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राप्ती नगरपालिका न्यालयक सलमलत (काययलिलध सम्बन्धी) ऐन २०७४
नगर सभाबाट स्िीकृ त लमलत :- २०७४।१०।१२
प्रमाणीकरण लमलत:- २०७४।१०।२६
राप्ती राजपत्रमा प्रकाशन लमलत:- २०७४।१२।१०

२०७४ सािको ऐन नं. ६
न्यालयक सलमलतिे उजुरीको कारिाही ककनारा गदाय अपनाउनुपने काययलिलधका सम्बन्धमा व्यिस्था गनय बनेको लिधेयक
प्रस्तािनााः न्यालयक सलमलतिे प्रचलित कानून बमोलजम उजुरीको कारिाही र ककनारा गदाय अपनाउनुपने काययलिलध तय गरी स्पष्टता,
एकरूपता एिं पारदर्शशता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रलतको जनलिश्वास कायम राखीरहनको िालग प्रचिनमा रहेको
संघीय कानूनमा भए देलख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको संलिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोलजम राप्ती नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द -१
प्रारलम्भक
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१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “राप्ती नगरपालिका न्यालयक सलमलत (काययलिलध सम्बन्धी) ऐन, २०७४” रहेको छ
।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा;

(क)

“उजुरी” भन्नािे सलमलत समि परेको उजुरीबाट शुरु भएको प्रचलित कानून बमोलजम

सलमलतिे

कारिाही र ककनारा गने उजुरी सम्झनुपछय ।
(ख)
“खाम्ने”भन्नािे तोककएको सम्पलिको मूलयांकन गररदा भ्याउने हदिाई सम्झनुपदयछ ।
(ग)
“चिन चिाईकदने” भन्नािे लनणयय पश्चात हक अलधकार प्राप्त भएको व्यलििाई कु नै िस्तु
िा सम्पलि भोग गनय कदने काययिाई सम्झनुपदयछ ।
(घ)

“जमानत”भन्नािे कु नै व्यलि िा सम्पलििाई न्यालयक सलमलतिे चाहेको िखतमाउपलस्थत िा हालजर गराउन

लिएको लजम्मा िा उिरदालयत्ििाई सम्झनुपदयछ ।
(ङ)
“तामेिी” भन्नािे न्यालयक सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रका लििादहरुमा सम्िलन्धत पििाई
िुझाईने म्याद, सुचना, आदेश, पूजी िा जानकारी पत्र ररतपूियक िुझाउने काययिाई

सम्झनुपछय

।
(च)

“तायदात” भन्नािे सम्पलिको लििरण िा गन्ती गरेको संख्या जलनने व्यहोरा िा सम्पलिको फााँटिारी िा

(ञ)

िगतिाई सम्झनुपदयछ ।
“तोककएको” िा “तोककए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयममा तोककए बमोलजम सम्झनुपछय
।
“दरपीठ”भन्नािे न्यालयक सलमलत समि पेश हुन आएका कु नै कागजपत्रको सम्बन्धमा ररत नपुगे िा
कानूनिे दताय नहुने िा निाग्ने भएमा त्यसको पछालडपरि सोको कारण र अिस्था जनाइ अलधकारप्राप्त
अलधकारीिे िेलखकदने लनदेशन िा व्यहोरािाई सम्झनुपदयछ ।
“नामेसी”भन्नािे कु नै व्यलिको नाम, थर र ितन समेतको लिस्तृत लििरण खुिाइएको व्यहोरािाई
सम्झनुपदयछ ।
“नालिश” भन्नािे कु नै लििादको लिषयमा दफा ८ बमोलजम कदएको उजुरी, लनिेदन िा कफराद सम्झनुपछय

(ट)

“लनणयय ककताब” भन्नािे सलमलतिे उजुरीमा गरेको लनणययको अलभिेख राख्नको िालग खडा गरेको उजुरीमा

(छ)
(ज)

(झ)

