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खण्डः १      संखयाः ३               प्रमाणिकरि लमल ः २०७५/०१/२० 

         प्रकाशन लमल ः २०७५/०२/०७ 

      

 

            भाग-१ 
ठाकुरबाबा नगरपालिका 

 
ठाकुरबाबा नगरपालिका न्यायीक सलमल  (काययलबलि सम्बन्िी) ऐन‚2075 

प्रस् ावनाः  

 न्याययक सलमल िे प्रचलि  कानून बमोणजम उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कायययवलि  य 
गरी स्पष्ट ा, एकरूप ा एवं पारर्णशय ा कायम गरी कानूनको शासन  था न्याय प्रल को जनयवश्वास कायम 
राखीरहनको िालग प्रचिनमा रहेको संघीय कानूनमा भए रे्णख बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे‚ 
नेपािको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बमोणजम ठाकुरबाबा नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेर् -१ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम ठाकुरबाबा नगरपालिका न्याययक सलमल  (कायययवलि सम्बन्िी) 
ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन  रुून्  प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः यवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा; 
(क)   “उजरुी” भन्नािे सलमल  समि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलि  कानून बमोणजम 

 सलमल िे कारवाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्न”े  भन्नािे  ोयकएको सम्पणिको मूलयांकन गररर्ा भ्याउने हर्िाई सम्झन ुपर्यछ ।  

  (ग) “चिन चिाईदर्न”े  भन्नािे लनियय पश्चा  हक अलिकार प्राप्त भएको व्यणििाई कुनै वस्  ु
   वा सम्पणि भोग गनय दर्ने काययिाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “जमान ”  भन्नािे कुनै व्यणि वा सम्पणििाई न्याययक सलमल िे चाहेको वख मा उपणस्थ  
वा हाणजर गराउन लिएको णजम्मा वा उिरर्ाययत्विाई सम्झनपुर्यछ ।   

  (ङ) “ ामेिी”  भन्नािे न्याययक सलमल को िेत्रालिकार लभत्रका यववार्हरुमा सम्वणन्ि  पििाई 
   वझुाईने म्यार्,  सचुना,  आरे्श,  पूजी वा जानकारी पत्र रर पूवयक वझुाउने काययिाई  
   सम्झनपुछय ।  

(च) “ ायर्ा ”  भन्नािे सम्पणिको यववरि वा गन् ी गरेको संखया जलनने व्यहोरा वा सम्पणिको 
फााँटवारी वा िग िाई सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “ ोयकएको” वा “ ोयकए बमोणजम” भन्नािे यस ऐन अन् गय  बनेको लनयममा  ोयकए बमोणजम 
सम्झनपुछय । 

(ज) “र्रपीठ”  भन्नािे न्याययक सलमल  समि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको  सम्बन्िमा 
रर  नपगेु वा कानूनिे र् ाय नहनुे वा निाग्ने भएमा त्यसको पछालड पयि सोको कारि र 
अवस्था जनाइ अलिकारप्राप्त अलिकारीिे िेणखदर्ने लनरे्शन वा व्यहोरािाई सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नामेसी”  भन्नािे कुनै व्यणिको नाम, थर र व न समे को यवस्  ृ यववरि खिुाइएको 
व्यहोरािाई सम्झनपुर्यछ ।  
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(ञ) “नालिश”  भन्नािे कुनै यववार्को यवषयमा र्फा ८ बमोणजम दर्एको उजरुी, लनवेर्न वा 
यफरार् सम्झनपुछय  

(ट)   “लनियय यक ाब”  भन्नािे सलमल िे उजरुीमा गरेको लनिययको अलभिेख राख्नको िालग खडा 
गरेको उजरुीमा लनियय गरेको व्यहोरा र त्यसको आिार  था कारिको संणिप्त उलिेख 
भएको यक ाब सम्झनपुछय । 

  (ठ)  “पन्चकृल  मोि”  भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पणिको स्थिग   था स्थानीय अविोकन मू
   लयांकन गरी यवक्री यव रि हनुसक्ने उणच  ठहराएर लनणश्च  गरेको मलुयिाई  
   सम्झनपुर्यछ ।    

  (ड) “पेशी”  भन्नािे न्याययक सलमल  समि लनिययाथय पेश हनुे यववार्हरुमा पिहरुिाई  
   उपणस्थ  गराइ सनुवुाइ गने कामिाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रल बार्ी” भन्नािे बार्ीिे जसका उपर उजरुी र् ाय गर्यछ सो व्यणि वा संस्था सम्झनपुछय 
। 

  (ि) “वकपत्र”  भन्नािे यववार् सम्बन्िमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा  
   िेणखने वा िेणखएको कागजिाई सम्झनपुछय ।  

  ( ) “बन्र् ईजिास”  भन्नािे न्याययक सलमल  अन् गय  लनरुपि हनुे यववार्हरु मध्ये 
   गोप्य प्रकुल को यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपलनय ा कायम गनय  आवश्यक 
   रे्णखएमा सम्वद्ध पिहरु मात्र सहभागी हनुेगरी प्रवन्ि गरीएको सनुवुाई कििाई  
   सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नािे कसै उपर सलमल  समि उजरुी र् ाय गने व्यणि वा संस्था सम्झनपुछय । 

  (र्) “मूल वी”  भन्नािे न्याययक सलमल  अन् गय  यवचारािीन मदु्धा अन्य अड्डा अर्ाि मा समे  
   यवचारालिन भईरहेको अवस्थामा न्याययक सलमल िे लनियय गर्ाय अन्य यवचारालिन मदु्धामा 
   प्रभायव  हनुे रे्णखएमा प्रभाव पाने मदु्धाको फैसिा नभएसम्म प्रभायव  हनुे मदु्दा स्थलग  
   गने काययिाई सम्झनपुछय ।  

(ि) “िगापा ”  भन्नािे घरजग्गा र त्यससाँग अन् र लनयह  टहरा,  बोट यवरुवा,  खलुिा जलमन 
र त्यसमा रहेका सबैखािे संरचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  सेरोफेरो र  सम्पूिय 
अवयविाई सम्झनपुर्यछ ।  
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  (न) “सर्रस्याहा”  भन्नािे िरौटीमा रहेको रकमको िग  किा गरी आम्र्ानीमा वाध्ने  
   काययिाई सम्झनपुछय ।     

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

  (फ) “सलमल ” भन्नािे न्याययक सलमल  सम्झनपुछय र सो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्फा ४८  

   को उपर्फा (६) बमोणजमको सलमल िाइय समे  जनाउनछे । 

(ब) “साि वसािी”  भन्नािे हरेक वषयको िालग छुिा छुिै हनु ेगरी प्रल वषयको लनलमि स्थायी 
रुपमा  य गररएको श य सम्झनपुछय । 

    (भ)   “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनपुछय । 

  (म)  "संयविान" भन्नािे नेपािको संयविान सम्झनपुछय । 

(य) हकरै्या भन्नािे उजरुीका िालग हक पगु्ने व्यणि र संस्था सम्झनपुर्यछ । 

(र) हर्म्यार् भन्नािे उजरुी गनय पाउने समय लसमािाई सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेर्-२ 

सलमल को अलिकार  

३. उजरुीमा लनियय सम्बन्िी कामः सलमल मा र् ाय भएका उजरुी वा उजरुीको लनियय गने वा र् ाय भएको नालिश 
वा उजरुीको कुनै व्यहोरािे िग  किा गने अलिकार सलमल िाइय मात्र हनुेछ । 

४. लनियय सम्बन्िी बाहेक अन्य कामः (१) र्फा ३ मा उलिेख भएको वा प्रचलि  कानूनिे सलमल  वा 
सलमल को सर्स्यिे नै गने भने्न व्यवस्था गरेको वा काययको प्रकृल िे सलमल  वा सलमल को सर्स्यिे नै 
गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्णख बाहेकको अन्य काययहरू यस ऐनमा  ोयकएको कमयचारी र त्यसरी न ोयकएकोमा 
सलमल िे लनियय गरी  ोकेको वा अलिकार प्रर्ान गरेको कमयचारीिे गनुयपनेछ । 

  (२)  ोयकएको शाखा प्रमखु वा  ोयकएका अन्य कमयचारीिे यस ऐन र प्रचलि  कानून बमोणजम 
 ोयकएको काम गर्ाय सलमल को संयोजक वा सलमल िे  ोकेको सर्स्यको प्रत्यि लनरे्शन, रे्खरे्ख र 
लनयन्त्रिमा रही गनुयपनेछ । 
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५. यस ऐन बमोणजम कायययवलि अविम्बन गनुयपनेः सलमल िे उजरुी वा उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाय 
प्रचलि  र सम्बणन्ि  संघीय कानूनमा स्पष्ट उलिेख भए रे्णख बाहेक यस ऐन बमोणजमको कायययवलि 
अविम्बन गनुयपनेछ । 

६. सलमल िे हेनेः सलमल िाइय रे्हाय बमोणजमको उजरुीहरूमा कारवाही र यकनारा गने अलिकार रहनेछः 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ अन् गय को उजरुी, 
(ख) मेिलमिाप ऐन, २०६८ अनसुार मेिलमिापको िालग नगरपालिकामा प्रयेष  उजरुी, 
(ग) संयविानको अनसूुची ८ अन् गय को एकि अलिकार अन् गय  सभािे बनाएको कानून 

बमोणजम लनरूपि हनुे गरी लसणजय  उजरुी,  था 
(घ) प्रचलि  कानूनिे नगरपालिकािे हेने भलन  ोकेका उजरुीहरू । 

७. सलमल को िते्रालिकारः सलमल िे र्फा ६ अन् गय का मध्ये रे्हाय बमोणजमका उजरुीहरूमा मात्र िते्रालिकार 
ग्रहि गने  था कारवाही यकनारा गनेछः 

(क) व्यणिको हकमा उजरुीका सबै पि नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालिकार लभत्र बसोबास 
गरीरहेको, 

(ख) प्रचलि  कानून र संयविानको भाग ११ अन् गय को कुनै अर्ाि  वा न्यायािीकरि वा 
लनकायको िेत्रालिकार लभत्र नरहेको, 

(ग) नगरपालिकाको िेत्रालिकार लभत्र परेका कुनै अर्ाि  वा लनकायबाट मेिलमिाप वा 
लमिापत्रको िालग प्रयेष  गरीएको, 

(घ) अचि सम्पणि समावेश रहेको यवषयमा सो अचि सम्पणि नगरपालिकाको भैगोलिक 
िेत्रालिकार लभत्र रयहरहेको,  था 

(ङ) कुनै घटनासाँग सम्बणन्ि  यवषयवस्  ुरहेकोमा सो घटना नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्र 
लभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उजरुी  था प्रल वार् र् ाय 

८. लबवार् र् ाय गनेः (१) कसै उपर लबवार् र् ाय गर्ाय वा उजरुी चिाउाँर्ा प्रचलि  कानून बमोणजम हकरै्या 
पगेुको व्यणििे सलमल को  ोयकएको शाखा समि उजरुी र् ाय गनयसक्नछे । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोणजम उजरुी दरं्र्ा यस ऐन  था प्रचलि  कानून बमोणजम खिुाउनपुने कुरा 
सबै खिुाइय  था पयुायउनपुने प्रयक्रया सबै परुागरी अनसूुची-१ बमोणजमको ढााँचामा दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा िेणखए रे्णख बाहेक उजरुीमा रे्हाय बमोणजमको व्यहोरा समे  खिुाउनपुनेछः 
(क) बार्ीको नाम, थर, व न र लनजको बाबू र आमा,  था थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को 

नाम; 

(ख) प्रल बार्ीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान पिा 
िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको व न; 

(ग) नगरपालिकाको नाम सयह  सलमल को नाम; 

(घ) उजरुी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूिय यववरि; 
(ङ) नगरपालिकािे  ोके अनसुारको र्स् रु बझुाएको रलसर् वा लनस्सा; 
(च) सलमल को िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बणन्ि  कानून; 

(छ) बार्ीिे र्ावी गरेको यवषय र सोसाँग सम्बन्िी  प्रमािहरू; 

(ज) हर्म्यार् िाग्ने भएमा हर्म्यार् रहेको  था हकरै्या पगेुको  सम्बन्िी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पणिसाँग सम्बणन्ि  यवषय भएकोमा सो सम्पणि चि भए रहेको स्थान, अवस्था 

 था अचि भए चारयकलिा सयह को सबै यववरि । 

  (४)  प्रचलि  कानूनमा कुनै यवशेष प्रयक्रया वा ढााँचा वा अन्य केयह उलिेख भएको रहेछ भन ेसो 
सन्र्भयमा आवश्यक यववरि समे  खिेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसमको िल पूल य भराउनपुने अथवा बण्डा िगाउनपुने अवस्थाको उजरुीको हकमा 
त्यस् ो िल पूल य वा बण्डा वा चिनको िालग सम्बणन्ि  अचि सम्पणिको यववरि खिेुको हनुपुनेछ । 

९. लबवार् र् ाय गरी लनस्सा दर्नःे (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बमोणजम प्राप्त उजरुी र् ाय गरी बार्ीिाइय  ारेख 
 ोयक अनसूुची-२ बमोणजमको ढााँचामा लबवार् र् ायको लनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम  ारेख दर्न ुपने अवस्थामा  ारेख  ोक्र्ा अनसूुची-३ बमोणजमको ढााँचामा 
 ारेख भपायइय खडा गरी सम्बणन्ि  पिको र्स् ख  गराइय लमलसि सामेि राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बमोणजम  ारेख भपायइयमा  ोयकएको  ारेख  था उि लमल मा हनुे कायय समे  
उलिेख गरी सम्बणन्ि  पििाइय अनसूुची-४ बमोणजमको ढााँचामा  ारेख पचाय दर्नपुनेछ । 

१०. उजरुी र्रपीठ गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बमोणजम पेश भएको उजरुीमा प्रयक्रया नपगेुको रे्णखए 
परुा गनुयपने रे्हायको प्रयक्रया परुा गरी अथवा खिुाउनपुने रे्हायको व्यहोरा खिुाइ लयाउन ुभने्न व्यहोरा 
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िेणख पाच दर्नको समय  ोयक  था लबवार् र् ाय गनय नलमलने भए सो को कारि सयह को व्यहोरा जनाइय 
र्रपीठ गरेमा बार्ीिाइय उजरुी यफ ाय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम प्रयक्रया नपगेुको भलन र्रपीठ गरी यफ ाय गरेको उजरुीमा र्रपीठमा 
उलिेख भए बमोणजमको प्रयक्रया परुा गरी पाच दर्नलभत्र लयाएमा र् ाय गररदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (१) बमोणजमको र्रपीठ आरे्श उपर णचि नबझु्ने पििे सो आरे्श भएको लमल िे 
ल न दर्न लभत्र उि आरे्शको यवरूध्र्मा सलमल  समि लनवेर्न दर्न सक्नछे । 

  (४) उपर्फा (३) बमोणजम दर्एको लनवेर्न व्यहोरा मनालसब रे्णखए सलमल िे उपर्फा (१) 
बमोणजमको र्रपीठ बर्र गरी लबवार् र् ाय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोणजम आरे्श भएमा उजरुी प्रशासकिे त्यस् ो लबवार् र् ाय गरी अरू प्रयक्रया 
परुा गनुयपनेछ । 

११. र् ाय गनय नहनुःे उजरुी प्रशासकिे र्फा ८ बमोणजम पेश भएको उजरुीमा रे्हाय बमोणजमको व्यहोरा दठक 
भएनभएको जााँच गरी र् ाय गनय नलमलने रे्णखएमा र्फा १० बमोणजमको प्रयक्रया परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछः 

(क) प्रचलि  कानूनमा हर्म्यार्  ोयकएकोमा हर्म्यार् वा म्यार् लभत्र उजरुी परे नपरेको; 
(ख) प्रचलि  कानून बमोणजम सलमल को िेत्रालिकार लभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बमोणजम िाग्ने र्स् रु र्ाणखि भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पणि वा अलिकारसाँग सम्बणन्ि  यवषयमा यववार् लनरूपि गनुयपने यवषय उजरुीमा 

