलमलिले उि
पिलाइय सो कागिको नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न दर्ाँर्ा सम्बजन्िि पिले उिुरी शाखामा रहे को
लमलसलको नक्कल ललनुपर्ाय उिुरी प्रशासक िथा अलभले ख शाखामा रहे को लमलसलको नक्कल
ललनुपने भएमा अलभलेख प्रशासक समि लनिेर्न पेश गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न दर्नको एघार बिे अगािै पेश भएमा सम्बजन्िि
कमयचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोयह दर्न नभए सोको
भोललपलट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बमोजिम लनिेर्न दर्ाँर्ा फरक फरक उिुरीको लालग फरक फरक
लनिेर्न दर्नुपनेछ ।
(५)यििार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बमोजिमको लनिेर्न दर्ाँर्ा नक्कलको सिामा
कागिपत्रको फोटो जखच्ने अनुमलि मागेमा सो दर्नुपनेछ ।
(६) नक्कल लनिेर्न दर्ाँर्ा अनुसूची-१५ बमोजिमको ढााँचामा दर्नुपनेछ ।
८९. नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन्िि प्रशासकले र्फा ८८ बमोजिम नक्कल िा फोटो जखच्नको लालग
लनिेर्न दर्नेपिसाँग र्े हाय बमोजिमको र्स्िुर ललइय नक्कल उपलब्ि गराउनुपनेछाः
(क)

नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रलि पृष्ठको रू ५।–रुपैयााँको र्रले ;

(ख)

सलमलिको लनर्यय कागिको हकमा प्रलि सक्कल पानाको प्रलि पृष्ठको रू ५।–
रुपैयााँको र्रले ; िथा

(ग)

ललखि कागिपत्रको नक्कल नललइय फोटो जखच्न चाहे मा प्रलि पानाको रू ५।–
रुपैयााँको र्रले ।
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(२) उपर्फा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन प्रचललि कानून बमोजिम नक्कल
र्स्िुर नलाग्ने पिलाइय यस र्फा बमोजिमको र्स्िुर लाग्नेछैन ।
(३) यस र्फा बमोजिम नक्कल उिार गरी लै िाने पिले नक्कल उिार गर्ाय लागेको
खचयको व्यिस्था आफै गनुप
य नेछ ।
९०. र्स्िुर उललेख गनेाः

(१) नक्कल प्रमाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशासकले नक्कल प्रमाजर्ि गर्ाय

नक्कल लै िाने पिको नाम थर िथा उिुरीमा है लसयिका साथै नक्कल उिार गरे िापि र्ाजखल
गरे को र्स्िुर र नक्कल पाना समेि उलले ख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरा िनाइय नक्कल प्रमाजर्ि
गनुप
य नेछ।
९१. र्स्िुर च ुिा नभइय नक्कल नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रशासकले यस ऐन बमोजिम नक्कल माग्ने पिले
नक्कल उिार गर्ाय र्फा ८९ बमोजिम लाग्ने र्स्िुर र्ाजखल नगर्ायसम्म नक्कल दर्नेछैन र सो
नक्कलको आलिकाररकिा प्रमाजर्ि गनय पाउनेछैन ।
९२. प्रचललि कानून बमोजिम हुनाःे यस ऐनमा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापलन उिुरीसाँग
सम्बजन्िि प्रचललि कानूनमा कुनै कुरा ले जखएको भए सोमा ले जखए िलिको हकमा सोयह
बमोजिम हुनेछ ।
९३. लनयम बनाउने अलिकाराः सलमलिले यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको लालग आिश्यक लनयम
बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा ८को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्याययक सयियि सिक्षपेश गरेको
यिवेदि-पत्र