लनणयय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संलिप्त उलिेख भएको ककताब सम्झनुपछय ।
(ठ)
“पन्चकृ लत मोि”भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पलिको स्थिगत तथा स्थानीय अििोकन मू
लयांकन गरी लिक्री लितरण हुनसक्ने उलचत ठहराएर लनलश्चत गरेको मुलयिाई
सम्झनुपदयछ ।
(ड)
“पेशी” भन्नािे न्यालयक सलमलत समि लनणययाथय पेश हुने लििादहरुमा पिहरुिाई
उपलस्थत गराइ सुनुिाइ गने कामिाई सम्झनुपदयछ ।
(ढ)
“प्रलतबादी” भन्नािे बादीिे जसका उपर उजुरी दताय गदयछ सो व्यलि िा संस्था सम्झनुपछय ।
(ण)
“िकपत्र”भन्नािे लििाद सम्बन्धमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कु रा
िेलखने िा िेलखएको कागजिाई सम्झनुपछय ।
(त)
“बन्द ईजिास”भन्नािे न्यालयक सलमलत अन्तगयत लनरुपण हुने लििादहरु मध्ये
गोप्य प्रकु लतको लििाद भएको र सम्िद्ध पिहरुलिच गोपलनयता कायम गनय आिश्यक
सम्िद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ध गरीएको सुनुिाई कििाई
सम्झनुपछय ।
(थ)
“बादी” भन्नािे कसै उपर सलमलत समि उजुरी दताय गने व्यलि िा संस्था सम्झनुपछय ।
(द)
“मूलतिी”भन्नािे न्यालयक सलमलत अन्तगयत लिचाराधीन मुद्धा अन्य अड्डा अदाितमा समेत
लिचारालधन भईरहेको अिस्थामा न्यालयक सलमलतिे लनणयय गदाय अन्य लिचारालधन मुद्धामा

देलखएमा

प्रभालित
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हुने देलखएमा प्रभाि पाने मुद्धाको फै सिा नभएसम्म प्रभालित हुने मुद्दा स्थलगत
(ध)

गने काययिाई सम्झनुपछय ।

“िगापात”भन्नािे घरजग्गा र त्यससाँग अन्तरलनलहत टहरा,बोट लिरुिा,खुलिा जलमन र त्यसमा रहेका
सबैखािे संरचना िा चचेको जग्गा,छेउछाउ,सेरोफे रो र सम्पूणय अियििाई सम्झनुपदयछ ।
“सदरस्याहा”भन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगत किा गरी आम्दानीमा िाध्ने

(न)
काययिाई सम्झनुपछय ।
(प)

“सभा” भन्नािे गाउाँ सभा/नगरसभा सम्झनुपछय ।

(फ)
“सलमलत” भन्नािे न्यालयक सलमलत सम्झनुपछय र सो शव्दिे स्थानीय ऐनको दफा ४८
को उपदफा (६) बमोलजमको सलमलतिाइय समेत जनाउनेछ ।
(ब)

“साि िसािी”भन्नािे हरेक िषयको िालग छु िाछु िै हुने गरी प्रलतिषयको लनलमि स्थायी रुपमा तय गररएको
शतय सम्झनुपछय ।

(भ)

“स्थानीय ऐन”भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछय ।

(म)