समावेश रहेकोमा त्यस् ो सम्पणि वा अलिकार यवषयमा उजरुी गनय बार्ीको हक स्थायप  
भएको प्रमाि आवश्यक पनेमा सो प्रमाि रहे नरहेको; 

(ङ) उि यवषयमा उजरुी गने हकरै्या बार्ीिाइय रहे नरहेको; 
(च) लिख मा परुागनुयपने अन्य रर  पगेु नपगेुको;  था 

१२. र्ोहोरो र् ाय गनय नहनुःे (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन प्रचलि  कानून बमोणजम सलमल  
वा अन्य कुनै अर्ाि  वा लनकायमा कुनै पििे उजरुी गरी सलमल  वा उि अर्ाि  वा लनकायबाट उजरुीमा 
उलिेख भएको यवषयमा प्रमाि बणुझ वा नबणुझ यववार् लनरोपि भैसकेको यवषय रहेको छ भने सो उजरुीमा 
रहेका पि यवपिको बीचमा सोयह यवषयमा सलमल िे उजरुी र् ाय गनय र कारवाही गनय हुाँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम र् ाय गनय नलमलने उजरुी भिुवश र् ाय भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी 
भएपलछ उजरुी जनुसकैु अवस्थामा रहेको भए पलन सलमल िे उजरुी खारेज गनुयपनेछ ।  
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१३. उजरुीसाथ लिख  प्रमािको सक्कि पेश गनुयपनेः उजरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिख  प्रमािको 
सक्कि र कणम् मा एक प्रल  नक्कि उजरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र उजरुी प्रशासकिे त्यस् ो लिख मा कुनै 
कैयफय  जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रमाि सम्बणन्ि  लमलसिमा राख्नछे । 

१४. उजरुी  था प्रल वार् र् ाय र्स् रुः (१) प्रचलि  कानूनमा लबवार् र् ाय र्स् रु  ोयकएकोमा सोयह 
बमोणजम  था र्स् रु न ोयकएकोमा एक सय रूपैयााँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलि  कानूनमा प्रल वार् र् ाय र्स् रु निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रल वार् र् ाय 
र्स् रु िाग्नेछ । 

१५. प्रल वार् पेश गनुयपनेः (१) प्रल बार्ीिे र्फा २० बमोणजम म्यार् वा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् वा 
सूचनामा  ोयकएको समयावलि लभत्र उजरुी प्रशासक समि आफै वा वारेस माफय   लिणख  प्रल वार् र् ाय 
गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम प्रल वार् पेश गर्ाय प्रल बार्ीिे भएको प्रमाि  था कागजा का प्रल लियप 
साथै संिग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रल वार्ीिे लिणख  ब्यहोरा दर्ाँर्ा अनसूुची-५ बमोणजमको ढााँचामा दर्नपुनेछ । 

१६. प्रल वार्  जााँच गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा १५ बमोणजम पेश भएको प्रल वार् जााँच गरी 
कानून बमोणजमको रर  पगेुको  था म्यार् लभत्र पेश भएको रे्णखए र् ाय गरी सलमल  समि पेश हनु ेगरी 
लमलसि सामेि गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम प्रल वार् र् ाय हनुे भएमा उजरुी प्रशासकिे प्रल बार्ीिाइय बार्ी लमिानको 
 ारेख  ोक्नपुनेछ । 

१७. लिख मा परुागनुयपने सामान्य रर ः (१) प्रचलि  कानून  था यस ऐनमा अन्यत्र िेणखए रे्णख बाहेक 
सलमल  समि र् ाय गनय लयाएका उजरुी  था प्रल वार्मा रे्हाय बमोणजमको रर  समे  परुा गनुयपनेछः 

(क) एफोर साइज को नेपािी कागजमा बायााँ  फय  पााँच सेणन्टलमटर, पयहिो पषृ्ठमा शीर फय  
र्श सेणन्टलमटर र त्यसपलछको पषृ्ठमा पााँच सेणन्टलमटर छोडेको  था प्रत्येक पषृ्ठमा बणिस 
हरफमा नबढाइय कागजको एका फय  मात्र िेणखएको;  

 (ख) लिख  र् ाय गनय लयाउने प्रत्येक व्यणििे लिख को प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारमा छोटकरी 
र्स् ख  गरी अणन् म पषृ्ठको अन्त्यमा िेखात्मक  था लयाप्चे सयहछाप गरेको; 
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(ग) कुनै कानून व्यवसायीिे लिख   यार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बायााँ  फय  लनजको 
कानून व्यवसायी र् ाय प्रमािपत्र नंबर, नाम र कानून व्यवसायीको यकलसम खिुाइय र्स् ख  
गरेको;  था 

(घ) लिख को अणन् म प्रकरिमा यस लिख मा िेणखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झटु्ठा ठहरे 
कानून बमोणजम सहुाँिा बझुाउाँिा भने्न उलिेख गरी सो मलुन लिख  र् ाय गनय लयाएको 
वषय, मयहना र ग े  था वार खिुाइय लिख  र् ाय गनय लयाउने व्यणििे र्स् ख  गरेको, 
। 

  र ब्यहोरा परुाइ पेश भएको लिख  लिनिाइ यो उपर्फािे बािा पारेको मालनने छैन ।  

 

  (२) लिख मा यवषयहरू क्रमबध्र् रूपमा प्रकरि प्रकरि छुट्याइय संयलम  र मयायदर्  भाषामा 
िेणखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) लिख मा पेटबोलिमा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरि र व्यणिको नाम, थर , 
ठेगाना  था अन्य यववरि स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिख  र् ाय गनय लयाउने वा सलमल मा कुनै कागज गनय आउनिेे लनजको नाम, थर र व न 
खिेुको नागररक ा वा अन्य कुनै प्रमाि पेश गनुयपछय । 

१८. नक्कि पेश गनुयपनेः उजरुी वा प्रल वार् र् ाय गनय लयाउनिेे यवपिीको िालग उजरुी  था प्रल वार्को नक्कि 
 था संिग्न लिख  प्रमािहरूको नक्कि साथै पेश गनुयपछय । 

१९. उजरुी वा प्रल वार् संशोिनः (१) लिख  र् ाय गनय लयाउने पििे सलमल मा र् ाय भइसकेको लिख मा िेखाइ 
वा टाइप वा मदु्रिको सामान्य त्रटुी सच्याउन लनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्नमा माग बमोणजम सच्याउाँर्ा र्ावी  था प्रल वार्मा गरीएको 
माग वा र्ावीमा मिुभ ु पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको संशोिन माग गरेको रे्खेमा उजरुी 
प्रशासकिे सो बमोणजम सच्याउन दर्न सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम संशोिन भएमा  सो को जानकारी उजरुीको अको पििाइय दर्नपुनेछ 
। 

पररच्छेर्-४ 

म्यार्  ामेिी  था  ारेख  
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२०. म्यार् सूचना  ामेि गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बमोणजम लबवार् र् ाय भएपलछ बयढमा र्इुय 
दर्न लभत्र प्रल बार्ीका नाममा प्रचलि  कानूनमा म्यार्  ोयकएको भए सोयह बमोणजम र न ोयकएको भए पन्र 
दर्नको म्यार् दर्इय सम्बणन्ि  वडा कायायिय माफय   उि म्यार् वा सूचना  ामेि गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम म्यार् वा सूचना  ामेि गर्ाय र्फा ९ बमोणजमको उजरुी  था उि 
उजरुी साथ पेश भएको प्रमाि कागजको प्रल लिपी समे  संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन एक भन्र्ा बयढ प्रल बार्ीिाइय म्यार् 
दर्नपुर्ाय प्रमाि कागजको नक्कि कुनै एकजना मिु प्रल बार्ीिाइय पठाइय बााँयकको म्यार्मा प्रमाि कागजको 
नक्कि फिानाको म्यार् साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा िेणख पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बमोणजम प्राप्त भएको म्यार् वडा कायायियिे बयढमा ल न दर्न लभत्र  ामेि गरी 
 ामेिीको व्यहोरा खिुाइय सलमल मा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपर्फा (१) बमोणजम म्यार्  ामेि हनु नसकेमा रे्हाय बमोणजमको यवद्य ुीय माध्यम वा 
पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्यार्  ामेि गनुयपनेछः  

(क) म्यार्  ामेि गररनपुने व्यणिको कुनै फ्याक्स वा इयमेि वा अन्य कुनै अलभिेख हनु सक्ने 
यवद्य ुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रल बार्ीिे म्यार्  ामेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने मनालसब आिार छ भने्न रे्णखएमा 
सलमल को लनिययबाट कुनै स्थानीय रै्लनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय 
एफ.एम. रेलडयो वा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारि गरेर; वा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार्  ामेि गराउाँर्ा म्यार्  ामेि हनु सक्ने मनालसब 
कारि रे्णखएमा सलमल को आरे्शबाट त्यस् ो सरकारी लनकाय माफय   । 

  (६) यस ऐन बमोणजम म्यार् जारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बमोणजमको ढााँचामा जारी गनुयपनेछ । 
२१. रोहवरमा राख्नपुनेः यस ऐन बमोणजम वडा कायायिय माफय    ामेि गररएको म्यार्मा सम्बणन्ि  वडाको 

अध्यि वा सर्स्य  था कणम् मा र्इुयजना स्थानीय भिार्लम रोहवरमा राख्नपुनेछ । 

२२. री  बेरी  जााँच गनेः (१) उजरुी प्रशासकिे म्यार्  ामेिीको प्रल वेर्न प्राप्त भएपलछ री पूवयकको  ामेि 
भएको छ वा छैन जााँच गरी आवश्यक भए सम्बणन्ि  वडा सणचवको प्रल वेर्न समे  लिइय री पूवयकको 
रे्णखए लमलसि सामेि राणख  था बेरी को रे्णखए बर्र गरी पनुः म्यार्  ामेि गनय िगाइय  ामेिी प्रल  
लमलसि सामेि राख्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम जााँच गर्ाय सम्बणन्ि  कमयचारीिे बर्लनय  राणख कायय गरेको रे्णखए 
उजरुी प्रशासकिे सो व्यहोरा खिुाइय सलमल  समि प्रल वेर्न पेश गनुयपनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) बमोणजमको प्रल वेर्नको व्यहोरा उपयिु रे्णखए सलमल िे सम्बणन्ि  कमयचारी 
उपर  कारवाहीको िालग काययपालिका समि िेणख पठाउनसक्नेछ । 

२३.  ारेखमा राखू्नपनेः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ९ बमोणजम लबवार् र् ाय गरेपलछ उजरुीक ायिाइय र र्फा १६ 
बमोणजम प्रल वार् र् ाय गरेपलछ प्रल बार्ीिाइय  ारेख  ोयक  ारेखमा राख्नपुछय । 

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

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

  (४) यस र्फा बमोणजम  ोयकएको  ारेखमा उपणस्थ  भएका पिहरूिाइय साथै राणख सलमल िे 
उजरुीको कारवायह गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन  ोयकएको  ारेखमा कुनै पि उपणस्थ  
नभए पलन सलमल िे लबवार्को यवषयमा कारवाही गनय बािा पनेछैन । 

२४. सलमल को लनियय बमोणजम हनुःे सलमल िे म्यार्  ामेिी सम्बन्िमा प्रचलि  कानून  था यस ऐनमा िेणखए 
रे्णख बाहेकको यवषयमा आवश्यक प्रयक्रया लनिायरि गनय सक्नेछ । 

पररच्छेर्-५ 

सनुवाइय  था प्रमाि बझु्न ेसम्बन्िमा 

२५. प्रारणम्भक सनुवाइयः (१) मेिलमिापबाट लबवार् लनरुपि हनु नसकी सलमल मा आएका लबवार् प्रल वार् र् ाय 
वा बयान वा सो सरहको कुनै कायय भएपलछ सनुवाइयको िालग पेश भएको लबवार्मा उपिब्ि प्रमािका 
आिारमा  त्काि लनियय गनय सयकन ेभएमा सलमल िे लबवार् पेश भएको पयहिो सनुवाइयमा नै लनियय गनय 
सक्नेछ । 

  (२) सलमल  समि पेश भएको लबवार्मा उपर्फा (१) बमोणजम  त्काि लनियय गनय सयकने 
नरे्णखएमा सलमल िे रे्हाय बमोणजमको आरे्श गनय सक्नछेः- 

(क) लबवार्मा मखु नलमिेको कुरामा यकीन गनय प्रमाि बझु्न ेवा अन्य कुनै कायय गने; 
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(ख) लबवार्मा बझु्नपुने प्रमाि ययकन गरी पिबाट पेश गनय िगाउन ेवा सम्बणन्ि  लनकायबाट 
माग गने आरे्श गने;  

(ग) मेिलमिापका सम्बन्िमा लबवार्का पिहरूसाँग छिफि गने;  था 
(घ) लबवार्का पि उपणस्थ  भएमा सनुवुाइको िालग  ारेख  था पेणशको समय  ालिका लनिायरि 

गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन सलमल िे स्थानीय ऐनको र्फा 
४७ को उपर्फा (२) बमोणजमको उजरुीमा मेिलमिापको िालग पठाउन ेआरे्श गनुयपनेछ । 

२६. प्रमाि र्ाणखि गनेः बार्ी वा प्रल बार्ीिे कुनै नयााँ प्रमाि पेश गनय अनमुल  माग गरी लनवेर्न पेश गरेमा 
उजरुी प्रशासकिे सोयह दर्न लिन सक्नेछ । 

२७. लिख  जााँच गनेः (१) सलमल िे उजरुीमा पेश भएको कुनै लिख को सत्य ा परीिि गनय रेखा वा हस् ािर 
यवशेषज्ञिाइय जााँच गराउन जरूरी रे्खेमा सो लिख िाइय असत्य भने्न पिबाट परीिि र्स् रु र्ाणखि गनय 
िगाइय रेखा वा हस् ािर यवशेषज्ञबाट लिख  जााँच गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम जााँच गर्ाय मनालसब मायफकको समय  ोयक आरे्श गनुयपनेछ र समय 
लभत्र जााँच सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भव व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

  (३) उपर्फा (१) बमोणजम जााँच गर्ाय लिख  असत्य ठहरीएमा लिख  सत्य रहेको भने्न पिबाट 
िागेको र्स् रु असिु गरी उपर्फा (१) बमोणजम र्स् रु र्ाणखि गने पििाइय भराइयदर्नपुछय । 

२८. सािी बझु्नःे (१) सलमल बाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न  ोयक आरे्श गनुयपनेछ । साछी 
राखर्ा बढीमा ५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम आरे्श भएपलछ उजरुी प्रशासकिे उजरुीको पििाइय आरे्शमा उलिेख 
भएको लमल मा सािी बझु्ने  ारेख  ोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने  ारेख  ोयकएको दर्नमा आफ्नो सािी सलमल  समि उपणस्थ  गराउन ुसम्बणन्ि  
पिको र्ाययत्व हनुेछ । 

२९. सलमल को  फय बाट बकपत्र गराउनःे (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन नाबािक 
वा अशि वा वधृ्र्वृध्र्ा पि रहेको उजरुीमा साणि बकपत्रको िालग  ोयकएको  ारेखको दर्न उपणस्थ  
नभएको वा उपणस्थ  नगराइएको सािीिाइय सलमल िे म्यार्  ोयक सलमल को  फय बाट णझकाइय बकपत्र 
गराउन सक्नछे । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोणजम सािी णझकाउाँर्ा बकपत्र हनुे  ारेख  ोयक म्यार् जारी गनुयपनेछ र 
उजरुीका पिहरूिाइय समे  सोयह लमिानको  ारेख  ोक्नपुनेछ । 