.............. यिल्लागाउँपायलका ............. ./िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं ......... .
को छोरा................................................................................................. वस्िे .............../छोरी/श्रीियि
वर्ष .................................. को .............................................)प्रथि पक्ष( यिवेदक.............
यवरुद्ध
.............. यिल्लागाउँपायलका ............. ./िगरपायलका/उपिहािगरपायलका/िहािगरपायलका, वडा िं ......... .
दोस्रो ( यवपक्षी.................................................................................. को .................. वस्िे वर्ष ...............
)पक्ष
यवर्यः सम्वन्ध यवच्छे द
ि यिम्ि वदुँ ाहरुिा लेयिए विोयिि यिवेदि गदष छु :
१.
ि यिवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ सालिा सािायिक परम्परा अिस
ु ार यववाह गररएको
हो । यववाह भएपश्चाि २ वर्ष सम्ि अथाष ि २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिु धरु 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 देयिँदै िाि थाल्यो । २०७१ सालको यिहारिा िाइि गएपछी उिी घर आइिि् । पटक
पटक घर आउि फोिबाट अिरु ोध गरे ँ । २ पटकसम्ि यलि गएँ । िर यििले यििीसँग िेरो िीवि चल्ि सक्दैि, ि घर
िाि सयिि, यििी िे गिष पु छष गर भयि ठाडो िवाफ यदि थायलि । के कारणले यस्िो हुि गयो भयि सोध्दा अव यिम्रो र
िेरो सम्वन्ध छै ि आफुिस
ु ी गर र िलाई सम्पकष िगर,गरेिा राम्रो हुदँ ैि 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 पिु ः यलि गएँ िर यवपक्षी िसँग वोल्दै िवोली घरयभत्र यछररि र साला िेठाि पठाईशारीररक आक्रिण गिे
सम्िको कायष गरी िलाई िथािाि गायल गलौच गरे । ियु ककलले ज्याि िोगाई यिराश भएर घर फयकषएँ र अव दोस्रो
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पक्षश्रीििी िसँग पिु ः फयकष आउिे र दाम्पत्य िीवि सिु धरु हुिे सम्भाविा िभएकोले पाररवाररक यववाद यिरुपणका
लायग यो यिवेदि यदि आएको छु ।
२.

यस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यिकाई िे िो वझ्ु िुपछष वि
ु ी यववाद यिरुपण गराईपाउँ ।

३.
यस िहाकाली िगरपायलकाबाट िारी भएको स्थािीय न्याययक कायष यवयधको दफा विोयिि यिवेदि दस्िरु ....
...... रु, दोस्रो पक्ष १ ििालाई म्याद सूचिा दस्िरु रु ........., पािा २ को यिवेदिको प्रयियलपी दस्िरु रु .............
यसै यिवेदिसाथ दायिल गरेको छु ।...... सिेि गरी िम्िा रु
४.
यो यिवेदि स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ४७अिस
ु ार यसै सयियिको अयधकारक्षेत्रयभत्र )२(
पदष छ ।
५.

यो यिवेदि हदम्यादयभत्रै छ र ि यिवेदकलाई यस यवर्यिा यिवेदि यदिे हकदैया प्राप्त छ ।

६.

यस यवर्यिा अन्यत्र कही ँ किै कुिै यिकायिा कुिै प्रकारको यिवेदि यदएको छै ि ।

७.
।

यसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफषका र िेरो घर िफषका पररवारका सदस्यहरु यिकाई थप व्यहोरा वझ्ु ि सयकिेछ

८.

यसिा लेयिएका व्यहोरा यठक साँचो सत्य हुि्, िठु ा ठहरे कािूि विोयिि संिाय भोग्ि ियार छु ।

यिवेदक
िािः .............................
इलि सं िि् ............. साल...................मयहना......................गिे .....................रोि शुभम् ।

अनुसूची-२
(दफा ९को उपदफा (१)सँग सम्बन्धित)
उिुरी र्िाय गरे को लनस्साको ढााँचा
श्री ....................
........................ ।
यिषय:

उिुरी र्िायको लनस्सापत्र सम्बन्िमा ।

42

v08M– )!, dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq, efu–!, ;+VofM–)@, ldltM– @)&%÷)!÷@^ ut]
.................... बस्ने िपाइ

यिरुद्धमा ....................... बस्ने .................... ले ........................

.भनी उिुरी र्िाय गनय लयाएकोमा आिको लमलिमा र्िाय गरी र्िाय नं .......................................
कायम भएकोले यो लनस्सा िारी गररदर्एको छ । ................
अलिकृि कमयचारी
र्स्िखि:........
लमलि:...........
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अनुसूची-३
(दफा ९को उपदफा (२)सँग सम्बन्धित)
ताररख भपाार्ा
न्याययक सलमलि
महकाली नगरपाललकामा खिा गररएको िारे ख भरपाई
िार्ी

प्रलििार्ी

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

...................
मुद्दा ....................

लमलि ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही दर्न ........... बिे यस
न्याययक सलमलि/कायायलयमा उपजस्थि हुनेछु भनी सही गने ......

िार्ी ................

प्रलििार्ी ................

इलि सं िि् ............. साल...................मयहना......................गिे .....................रोि शुभम् ।
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अनुसूची-४
(दफा ९को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
ताररख पचाा
न्याययक सलमलि
महाकाली नगरपाललका
बाट िारी भएको िारे खको पचाय

िार्ी

प्रलििार्ी

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

.................
मुद्दााः ......................

लमलि ............... मा .................... काम गनय ........ बिे हाजिर हुन आउनुहोला ।

फााँटिालाको र्स्िखि
लमलि .................
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अनुसूची-५
(दफा १५को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित)
प्रन्तवादको ढाँचा
ललजखि ििाफको नमूना
न्याययक सलमलि समि पेश गरे को
ललजखि ििाफ
प्रथम पि
................................जिलला.............
नं..................

गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/

िस्ने ............................को

महानगरपाललका

ििा

(नािा सम्बन्ि उलले ख गने (िषय .........

र्ोस्रो पि
........

जिलला

..............गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका,

ििा

नं.......... िस्ने...........छोरो िषयको(लनिेर्क) यिपिी........................
यिषय सम्िन्ि यिच्छे र् ।
ाँ ाहरुमा ले जखए िमोजिम लनिेर्न गर्यछु :
म लनम्न िुर्
१.

म ललजखि ििाफ प्रस्िुिकिाय र यिपिी लनिेर्कयिच सं िि २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा

अनुसार यििाह भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेि िायिन्म
भएको दठक हो । २०७१ सालको लिहारमा माइि गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर आउन
फोनबाट अनुरोि गरे को, २ पटकसम्म ललन आएको िर म घर नगएको,मैले यिपिी लनिेर्कलाई
र्ाम्पत्य िीिन चलन नसक्ने भनेको र मेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रमर् गने सम्मको कायय गरे कोभलन
कपोलकजलपि झुठा र हुाँर्ै नभएका लनरािार व्यहोरा उललेख गरी यििार् गरे को कुरा उलले ख गनय चाहान्छु ।
२.

मलाई यिपिी लनिेर्क समेि लमली गालल गलौच, िर, िाक, िम्की र्े खाई हािपाि गरी घरबाट लनकाला गरे पछी म

माइिीमा आई िसे की हुाँ । यििाह भएको केही िषयपछी यिना कारर् ममाथी यिलभन्न यकलसमका आरोप लगाई अपमान गने ,
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गाली गलौच गने लगायिका कामहरु हुाँर्ैगए । पररिारका अन्य सर्स्यहरुले म माथी घृर्ा गने, िोलचाल नगने िस्िा कायय
गरे पलन यिपिीबाट केही समय मलाई नै समथयन र सहयोग गर्ै आएका लथए िर पछी यिपिी लनिेर्क समेि उलनहरुसाँगै
लमले र मलाई ििरिस्ि गरबाट लनकालने काययमा सहभागी भए

। के कुन कारर्ले िा मेरो के गलिीले यसो गरे का हुन

भलन िुझ्र्ा िेलािेला र्ाइिो नलयाएको भलन माइिी पिसमेिको

आलोचना गने गरे का लथए । सायर् उलनहरुलाई र्ाइिोकै

लोभका कारर् मलाई घरबाट लनकालीदर्एका हुनपु र्यछ । मैले कुनै गलिी नगरे को र यिपिी लोग्नेसाँग पूिि
य ि माया, सद्भाि र
सम्मान यथािि रहे कोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि यथािि कायम गरीपाउाँ ।
३.

घरबाट ििरिस्ि लनकाले पछी ४ मयहनाको नािालक छोरा काखी च्यापेर माइिी आएको झण्िै ३ िषयसम्म िेखिर,

सम्पकययियहन िसी अयहले एक्कासी सम्िन्ि यिच्छे र्को माग गरी लनिेर्न दर्नु आफैँमा आश्चययिनक लागेको छ, सत्य िथ्य िुजझ
कानून िमोजिम गररपाउाँ।
४.

िमोजिम ललजखि ििाफ िापि र्स्िुर रु.... बाट िारी भएको स्थानीय न्याययक कायययििीको र्फा.........................

५.
६.
७.

यो ललजखि ििाफ म्यार्लभत्रै ललई म आफैं उपजस्थि भएको छु ।

यस यिषयमा अन्यत्र कही ीँ किै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छै न ।

यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हुन,् झुठा ठहरे कानू न िमोजिम सं िाय भोग्न ियार छु ।

लनिेर्क
नामाः ...................................
इलि सं िि

.............. मयहना ..................... साल .................गिेरोि शुभम् ।....................

अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित)
न्याययक सलमलिबाट िारी भएको

म्यार्सूचना
ुय ा जिलला महाकाली नगरपाललका कायाांलयबाट िारी भएको १५ दर्ने सूचना (पन्र)
र्ाचल

...............................................िस्ने

ले

िपाईंको

यिरुद्ध....................................................................