"संलिधान" भन्नािे नेपािको संलिधान सम्झनुपछय ।

पररच्छे द-२
सलमलतको अलधकार
३. उजुरीमा लनणयय सम्बन्धी कामाः सलमलतमा दताय भएका उजुरी िा उजुरीको लनणयय गने िा दताय भएको नालिश िा उजुरीको
कु नै व्यहोरािे िगत किा गने अलधकार सलमलतिाइय मात्र हुनेछ ।
४. लनणयय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामाः (१) दफा ३ मा उलिेख भएको िा प्रचलित कानूनिे सलमलत िा सलमलतको सदस्यिे नै गने
भन्ने व्यिस्था गरेको िा काययको प्रकृ लतिे सलमलत िा सलमलतको सदस्यिे नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको देलख बाहेकको अन्य काययहरू
यस ऐनमा तोककएको कमयचारी र त्यसरी नतोककएकोमा सलमलतिे लनणयय गरी तोके को िा अलधकार प्रदान गरेको कमयचारीिे
गनुयपनेछ ।
(२) तोककएको शाखा प्रमुख िा तोककएका अन्य कमयचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून बमोलजम तोककएको काम
गदाय सलमलतको संयोजक िा सलमलतिे तोके को सदस्यको प्रत्यि लनदेशन, देखदेख र लनयन्त्रणमा रही गनुयपनेछ ।
५. यस ऐन बमोलजम काययलिलध अििम्बन गनुयपनेाः सलमलतिे उजुरी िा उजुरीको कारिाही र ककनारा गदाय प्रचलित र सम्बलन्धत
संघीय कानूनमा स्पष्ट उलिेख भए देलख बाहेक यस ऐन बमोलजमको काययलिलध अििम्बन गनुयपनेछ ।
६. सलमलतिे हेन ेाः सलमलतिाइय देहाय बमोलजमको उजुरीहरूमा कारिाही र ककनारा गने अलधकार रहनेछाः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तगयतको उजुरी,
मेिलमिाप ऐन, २०६८ अनुसार मेिलमिापको िालग गाउाँ पालिका/नगरपालिकामा प्रेलषत उजुरी,
संलिधानको अनुसूची-८ अन्तगयतको एकि अलधकार अन्तगयत सभािे बनाएको कानून बमोलजम लनरूपण हुने
गरी लसर्शजत उजुरी, तथा
प्रचलित कानूनिे नगरपालिकािे हेने भलन तोके का उजुरीहरू ।

७. सलमलतको िेत्रालधकाराः सलमलतिे दफा ६ अन्तगयतका मध्ये देहाय बमोलजमका उजुरीहरूमा मात्र िेत्रालधकार ग्रहण गने तथा
कारिाही ककनारा गनेछाः
(क)

व्यलिको हकमा उजुरीका सबै पि नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्रालधकार लभत्र बसोबास गरीरहेको,
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प्रचलित कानून र संलिधानको भाग ११ अन्तगयतको
िेत्रालधकार लभत्र नरहेको,
गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका
लमिापत्रको िालग प्रेलषत गरीएको,
अचि सम्पलि समािेश रहेको लिषयमा सो अचि
िेत्रालधकार लभत्र रलहरहेको, तथा
कु नै घटनासाँग सम्बलन्धत लिषयिस्तु रहेकोमा सो घटना
घटेको ।

कु नै अदाित िा न्यायाधीकरण िा लनकायको
कु नै अदाित िा लनकायबाट मेिलमिाप िा
सम्पलि गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक
गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको भैगोलिक िेत्र लभत्र

पररच्छे द-३
उजुरी तथा प्रलतिाद दताय
८. लबिाद दताय गनेाः ( १) कसै उपर लबिाद दताय गदाय िा उजुरी चिाउाँ दा प्रचलित कानून बमोलजम हकदैया पुगेको व्यलििे
सलमलतको तोककएको शाखासमि उजुरी दताय गनयसक्नेछ ।