३०. सािी बकपत्र गराउनःे (१) उजरुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग  ोयकएको दर्न पिहरूसाँग लनजहरूिे 
उपणस्थ  गराउन लयाएका साणिको नामाविी लिइय सलमल  समि पेश गनुयपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग  ोयकएको  ारेखको दर्न उजरुीका सबै पििे सािी उपणस्थ  गराउन 
लयाएको भए कायायिय खलुनासाथ  था कुनै पििे सािी उपणस्थ  गराउन नलयाएको भए दर्नको बार 
बजेपलछ सलमल िे उपिब्ि भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३१. बन्रे्ज गनय सक्नःे (१) सािीको बकपत्र गराउाँर्ा उजरुीको यवषयवस्  ुभन्र्ा फरक प्रकारको  था सािी 
वा उजरुीको पििाइय अपमालन  गने वा णझझ्याउन ेवा अनणुच  प्रकारको प्रश्न सोलिएमा सलमल िे त्यस् ो प्रश्न 
सोध्नबाट पििाइय बन्रे्ज गनय सक्नेछ । 

  (२) नाबािक वा वृध्र् वा असि वा लबरामीिे सािी बक्नपुने भइय त्यस् ो उजरुीमा कुनै पिको 
उपणस्थल  वा अन्य कुनै मनालसब कारििे सािीिाइय बकपत्र गनय अनणुच  र्बाव परेको वा पने प्रबि 
सम्भावना रहेको छ भने्न सलमल िाइय िागेमा सलमल िे त्यस् ो पिको प्रत्यि उपणस्थल िाइय बन्रे्ज गरी 
लनजिे सािीिे नरे्ख्न ेगरी मात्र उपणस्थ  हनु आरे्श गनय सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम आरे्श गरेमा सािीिे नरे्ख्न ेगरी पि उपणस्थ  हनुे व्यवस्था लमिाउन े
र्ाययत्व सलमल को हनुछे । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बमोणजम गर्ाय सलमल िे उजरुीसाँग सम्बणन्ि  आवश्यक प्रश्न  यार 
गरी सलमल को  फय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

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

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुणस्थल मा लनजिे णजम्मेवारी  ोकेको 
सलमल को सर्स्यिे प्रमाणि  गनुयपनेछ । 

३३. रै्लनक पेशी सूचीः (१) उजरुी प्रशासकिे र्फा ३२ बमोणजमको साप्तायहक पेशी सूचीमा चढेका लबवार् 
हरूको   ोयकएको दर्नको पेशी सूची  यार गरी एक प्रल  सूचना पाटीमा टााँस्न िगाउनपुनेछ  था एक 
प्रल  सलमल का सर्स्यहरूिाइय उपिब्ि गराउनपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको सूचीमा लबवार्हरू उलिेख गर्ाय लबवार् र् ायको आिारमा रे्हायको 
क्रममा  यार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबािक पि भएको लबवार्; 

  (ख) शारररीक असि ा वा अपाङ्ग ा भएको व्यणि पि भएको लबवार्; 

  (ग) सिरी वषय उमेर परुा भएको वृध्र् वा वधृ्र्ा पि भएको लबवार्;  था 
  (घ) लबवार् र् ायको क्रमानसुार पयहिे र् ाय भएको लबवार् । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम पेशी सूची  यार गर्ाय मलु वीबाट जागेका  था सवोच्च अर्ाि , 
उच्च अर्ाि   था णजलिा अर्ाि बाट पनुः इन्साफको िालग प्राप्त भइय र् ाय भएको लबवार्को हकमा 
शरुूमा सलमल मा र् ाय भएको लमल िाइय नै र् ाय लमल  मालन क्रम लनिायरि गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानसुार नै सलमल िे लबवार्को सनुवाइय र कारवाही  था 
यकनारा गनुयपनेछ । 

३४. उजरुी प्रशासकको णजम्मेवारी हनुःे पेशी सूचीमा चढेका लबवार्हरू कायायिय खिेुको एक घण्टा लभत्र सलमल  
समि सनुवाइयको िालग पेश गने  था उि दर्नको  ोयकएको कायय सयकए पलछ सलमल बाट यफ ाय बणुझलिइय 
सरुणि  राख्न ेणजम्मेवारी उजरुी प्रशासकको हनुछे । 

३५. प्रमाि सनुाउन सक्नःे सलमल िे र्फा २५ बमोणजम  ोयकएको  ारेखको दर्न उपणस्थ  सबै पििाइय अको 
पििे पेश गरेको प्रमाि एवम ्कागजा  रे्खाइय पयढ बााँची सनुाइय सो बारेमा अको पिको कुनै कथन रहेको 
भए लिणख  बयान गराइय लमलसि सामेि गराउन सक्नेछ । 

३६. लबवार्को सनुवाइय गनेः (१) सलमल िे र्वैु पिको कुरा सनुी लनजहरूको लबवार्को सनुवाइय  था लनियय 
गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको सनुवाइय  था लनियय गर्ाय पिहरूको रोहवरमा गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोणजम लबवार्को सनुवाइय गर्ाय इजिास कायम गरी सनुवाइय गनय मनालसव 
रे्णखएमा सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

 र र्बैु पिको भनाइ  था णजयकर सनु्निाइ उपर्फा ३ अनसुारको इजिास कायम गनय बािा हनुे छैन । 

३७. बन्र् इजिासको गठन गनयसक्न े(१) सलमल िे मयहिा  था बािबालिका समावेश रहेको  था आवश्यक 
रे्खेको अन्य लबवार्को सनुवाइयको िालग बन्र् इजिास कायम गरी सनुवाइय गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको बन्र् इजिासमा लबवार्का पि  था अन्य सरोकारवािा बाहेक 
अन्य व्यणििाइय इजिासमा प्रवेश गनय नपाउने गरी बन्र् इजिासको गठन गनुयपनेछ । 
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  (३) बन्र् इजिासबाट हेररने लबवार्को काम कारवाही, यपडी को नाम थर ठेगाना िगाय का 
यवषय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३८. बन्र् इजिास सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाः (१) बन्र् इजिासबाट हेररएका लबवार्हरूको कागजा को प्रल लियप 
बार्ी, प्रल वादर् र लनजको यह मा असर परेको कुनै सरोकारवािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ि गराउनहुुाँरै्न 
। 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको लबवार्को  थ्य खिुाइय कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा संप्रषेि 
हनु दर्न ुहुाँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन सलमल िे पिको गोपलनय ा  था यह मा 
प्रल कुि प्रभाव नपने गरी समाचार संप्रषेि गनय भने कुनै बािा पने छैन । 

३९. थप प्रमाि बझु्नःे लबवार्को सनुवाइयको क्रममा लबवार्को कुनै पिको अनरुोिमा वा लबवार् सनुवाइयको 
क्रममा सलमल  आफैिे थप प्रमाि बझु्नपुने रे्खेमा उजरुीका पिहरूिाइय थप प्रमाि पेश गनय पेश गने  ारेख 
 ोयक आरे्श गनय सक्नेछ । 

४०. स्वाथय बाणझएको लबवार् हेनय नहनुःे सलमल को सर्स्यिे रे्हायका लबवार्को कारवाही र यकनारामा संिग्न 
हनुहुुाँरै्नः- 

(क) आफ्नो वा नणजकको ना ेर्ारको हक यह  वा सरोकार रहेको लबवार्; 

 स्पष्टीकरिः यस उपर्फाको प्रयोजनको िालग "नणजकको ना ेर्ार" भन्नािे अप ुािी पर्ाय 
कानून बमोणजम अप ुािी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलमक ा क्रममा रहेको व्यणि, मामा, माइज,ु 
सानीआमा, ठूिीआमा, सानोबाब,ु ठूिोबाबू, पल  वा पत्नी  फय का सासू, ससरुा, फूप,ु 
फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दर्र्ी, बयहनी, लभनाज,ु बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी 
ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी  था त्यस् ो ना ाका व्यणिको एकासगोिमा रहेको पररवारको सर्स्य 
सम्झनपुछय । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसय मा गरेको कुनै कायय वा लनज संिग्न रहेको कुनै यवषय समावेश 
रहेको कुनै लबवार्; 

(ग) कुनै यवषयमा लनजिे लबवार् चलने वा नचलने यवषयको छिफिमा सहभालग भइय कुनैराय 
दर्एको भए सो यवषय समावेश रहेको लबवार्; वा 

(घ) अन्य कुनै कारििे आिारभ ू रूपमा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररवारका सर्स्यको 
कुनै स्वाथय बाणझएको लबवार् । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको कुनै अवस्था रे्णखएमा जनु सर्स्यको त्यस् ो अवस्था पछय उि 
सर्स्यिे लबवार् हेनय नहनुे कारि खिुाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रल कुि हनुे गरी कुनै सर्स्यिे कुनै लबवार्को कारवायह र यकनारामा 
सहभालग हनु िागेमा लबवार्को कुनै पििे आवश्यक प्रमाि सयह  लबवार्को कारवायह यकनारा नगनय 
लनवेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्िमा  काम कारबाही स्थानीय ऐनको र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (३) अनसुार लबवार् लनरुपि हनु नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको र्फा ४८(६) 
र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे  ोकेको सलमल िे काम कारवायह र यकनारामा गनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोणजम गर्ाय सभािे लबवार्का पिहरूिाइय सोयह उपर्फा बमोणजम गदठ  
सलमल बाट लबवार्को कारवायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइय उि सलमल  समि उपणस्थ  हनु 
पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

लनियय र अन्य आरे्श 

४१. लनियय गनुयपनेः (१) सलमल िे सनुवाइयको िालग पेश भएको लबवार् हेर्ाय कुनै प्रमाि बझु्नपुने बााँयक नरयह 
लबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको रे्णखएमा सोयह पेशीमा लबवार्मा लनियय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम लनियय गरेपलछ लनिययको व्यहोरा लनियय यक ाबमा िेणख सलमल मा 
उपणस्थ  सर्स्यहरू सबैिे र्स् ख  गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोणजम गरीएको लनिययको र्फा ४२ र अन्य प्रचलि  कानून बमोणजम 
खिुाउनपुने यववरि खिेुको पूिय पाठ लनियय भएको लमल िे बयढमा सा  दर्न लभत्र  यार गरी लमलसि 
सामेि राख्नपुछय ।   

(४) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन समयाभाव अथवा अन्य कुनै मनालसब 
कारििे गर्ाय सोयह दर्न लबवार् लनियय गनय नसक्न ेभएमा आगालम हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी 
 ारेख  ोक्नपुनेछ । 

४२. लनिययमा खिुाउनपुनेः (१) सलमल िे र्फा ४१ बमोणजम गरेको लनिययको पूियपाठमा यस र्फा बमोणजमका 
कुराहरू खिुाइय अनसूुची-७ बमोणजमको ढााँचामा  यार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम पूियपाठ  यार गर्ाय बार्ी  था प्रल बार्ीको णजयकर, लनियय गनुयपने 
रे्णखएको यवषय, र्वैु पिबाट पेश भएको प्रमािका कुराहरू समे को यवषय खिुाउनपुनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) मा उलिेख भए रे्णख बाहेक पूियपाठमा रे्हायका कुराहरू समे  खिुाउनपुनेछः- 
(क)  थ्यको ब्यहोरा; 
(ख) लबवार्को कुनै पििे कानून व्यवसायी राखेको भएमा लनजिे पेश गरेको बहस नोट  था 

बहसमा उठाइएका मिु यवषयहरु; 

(ग) लनियय गनयको िालग आिार लिइएको प्रमािका साथै र्वैु पिबाट पेश भएको प्रमाि  था 
त्यसको यवश्लषेि; 

(घ) लनियय कायायन्वयन गनयको िालग गनुयपने यवषयहरूको लसिलसिेवार उलिेखन सयह को 
 पलसि खण्ड;  था 

(ङ) लनियय उपर पनुरावेर्न िाग्न ेभएमा पनुरावेर्न िाग्ने णजलिा अर्ाि को नाम र के कल  
दर्नलभत्र पनुरावेर्न गनुयपने हो सो समे  ।  

 (४) उपर्फा २  था ३ मा उलिेख भएरे्णख बाहेक रे्हायका कुराहरु समे  लनिययमा खिुाउन 
सक्नेछः- 
(क) सािी वा सजयलमनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्याखया वा अविम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरि र लबवार्मा उि 
नजीरको लसध्र्ान्  के कुन आिारमा िाग ुभएको हो अथवा िाग ुनभएको हो भने्न कारि 
सयह को यवश्लषेि; 

(ग) लनिययबाट कसैिाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसिाइय के कल  भराइय दर्नपुने 
हो सोको यववरि;  था 

(घ) लबवार्को क्रममा कुनै मािसामान वा प्रमािको रुपमा केयह वस्  ुसलमल  समि पेश 
भएको भए सो मािसामान वा वस् कुो हकमा के गने हो भने्न यवषय । 

४३. प्रारणम्भक सनुवाइयमा लनियय हनुसक्नःे (१) सलमल िे पयहिो सनुवाइयको िालग पेश भएको अवस्थामा नै 
लबवार्मा थप प्रमाि बणुझरहनपुने अवस्था नरहेको रे्खेमा अथवा हर्म्यार् वा हकरै्या वा सलमल को 
िेत्रालिकार नरहेको कारििे लबवार् लनियय गनय नलमलने रे्खेमा पयहिो सनुवाइयमा नै लनियय गनय सक्नछे 
। 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको लनियय िते्रालिकारको अभाव रहेको कारििे भएको अवस्थामा 
िेत्रालिकार ग्रहि गने अर्ाि  वा स्थानीय  ह वा अन्य लनकायमा उजरुी गनय जान ुभलन सम्बणन्ि  पििाइय  
जानकारी दर्न ुपनेछ । 
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४४. लनियय संशोिनः (१) सलमल  समि लबवार्को पि वा कुनै सरोकारवािािे लबवार्को लनिययमा भएको कुनै 
िेखाइयको त्रटुी संशोिन गरी पाउन णजयकर लिइय लनिययको जानकारी भएको पैंल स दर्न लभत्र लनवेर्न दर्न 
सक्नेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्न परी सलमल िे हेर्ाय सामान्य त्रटुी भएको र संशोिनबाट 
लनिययको मूि आशयमा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेमा छुिै पचाय खडा गरी लनवेर्न बमोणजम लनियय संशोिन 
गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजमको आरे्श मूि लनिययको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनछे । 

४५. लनिययमा हेरफेर गनय नहनुःे (१) सलमल का सर्स्य अथवा अरु कसैिे पलन सलमल का सर्स्यहरुको र्स् ख  
भैसकेपलछ लनिययमा कुनै प्रकारको थपघट वा केरमेट गनय हुाँरै्न । 

  (२) कसैिे उपर्फा (१) बमोणजम को कसरु गने कमयचारीिाइय आवश्यक कारवाहीको िालग 
सम्बणन्ि  लनकायमा िेणख पठाउनपुनेछ ।  

४६. लनियय भएपलछ गनुयपने कारवायहः (१) उजरुी प्रशासकिे सलमल बाट लनियय भएपश्चा  लनियय यक ाबमा 
सलमल का सर्स्यहरु सबैको र्स् ख  भएको ययकन गरी लनियय यक ाब र लमलसि णजम्मा लिनपुछय । 

  (२) यस ऐन बमोणजम लनिययको पूियपाठ  यार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स् ख  भैसकेपलछ उजरुी 
प्रशासकिे लनिययको कायायन्यवय गनयका िालग  त्काि गनुयपने केयह कायय भए सो सम्पन्न गरी लमलसि 
अलभिेखको िागी पठानपुछय । 

४७. लनियय गनयपने अवलिः (१) सलमल िे प्रल वार् र्ाणखि भएको वा बयान गनुयपनेमा प्रल बार्ीको बयान भएको 
लमल िे  था प्रल वार् र्ाणखि नभएको वा बयान नभएकोमा सो हनुपुने म्यार् भिुान भएको लमल िे नब्बे 
दर्नलभत्र लबवार्को अणन् म लनियय गनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको समयावलि गिना गर्ाय मेिलमिापको िालग पठाइयएको लबवार्को 
हकमा मेिलमिापको प्रयक्रयामा िागेको समय कटाइय अवलि गिना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन लबवार्मा बझु्नपुने प्रमाि  था परुा गनुयपने 
प्रयक्रया बााँयक नरही लबवार् लनियय गनय अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र दर्नलभत्र अणन् म लनियय 
गनुयपनेछ । 
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४८. अन् ररम संरििात्मक आरे्श जारी गनय सयकनःे  
णस्थल को प्रारणम्भक छानयवन गरी  त्काि आरे्श नगरे लनवेर्किाई पनय सक्ने नकारात्मक प्रभावको 
मलुयाङ्कन गनुय पर्यछ । न्याययक सलमल िे जारी गने अन् ररम संरििात्मक आरे्श अनसूुची ८ मा उलिेख 
गरे बमोणजम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-७ 