)िपाईले यो म्यार् िुझेको िा ररि पूिक
य िामेल भएको लमलिले १५पन्रदर्न लभत्रमा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं िा कानून

(

िमोजिमको िारे श माफयि यस कायायलयमा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानून िमोजिम हुने व्यहोरा िानकारी गराईन्छ
।
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इलि सम्बि। .........शुभम्.............गिे रोि......................मयहना.......................साल...................
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अनुसूची-७

(र्फा ४२को उपर्फा (१)साँग सम्बजन्िि)
लनर्ययको ढााँचा
महाकाली नगरपाललका न्याययक सलमलि
सं योिक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
लनर्यय
सं िि ............... सालको लनिेर्न नं........
यिषयःाः िलेसीबाट पानी झारे को ।

................. जिलला ................ गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका ििा नं............
...............................िस्ने ..................................................................................प्रथम पि
यिरुद्ध

................. जिलला ................ गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका ििा नं............
...............................िस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पि
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ िमोजिम लनिेर्न र्िाय भई सोही ऐनको र्फा ४६ िमोजिम गठन
भएको न्याययक सलमलि समि प्रस्िुि हुन आएको मुद्दाको सं जिप्त िथ्य र लनर्यय यस प्रकार छाः

(१)

महाकाली नगरपाललका ििा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को घरिग्गामा

पजश्चम िफयका यक.नं..........का सं लियार यिपिी ...................ले घर िनाउाँर्ा आफ्नो घरिग्गामा लसमानासम्म आई िोलि
िनाएको िर छि िथा िलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र झानेगरी िनाएको हुाँर्ा सो िलेसी िन्र् गराइपाउाँ भन्ने
लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरा ।

(२)

महाकाली नगरपाललकाबाट प्रचललि भिन लनमायर् सम्िन्िी मापर्ण्ि िमोजिम इिािि प्राप्त गरी भिनको नक्सा

समेि स्िीकृि गराई सो नक्सा िमोजिम भिन लनमायर् गरे को हुाँ । यिपिी लनिेर्कले भने िमोजिम आफ्नो घरको छि िथा
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िलेसीको पानी लनिको घर कम्पाउण्िलभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरिग्गामा झाने गरे को हुाँर्ा झुठा लनिेर्न खारे ि गररपाउाँ
भन्ने प्रत्यथीको ललजखि ििाफ ।

(३)

महाकाली नगरपाललकाबाट स्थलगि लनररिर् िथा सिेंिर् गनय गएका प्रायिलिक टोललले स्थलगि लनररिर् गरी

लमलि.............मा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रलििेर्नबाट प्रत्यथीको घरिफयबाट छि िथा िलेसीको पानी खस्र्ा लनिेर्कको
घर कम्पाउण्िलभत्र पने गरे को र्े जखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेजखि भएको

(४)

।

यििार्का र्ुिै पिलाईमेललमलाप गराउने प्रयोिनका लालग महाकाली नगरपाललका ििा नं........,................. मा

रहेको मेललमलाप केन्द्रमा पठाउाँर्ा मेललमलाप हुन नसकी फयकय आएको ।
लनर्यय
ु ाईको लालग आि पेशी िोयकएकोमा यििार्का सम्िजन्िि पिहरु स्ियमं िथा लनिहरुबाट लनयुि गरे का
र्ुिै पिलाई सुनि
कानून व्यिसायीहरु समेिको भनाई सुनी पुनाः लमलापत्र गनुह
य ोस भलन सम्झाउाँर्ा िुझाउाँर्ा पलन लमलापत्र गनय मञ्जुर नगनुय
भएकोले फाइलमा सं लग्न प्रमार् कागिहरुको समेि मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२)
िमोजिमलनर्यय दर्नुपने हुन आई लनर्ययिफय यिचार गर्ाय लनिेर्कको यक. नं....को पजश्चमिफय प्रत्यथीको यक.नं....को घरिग्गा
िोलिएर रहेकोमा यििार् र्े जखएन । लनिेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीको
पानी झारे को हो होइन भलन स्थलगि रुपमै िााँचिुझ गरी प्रायिलिक प्रलििेर्न पेश गनय कायायलयबाट खयट गएका प्रायिलिक
कमयचारीले लमलि.............मा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रायिलिक प्रलििेर्न समेिबाट लनिेर्कको माग र्ािी िमोजिम आफ्नो
घर कम्पाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथा िलेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुयष्ट हुने र्े जखन्छ । प्रत्यथीले यस कायायलयबाट
पाररि गरे को नक्सामा समेि छि िथा िलेसीको पानी आफ्नै घरिग्गामा झाने भलन र्े खाईएको र लनिेर्कको घर
कम्पाउण्िलभत्र पानी झानय पाउनुपछय भलन प्रत्यथीले र्ािी यिरोि गनय समेि नसकेको र प्रचललि कानून र प्रचलनबाट समेि
अकायको घर कम्पाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथा िलेसीको पानी झानय पाउने नर्े जखएको हुाँर्ा लनिेर्कको माग िमोजिम प्रत्यथीले
आफ्नो छि िथा िलेसीबाट आफ्नै घर िग्गामा पानी झाने प्रिन्ि गनुप
य ने र्े जखन्छ । लनिेर्कको घर कम्पाउण्िमा पानी
झानय नपाउने ठहछय

। सो ठहनायले िपजशल बमोजिम गनुय ।

िपजशल
१.