(

(
(

(२) उपदफा (१) बमोलजम उजुरी दददा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोलजम खुिाउनुपने कु रा सबै खुिाइय तथा
पुयायउनुपने प्रकक्रया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बमोलजमको ढााँचामा कदनुपनेछ ।
३) उपदफा (२) मा िेलखए देलख बाहेकउजुरीमा देहाय बमोलजमको व्यहोरा समेत खुिाउनुपनेछाः
(क)
बादीको नाम, थर, ितन र लनजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम;
(ख)
प्रलतबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी स्पष्ट
खुिेको ितन;
(ग)
गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको नाम सलहत सलमलतको नाम;
(घ)
उजुरी गनुयपरेको व्यहोरा र सम्पूणय लििरण;
(ङ)
गाउाँ पालिका/नगरपालिकािे तोके अनुसारकोदस्तुर बुझाएको रलसद िा लनस्सा;
(च)
सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बलन्धत कानून;
(छ)
बादीिे दािी गरेको लिषय र सोसाँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू;
(ज)
हदम्याद िाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पुगेको सम्बन्धी व्यहोरा;
(झ)
कु नै सम्पलिसाँग सम्बलन्धत लिषय भएकोमा सो सम्पलि चि भए रहेको स्थान, अिस्था तथा अचि भए
चारककलिा सलहतको सबै लििरण ।
४) प्रचलित कानूनमा कु नै लिशेष प्रकक्रया िा ढााँचा िा अन्य के लह उलिेख भएको रहेछ भने सो सन्दभयमा आिश्यक
लििरण समेत खुिेको हुनुपनेछ ।
५) कु नै ककलसमको िलतपूर्शत भराउनुपने अथिा बण्डा िगाउनुपने अिस्थाको उजुरीको हकमा त्यस्तो िलतपूर्शत िा
बण्डा िा चिनको िालग सम्बलन्धत अचि सम्पलिको लििरण खुिेको हुनुपनेछ ।
९. लबिाद दताय गरी लनस्सा कदनेाः(१) उजुरी प्रशासकिे दफा ८ बमोलजम प्राप्त उजुरी दताय गरी बादीिाइय तारेख तोकक अनुसूची२ बमोलजमको ढााँचामा लबिाद दतायको लनस्सा कदनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम तारेख कदनु पने अिस्थामा तारेख तोक्दा अनुसूची-३ बमोलजमको ढााँचामा तारेख भपायइय
खडा गरी सम्बलन्धत पिको दस्तखत गराइय लमलसि सामेि राख्नुपछय ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम तारेख भपायइयमा तोककएको तारेख तथा उि लमलतमा हुने कायय समेत उलिेख गरी
सम्बलन्धत पििाइयअनुसूची-४ बमोलजमको ढााँचामा तारेख पचाय कदनुपनेछ ।
१०. उजुरी दरपीठ गनेाः (१)उजुरी प्रशासकिे दफा ८ बमोलजम पेश भएको उजुरीमा प्रकक्रया नपुगेको देलखएपुरा गनुयपने देहायको
प्रकक्रया पुरा गरी अथिा खुिाउनुपने देहायको व्यहोरा खुिाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा िेलख पाच कदनको समय तोकक तथा
लबिाद दताय गनय नलमलने भए सो को कारण सलहतको व्यहोरा जनाइय दरपीठ गरेमाबादीिाइय उजुरी कफताय कदनुपनेछ ।
(

२) उपदफा ( १) बमोलजम प्रकक्रया नपुगेको भलन दरपीठ गरी कफताय गरेको उजुरीमा दरपीठमा उलिेख भए
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बमोलजमको प्रकक्रया पुरा गरी पाच कदनलभत्र लयाएमा दतायगररकदनुपछय ।
३) उपदफा (१) बमोलजमको दरपीठ आदेश उपर लचि नबुझ्ने पििे सो आदेश भएको लमलतिे लतन कदन लभत्र उि
आदेशको लिरूध्दमा सलमलत समि लनिेदन कदनसक्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोलजम कदएको लनिेदन व्यहोरा मनालसब देलखए सलमलतिे उपदफा (१) बमोलजमको दरपीठ बदर
गरी लबिाद दताय गनय आदेश कदनसक्नेछ ।
५) उपदफा (४) बमोलजम आदेश भएमा उजुरी प्रशासकिे त्यस्तो लबिाद दताय गरी अरू प्रकक्रया पुरा गनुयपनेछ ।
११. दताय गनय नहुनेाः उजुरी प्रशासकिे दफा ८ बमोलजम पेश भएको उजुरीमा देहाय बमोलजमको व्यहोरा रठक भएनभएको जााँच
गरी दताय गनय नलमलने देलखएमा दफा १० बमोलजमको प्रकक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुयपनेछाः
प्रचलित कानूनमा हदम्याद तोककएकोमा हदम्याद िा म्याद लभत्र उजुरी परेनपरेको;
प्रचलित कानून बमोलजम सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजुरी रहेनरहेको;
कानुन बमोलजम िाग्ने दस्तुर दालखि भएनभएको;
कु नै सम्पलि िा अलधकारसाँग सम्बलन्धत लिषयमा लििाद लनरूपण गनुयपने लिषय उजुरीमा समािेश रहेकोमा
त्यस्तो सम्पलि िा अलधकार लिषयमा उजुरी गनय बादीको हक स्थालपत भएको प्रमाण आिश्यक पनेमा सो
प्रमाण रहेनरहेको;
(ङ)
उि लिषयमा उजुरी गने हकदैया बादीिाइय रहेनरहेको;
(च)
लिखतमा पुरागनुयपने अन्य ररत पुगेनपुगेको; तथा
१२. दोहोरो दताय गनय नहुनेाः (१)यस ऐनमा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोलजम सलमलत िा अन्य कु नै
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