सलमल को सणचवािय 

४९. सलमल को सणचवाियः  (१)सलमल को काययसम्पार्निाइय सहणजकरि गनय एक सणचवािय रहने छ ।  

  (२) उपर्फा (१) वमोणजमको सणचवाियमा काययपालिकािे आवश्य ा अनसुार उजरुी प्रशासक, 
अलभिेख प्रशासक  था अन्य कमयचारीहरुको व्यवस्था गनय सक्नेछ । सणचवाियको काययसम्पार्निाइय 
व्यवणस्थ  गनय सणचवािय अन् गय  उजरुी शाखा/ फााँट  था अलभिेख शाखा /फााँट रहन सक्नेछ । 

(३) सलमल िे कुनै लबषयमा दर्एको सझुाब ियपन चाहेमा लबषयग  लबज्ञको परामशय लिन सक्नेछ  

 

५०. उजरुी प्रशासकको काम, क यव्य र अलिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए रे्णख बाहेक उजरुी प्रशासकको 
काम, क यव्य र अलिकार रे्हाय बमोणजम हनुछेः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रल वार् र अन्य लिख हरु जााँच गरी री  पगेुको भए कानून बमोणजम 
िाग्ने र्स् रु लिइय र् ाय गने र र् ाय गनय नलमलने भए कारि जनाइय र्रपीठ गने; 

(ख) यववार्मा प्रमािको िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसाँग लभडाइय दठक रे्णखएमा 
प्रमाणि  गने र लमलसि सामेि राख्न े था सक्किमा केयह कैयफय  रे्णखएमा सो जनाइय 
सम्बणन्ि  पिको सयहछाप गराइय राख्न;े 

(ग) पेश भएका लिख  साथ संिग्न हनुपुने प्रमाि  था अन्य कागजा  छ वा छैन भए ठीक 
छ वा छैन जााँच्न;े 

(घ) सलमल को आरे्शिे णझकाउनपुने प्रल बार्ी, सािी वा अन्य व्यणिको नाममा म्यार् जारी 
गने; 

(ङ) यववार्का पििाइय  ारेख वा पेशी  ारेख  ोक्न;े 

(च) सलमल  समि पेश हनुपुने लनवेर्न र् ाय गरी आरे्शको िालग सलमल  समि पेश गने; 
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(छ) कानून बमोणजम वारेस लिने  था गजु्रकेो  ारेख थाम्ने लनवेर्न लिइय आवश्यक कारवाही 
गने; 

(ज) सलमल बाट भएको आरे्श कायायन्वयन गने गराउन;े 

(झ) सलमल मा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्न,े भपायइय गने िगाय का काययहरु गने; 

(ञ) आवश्यक ानसुार सलमल को  फय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलमल को आरे्शिे  ामेि गनुयपने म्यार्  ामेि गनेगराउन,े  ामेि भएको म्यार्को  ामेिी 
जााँची री पूवयकको नभए पनुः जारी गने  था अन्य अर्ाि  वा लनकायबाट प्राप्त भएको 
नगरपालिकािे  ामेि गररदर्नपुने म्यार्  ामेि गने गराउन;े 

(ठ) लनियय यक ाब र उजरुीको लमलसि णजम्मा लिन;े 

(ड) सलमल मा र् ाय भएका यववार्  था लनवेर्न िगाय का कागजा को अलभिेख  यार गने र 
मालसक वा वायषयक प्रल वेर्न पेश गनुयपने लनकाय समि प्रल वेर्न  यार गरी संयोजकबाट 
प्रमाणि  गराइय सम्बणन्ि  लनकायमा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो णजम्मा रहेका उजरुीका लमलसिमा रहेका कागजा को री पूवयक नक्कि दर्न;े 

(ि) णजलिा अर्ाि मा पनुरावेर्न िाग्ने गरी लनियय भएका यववार्मा पनुरावेर्न म्यार् जारी 
गरी  ामेि गनेगराउन;े 

( ) अर्ाि  वा अन्य कुनै लनकायमा यववार्को लमलसि वा कुनै कागजा  पठाउनपुने भएमा 
सलमल िाइय जानकारी गराइय लमलसि वा कागजा  पठाउने  था यफ ाय प्राप्त भएपलछ कानून 
बमोणजम सरुणि  राख्न ेव्यवस्था लमिाउन;े 

( ) लनियय यक ाब णजम्मा लिन;े  था 
(थ) पेश भएका लनवेर्न िगाय का कागजा मा सलमल बाट आरे्श हनुपुने वा लनकासा 

लिनपुनेमा सलमल  समि पेश गने । 

 

५१. अलभिेख प्रशासकको काम, क यव्य र अलिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको 
काम, क यव्य र अलिकार रे्हाय बमोणजम हनुछेः 
 (क) लनियय कायायन्वयन सम्बन्िीः 

(१) लनियय बमोणजम चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा दर्िाइयभराइय दर्नपुने िगाय का 
लनियय कायायन्वयनका िालग गनुयपने काययहरु गने  था लनियय कायायन्वयनको 
अलभिेख राखी कानून बमोणजम यववरि पठाउनपुने लनकायहरुमा यववरि पठाउन;े 
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(२) लनियय कायायन्वयनको क्रममा लनवेर्न दर्एका पिहरुको वारेस लिन,े सकार 
गराउने, गजु्रकेो  ारेख थमाउने िगाय का काययहरु गने; 

(३) सलमल को आरे्शिे रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ाि  वा लनकायबाट रोक्का भै 
आएको जायजेथा अन्य अड्डा अर्ाि मा र्ाणखि चिान गनुयपने भए सो गने; 

(४) लनियय बमोणजम लििाम गने िगाय का अन्य कुनै काम गनुयपने भए सो समे  
गने;  था 

(५) िेणखए रे्णख बाहेकको कुनै कायय लनियय कायायन्वयनको क्रममा गनुयपने भएमा 
सलमल  समि पेश गरी आरे्श बमोणजम गने । 

 (ख) अलभिेख संरिि सम्बन्िीः 
(१) अलभिेख शाखाको रेखरे्ख गरी लनियय भएका लमलसि सरुणि  राख्न ेर कानून 

बमोणजम सडाउनेपने कागजहरु सडाउन;े 

(२) लनियय भएका लमलसिहरुमा कागजा  जााँच गरी र्रुुस्  रहेनरहेको हेने र लमलसि 
कानून बमोणजम गरी र्रुुस्  अवस्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोणजम सडाउने कागजको यववरि  यार गरी सो यववरि सरुणि  रहन े
व्यवस्था गने; 

(४) अलभिेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र 
आवश्यक ानसुार यववरि  यार गने;  था 

(५) कुनै अर्ाि  वा लनकायबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि वा कुनै कागजा  माग 
भै आएमा री पूवयक पठाउन ेर यफ ाय प्राप्त भएपलछ री पूवयक गरी सरुणि  राख्न े
। 

५२. उजरुी प्रशासक वा अलभिेख प्रशासकको आरे्श उपरको लनवेर्नः (१) यस ऐन बमोणजम उजरुी प्रशासक वा 
अलभिेख प्रशासकिे गरेको आरे्श वा कारवाही उपर णचि नबझु्ने पििे सो आरे्श वा कारवाही भएको 
पााँच दर्नलभत्र सलमल  समि लनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) सलमल िे उपर्फा (१) बमोणजम पेश भएको लनवेर्न उपर सनुवुाइय गरी लनवेर्न पेश भएको 
बयढमा सा  दर्न लभत्र लनवेर्न उपरको कारवायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्न उपर 
आरे्श वा लनियय गनुयपूवय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर मात्र लनियय वा आरे्श गनुयपनेछ । 
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पररच्छेर्-८ 

मेिलमिाप सम्बन्िी व्यवस्था 

५३. लमिापत्र गराउनःे (१) सलमल िे प्रचलि  कानून बमोणजम लमिापत्र हनु सक्न ेजनुसकैु उजरुीमा लमिापत्र 
गराउन सक्नछे । 

  (२) यववार्का पिहरूिे लमिापत्रको िालग अनसूुची-९ बमोणजमको ढााँचामा लनवेर्न दर्एमा सलमल िे 
उजरुीमा लमिापत्र गराउन उपयिु रे्खेमा लमिापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम पिहरूिे दर्एको लनवेर्नको व्यहोरा सलमल िे र्वैु पििाइय सनुाइय 
त्यसको पररिाम सम्झाइय पिहरूको लमिापत्र गने सम्बन्िमा सहमल  रहेनरहेको सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोणजम सनुाउाँर्ा पिहरूिे लमिापत्र गनय मञु्जर गरेमा सलमल िे पिहरूको 
लनवेर्नमा उलिेख भएको व्यहोरा बमोणजमको लमिापत्र  ीन प्रल   यार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपर्फा (४) बमोणजमको लमिापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबााँची सनुाइय लमिापत्र गनय 
मञु्जर भएमा पिहरूको सयहछाप गराइय सलमल का सर्स्यहरूिे लमिापत्र कागज अनसूुची-१० बमोणजमको 
ढााँचामा प्रमाणि  गरी एक प्रल  सलमल िे अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नपुनेछ  था एक-एक प्रल  बार्ी 
 था प्रल बार्ीिाइय दर्नपुनेछ । 

   

५४. मेिलमिाप गराउन सक्नःे (१) सलमल िे प्रचलि  कानून बमोणजम लमिापत्र गनय लमलन ेउजरुीमा पिहरूबीच 
मेिलमिाप गराउन सक्नछे । 

  (२) पिहरूिे जनुसकैु  हमा यवचारािीन रहेको प्रचलि  कानूनिे मेिलमिापको माध्यमबाट 
समािान गनय सयकने यववार्मा यववार्का पििे संयिु रूपमा सलमल  समि लनवेर्न दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम लनवेर्न दर्एकोमा मेिलमिापबाट उजरुीको लनरोपि हनु उपयिु 
रे्णखएमा सलमल िे त्यस् ो उजरुी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपि गनय िेणख पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बमोणजमको आरे्शपलछ मेिलमिाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच 
मेिलमिाप गराइयदर्नपुनेछ । 

  (५) मेिलमिाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोयकए बमोणजम हनुेछ । 

५५. उजरुी लनियय गनेः (१) सलमल िे यस ऐन बमोणजम मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपि गनय 
प्रयक्रया बढाएकोमा मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपि हनु नसकेमा पिहरूिाइय उजरुीको पेशी 
 ारेख  ोयक कानून बमोणजम कारवाही गरी सनुवाइय  था लनियय गने प्रयक्रया बढाउनपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा 
(२) बमोणजमको उजरुीमा मेिलमिाप वा लमिापत्र हनु नसकेमा सलमल िे अलिकार िेत्र रहेको अर्ाि मा 
जाने भलन सनुाइयदर्नपुनेछ । 

५६. मेिलमिाप वा लमिापत्र हनु नसक्नःे यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन कुनै उजरुीमा 
लमिापत्र गराउाँर्ा उजरुीको प्रकृल  वा लमिापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बार्ी भइय चिेको कुनै 
यववार् वा सावयजलनक  था सरकारी सम्पणि वा यह मा असर पने रे्णखएमा सलमल िे त्यस् ो यववार्मा 
लमिापत्र गराउनेछैन । 

   र त्यस् ो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गनय चाहेमा भने लमिापत्र 
गराइयदर्नपुनेछ । 

५७. मेिलमिापको िालग प्रोत्साहन गनेः (१) सलमल िे सलमल  समि सनुवाइयको िालग पेश भएको उजरुीमा 
मेिलमिाप हनुसक्ने सम्भावना रहेको रे्खेमा पिहरूिाइय मेिलमिापको िालग  ारेख  ोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको  ारेखको दर्न सलमल िे यववार्का पि  था यवपि, उपणस्थ  
भएसम्म पििे पत्याइय साथै लिइआएका अन्य व्यणि समे  उपणस्थ  गराइय मेिलमिापको िालग छिफि 
गराइय पिहरूको बीचमा सहमल  भएमा सहमल  भए बमोणजम लमिापत्र कागज  यार गनय िगाइय लमिापत्र 
गराइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीमा  ोयकएको म्यार्मा सलमल  समि उपणस्थ  नभएको वा उपणस्थ  भएर पलन  ारेख 
गजुारी यववार्मा  ारेखमा नरहेको पि अथवा यववार्मा पि कायम नभएको भए  ापलन यववार्को 
पेटबोिीबाट उजरुीको पि कायम हनुे रे्णखएको व्यणि समे  मेिलमिापको िालग उपणस्थ  भएमा सलमल िे 
मेिलमिाप गराइय लमिापत्रको कागज गराइयदर्नपुनेछ । 

५८. प्रारणम्भक सनुवाइय पूवय मेिलमिापः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रारणम्भक सनुवाइयको िालग सलमल  समि उजरुी 
पेश हनुपूुवय उजरुीमा मेिलमिाप हनुसक्ने अवस्था रे्णखएमा वा पिहरूिे सो व्यहोराको लनवेर्न लिइय आएमा 
लमिापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज  यार गरी सलमल  समि पेश गनयसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम गर्ाय लमिापत्रमा अणन् म सहमल  नजटेुको भए  ापलन पिहरू 
मेिलमिापको िालग प्रयक्रयामा जान सहम  भएमा उजरुी प्रशासकिे पिहरूको लनवेर्न लिइय उजरुीमा 
मेिलमिापको िालग मेिलमिापक ाय समि पठाउने आरे्शको िालग सलमल  समि पेश गनयसक्नेछ । 
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५९. मेिलमिापक ायको सूची  यार गनेः (१) सलमल िे मेिलमिापको कायय गराउनको िालग रे्हाय बमोणजमको 
योग्य ा पगेुको व्यणिहरूको यववरि खिुाइय सम्भायव  मेिलमिापक ायको सूची  यार गनेछः 

 (क) कणम् मा स्ना क उणििय गरेको;  
 (ख) कुनै राजनील क र्ि प्रल  आस्था राखी राजनील मा सयक्रय नरहेको;  था 
 (ग) स्थानीय स् रमा समाजसेवीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  मेिलमिापक ायको ४८ घण्टा  ालिम लिइ मेिलमिापक ायको कायय गरै् आएको  

 (ङ)  २५ बषय उमेर परुा भएको । 

 (च)  माथी योग्य ामा जनु सकैु कुरा िेणखएको भए ा पलन  ालिम लिइ हाि काम 
 गरररहेकाको हकमा लनजिाइ लनरन् र ा दर्न सयकने । 

  (२) मेिलमिापक ायको सूची  यार गरेपलछ सलमल िे सूची सभा समि पेश गरी अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम सूची अनमुोर्न भएपलछ सलमल िे सावयजलनक जानकारीको िालग सूचना 
प्रकाशन गनुयपनेछ  था मेिलमिापको िालग पठाउाँर्ा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

६०. मेिलमिापक ायको सूची अद्यावलिक गनेः (१) सलमल िे र्फा ५९ बमोणजम  यार भएको सूची प्रत्येक वषय 
अद्यावलिक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्येक वषय अद्यावलिक गरेको मेिलमिापक ायको सूची सलमल िे सभाबाट अनमुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन  था प्रचलि  कानून बमोणजम मेिलमिापक ायको सूचीमा सूचीकृ  हनु योग्य ा पगेुको 
व्यणििे सलमल  समि सूचीकृ  गररपाउनको िालग अनसूुची-११ बमोणजमको ढााँचामा लनवेर्न दर्नसक्नछे 
। 