सरोकारिालाले नक्कल माग गनय आएमा लनयमानुसार र्स्िुर ललई नक्कल दर्नु ।

२.

यो लनर्ययमा जचि निुझे ३५ दर्नलभत्र ..............जिलला अर्ालिमा पुनरािेर्न गनय िानु भलन

सुनाईदर्नु ।
३.

म्यार्लभत्र पुनरािेर्न नपरे मा कानून िमोजिम लनर्यय कायायन्ियन गनु/
य गराउनु ।

इलि सं िि् ............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोि शुभम् ।
अनुसूची-८
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(र्फा ४८को साँग सम्बजन्िि)
अन्िररम सं रिर्ात्मक आर्े शको नमूना
महाकाली नगरपाललका न्याययक सलमलि
सं योिक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
आर्े श
सं िि ............................ सालको लनिेर्न नं........
यिषयाः यपलििलाई उपचार गराउने सम्िन्िमा ।

................. जिलला ................ गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका ििा नं............
...............................िस्ने ..................................................................................प्रथम पि
यिरुद्ध

................. जिलला ................ गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका ििा नं............
...............................िस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पि
यसमा लनिेर्कको माग िमोजिम ..........................जिलला ििा नं................................ िस्ने ...............को नालि
..........................को छोरा/छोरी िषय ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लालग लनयलमि रुपमा
हप्ताको २ पटक मृगौला िायलोलसस गनय जचयकत्सकले जशफाररस गरे कोमा एकाघरका छोरा िषय .................. को
...........................ले लनयलमि रुपमा िायलोलसस गनय अटे र गरे को, घरर घरर रुपैँ या नभएको िहाना गने गरे को, कयहले
कयहले कायायलयको कामको व्यस्ििाले फुसयर् नलमले को आदर् कारर् िनाई आफुले लनयलमि प्राप्त गनुप
य ने स्िाथ्य से िा प्राप्त
गनय नसकेको हुाँर्ा आफ्नो िीिन झनझन खिरायुि िन्र्ै गएको भलन अस्पिालको जचयकत्सकको पुिाय र जशफाररस सयहि
पेश हुन आएको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपमा िााँचिुझ गर्ाय व्यहोरा मनालसि र्े जखएको हुाँर्ा हाललाई लनिेर्कको लालग
जचयकत्सकले जशफाररस गरे िमोजिम हरे क हप्ता २ पटक िायलोलसस गनुय गराउनु िथा लनिको स्िाथ्यलाभका लालग
आिश्यक अन्य प्रिन्ि समेि लमलाउनु भलन स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) िमोजिम यिपिी
........................को नाममा यो अन्िररम सं रिर्ात्मक आर्े श िारी गररदर्एका छौं । यो आर्े श लमलसल सामेल राखी
यिपिीलाई ले खी

पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार उपचार भएको िानकारी प्राप्त गरी लमलसल सामेल राख्नु र लनयमानुसार

पेश गनुय ।
ईलि सं िि ................... साल ..........मयहना....गिे रोि..शुभम् ।
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अनुसूची-९

(र्फा ५३को उपर्फा (२)साँग सम्बजन्िि)
लमलापत्रको लालग लनिेर्नको ढााँचा
ु लनिेर्नपत्र
महाकाली नगरपाललको न्याययक सलमलिसमि पेश गरे को लमलापत्रको सं यि

.............. जिललागाउाँपाललका ............. ./नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, ििा नं ............... ......... .
को छोरा................................................................................................. िस्ने/छोरी/श्रीमलि
िषय (प्रथम पि) लनिेर्क............................................................................... को ..................
यिरुद्ध

.............. जिललागाउाँपाललका ............. ./नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, ििा नं ............... ......... .
(र्ोस्रो पि) ललजखि ििाफकिाःृ............................................ को .................. िस्ने िषय
यिषयःाः सम्िन्ि यिच्छे र् ।
हामी लनिेर्क
१.

लनम्न ललजखि लनिेर्न गर्यछौःाः

हामीयिच सं िि २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार यििाह गररएकोमा कररि

२ िषयसम्म

सुमिुर र्ाम्पत्य

िीिन रहे को लथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेि िायिन्म भएको, सोयह िषय २०७१ सालको
लिहारमा माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरे को, ललन गएको िर उलटै कुटयपट गरी
पठाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परे को ।
२.

आफुलाई र्ाइिो नलयाएको लनउाँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरी ििरिस्ि घरबाट लनकाला गरे को हो । आफु

खुशीले माइि गई िसेको होइन अझपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि
यथािि कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको ललजखि ििाफ रहे को
३.