अदाित िा लनकायमा कु नै पििे उजुरीगरी सलमलत िा उि अदाित िा लनकायबाटउजुरीमा उलिेख भएको लिषयमा प्रमाण
बुलझ िा नबुलझ लििाद लनरोपण भैसके को लिषय रहेको छ भने सो उजुरीमा रहेका पि लिपिको बीचमा सोलह लिषयमा
सलमलतिे उजुरी दताय गनय र कारिाही गनय हुाँदन
ै ।
(२) उपदफा ( १) बमोलजम दताय गनय नलमलने उजुरी भुििश दताय भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपलछ उजुरी
जुनसुकै अिस्थामा रहेको भए पलन सलमलतिे उजुरी खारेज गनुयपनेछ ।
१३. उजुरीसाथ लिखत प्रमाणको सक्कि पेश गनुयपनेाःउजुरीसाथ पेश गनुय पने प्रत्येक लिखत प्रमाणको सक्कि र कलम्तमा एक प्रलत
नक्कि उजुरीसाथै पेश गनुयपनेछ र उजुरी प्रशासकिे त्यस्तो लिखतमा कु नै कै कफयत जनाउनुपने भए सो जनाइ सो प्रमाण
सम्बलन्धत लमलसिमा राख्नेछ ।
१४. उजुरीतथा प्रलतिाद दताय दस्तुराः(१) प्रचलित कानूनमा लबिाद दताय दस्तुर तोककएकोमा सोलह बमोलजम तथा दस्तुर
नतोककएकोमा एक सय रूपैयााँ बुझाउनुपनेछ ।
(

२) प्रचलित कानूनमा प्रलतिाद दताय दस्तुर निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रलतिाद दताय दस्तुर िाग्नेछ ।
१५. प्रलतिाद पेश गनुयपनेाः ( १) प्रलतबादीिे दफा २० बमोलजम म्याद िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद िा सूचनामा तोककएको
समयािलध लभत्र उजुरी प्रशासक समि आफै िा िारेस माफय त लिलखत प्रलतिाद दताय गनुयपनेछ ।