६१. मेिलमिापक ायको सूचीबाट हटाउनःे (१) सलमल िे र्फा ६० बमोणजम मेिलमिापक ायको सूची अद्यावलिक 
गर्ाय रे्हायको अवस्थाका मेिलमिापक ायको नाम सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) लनजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) लनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइयपाउाँ भने्न लनवेर्न दर्एमा; 
(ग) लनजिे नैल क प न रे्णखने फौजर्ारी अलभयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) लनज कुनै संस्थासाँग सम्बध्र् रहेकोमा सो संस्था खारेज वा यवघटन भएमा; र 
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(ङ) सलमल िे र्फा ६७ को उपर्फा (२) बमोणजम लनजिाइय सूचीबाट हटाउने लनियय 
गरेमा । 

(च)  बसाइ सराइ गरेमा । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापक ायहरूको नामाविी सलमल िे 
सावयजलनक सूचनाको िालग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

६२. मेिलमिापको िालग समयावलि  ोक्नःे (१) सलमल िे यस ऐन बमोणजम मेिलमिाको िालग मेिलमिापक ाय 
पठाउाँर्ा बयढमा ल न मयहना सम्मको समय  ोयक पठाउनछे । 

  (२) मेिलमिापको िालग पठाउाँर्ा सामान्य याः वयढमा  ीनजना बाट मेिलमिाप गराउने गरी 
 ोक्नपुनेछ ।   

६३. मेिलमिापक ायको छनौटः (१) सलमल िे मेिलमिाप गराउने काययको िालग यववार्का पिहरूिाइय एक 
जना मेिलमिापक ायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम गर्ाय पिहरूबीचमा एकजना मेिलमिापक ायको िालग सहमल  नभएमा 
सलमल िे पिहरूको सहमल मा ल न जना मेिलमिापक ायको छनौट गनुयपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेिलमिापक ायको नाममा सहमल  हनु नसकेमा सलमल िे मेिलमिापक ायको 
सूचीमा रहेका मेिलमिापक ायहरू मध्येबाट र्वैु पिबाट एक-एक जना मेिलमिापक ाय छनौट गनय िगाइय 
 ेस्रो मेिलमिापक ाय छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहमल मा मेिलमिापक ायको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोणजम 
मेिलमिापक ाय हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यणि वा संस्थाबाट मेिलमिाप प्रयक्रया अगाडी बढाउन सहम  
भै लिणख  लनवेर्न दर्एमा सलमल िे त्यस् ो व्यणि वा संस्थािाइय मेिलमिापक ाय  ोयकदर्नपुनेछ । 

६४. मेिलमिापक ायको पररव यनः (१) सलमल िे रे्हायको अवस्था परर पिहरूिे लनवेर्न दर्एको अवस्थामा 
मेिलमिापक ाय पररव यन गररदर्नपुनेछः- 

(क) र्फा ६१ बमोणजम मेिलमिापक ायको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहमल मा मेिलमिापक ाय हेरफेर गनय मञु्जर भएमा;  

(ग) यववार्को कुनै पििे मेिलमिापक ाय प्रल  अयवश्वास रहेको लिणख  जानकारी 
गराएमा; 

(घ) कुनै कारििे मेिलमिापक ायिे मेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा; 



v08M !                      ;+VofM #                     ldlt M @)&%.)@.)&  

 

26 
 

(ङ) यववार्को यवषयवस् मुा मेिलमिापक ायको कुनै स्वाथय रहेको मेिलमिापक ायिे 
जानकारी गराएमा वा कुनै स्रो बाट सलमल  समि जानकारी भएमा;  था 

(च) मेिलमिापक ायिे मेिलमिापक ायको हैलसय िे काययगर्ाय र्फा ६६  था अन्य 
प्रचलि  कानून बमोणजम पािन गनुयपने आचरि पािन नगरेमा । 

  (२) मेिलमिापक ाय पररव यनको कारििे  ोयकएको समयमा मेिलमिापको कायय सम्पन्न हनु 
नसक्ने भएमा सलमल िे बयढमा एक मयहना सम्मको समय थप गनय सक्नेछ । 

६५. मेिलमिापको िालग पठाउाँर्ा गने प्रयक्रयाः (१) सलमल िे कुनै उजरुी मेिलमिापको िालग मेिलमिापक ाय 
समि पठाउाँर्ा पिहरूिाइय मेिलमिापक ायको सम्पकय  उपिब्ि गराइय मेिलमिापक ाय समि उपणस्थ  हनु े
 ारेख  ोयक रे्हाय बमोणजमको कागज साथै राणख िेणखपठाउनपुनेछः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा मखुय मखुय कागजा को प्रल लिपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, व न र उपिब्ि भएसम्म 

टेलिफोन नम्बर, इयमेि, फ्याक्स  था अन्य सम्पकय  यववरि;  था 
(ग) मेिलमिाप सम्बन्िी प्रयक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र समय । 

  (२) मेिलमिापक ायिे सलमल  समि माग गरेमा उजरुीका कागजा हरूको नक्कि उपिब्ि 
गराउनपुनेछ । 

  (३) मेिलमिापको िालग  ोयकएको समय सम्पन्न भएको सा  दर्न लभत्र उजरुीको पिहरू सलमल  
समि उपणस्थ  हनुे गरी  ारेख  ोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन मेिलमिापक ायिे  ोयकएको समय 
अगावै उजरुी सलमल  समि यफ ाय पठाउने लनियय गरेमा सो लनिययको जानकारी भएको सा  दर्न लभत्र 
पिहरूिाइय सलमल  समि उपणस्थ  हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६६. मेिलमिापमा अविम्बन गनुयपने प्रयक्रयाः (१) सलमल िे पिहरूको सहमल मा मेिलमिापको िालग छिफि 
गने  था अन्य कायय गने स्थानको छनौट गरी पि  था मेिलमिापक ायिाइय सोको जानकारी उपिब्ि 
गराउनपुनेछ । 

   र पिहरूको सहमल मा मेिलमिापक ायिे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइय उपर्फा (१) बमोणजम मेिलमिापक ायिे  ोकेको स्थानमा  ोयकएको समयमा 
उपणस्थ  हनुे र्ाययत्व रहनेछ । 
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  (३) उपर्फा (२) बमोणजमको र्ाययत्व पिहरूिे परुा नगरेमा मेिलमिापक ायिे मेिलमिापको 
प्रयक्रया बन्र् गरी सलमल िाइय सोको लिणख  जानकारी गराइय उजरुीको कागजा  यफ ाय पठाउनसक्नेछ । 

  (४) मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापक ायिे पिहरूबीचमा सहजक ायको भलूमका गनेछ र उि 
भलूमका लनवायह गने क्रममा लनजिे पिहरू बाहेक रे्हायका व्यणिहरूसाँग समे  एकि वा सामूयहक वा ाय 
गनयसक्नेछः 

(क) यववार्को यवषयमा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यणि;  था 
(ख) यववार्को यवषयवस् कुो बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिार्मी । 

  (५) मेिलमिापक ायिे पिहरूको सहमल मा पिहरूसाँग रे्हाय बमोणजम वा ाय गनयसक्नेछः 
(क) पिहरूसाँग एकि एकान् वा ाय;  था 
(ख) टेलिफोन वा ाय, लभडीयो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वा ायिाप । 

  (६) प्रचलि  कानून  था यस ऐनको मान्य ा यवपरी  नहनुेगरी पिहरूको सहमल मा 
मेिलमिापक ायिे मेिलमिापको कायययवलि लनिायरि गनयसक्नेछ । 

६७. मेिलमिापक ायको आचरिः (१) मेिलमिापक ायिे रे्हाय बमोणजमको आचरि पािन गनुयपनेछः- 

(क) मेिलमिाप सम्बन्िी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रल  झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख्न ेवा राखेको रे्णखने कुनै आचरि वा 
व्यवहार नगने; 

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

(घ) यववार् कायम रहेको अवस्थामा यववार्को कुनै पिसाँग आलथयक कारोबारमा साँिग्न 
नहनु;े 

(ङ) मेिलमिाप सम्बन्िमा बनेको प्रचलि  कानून  था अन्य स्थायप  मान्य ा यवपरी  
आचरि गनय नहनु;े 

(च) मेिलमिापको क्रममा पिहरुसाँग सम्मानजनक, सर्भावपूिय र सबै पिप्रल  समान 
व्यवहार कायम गने; 

(छ) मेिलमिापको क्रममा पिहरुिे व्यि गरेको यवषयवस् कुो गोपनीय ा कायम 
राख्न;े  था 

(ज) मेिलमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजा  वा वस्  ुप्रयक्रया सम्पन्न 
भएपलछ वा लनज प्रयक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बणन्ि  पििाइय सरुणि  यफ ाय 
गने । 
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  (२) सलमल िे कुनै मेिलमिापक ायिे उपर्फा (१) बमोणजमको आचरि पािना नगरेको उजरुी परी 
वा सो यवषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाय व्यहोरा दठक रे्णखए त्यस् ो मेिलमिापक ायिाइय 
मेिलमिापक ायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

६८. लिख   यारी र लमिापत्रः (१) मेिलमिापक ायिे पिहरुसाँगको छिफि पश्चा  मेिलमिापको िालग र्वैु 
पि सहम  भएकोमा लमिापत्र गराइय सहमल  भएको यवषयवस्  ुबमोणजमको लमिापत्रको लिख   यार गरर 
सलमल  समि पठाउनपुनेछ । 

   

६९. मेिलमिाप नभएको उजरुीमा गनुयपने कारवाहीः (१) मेिलमिापक ायिे पिहरु बीचमा मेिलमिाप हनु नसकेमा 
सो व्यहोरा खिुाइय प्रल वेर्न  यार गरी यववार्का सबै कागजा  सयह  सलमल मा यफ ाय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम गर्ाय मेिलमिापक ायिे पिहरुिाइय सलमल  समि हाजीर हनु जाने 
बयढमा सा  दर्नको म्यार्  ोयक पठाउन ुपनेछ । 

७०. मेिलमिाप नभएको उजरुीमा लनियय गनुयपनेः (१) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्मा सलमल िे 
मेिलमिापको िालग पठाएको उजरुीमा पिहरुबीच मेिलमिाप हनु नसयक मेिलमिापक ायको प्रल वेर्न सयह  
प्राप्त हनु आएमा कानून बमोणजम कारवाही गरी लनियय गनुयपछय ।  

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन रे्हाय बमोणजमको उजरुीमा अलिकारिेत्र 
ग्रहि गने सम्बणन्ि  अर्ाि  वा लनकायमा उजरुी गनय जान ुभलन सनुाइय पठाइयदर्नपुछयः- 

(क) स्थानीय ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बमोणजमको यववार्मा;  था 
(ख) कुनै अर्ाि  वा लनकायबाट मेिलमिापको िालग प्रयेष  भएको यववार्मा 

। 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हाय (ख) बमोणजमको यववार्मा सम्बणन्ि  अर्ाि  वा लनकायमा पठाउाँर्ा 
हाणजर हनु जान े ारेख  ोकी पठाउने  था लमलसि समे  नक्कि खडा गरी अलभिेख राणख सक्कि लमलसि 
सम्बणन्ि  अर्ाि  वा लनकायमा पठाउनपुनेछ । 

७१. मेिलमिाप र्स् रुः मेिलमिापमा जाने यववार्को हकमा मेिलमिापक ायिे पिहरुिे सहमल मा दर्न मञु्जर 
भएरे्णख बाहेक कुनै प्रकारको र्स् रु िाग्नछैेन ।  र पिहरूको सहमल मा मेिलमिापक ायिे पिहरुबाट 
बढीमा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनछेन ।  

७२. समरु्ाय स् रमा हनु ेसामरु्ाययक मेिलमिाप प्रवियन गनय कमयचारी  ोक्न सक्नःे (१)सलमल िे स्थानीय स् रमा 
मेिलमिाप प्रवध्र्यन गनयको िालग काययपालिकामा अनरुोि गरेमा कमयचारी खटाइय समरु्ाय स् रमा मेिलमिापको 
प्रवध्र्यनात्मक काययक्रम गनय सयकनछे । 
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(२) समरु्ाय स् रमा हनुे सामरु्ाययक मेिलमिापको हकमा र्फा ५९ (१) अनसुारको योग्य ा  था अनभुव 
नभएका मेिलमिापक ायवाट मेिलमिाप गराउन वािा पने छैन । 

(३) सलमल िे समरु्ायस् रमा हनुे सामरु्ाययक मेिलमिापको कायययवलि  ोके वमोणजम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

लनियय कायायन्वयन सम्बन्िी व्यवस्था  

७३. सणचवाियको णजम्मेवारीः काययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रि र लनरे्शनमा रयह सलमल को लनियय कायायन्वयन 
गने गराउने सम्बन्िी सम्पूिय काययको रेखरे्ख गने णजम्मेवारी वहन गनुयपनेछ । 

७४. सहयोग गनुयपनेः (१)नगरपालिका कायायिय  था सो अन् गय का सबै वडा कायायिय  था अन्य कायायियिे 
यस ऐन  था प्रचलि  कानून बमोणजम सलमल िे गरेको लनियय बमोणजम व्यणि वा संस्था वा अन्य कसैसाँग 
असिु गनुयपने जरीवाना वा अन्य रकम असिुउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।  

  (२)  यस ऐन  था प्रचलि  कानून बमोणजम सलमल िे असूि गनयपने जरीवाना, लबगो वा अन्य कुनै 
प्रकारको रकम असिुउपर नभइय उपर्फा (१) मा उलिेख भए बमोणजमका कायायियहरुिे कुनै लसफाररश 
वा कुनै कायय गररदर्नछैेनन । 

७५. असिु उपर गनेः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलमल को लनियय बमोणजम कुनै पिसाँग जरीवाना वा लबगो वा 
अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुयपने भएमा सो पििे जरीवाना ल नय बझुाउन लयाएमा बणुझ सर्रस्याहा 
गरी जरीवानाको िग  किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम असिुउपर नभएमा िग  राखी सम्बणन्ि  पिको नाम नामेसी  था 
जरीवाना रकम समे को यववरि नगरपालिकाको कायायियका साथै सबै वडा कायायियमा समे  अलभिेखको 
िालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बणन्ि  कायायियहरुिे उपर्फा (२) बमोणजम िेणख आएमा त्यस् ो पिसाँग जरीवाना रकम 
असिुउपर गरी अलभिेख शाखामा सर्रस्याहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

७६. भरीभराउ गनेः (१) सलमल िे यस ऐन बमोणजम गरेको कुनै लनियय बमोणजम कुनै पििे राखेको र्स् रु, वा 
अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइय पाउने भएमा भराइय पाउन ेपििे भरी दर्नपुने पिको 
त्यस् ो रकम भराइय दर्नपुने स्रो  खिुाइय अनसूुची-१२ बमोणजमको ढााँचामा लनवेर्न दर्नपुनेछ । 
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  (२) उपर्फा (१) बमोणजम लनवेर्न दर्ाँर्ा यथासम्भव नगर् रहेको बैँक खा ा वा कुनै सहकारी वा 
बच  संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी असिु उपर गनुयपने अवस्था भएमा कुनै 
अचि सम्पणिको व्यहोरा खिुाइय लनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजमको लनवेर्नमा र्फा ७८ बमोणजमको यववरि खिुाइय लनवेर्न दर्नपुनेछ  

७७. चिन चिाइयदर्नःे (१) सलमल िे यस ऐन बमोणजम गरेको कुनै लनियय बमोणजम कुनै सम्पणि वा अलिकार 
वा कुनै यवषयवस्  ुवा सेवा वा अन्य कुनै यवषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्यस् ो चिन पाउने यवषयको 
यववरि खिुाइय अलभिेख प्रशासक समि अनसूुची-१३ को ढााँचामा लनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम लनवेर्न परेमा अलभिेख प्रशासकिे लनियय बमोणजमको यवषयको चिन 
चिाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्न दर्ाँर्ा चिन चिाउन ुपने सम्पणिको र्फा ७८ बमोणजमको 
यववरि खिुाउनपुनेछ । 