।

हामी झगिा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छु यटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्िानको िायिन्म समेिभैसकेको छ

। घरमा सामान्य घरायसी यिषयले मनमुटाि भई लोग्ने स्िास्नी अलग अलग िसेकोमा महाकाली नगरपाललकाको न्याययक
सलमलि माफयि ििा नं मेललमलाप केन्द्रमा मेललमलापकिाय ............................ अन्िगयिको ................. .
को पहलमा ए.................क आपसमा छलफल गरी लमली आएको व्यहोरा यो छ की यिगिमा िे िस्िा यिषयमा
असमझर्ारी िथा िेमेल भएको भएिापनी हामीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास, सर्भाि र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको
सम्िन्ि यिच्छे र् गरी पाउाँ भन्ने लनिेर्न र्ािी छोलि पुनाः सुमिुर सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढं गले अगालि
िढाउने छौं । लनिेर्कको घरमा ित्काल लोग्ने स्िास्नी लमलल िस्ने िािािरर् नहुने भएकोले छु िै ठाउमा िेरा ललई िस्न
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ु
हामी र्ुिै पि सहमि भएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ िमोजिम यो लमलापत्रको सं यि

(२)

लनिेर्न पेश गरे का छौं , लेजखए िमोजिम लमलापत्र गरी पाउाँ ।
४.

ु लनिेर्न र्स्िुर बापि रु यसै साथ ...........
महाकाली नगरपाललका न्याययक कायययििी िमोजिम यो लमलापत्रको सं यि

सं लग्न छ ।
५.

यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक सााँचो

हुन,् झुठा ठहरे कानून िमोजिम सहुाँला िुझाउाँला ।

लनिेर्कहरु

...................................... प्रथम पि
.................................... र्ोस्रो पि

इलि सं िि् ............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोि शुभम् ।
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अनुसूची-१०

(र्फा ५३को उपर्फा (५)साँग सम्बजन्िि)
लमलापत्रको ढााँचा

ु लनिेर्नपत्र
महाकाली नगरपाललका न्याययक सलमलिसमि पेश गरे को लमलापत्रको सं यि

.............. जिलला ............ गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, ििा नं िस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................./छोरी/श्रीमलि
िषय (प्रथम पि) लनिेर्क............................................................................... को ..................
यिरुद्ध

.............. जिललागाउाँपाललका ............. ./नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, ििःा नं
ललजखि ििाफकिाय........................को .......................िस्ने िषय........................ (र्ोस्रो पि)
यिषयःाःसम्िन्ि यिच्छे र् ।
हामी लनिेर्क
१.

लनम्न ललजखि लनिेर्न गर्यछौं :

हामीयिच सं िि २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार यििाह गररएकोमा कररि

िीिन रहे को लथयो । हामीबाट २०७१ साल िेठमा १ छोराको समेि िायिन्म भएको,

२ िषयसम्म

सुमिुर र्ाम्पत्य

सोयह िषय २०७१ सालको लिहारमा

माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोि गरे को, ललन गएको िर उलटै कुटयपट गरी पठाएको
भलन लनिेर्कको लनिेर्न परे को ।
२.

आफुलाई र्ाइिो नलयाएको लनउाँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरी ििरिस्ि घरबाट लनकाला गरे को हो । आफु

खुशीले माइि गई िसे को होइन अझपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यथािि माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोले लोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ि
यथािि कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको ललजखि ििाफ रहे को
३.

।

हामी झगिा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िास्नी छु यटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्िानको िायिन्म समेिभैसकेको छ

। घरमा सामान्य घरायसी यिषयले मनमुटाि भई लोग्ने स्िास्नी अलग अलग िसेकोमा
सलमलि

माफयि

ििा

नं मेललमलाप

केन्द्रमा

मेललमलापकिाय

महाकाली नगरपाललकाको न्याययक

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

अन्िगयिको

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

.

को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी लमली आएको व्यहोरा यो छ की यिगिमा िे िस्िा यिषयमा .................
असमझर्ारी िथा िेमेल भएको भएिापनी हामीयिच एक अकायप्रलि यिश्वास, सर्भाि र प्रेम कायमै रहे कोले लोग्ने स्िास्नीको
सम्िन्ि यिच्छे र् गरी पाउाँ भन्ने लनिेर्न र्ािी छोलि पुनाः सुमिुर सम्िन्िका साथ र्ाम्पत्य िीिनलाई व्यिजस्थि ढं गले अगालि
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िढाउने छौं । लनिेर्कको घरमा ित्काल लोग्ने स्िास्नी लमलल िस्ने िािािरर् नहुने भएकोले छु िै ठाउमा िेरा ललई िस्न
ु
हामी र्ुिै पि सहमि भएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को र्फा ४७ िमोजिम यो लमलापत्रको सं यि

(२)

लनिेर्न पेश गरे का छौं, लेजखए िमोजिम लमलापत्र गरी पाउाँ ।
४.