(
(

२) उपदफा (१) बमोलजम प्रलतिाद पेश गदाय प्रलतबादीिे भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रलतलिलप साथै संिग्न गरी
पेश गनुयपनेछ ।
३) प्रलतिादीिेलिलखत ब्यहोरादददा अनुसूची-५ बमोलजमको ढााँचामा कदनुपनेछ ।
१६. प्रलतिाद जााँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा १५ बमोलजम पेश भएको प्रलतिाद जााँच गरी कानून बमोलजमको ररत पुगेको
तथा म्याद लभत्र पेश भएको देलखए दताय गरी सलमलत समि पेश हुने गरी लमलसि सामेि गनुयपनेछ ।
(२) उपदफा ( १) बमोलजम प्रलतिाद दताय हुने भएमा उजुरी प्रशासकिे प्रलतबादीिाइय बादी लमिानको तारेख
तोक्नुपनेछ ।
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१७. लिखतमा पुरागनुयपने सामान्य ररताः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र िेलखए देलख बाहेक सलमलत समि दताय गनय
लयाएका उजुरी तथा प्रलतिादमा देहाय बमोलजमको ररत समेत पुरा गनुयपनेछाः
एफोर साइज को नेपािी कागजमा बायााँ तफय पााँच सेलन्टलमटर, पलहिो पृष्ठमा शीरतफय दश सेलन्टलमटर र
त्यसपलछको पृष्ठमा पााँच सेलन्टलमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बलिस हरफमा नबढाइय कागजको एकातफय
मात्र िेलखएको;
(ख)
लिखत दताय गनय लयाउने प्रत्येक व्यलििे लिखतको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारमा छोटकरी दस्तखत गरी
अलन्तम पृष्ठको अन्त्यमा िेखात्मक तथा लयाप्चे सलहछाप गरेको;
(ग)
कु नै कानून व्यिसायीिे लिखत तयार गरेको भए लनजिे पलहिो पृष्ठको बायााँ तफय लनजको कानून व्यिसायी
दताय प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यिसायीको ककलसम खुिाइय दस्तखत गरेको; तथा
(घ)
लिखतको अलन्तम प्रकरणमा यस लिखतमा िेलखएको व्यहोरा रठक सााँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून बमोलजम
सहुाँिा बुझाउाँ िा भन्ने उलिेख गरी सो मुलन लिखत दताय गनय लयाएको िषय, मलहना र गते तथा िार खुिाइय
लिखत दताय गनय लयाउने व्यलििे दस्तखत गरेको, ।
तर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको लिखत लिनिाइ यो उपदफािे बाधा पारेको मालनने छैन ।
(क)

(
(
(

२)
३)
लििरण स्पष्ट
४)
िा अन्य कु नै

लिखतमा लिषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छु ट्याइय संयलमत र मयायकदत भाषामा िेलखएको हुनुपनेछ ।
लिखतमा पेटबोलिमा परेको स्थानको पलहचान हुने स्पष्ट लििरण र व्यलिको नाम, थर , ठे गाना तथा अन्य
खुिेको हुनुपनेछ ।
लिखत दताय गनय लयाउने िा सलमलतमा कु नै कागज गनय आउनेिे लनजको नाम, थर र ितन खुिेको नागररकता
प्रमाण पेश गनुयपछय ।

१८. नक्कि पेश गनुयपनेाःउजुरी िा प्रलतिाद दताय गनय लयाउनेिे लिपिीको िालग उजुरी तथा प्रलतिादको नक्कि तथा संिग्न लिखत
प्रमाणहरूको नक्कि साथै पेश गनुयपछय ।
१९. उजुरी िा प्रलतिाद संशोधनाः(१) लिखत दताय गनय लयाउने पििे सलमलतमा दताय भइसके को लिखतमा िेखाइ िा टाइप िा
मुद्रणकोसामान्य त्रुटी सच्याउन लनिेदन कदन सक्नेछ ।

(

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदनमा माग बमोलजम सच्याउाँ दा दािी तथा प्रलतिादमा गरीएको माग िा दािीमा
मुिभुत पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको संशोधन माग गरेको देखेमा उजुरी प्रशासकिे सो बमोलजम सच्याउन
कदन सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोलजम संशोधन भएमा सो को जानकारी उजुरीको अको पििाइय कदनुपनेछ ।
पररच्छे द-४
म्याद तामेि ी तथा तारे ख
२०. म्याद सूचना तामेि गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे दफा ९ बमोलजम लबिाद दताय भएपलछ बकढमा दुइय कदन लभत्र प्रलतबादीका
नाममा प्रचलित कानूनमा म्याद तोककएको भए सोलह बमोलजम र नतोककएको भए पन्र कदनको म्याद कदइय सम्बलन्धत िडा
कायायिय माफय त उि म्याद िा सूचना तामेि गनय सक्नेछ ।