७८. सम्पणिको यववरि खिुाउनपुनेः भररभराउ गनय वा चिन चिाइ पाउनको िालग लनवेर्न दर्ने यववार्को 
पििे लनवेर्नमा सम्पणिको यववरि उलिेख गर्ाय रे्हाय बमोणजमको यववरि खिुाउन ुपनेछः- 

  (क) अचि सम्पणिको यववरि 

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

(३) घर रहेको भए घरको  िा  था कवि र सम्भव भएसम्म वगययफट; 

(४) घर जग्गाको अवणस्थ ी आवास वा औद्योलगक वा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची वा पदक्क सडकसाँग जोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्वालमत्व रहेको व्यणिको नाम थर साथै स्वालमत्व भन्र्ा फरक 

व्यणिको भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य यववरि; 
 था 

(७) घरमा भएको िगापा   था खररर्लबयक्र हनु सक्ने न्यून म मूलय । 

  (ख) चि सम्पणिको यववरिः 
(१) चि सम्पणि रहेको ठाउाँ  था भोग वा लनयन्त्रि राख्नकेो नाम थर; 

(२) बैँक खा ामा रहेको नगर् भए खा ावािको साथै बैँक  था शाखाको नाम; 

(३) चि सम्पणिको प्रकार  था नगर् बाहेकको भए सम्भायव  लबयक्र मूलय;  था 
(४) नगर् बाहेकको चि सम्पणि भए अवस्था, प्रकृल   था बनोटका साथै प्रत्येकको 

साइज र साँखया । 
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७९. सम्पणि रोक्का राख्नःे (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७५ वा ७६ बमोणजम लनियय कायायन्वयनको िालग 
लनवेर्न परेपलछ रे्खाइएको सम्पणिको हकमा आवश्यक पने जल  जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्िमा लनिययको िालग 
कायायपालिका समि पेश गने र काययपालिकाबाट रोक्का राख्न े लनियय गरेपछी लनियय बमोणजम जेथा रोक्का 
राख्नको िालग सो जेथा र् ाय रहेको कायायिय वा रणजटे्रेशशन गने कायायियमा िेणख पठाउनपुनेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगाय को सम्पणिको हकमा लनवेर्न परेको बयढमा र्इुय दर्न लभत्र सम्पणि 
 ायर्ा  गनय िगाइय  ायर्ा  गर्ायको समयमा नै आवश्यक पने जल  सम्पणि वा सोबाट प्राप्त हनुे बािी, 
बहाि, ब्याज, मनुाफा आदर् आय लनयन्त्रि गनुय वा रोक्का राख्नपुछय र त्यसको भपायइय सम्बणन्ि  पििाइय 
दर्नपुछय । 

  (३) र्फा ७८ को रे्हाय (ख) बमोणजमको सम्पणिको हकमा भररभराउको िालग आवश्यक पने 
जल  सम्पणि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यक ाअनसुार िेखा शाखा वा सम्बणन्ि  बैँक वा सम्बणन्ि  
लनकायमा  रुुन्  िेणख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पल  रोक्का सम्वणन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बमोणजम हनुेछ । 

 
८०. सम्पणि लििाम गर्ाय अपनाउनपुने कायययवलिः (१) काययपालिकािे यस ऐन बमोणजम भरीभराउ गनुयपने लबगो 

वा कोटय फी वा त्यस् ै कुनै रकम असिुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोणजम सम्पणिको यववरि 
खिुाइय र्खायस्  परेमा त्यस् ो रकम भरी दर्नपुने व्यणििाइय बझुाउनपुने रकम बझुाउन सा  दर्नको म्यार् 
दर्इय सूचना जारी गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (२) बमोणजमको म्यार्मा रकम बझुाउन नलयाएमा त्यस् ो भरीदर्नपुने व्यणिको 
भरीपाउने व्यणििे रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हाय (क) बमोणजमको सम्पणि  ायर्ा  गरीलयाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ड, जरीवाना, सरकारी लबगो वा कुनै अर्ाि  वा लनकाय वा नगरपालिका वा सलमल को 
लनिययिे असिु उपर गनुयपने कुनै रकमको हकमा त्यस् ो असिुउपर हनुपुने व्यणििे बझुाउन नलयाएमा 
लनजको जनुसकैु अचि सम्पणि फेिा परेमा  ायर्ा  गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन जेथा जमान  वा कुनै प्रकारको नगर् 
िरौट र्ाणखि गरेको हकमा सो सम्पणिबाट खाम्ने जल  रकमको िालग उपर्फा (३) बमोणजम गरररहनपुरै्न 
।   

  (५) उपर्फा (४) बमोणजम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पणिको लििामको सूचना सम्बणन्ि  
पििाइय दर्इय सवयसािारिको जानकारीको िालग लििाम हनुे लमल  र सम्पणिको यववरि सयह को सावयजलनक 
सूचना नगरपालिका, णजलिा प्रशासन कायायिय, णजलिा अर्ाि , णजलिा समन्वय सलमल को कायायिय  था 
कोष  था िेखा लनयन्त्रकको कायायियमा टााँस्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बमोणजमको सूचनामा  ोयकएको दर्नमा उि सूचनामा  ोयकएको सम्पणि पञ्चयक े 
मोिबाट मालथ बढाबढ प्रयक्रया बमोणजम लििाम गनुयपनेछ । 
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  (७) लििाम प्रयक्रयामा सम्भव भएसम्म णजलिा अर्ाि , णजलिा प्रशासन कायायिय वा स्थानीय 
प्रशासन कायायिय, स्थानीय प्रहरी कायायिय  था नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका 
प्रल लनलििाइय रोहवरमा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बमोणजम गर्ाय उि सम्पणि कसैिे पलन लििाम सकार नगरेमा सोयह प्रयक्रयाबाट 
पनुः र्ोस्रोपटक लििाम गनुयपनेछ  था र्ोस्रोपटक गर्ाय पलन कसैिे लििाम सकार नगरेमा भराइयपाउने पि 
लनवेर्किाइय नै उि सम्पणि पञ्चयक े मोिमा सकार गनय िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपर्फा (८) बमोणजम गर्ाय लनवेर्किे सम्पणि सकार गनय नचाहेमा पलछ अको जेथा खलुन 
आएका बख  कानून बमोणजम गनेगरी लनजको लनवेर्न  ामेिीमा राखी लििाममा चढाइयएको सम्पणि 
फुकुवा गरीदर्नपुछय ।      

  (१०) यस र्फामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन नगरपालिकाको कुनै रकम असिु 
उपर गने क्रममा लििाम गर्ाय कसैिे सकार नगरेमा जल मा सकार हनु्छ त्यल मा नै सो सम्पणि लििाम 
गरी प्राप्त रकम सर्रस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोणजम अन्य सम्पणि वा प्रयक्रयाबाट 
असिुउपर गनुयपनेछ ।  

८१.  ायर्ा  गने प्रयक्रयाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ७९ बमोणजम सम्पणि  ायर्ा  गनुयपर्ाय कणम् मा वडा 
सणचव स् रको कमयचारी खटाइय त्यस् ो अचि सम्पणिको चिनचल ीको मूलय स्पष्ट खलुने गरी  ायर्ा  
गनयिगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बमोणजम  ायर्ा  गने कमयचारीिे  ायर्ा  गनुयपने सम्पणिको चिनचल ीको मूलय 
कायम गने प्रयोजनिे पञ्चयक े मोि कायम गरी मचुलुका खडा गरी अलभिेख प्रशासक समि प्रल वेर्न 
सयह  पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम पञ्चयक े मोि कायम गर्ाय रे्हाय बमोणजमक कुरािाइय आिार लिइय 
कायम गनुयपनेछः 

(क)  लनवेर्किे लनवेर्नमा खिुाएको मूलय; 

(ख) लनिययमा उलिेख भएको भए सो मूलय;    

(ग) पििे जमान  वा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका समि लनवेर्न दर्ाँर्ा 
खिुाएको मूलय; 

(घ)  ायर्ा  गर्ाय भै आएको स्थानीय मूलयााँकन अनसुारको मूलय; 

(ङ) मािपो  कायायियिे कायम गरेको न्यून म मूलय; 

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

(छ) पञ्चयक े मोि कायम गनुयभन्र्ा  त्काि अगावै कुनै खररर्लबयक्र भएको भए सो 
मूलय । 
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स्पयष्टकरिः “पञ्चयक े मोि” भन्नािे अचि सम्पणि लबयक्र गनुयपर्ाय लबयक्रहनुे न्यनु म 
मूलयिाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बमोणजम गर्ाय रे्हाय बमोणजमको कुरािाइय समे  ध्यानमा राख्नपुनेछः 
(क) औद्योलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगाय  सडक सञ्जािसाँग जोलडएको छ 

वा छैन;  था 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको व यमान अवस्था सम्बन्िमा प्रायवलिक 

मलुयााँकन प्रल वेर्न । 

८२. खाम्नजेल  मात्र लििाम गनुयपनेः (१) काययपालिकािे र्फा ८० बमोणजम लििाम गर्ाय असिुगनुयपने बााँयक 
खाम्ने जल  सम्पणिमात्र लििाम गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पणि लििाम गर्ाय सकार भएको रकम असिुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएमा सो बयढ भएको 
जल  रकम सम्पणिवाि पििाइय यफ ाय गरीदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बमोणजम रकम यफ ाय पाउने पि लििाम गर्ायको बख  उपणस्थ  नभएको भए 
रकम यफ ाय लिन आउनभुनी लनजको नाममा सा  दर्नको सूचना जारी गरीणझकाइय रकम यफ ाय गनुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बमोणजम गर्ाय सम्बणन्ि  पि रकम यफ ायलिन नआएमा उि रकम सणञ्च कोषमा 
र्ाणखि गरी आम्र्ानीबााँलि सर्रस्याहा गनुयपछय । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे र्फा ८० बमोणजम लििाम गरेको सम्पणि सकार गने पिको नाममा 
सम्पणि र् ाय नामसारीको िालग सम्बणन्ि  कायायिय वा लनकायमा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पणिको 
चिनपूजी उपिब्ि गराइय आवश्यक परे सो सम्पणिको चिन चिाइयदर्नपुछय ।  

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन र्फा ८० बमोणजमको लििाम प्रयक्रया 
अगाडी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकम बझुाउन लयाए पलन सो रकम नबणुझ सम्पणि लििाम गनुयपनेछ । 

८३. लििाम उपरको उजरुीः यस ऐन बमोणजम भएको लििामको प्रयक्रयामा णचि नबझु्न ेपििे जनु प्रयक्रया 
उपर णचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलमल  समि उजरुी पेश गरी भएको आरे्श बमोणजम 
गनुयपनेछ । 

८४. लबगो भराउाँर्ा वा चिनचिाउाँर्ा िागेको खचयः यस ऐन बमोणजम लबगो भराउाँर्ा वा चिनचिाउाँर्ा िागेको 
खचय लबगो भरीदर्नपुने वा चिनदर्नपुने सम्बणन्ि  पििे व्यहोनुयपनेछ ।    

८५. यथाणस्थल मा राख्नःे काययपालिकािे यस ऐन बमोणजम चिनचिाइय माग्न वा लबगो भराइयपाउन कुनै सम्पणि 
रे्खाइय लनवेर्न परेपलछ लबगो भराउने वा चिनचिाउन ेकायय सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पणि 
हकहस् ान् रि गनय, भत्काउन, लबगानय  था कुनै प्रकारको लनमायि कायय गरी उि सम्पणिको स्वरुप पररव यन 
गनय नपाउन ेगरी रोक्का राख्न सम्बणन्ि  पिको नाममा आरे्श जारी गरी उि सम्पणि यथाणस्थल मा राख्नपुनेछ 
।     
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८६. लनवेर्नबाट कारवाही गनेः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्फा ८५ बमोणजम भएको आरे्श यवपरर  
कुनै सम्पणिको हक हस् ान् रि वा स्वरुप पररव यन आदर् गरेको लनवेर्न परेमा उि लनवेर्न र् ाय गरी 
त्यस् ो गने पिको नाममा ल न दर्नको म्यार्  जारी गरी लनजिाइय हाणजर गराइय सो लनवेर्न सलमल  समि 
पेश गनुयपनेछ ।     

  (२) सलमल िे उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्न पेश हनु आएमा पििाइय नयााँ उजरुी र् ाय गनय 
निगाइय उि लनवेर्नबाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनियय गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्नको 
व्यहोराबाट लनवेर्न सलमल को िेत्रालिकार लभत्र नपने यवषयमा परेको रे्णखएमा सलमल िे उि यवषयमा 
िेत्रालिकार ग्रहि गने अर्ाि  वा लनकाय समि जान सनुाइय दर्नपुनेछ । 

८७. चिनचिाउन े सूचनाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलमल को लनियय बमोणजम चिन चिाइय पाउन लनवेर्न 
परेमा चिन चिाउने लमल  खिुाइय फिानो लमल मा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कमयचारी खयटइय 
आउने हुाँर्ा सो लमल  अगावै घर जग्गा खालि गरीदर्न ुभलन चिन दर्नपुने पिको नाममा सूचना जारी 
गनुयपनेछ ।    

  (२) चिनदर्नपुने सम्पणि उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा अलभिेख 
प्रशासकिे सोयह पिको नाममा उपर्फा (१) बमोणजमको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बमोणजम  ोयकएको लमल मा खयटइयजााँर्ा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बणन्ि  
कमयचारीिे चिन चिाइय दर्एको मचुलुका खडागरी  था घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन 
चिाइय चिन चिाएको मचुलुका खडा गरी प्रल वेर्न साथ अलभिेख शाखामा पेश गनुयपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 

यवयवि 

८८. नक्कि लनवेर्नः (१) सलमल  समि र् ाय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवािा पििे यववार्को लमलसिमा रहेको 
कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनवेर्न दर्एमा सलमल िे उि पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ि 
गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्न दर्ाँर्ा सम्बणन्ि  पििे उजरुी शाखामा रहेको लमलसिको 
नक्कि लिनपुर्ाय उजरुी प्रशासक  था अलभिेख शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुने भएमा अलभिेख 
प्रशासक समि लनवेर्न पेश गनुयपनेछ । 
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  (३) उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्बणन्ि  कमयचारीिे 
सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोयह दर्न नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ि 
गराउनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) बमोणजम लनवेर्न दर्ाँर्ा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनवेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (५) यववार्को कुनै पििे उपर्फा (१) बमोणजमको लनवेर्न दर्ाँर्ा नक्किको सिामा कागजपत्रको 
फोटो णखच्ने अनमुल  मागेमा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनवेर्न दर्ाँर्ा अनसूुची-१५ बमोणजमको ढााँचामा दर्नपुनेछ । 

८९. नक्कि र्स् रुः (१) सम्बणन्ि  प्रशासकिे र्फा ८८ बमोणजम नक्कि वा फोटो णखच्नको िालग लनवेर्न 
दर्नेपिसाँग रे्हाय बमोणजमको र्स् रु लिइय नक्कि उपिब्ि गराउनपुनेछः 

(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रल  पषृ्ठको रू ५।– रुपैयााँको र्रिे; 
(ख) सलमल को लनियय कागजको हकमा प्रल  सक्कि पानाको प्रल  पषृ्ठको रू ५।– रुपैयााँको 

र्रिे;  था 
(ग) लिख  कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो णखच्न चाहेमा प्रल  पानाको रू ५।–         

रुपैयााँको र्रिे । 

  (२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन प्रचलि  कानून बमोणजम नक्कि र्स् रु 
निाग्ने पििाइय यस र्फा बमोणजमको र्स् रु िाग्नेछैन । 

  (३) यस र्फा बमोणजम नक्कि उ ार गरी िैजान ेपििे नक्कि उ ार गर्ाय िागेको खचयको व्यवस्था 
आफै गनुयपनेछ । 

९०. र्स् रु उलिेख गनेः (१) नक्कि प्रमाणि  गने सम्बणन्ि  प्रशासकिे नक्कि प्रमाणि  गर्ाय नक्कि िैजान े
पिको नाम थर  था उजरुीमा हैलसय का साथै नक्कि उ ार गरेवाप  र्ाणखि गरेको र्स् रु र नक्कि पाना 
समे  उलिेख गरी नक्कि दर्एको व्यहोरा जनाइय नक्कि प्रमाणि  गनुयपनेछ । 