ु
महाकाली नगरपाललका स्थानीय न्याययक कायययििी िमोजिम यो लमलापत्रको सं यि
लनिेर्न र्स्िुर बापि रु

यसै साथ सं लग्न छ ।...........
५.

यसमा लेजखएका व्यहोरा दठक सााँचो

हुन,् झुठा ठहरे कानून िमोजिम सहुाँला िुझाउाँला ।

लनिेर्कहरु

...................................... प्रथम पि
.................................... र्ोस्रो पि

इलि सं िि् ............. साल...................मयहना......................गिे.....................रोि शुभम् ।
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अनुसूची-११

(र्फा ६०को उपर्फा (३)साँग सम्बजन्िि)
मेललमलापकिायमा सूचीकृि हुने लनिेर्न ढााँचा
न्याययक सलमलि
महाकाली नगरपाललका समि पेश गरे को लनिेर्न

यिषयःाः मेललमलापकिायमा सूचीकृि हुन पाउाँ ।

प्रस्िुि यिषयमा िपलसलमा उललेजखि कागिािहरुको प्रलिललपी साथै राखी ............

फोटो

महाकाली नगरपाललकाको न्याययक

सलमलि अन्िगयिका ............ मेललमलाप केन्द्रमा सूचीकृि भई मेललमलाप गराउन अनुमिी पाउाँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।
िपलसल
१)

नागररकिा प्रमार्पत्रको छााँयाकपी,

२)

स्नािक िहसम्म उलिर्य गरे को शैजिक प्रमार्पत्रको छााँयाकपी,

३)

मेललमलापकिायको िाललमप्राप्त गरे को प्रमार्पत्रको छायााँकपी,

४)

मेललमलाप सम्बन्िी अनुभि र

५)

व्यजिगि यििरर् (Bio- data)
लनिेर्क
नाम थरःाः ..........
र्स्िखिाः ...........
लमलिःाः .............
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अनुसूची-१२

(र्फा ७६को उपर्फा (१)साँग सम्बजन्िि)
महाकाली नगरपाललकाको न्याययक सलमलि समि पेश गरे को
भररभराउको लनिेर्न पत्र

यिषयाः भररभराई पाउाँ भन्ने िारे ।
लनिेर्क................................िस्ने......÷िार्ी÷प्रलििार्ी
यिरुद्ध
यिपिी.............िस्ने.......÷िार्ी÷प्रलििार्ी
मुद्धा
म लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु ।
१उपरोि यिप .िी सं गको उललेजखि मुद्धा यस नगरपाललकाको न्याययक सलमलिको लमलिको लनर्यय बमोजिम मैले ..............
यस कायायलयमा राखेको र्स्िुर÷रकम लमलिजिलला अर्ालिको फैसला बमोजिम मैले ...................को श्री..............
भरी भराई पाउने ठहर भएको हुाँर्ा उि रकम भरी भराई पाउन यो लनिेर्न पेश गरे को छु ।
२मैले

यस

कायायलयमा

िम्मा

गरे को

र्स्िुर

.÷रकमको

भरपाई÷रलसर्÷भौचरको

सक्कलै

प्रलि

र

सम्मानीि

श्रीजिलला अर्ालिको अजन्िम फैसलाको छायाकपी यसै साथ सं लग्न छ । .......................
३यसमा लेजखएको व्यहोरा दठक हो ., झुठा ठहरे सहुाँला बुझाउला ।
लनिेर्क
लनि..............
ईलि सं ििरोि शुभम् ।........गिे.............मयहना...................साल..................
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अनुसूची-१३

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) साँग सम्बजन्िि)
चलन चलाउने लनिेर्न
महाकाली नगरपाललकामा पेश गरे को
लनिेर्न पत्र
यिषयाः चलन चलाई पाउाँ भन्ने िारे ।
लनिेर्क.....................िस्ने.......÷िार्ी÷प्रलििार्ी
यिरुद्ध
यिपिी..................िस्ने.......÷िार्ी÷प्रलििार्ी
मुद्धा
म लनिेर्क लनिेर्न िापि रु १०।– र्स्िुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछु ।

1. उपरोि यिषय सं गो उजललजखि मुद्दा यस नगरपाललकाको न्याययक सलमलिबाट लमलिमा लनर्यय भई उि घर ........
मेरो हक भोग र

(िा िुन सम्पजि भोग गनय पाउने गरी लनर्यय भएको छ सो सम्पजि िा िस्िु उललेख गने ) िग्गा