(

(

(२) उपदफा ( १) बमोलजम म्याद िा सूचना तामेि गदाय दफा ९ बमोलजमको उजुरी तथा उि उजुरी साथ पेश
भएको प्रमाण कागजको प्रलतलिपी समेत संिग्न गरी पठाउनुपनेछ ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन एक भन्दा बकढ प्रलतबादीिाइय म्याद कदनुपदाय प्रमाणकागजको
नक्कि कु नै एकजना मुि प्रलतबादीिाइय पठाइय बााँककको म्यादमा प्रमाणकागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने
व्यहोरा िेलख पठाउनुपनेछ ।
४) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएको म्याद िडा कायायियिे बकढमा लतन कदन लभत्र तामेि गरी तामेिीको व्यहोरा
खुिाइय सलमलतमा पठाउनु पनेछ ।
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५) उपदफा ( १) बमोलजम म्याद तामेि हुन नसके मा देहाय बमोलजमको लिद्युतीय माध्यम िा पलत्रकामा सूचना
प्रकाशन गरेर म्याद तामेि गनुयपनेछाः
(क)
म्याद तामेि गररनुपने व्यलिको कु नै फ्याक्स िा इयमेि िा अन्य कु नै अलभिेख हुन सक्ने लिद्युतीय
माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
(ख)
प्रलतबादीिे म्याद तामेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने मनालसब आधार छ भन्ने देलखएमा सलमलतको
लनणययबाट कु नै स्थानीय दैलनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर िा स्थानीय एफ.एम. रेलडयो िा स्थानीय
टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; िा
(ग)
अन्य कु नै सरकारी लनकायबाट म्याद तामेि गराउाँ दा म्याद तामेि हुन सक्ने मनालसब कारण देलखएमा
सलमलतको आदेशबाट त्यस्तो सरकारी लनकाय माफय त ।
(६) यस ऐन बमोलजम म्याद जारी गनुयपदाय अनुसूची-६ बमोलजमको ढााँचामा जारी गनुयपनेछ ।
२१. रोहिरमा राख्नुपनेाः यस ऐन बमोलजम िडा कायायिय माफय त तामेि गररएको म्यादमा सम्बलन्धत िडाको अध्यि िा सदस्य
तथा कलम्तमा दुइयजना स्थानीय भिादलम रोहिरमा राख्नुपनेछ ।
२२. रीत बेरीत जााँच गनेाः(१)उजुरी प्रशासकिे म्याद तामेिीको प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ रीतपूियकको तामेि भएको छ िा छैन
जााँच गरी आिश्यक भए सम्बलन्धत िडा सलचिको प्रलतिेदन समेत लिइय रीतपूियकको देलखए लमलसि सामेि रालख तथा
बेरीतको देलखए बदर गरी पुनाः म्याद तामेि गनय िगाइय तामेिी प्रलत लमलसि सामेि राख्नुपनेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोलजम जााँच गदाय सम्बलन्धत कमयचारीिे बदलनयत रालख काययगरेको देलखए उजुरी प्रशासकिे सो
व्यहोरा खुिाइय सलमलत समि प्रलतिेदन पेश गनुयपनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजमको प्रलतिेदनको व्यहोरा उपयुि देलखए सलमलतिे सम्बलन्धत कमयचारी उपर कारिाहीको
िालग काययपालिका समि िेलख पठाउनसक्नेछ ।
२३. तारे खमा राख्नूपनेाः(१)उजुरी प्रशासकिे दफा ९ बमोलजम लबिाद दताय गरेपलछ उजुरीकतायिाइय र दफा १६ बमोलजम प्रलतिाद
दताय गरेपलछ प्रलतबादीिाइय तारेख तोकक तारेखमा राख्नुपछय ।
(२)उजुरीका पिहरूिाइय तारेख तोक्दा तारेख तोककएको कदन गररने कामको व्यहोरा तारेख भपायइय तथा तारेख
पचायमा खुिाइय उजुरीका सबै पििाइय एकै लमिानको लमलत तथा समय उलिेख गरी एकै लमिानको तारेख तोक्नुपछय ।
(
३) उपदफा (२) बमोलजम तारेख तोककएको समयमा कु नै पि हालजर नभए पलन तोककएको कायय सम्पन्न गरी अको
तारेख तोक्नुपने भएमा हालजर भएको पििाइय तारेख तोकक समयमा हालजर नभइय पलछ हालजर हुने पििाइय अलघ हालजर भइय
तारेख िाने पिसाँग एकै लमिान हुनेगरी तारेख तोक्नुपछय ।
(
४) यस दफा बमोलजम तोककएको तारेखमा उपलस्थत भएका पिहरूिाइय साथै रालख सलमलतिे उजुरीको कारिालह
गनुयपछय ।
(
५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन तोककएको तारेखमा कु नै पि उपलस्थत नभए पलन सलमलतिे
लबिादको लिषयमा कारिाही गनय बाधा पनेछैन ।
२४. सलमलतको लनणयय बमोलजम हुनेाः सलमलतिे म्याद तामेिी सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा िेलखए देलख बाहेकको
लिषयमा आिश्यक प्रकक्रया लनधायरण गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द-५
सुन िाइय तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा
२५. प्रारलम्भक सुन िाइय ाः (१) मेिलमिापबाट लबिाद लनरुपण हुन नसकी सलमलतमा आएका लबिाद प्रलतिाद दताय िा बयान िा सो
सरहको कु नै कायय भएपलछ सुनिाइयको िालग पेश भएको लबिादमा उपिब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काि लनणयय गनय सककने
भएमा सलमलतिे लबिाद पेश भएको पलहिो सुनिाइयमा नै लनणयय गनय सक्नेछ ।
(