   
९१. र्स् रु चिुा नभइय नक्कि नदर्इनःे सम्बणन्ि  प्रशासकिे यस ऐन बमोणजम नक्कि माग्न ेपििे नक्कि उ ार 

गर्ाय र्फा ८९ बमोणजम िाग्ने र्स् रु र्ाणखि नगर्ायसम्म नक्कि दर्नछैेन र सो नक्किको आलिकाररक ा 
प्रमाणि  गनय पाउनेछैन ।  
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९२. प्रचलि  कानून बमोणजम हनुःे यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए  ापलन उजरुीसाँग सम्बणन्ि  प्रचलि  
कानूनमा कुनै कुरा िेणखएको भए सोमा िेणखए जल को हकमा सोयह बमोणजम हनुेछ । 

९३. लनयम बनाउन ेअलिकारः सलमल िे यस ऐनको प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग आवश्यक लनयम बनाउन 
सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) साँग सम्बणन्ि ) 

उजरुीको ढााँचा 

न्याययक सलमल  समि  पेश गरेको 

लनवेर्न-पत्र 

 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्न े ...................... को छोरा/छोरी/श्रीमल  बषय 
....... को ............................................................................................. लनवेर्क (प्रथम पि) 

लबरुद्ध 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्ने बषय ....... को 
............................................................................................. यवपिी (र्ोस्रो पि) 

 

यवषयः सम्वन्ि यवच्छेर् 

म लनम्न वुाँर्ाहरुमा िेणखए वमोणजम लनवेर्न गर्यछु : 

१. म लनवेर्क र यस यववार्को र्ोस्रो पियवच संव  २०६९ सािमा सामाणजक परम्परा अनसुार यववाह 
गररएको हो । यववाह भएपश्चा  २ वषयसम्म अथाय  २०७१ सािसम्म हामीयवच समुिरु र्ाम्पत्य जीवन रहेको 
लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समे  जायजन्म भएको छ । एक आपसमा िोग्ने स्वास्नीयवचको 
सहमल  र सहकाययमा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या रे्णखाँरै् जान थालयो । २०७१ सािको ल हारमा माइ  
गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्म लिन गएाँ ।  र 
लनजिे ल मीसाँग मेरो जीवन चलन सक्रै्न, म घर जान सणिन, ल मी जे गनुयपछय गर भलन ठाडो जवाफ दर्न थालिन 
। के कारििे यस् ो हनु गयो भलन सोध्र्ा अव ल म्रो र मेरो सम्वन्ि छैन आफुखसुी गर र  मिाई सम्पकय  
नगर,गरेमा राम्रो हुाँरै्न भलन िाक िम्की र त्रास मसे  दर्इन । िामो समयसम्म मन फकेिा र घर आउलिन 
भलन पखी वसेँ  र आईनन । कररव ३ वषयपछी अथाय  २०७४ साि भाद्र मयहनामा पनुः लिन गएाँ  र यवपिी 
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मसाँग वोलरै् नवोिी घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईशारीररक आक्रमि गने सम्मको कायय गरी मिाई  थानाम 
गालि गिौच गरे । मणुश्कििे ज्यान जोगाई लनराश भएर घर फयकय एाँ र अव र्ोस्रो पिश्रीम ी मसाँग पनुः फयकय  
आउने र र्ाम्पत्य जीवन समुिरु हनुे सम्भावना नभएकोिे पाररवाररक यववार् लनरुपिका िालग यो लनवेर्न दर्न 
आएको छु ।  

२. यस सलमल बाट र्ोस्रो पि णझकाई जे जो वझु्नपुछय वझुी यववार् लनरुपि गराईपाउाँ ।  

३. यस नगरपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यायीक कायययवलिको र्फा .......... बमोणजम लनवेर्न र्स् रु 
रु ............ र्ोस्रो पि १ जनािाई म्यार् सचुना र्स् रु रु ............ पाना २ को लनवेर्नको प्रल लियप र्स् रु रु 
........... समे  गरी जम्मा रु ......... यसै लनवेर्न साथ र्ाणखि गरेको छु । 

४. यो लनवेर्न स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ )२ (  अनसुार यसै सलमल को कायय िेत्र 
लभत्र पर्यछ । 

5.    यो लनवेर्न हर्म्यार् लभतै्र छ  र म लनवेर्किाई यस लबषयमा लनवेर्न दर्ने हकरै्या प्राप्त छ ।  

6.    यस यवषयमा अन्यत्र कहीीँ क ै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनवेर्न दर्एको छैन ।  

7. यसमा र्ोस्रो पिको माइ ी  फय का र मेरो घर  फय का पररवारका सर्स्यहरु णझकाई थप व्यहोरा वझु्न 
सयकनछे ।  

8. यसमा िेणखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोणजम संजाय भोग्न  यार छु ।  

 

लनवेर्क 

नामः  ............................. 
ठेगानाः ........................... 
सम्पकय  नं ......................... 
 

इल  संव  ्............. साि...................मयहना......................ग े.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

उजरुी र् ाय गरेको लनस्साको ढााँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषय:  उजरुी र् ायको लनस्सापत्र सम्बन्िमा । 

............. बस्ने  पाईिे ............... बस्ने ................ यवरुद्ध उजरुी र् ाय गनय भलन लयाएकोमा 
आजको लमल मा र् ाय गरी र् ाय नं .......... कायम भएकािे यो लनस्सा जारी गरी दर्ईएको छ ।  

 

 

अलिकृ  कमयचारी 

र्स् ख :   ........  

लमल :   ...........  
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अनसुूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

तारिख भपाार्ा 

न्याययक सलमल   

ठाकुरबाबा नगरपालिकामा खडा गररएको  ारेख भरपाई 

 

वार्ी           प्रल वार्ी 

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

मदु्दा  .................... 

लमल  ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही दर्न ........... बजे यस 
न्याययक सलमल /कायायियमा उपणस्थ  हनुेछु भनी सही गने  

 

वार्ीको र्स् ख  ................     प्रल वार्ीको र्स् ख  ................ 

 

इल  संव  ्............. साि...................मयहना......................ग े.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

तािखे पचाा 

न्याययक सलमल  

ठाकुरबाबा नगरपालिका 

बाट जारी भएको  ारेखको पचाय 

 

वार्ी                      प्रल वार्ी 

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

मदु्दाः ...................... 

 

लमल  ............... मा .................... काम गनय ........ बजे हाणजर हनु आउनहुोिा ।  

 

फााँटवािाको र्स् ख   

लमल  ................. 
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अनसुूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

प्रन्तवादको ढाँचा 

लिणख  जवाफको नमूना 

ठाकुरबाबा न्याययक सलमल  समि पेश गरेको लिणख  जवाफ 

प्रथम पि 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्ने ...................... को छोरा/छोरी/णश्रमल  बषय 
....... को ............................................................................................. लिणख  जवाफ प्रस्  ुक ाय   

र्ोस्रो पि 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्ने बषय ....... को 
............................................................................................. यवपिी (लनवेर्क) 

 

यवषय सम्वन्ि यवच्छेर् । 

म लनम्न वुाँर्ाहरुमा िेणखए वमोणजम लनवेर्न गर्यछु : 

१. म लिणख  जवाफ प्रस्  ुक ाय र यवपिी लनवेर्कयवच संव  २०६९ सािमा सामाणजक परम्परा 
अनसुार यववाह भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समे  जायजन्म 
भएको दठक हो । २०७१ सािको ल हारमा माइ  गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्म लिन आएको  र म घर नगएको,मैिे यवपिी लनवेर्किाई र्ाम्पत्य 
जीवन चलन नसक्ने भनेको र मेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रमि गने सम्मको कायय गरेकोभलन 
कपोिकणलप  झठुा र हुाँरै् नभएका लनरािार व्यहोरा उलिेख गरी यववार् गरेको कुरा उलिेख गनय चाहान्छु 
।  
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२. मिाई यवपिी लनवेर्क समे  लमलि गालि गिौच, डर, िाक, िम्की रे्खाई हा पा  गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी म माइ ीमा आई वसेकी हुाँ । यववाह भएको केही वषयपछी यवना कारि ममाथी यवलभन्न 
यकलसमका आरोप िगाई अपमान गने, गािी गिौच गने िगाय का कामहरु हुाँरै्गए । पररवारका अन्य 
सर्स्यहरुिे म माथी घृिा गने, वोिचाि नगने जस् ा कायय गरेपलन यवपिीबाट केही समय मिाई नै 
समथयन र सहयोग गरै् आएका लथए  र पछी यवपिी लनवेर्क समे  उलनहरुसाँगै लमिे र मिाई जवरजस्  
गरबाट लनकालने काययमा सहभागी भए  । के कुन कारििे वा मेरो के गल ीिे यसो गरेका हनु भलन 
वझु्र्ा वेिावेिा र्ाइजो नलयाएको भलन माइ ी पिसमे को  आिोचना गने गरेका लथए । सायर् 
उलनहरुिाई र्ाइजोकै िोभका कारि मिाई घरबाट लनकािीदर्एका हनुपुर्यछ । मैिे कुनै गल ी नगरेको 
र यवपिी िोग्नेसाँग पूवयव  माया, सद्भाव र सम्मान यथाव  रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथाव  
कायम गरीपाउाँ ।  

३. घरबाट जवरजस्  लनकािेपछी ४ मयहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर माइ ी आएको झण्डै 
३ वषयसम्म वेखवर, सम्पकय यवयहन वसी अयहिे एक्कासी सम्वन्ि यवच्छेर्को माग गरी लनवेर्न दर्न ुआफैँ मा 
आश्चययजनक िागेको छ, सत्य  थ्य वणुझ कानून वमोणजम गररपाउाँ ।  

४. स्थानीय न्यायीक कायययवलिको र्फा .............. बमोणजम लिणख  जवाफ बाप  र्स् रु रु 
........यसै लनवेर्न साथ र्ाणखि गरेको छु ।  

५. यो लिणख  जवाफ म्यार्लभतै्र लिई म आफैं  उपणस्थ  भएको छु ।  

६. यस यवषयमा अन्यत्र कहीीँ क ै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. यसमा िेणखएका व्यहोरा दठक सााँचो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोणजम संजाय भोग्न  यार     
छु ।  

लनवेर्क 

नामः ............................  
र्स् ख ः...................... 

ईल  संव  ............ साि .......... मयहना ........ ग े रोज ..... शभुम ्
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अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

 ठाकुरबाबा न्याययक सलमल बाट जारी भएको 

म्यार् सूचना 

............... बस्ने ............ को नाउमा ठाकुरबाबा नगरपालिका कायायियबाट जारी भएको 15 (पन्र) दर्न े
म्यार् सचुना 

................... बस्ने ........... िे  पाई लबरुद्ध ................ लबषयमा उजरुी र् ाय गनुय भएको छ । अ ः यववार् 
परेको भलन लनवेर्न र् ाय गरेको हुाँर्ा सो को प्रल लिपी यसै साथ पठाईएको वा रर  पवुयक  ामेि भएको लमल िे 
15 (पन्र) दर्न लभत्रमा आफ्नै भनाइ सयह  आफै वा काननु बमोणजमको वारेश माफय   यस कायायियमा हाणजर 
हनु आउनहुोिा । अन्यथा काननु बोणजम हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

 

 

 ईल  संव  ............ साि .......... मयहना ........ ग े रोज ..... शभुम ्
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अनसुूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

न्नर्ायको ढाँचा  

ठाकुरबाबा न्याययक सलमल  

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

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

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

लनियय 

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

यवषयः विेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. णजलिा ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथम 
पि 

यवरुद्ध 

................. णजलिा ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................र्ोस्रो 
पि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ वमोणजम लनवेर्न र् ाय भई सोही ऐनको र्फा 
४६ वमोणजम गठन भएको न्याययक सलमल  समि प्रस्  ु हनु आएको मदु्दाको संणिप्त  थ्य र लनियय यस 
प्रकार छः  
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(१) ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा पणश्चम  फय का यक.नं..........को संलियार यवपिी 
...................िे घर वनाउाँर्ा आफ्नो घरजग्गामा लसमानासम्म आई जोलड वनाएको  र छ   था 
विेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी वनाएको हुाँर्ा सो विेसी वन्र् गराइपाउाँ भने्न लनवेर्कको 
लनवेर्न व्यहोरा ।  

(२) ठाकुरबाबा नगरपालिका बाट प्रचलि  भवन लनमायि सम्वन्िी मापर्ण्ड वमोणजम इजाज  प्राप्त गरी 
भवनको नक्सा समे  स्वीकृ  गराई सो नक्सा वमोणजम भवन लनमायि गरेको हुाँ । यवपिी लनवेर्किे भन े
वमोणजम आफ्नो घरको छ   था विेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने नगरेको आफ्नै 
घरजग्गामा झाने गरेको हुाँर्ा झठुा लनवेर्न खारेज गररपाउाँ भने्न प्रत्यथीको लिणख  जवाफ ।  

(३) ठाकुरबाबा नगरपालिका बाट स्थिग  लनररिि  था सवेंिि गनय गएका प्रायवलिक टोलििे 
स्थिग  लनररिि गरी लमल .........मा पेश गरेको स्केच सयह को प्रल वेर्नबाट प्रत्यथीको घर फय बाट 
छ   था विेसीको पानी खस्र्ा लनवेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको रे्णखन्छ भने्न व्यहोरा उलिेणख  
भएको।  

(४) यववार्का र्वैु पििाई मेिलमिाप गराउने प्रयोजनका िालग ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा 
नं........................ मा रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउाँर्ा मेिलमिाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

लनियय 

र्वैु पििाई सनुवुाईको िालग आज पेशी  ोयकएकोमा यववार्का सम्वणन्ि  पिहरु स्वयमं  था लनजहरुबाट 
लनयिु गरेका कानून व्यवसायीहरु समे को भनाई सनुी पनुः लमिापत्र गनुयहोस भलन सम्झाउाँर्ा वझुाउाँर्ा 
पलन लमिापत्र गनय मञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइिमा संिग्न प्रमाि कागजहरुको समे  मूलयाङ्कन गरी स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) वमोणजमलनियय दर्नपुने हनु आई लनियय फय  यवचार गर्ाय 
लनवेर्कको यक. नं....को पणश्चम फय  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलडएर रहेकोमा यववार् रे्णखएन । 
लनवेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छ   था विेसीको पानी झारेको हो 
होइन भलन स्थिग  रुपमै जााँचवझु गरी प्रायवलिक प्रल वेर्न पेश गनय कायायियबाट खयट गएका प्रायवलिक 
कमयचारीिे लमल .............मा पेश गरेको स्केच सयह को प्रायवलिक प्रल वेर्न समे बाट लनवेर्कको माग 
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र्ावी वमोणजम आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छ   था विेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनु े
रे्णखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पारर  गरेको नक्सामा समे  छ   था विेसीको पानी आफ्नै 
घरजग्गामा झाने भलन रे्खाईएको र लनवेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी झानय पाउनपुछय भलन प्रत्यथीिे 
र्ावी यवरोि गनय समे  नसकेको र प्रचलि  कानून र प्रचिनबाट समे  अकायको घर कम्पाउण्डलभत्र 
आफ्नो छ   था विेसीको पानी झानय पाउने नरे्णखएको हुाँर्ा लनवेर्कको माग वमोणजम प्रत्यथीिे आफ्नो 
छ   था विेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रवन्ि गनुयपने रे्णखन्छ । लनवेर्कको घर कम्पाउण्डमा 
पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो ठहनायिे  पणशि बमोणजम गनुय ।  

 पणशि 

१. सरोकारवािािे नक्कि माग गनय आएमा लनयमानसुार र्स् रु लिई नक्कि दर्न ु।  

२. यो लनिययमा णचि नवझेु ३५ दर्नलभत्र बदर्यया णजलिा अर्ाि मा पनुरावेर्न गनय जान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई सनुाईदर्न ु।  

३. म्यार्लभत्र पनुरावेर्न नपरेमा कानून वमोणजम लनियय कायायन्वयन गनुय/गराउन ु।  

इल  संव  ्............. साि...................मयहना......................ग े.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुूची-८ 

(दफा ४८ को सगँ सम्बन्धित) 

अधतरिम सिंक्षर्ात्मक आदेशको नमनूा 

ठाकुरबाबा  न्याययक सलमल  

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

आरे्श 

संव  ............................ सािको लनवेर्न नं........ 
यवषयः  यपलड िाई उपचार गराउन ेसम्वन्िमा । 

................. णजलिा ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................प्रथम पि 

यवरुद्ध 

................. णजलिा ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं............ 