जिलला अर्ालिमा यिपिीले प ......स्िालमत्िको हुने ठहर भएकोमा श्री पुनरािलोकन गरे कोमा सम्मानीि
अर्ालिबाट समेि लमलिमा लनर्यय हुाँर्ा न्याययक सलमलिकै लनर्ययलाई सर्र गरी मेरै हक भोग कायम

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

गरे को हुाँर्ा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पजि रहे को हुाँर्ा जशघ्रालिजशघ्र मलाई उि सम्पजि चलन चलाई
पाउन यो लनिेर्न पेश गरे को छु ।
2. यसै लनिेर्न साथ र्े हायकका कागिािहरु सं लग्न गरे को छु ।
कमा गरे को लनर्ययको छााँयााँकपी............न्याययक सलमलिले लमलि .
खको सर्र फैसलाको छााँयााँकपी.............जिलला अर्ालिले गरे को लमलि...........श्री .
गयस यििार् सम्िद्ध लमलसल यसै कायायलयमा रहेको छ । .
घलेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ ., झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुाँला बुझाउाँला ।
लनिेर्क
लनि...............
ईलि सं ििरोि शुभम् ।........गिे.............मयहना...................साल..................
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अनुसूची-१४

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बजन्िि)
सम्पलि रोक्काको अर्े श
महाकाली न्याययक सलमलि
सं योिक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
आर्े श
सं िि ........सालको लनिेर्न नं .................
यिषयाः सम्पलि हस्िान्िरर् रोक्का
............... जिलला ............ गाउाँपाललका /नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका, ििा नं ............... ......... .
को

छोरा.........................................................................

िस्ने/छोरी/श्रीमलि

िषय

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

को(प्रथम पि) लनिेर्क.........................................................
यिरुद्ध

......जिलला...........गाउाँपाललका/नगरपाललका/उपमहानगरपाललका/महानगरपाललका,

ििा

नं....यिपिी

(र्ोश्रो

ुय ा महाकाली नगरपाललका, ििा नं....
पि)..........िस्ने....िषय.....को यसमा लनिेर्कको माग बमोजिम जिलला र्ाचल
िे.फ.........यक.नं........ िग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको अिण्िाको..................िगययफटको चार िलले घर र ललग
लगापाि समेि यिपिी....सम्पजि लनि यिपिीबाट अन्य अं जशयारहरुको मन्िुरी यिना हक हस्िान्िरर् हुन सक्ने आशंका गरी
लनिेर्कले दर्एको लनिेर्न उपर प्रारजम्भक रुपमा िााँचिुझ गर्ाय व्यहोरा मनालसि र्े जखएको हुाँर्ा हाललाई प्रत्यिीको नाममा
रहेको उजललजखि घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् गनय लसफाररस नदर्न ििालाई र अको आर्े श नभएसम्मका लालग उि
घरिग्गाको हक हस्िान्िरर् नगनु/
य गनय नदर्नु भनी मालपोि कायायलयको नाममा समेि स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
को र्फा ४९ (६) बमोजिम यो रोक्काको आर्े श िारी गररदर्एका छौं । यो आर्े श लमलसल सामेल राखी सम्िजन्िि
कायायलयहरुमा पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार रोक्का भएको िानकारी प्राप्त गरी लमलसल सामेल राख्नु र लनयमानुसार पेश गनुय
।
ईलि सं िि................साल.............मायहना...........गिे‘..........रोि शुभम् ।
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अनुसूची-१५

(र्फा ८८को उपर्फा (६) साँग सम्बजन्िि)
नक्कलको लालग लनिेर्न
न्याययक सलमलि
महाकाली नगरपाललकामा पेश गरे को
लनिेर्न पत्र

यिषयःाः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... लनिेर्क/िार्ी/प्रलििार्ी
यिरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................ यिपिी/िार्ी/प्रलििार्ी
मुद्दाःाः ..................................

...................................... ।
म लनिेर्क लनिेर्न र्स्िुर िापि रु. १०।– साथै रःाखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्यछुःाः

(१)

उपरोि यिपिीसाँगको उललेजखि मुद्दामा अध्ययनको लालग र्े हायका कागिािहरु आिश्यक परे को हुाँर्ा प्रमाजर्ि

प्रलिललपी पाउाँ भनी यो लनिेर्न साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रमाजर्ि प्रलिललपी पाउाँ ।
र्े हाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) लेजखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोजिम सहुाँला बुझाउाँला ।
लनिेर्क

लनि ..........................
इलि सम्िि् ......... साल .... मयहना .... गिे रोि् ... शुभम् ................

आज्ञाले ,

खेम राि र्े िकोटा

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
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