...............................वस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पि 

यसमा लनवेर्कको माग वमोणजम..........................णजलिा वडा नं................................ वस्ने ...............को 
नाल /नाल नी ..........................को छोरा/छोरी वषय ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग 
िालग लनयलम  रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौिा डायिोलसस गनय णचयकत्सकिे णशफाररस गरेकोमा एकाघरका 
छोरा/छोरी वषय .................. को ...........................िे लनयलम  रुपमा डायिोलसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर 
रुपैँया नभएको वहाना गने गरेको, कयहिे कयहिे कायायियको कामको व्यस्  ािे फुसयर् नलमिेको आदर् कारि 
जनाई आफुिे लनयलम  प्राप्त गनुयपने स्वाथ्य सेवा प्राप्त गनय नसकेको हुाँर्ा आफ्नो जीवन झनझन ख रायिु वन्रै् 
गएको भलन अस्प ािको णचयकत्सकको पजुाय र णशफाररस सयह  पेश हनु आएको लनवेर्न उपर प्रारणम्भक रुपमा 
जााँचवझु गर्ाय व्यहोरा मनालसव रे्णखएको हुाँर्ा हाििाई लनवेर्कको िालग णचयकत्सकिे णशफाररस गरे वमोणजम हरेक 
हप्ता २ पटक डायिोलसस गनुय गराउन ु था लनजको स्वाथ्य िाभका िालग आवश्यक अन्य प्रवन्ि समे  लमिाउन ु
भलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) वमोणजम यवपिी ........................को नाममा यो 
अन् ररम संरििात्मक आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श लमलसि सामेि राखी यवपिीिाई िेखी  पठाईदर्न ु
। यो आरे्श अनसुार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुय ।  

ईल  संव  ................... साि ..........मयहना....ग े रोज..शभुम ्। 

 



v08M !                      ;+VofM #                     ldlt M @)&%.)@.)&  

 

49 
 

अनसुूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको लान्ग न्नवेदनको ढाँचा 

ठाकुरबाबा न्याययक सलमल  समि पेश गरेको लमिापत्रको संयिु लनवेर्न पत्र 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्ने ...................... को छोरा/छोरी/श्रीम ी बषय 
....... को ............................................................................................. लनवेर्क (प्रथम पि) 

लबरुद्ध 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्ने बषय ....... को 
.......................................................................................... लिणख  जवाफ प्रस्  ुक ाय (र्ोस्रो पि) 

 

यवषयः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हामी लनवेर्क  लनम्न लिणख  लनवेर्न गर्यछौः  

१. हामीयवच संव  २०६९ सािमा सामाणजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषयसम्म  
समुिरु र्ाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समे  जायजन्म भएको,   सोयह 
वषय २०७१ सािको ल हारमा माइ  गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, 
लिन गएको  र उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनवेर्कको लनवेर्न परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइजो नलयाएको लनउाँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जवरजस्  घरबाट लनकािा गरेको 
हो । आफु खशुीिे माइ  गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रल  आफ्नो यथाव  माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे 
िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथाव  कायम गराईपाउाँ भने्न प्रत्यथीको लिणख  जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीवषय िोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन् ानको जायजन्म समे  
भैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयिे मनमटुाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग वसेकोमा ठाकुरबाबा 
नगरपालिकाको न्याययक सलमल  माफय   वडा नं ........ अन् गय को पहिमा ऐ .................. मेिलमिाप केन्द्रमा 
मेिलमिापक ाय ....................... एक आपसमा छिफि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ की यवग मा जे 
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जस् ा यवषयमा असमझर्ारी  था वेमेि भएको भए ापनी हामीयवच एक अकायप्रल  यवश्वास, सर्भाव र प्रमे कायमै 
रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छेर् गरी पाउाँ भने्न लनवेर्न र्ावी छोलड पनुः समुिरु सम्वन्िका साथ 
र्ाम्पत्य जीवनिाई व्यवणस्थ  ढंगिे अगालड वढाउन ेछौं । लनवेर्कको घरमा  त्काि िोग्ने स्वास्नी लमलि वस्न े
वा ावरि नहनुे भएकोिे छुिै ठाउमा डेरा लिई वस्न हामी र्वैु पि सहम  भएकािे स्थानीय सरकार संचािन 
ऐन २०७४ को र्फा ४७ बमोणजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेर्न पेश गरेका छौ । िेखए बमोणजम लमिापत्र 
गरी पाउाँ । 

४. ठाकुरबाबा नगरपालिका स्थानीय न्याययक कायययविी वमोणजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेर्न र्स् रु 
बाप  रु .......  यसै साथ संिग्न छ । 

५. यसमा िेणखएका व्यहोरा दठक सााँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून वमोणजम सहुाँिा वझुाउाँिा ।  

लनवेर्कहरु 

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

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

 

इल  संव  ्............. साि...................मयहना......................ग े.....................रोज शभुम ्।  
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अनसुूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सगँ सम्बन्धित) 

न्मलापत्रको ढाँचा 

  

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्न े ...................... को छोरा/छोरी/श्रीमल  बषय 
....... को ............................................................................................. लनवेर्क (प्रथम पि) 

लबरुद्ध 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्ने बषय ....... को 
............................................................................................. यवपिी (र्ोस्रो पि) 

यवषयः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हामी लनवेर्क  लनम्न लिणख  लनवेर्न गर्यछौं : 

१. हामीयवच संव  २०६९ सािमा सामाणजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोमा कररव  २ वषयसम्म  समुिरु 
र्ाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समे  जायजन्म भएको,   सोयह वषय 
२०७१ सािको ल हारमा माइ  गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, लिन 
गएको  र उलटै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनवेर्कको लनवेर्न परेको ।  

२. आफुिाई र्ाइजो नलयाएको लनउाँबाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जवरजस्  घरबाट लनकािा गरेको 
हो । आफु खशुीिे माइ  गई वसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रल  आफ्नो यथाव  माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे 
िोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यथाव  कायम गराईपाउाँ भने्न प्रत्यथीको लिणख  जवाफ रहेको  ।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीवषय िोग्न े स्वास्नी छुयटएर वस्यौं, हामीबाट एक सन् ानको जायजन्म 
समे भैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यवषयिे मनमटुाव भई िोग्ने स्वास्नी अिग अिग वसेकोमा ठाकुरबाबा 
नगरपालिकाको न्याययक सलमल  माफय   वडा नं ......... को मेिलमिाप केन्द्रमा मेिलमिापक ाय .................. 
अन् गय को .............. मा एङ्क आपसमा छिफि गरी लमलि आएको व्यहोरा यो छ की लबग मा जे जस् ा लबषयमा 
असमझर्ारी  था वेमेि भएको भए ा पलन हामी लबच एक अकाय प्रल  यवश्वास‚ सद्भाव र प्रमे कायमै रहेकोिे िोग्न े
स्वास्नीको सम्बन्ि   यवच्छेर् गरी पाउाँ भने्न लनवेर्न र्ावी छोलड पनुः समुिरु सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्य जीवनिाई 
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व्यवणस्थ  ढंगिे अगालड वढाउने छौं । लनवेर्कको घरमा  त्काि िोग्ने स्वास्नी लमलि वस्ने वा ावरि नहनुे 
भएकोिे छुिै ठाउमा डेरा लिई वस्न हामी र्वैु पि सहम  भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
र्फा ४७ (२) बमोणजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेर्न पेश गरेका छौ‚ िेणखए बमोणजम लमिापत्र गरी पाउाँ ।  

४. ठाकुरबाबा नगरपालिका स्थानीय न्याययक कायययविी वमोणजम यो लमिापत्रको संयिु लनवेर्न र्स् रु बाप  
रु ........... यसै साथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेणखएका व्यहोरा दठक सााँचो  हनु,्  झठुा ठहरे कानून वमोणजम सहुाँिा वझुाउाँिा ।  

लनवेर्कहरु 

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

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

 

इल  संव  ्............. साि...................मयहना......................ग े.....................रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सगँ सम्बन्धित) 

मेलन्मलापकताामा सूचीकृत हुने न्नवेदन ढाँचा 

न्याययक सलमल  

ठाकुरबाबा नगरपालिका समि पेश गरेको लनवेर्न 

 

यवषयः मेिलमिापक ायमा सूचीकृ  हनु पाउाँ ।  

 

प्रस्  ु यवषयमा  पलसिमा उलिेणख  कागजा हरुको प्रल लिपी साथै राखी ............  नगरपालिकाको 
न्याययक सलमल  अन् गय का ............ मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृ  भई मेिलमिाप गराउन अनमु ी पाउाँ 
भनी लनवेर्न गर्यछु ।  

 पलसि  

१) नागररक ा प्रमािपत्रको छााँयाकपी,  

२) स्ना क  हसम्म उल िय गरेको शैणिक प्रमािपत्रको छााँयाकपी, 

३) मेिलमिापक ायको  ालिम प्राप्त गरेको प्रमािपत्रको छायााँकपी, 

४) मेिलमिाप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व्यणिग  यववरि (Bio- data) 

                                                         लनवेर्क 

नाम थरः .......... 
र्स् ख ः ........... 
लमल ः ............. 

 

फोटो 
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अनसुूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

ठाकुरबाबा न्याययक सलमल  समि पेश गरेको  

भररभराउको लनवेर्न पत्र 

 

यवषयः भररभराई पाउाँ भने्न वारे । 

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

यवरुद्ध 

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

मदु्दा 

म लनवेर्क लनवेर्न वाप  रु 10 ।- र्स् रु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्यछु । 

१. उपरोि यवपिी संगको उलिेणख  मदु्धा यस नगरपालिकाको न्यायीक सलमल को लमल  .............. को 
लनियय बमोणजम मैिे यस कायायियमा राखेको र्स् रु रु ............... रकम लमल  ........................ को  
णजलिा अर्ाि को फैसिा बमोणजम मैिे भररभराई पाउने ठहर भएको हरु्ााँ उि रकम भररभराई पाउन यो 
लनवेर्न पेश गरेको छु ।  
२. मैिे यस कायायियमा जम्मा गरेको र्स् रु .......... रकमको भरपाई/रलसर्/भौचरको सक्किै प्रल  र 
सम्मालन  श्री णजलिा अर्ाि को अणन् म फैसिाको छााँयाकयप यसै साथ संिग्न छ । 

३. यसमा िेणखएको व्यहोरा दठक हो‚ झठुा ठहरे सहुाँिा बझुाउिा । 

लनवेर्क 

लनज.............. 
र्स् ख ः .............. 

ईल  संव  ......... साि .......... मयहना ....... ग े रोज ...... शभुम ्
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अनसुूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

चिन चिाउने लनवेर्न 
 ठाकुरबाबा नगरपालिकामा पेश गरेको 

लनवेर्न पत्र 

यवषयः चिन चिाई पाउाँ भने्न वारे । 

 

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

यवपिी ............................. बस्ने  ............................... वार्ी/प्रल वार्ी 
मदु्दा 

म लनवेर्क लनवेर्न बाप  रु 10।– र्स् रु साथै राणख लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्यछु । 

१. उपरोि यवपिीसंगको उलिेणख  मदु्दा यस नगरपालिकाको न्यायीक सलमल बाट लमल  .............. मा 
लनियय भई उि घर जग्गा वा जनु सम्पल  भोग गनय पाउने गरी लनियय भएको छ ।  
2. यसै लनवेर्नका साथ रे्हायका कागजा हरु संिग्न गरेको छु । 

क.  ठाकुरबाबा न्यायीक सलमल िे लमल  ............... मा गरेको लनिययको छायााँ कयप । 

ख. बदर्यया णजलिा अर्ाि िे गरेको लमल  ................ को सर्र फैसिाको छायााँ कयप । 

ग. यस यववार् सम्वद्ध लमलसि यसै कायायियमा रहेको छ । 

घ. िेणखएको कुरा दठक सााँचो छ । झठुा ठहरे काननु बमोणजम सहिुा बझुाउाँिा । 

           

          लनवेर्क 

 

लनज ......................... 
ईल  संव  ......... साि .......... मयहना ....... ग े रोज ...... शभुम ्

 

 



v08M !                      ;+VofM #                     ldlt M @)&%.)@.)&  

 

56 
 

अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) साँग सम्बणन्ि ) 

सम्पल  रोक्काको अरे्श 
ठाकुरबाबा न्याययक सलमल  

संयोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 
सर्स्य श्री........................................................................................... 

आरे्श 

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

यवषयः सम्पल  हस् ान् रि रोक्का 
बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं .......... बस्ने .................................. बषय............. को 
................................ छोरा/छोरी/श्रीम ी ................................. लनवेर्क (प्रथम पि) 

यवरुद्ध 

बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका, वडा नं......बस्ने वषय .....को ............... को यसमा लनवेर्कको माग 
बमोणजम बदर्यया णजलिा ठाकुरबाबा नगरपालिका, वडा नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गामा बनेको.........को 
नाममा रहेको अवण्डाको..................वगययफटको चार  लिे घर र लिग िगापा  समे  यवपिी....सम्पणि लनज 
यवपिीबाट अन्य अंणशयारहरुको मन्जरुी यवना हक हस् ान् रि हनु सक्ने आशंका गरी लनवेर्किे दर्एको लनवेर्न 
उपर प्रारणम्भक रुपमा जााँचवझु गर्ाय व्यहोरा मनालसव रे्णखएको हुाँर्ा हाििाई प्रत्यिी को नाममा रहेको उणलिणख  
घरजग्गाको हक हस् ान् रि गनय लसफाररस नदर्न वडािाई र अको आरे्श नभएसम्मका िालग उि घरजग्गाको 
हक हस् ान् रि नगनुय/गनय नदर्न ुभनी मािपो  कायायियको नाममा समे  स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 
को र्फा ४९ (६) बमोणजम यो रोक्काको आरे्श जारी गररदर्एका छौं । यो आरे्श लमलसि सामेि राखी सम्वणन्ि  
कायायियहरुमा पठाईदर्न ु। यो आरे्श अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार 
पेश गनुय । 

 

 

ईल  संव ................साि.............मायहना...........ग े‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसुूची-१५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) सगँ सम्बन्धित) 

नक्कलको लान्ग न्नवेदन 

ठाकुरबाबा न्याययक सलमल मा पेश गरेको 
लनवेर्न पत्र 

यवषयः नक्कि पाउाँ भने्न बारे । 

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

यवरुद्ध 

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

मदु्दाः .................................. 

म लनवेर्क लनवेर्न र्स् रु वाप  रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनवेर्न गर्यछुः 

(१) उपरोि यवपिीसाँगको उलिेणख  मदु्दामा अध्ययनको िालग रे्हायका कागजा हरु आवश्यक परेको हुाँर्ा 
प्रमाणि  प्रल लिपी पाउाँ भनी यो लनवेर्न साथ उपणस्थ  भएको छु । अ ः नक्किको प्रमाणि  प्रल लिपी पाउाँ ।  

रे्हाय  

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

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

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

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

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

२) िेणखएको व्यहोरा दठक सााँचो छ, झिुा ठहरे कानून बमोणजम सहुाँिा बझुाउाँिा ।  

लनवेर्क 

लनज .......................... 
र्स् ख ः .................. 

इल  सम्व  ्......... साि .... मयहना .... ग े रोज ्... शभुम ्................ 