२) सलमलत समि पेश भएको लबिादमा उपदफा ( १) बमोलजम तत्काि लनणयय गनय सककने नदेलखएमा सलमलतिे
देहाय बमोलजमको आदेश गनय सक्नेछाः-
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लबिादमा मुख नलमिेको कु रामा यकीन गनय प्रमाण बुझ्ने िा अन्य कु नै कायय गने;
लबिादमा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरी पिबाट पेश गनय िगाउने िा सम्बलन्धत लनकायबाट माग गने आदेश
गने;
(ग)
मेिलमिापका सम्बन्धमा लबिादका पिहरूसाँग छिफि गने; तथा
(घ)
लबिादका पि उपलस्थत भएमा सुनुिाइको िालग तारेख तथा पेलशको समय तालिका लनधायरण गने ।
(
३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन सलमलतिे स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२)
बमोलजमको उजुरीमा मेिलमिापको िालग पठाउने आदेश गनुयपनेछ ।
२६. प्रमाण दालखि गनेाःबादी िा प्रलतबादीिे कु नै नयााँ प्रमाण पेश गनय अनुमलत माग गरी लनिेदन पेश गरेमा उजुरी प्रशासकिे
सोलह कदन लिन सक्नेछ ।
(क)
(ख)

२७. लिखत जााँच गनेाः (१) सलमलतिे उजुरीमा पेश भएको कु नै लिखतको सत्यता परीिण गनय रेखा िा हस्तािर लिशेषज्ञिाइय जााँच
गराउन जरूरी देखेमा सो लिखतिाइय असत्य भन्ने पिबाट परीिण दस्तुर दालखि गनय िगाइय रेखा िा हस्तािर लिशेषज्ञबाट
लिखत जााँच गराउन सक्नेछ ।
(
(

२)
हुनको िालग
३)
गरी उपदफा

उपदफा (१) बमोलजम जााँच गदाय मनालसब माकफकको समय तोकक आदेश गनुयपनेछ र समय लभत्र जााँच सम्पन्न
यथासम्भि व्यिस्था गनुयपनेछ ।
उपदफा (१) बमोलजम जााँच गदाय लिखत असत्य ठहरीएमा लिखत सत्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको दस्तुर असुि
(१) बमोलजम दस्तुर दालखि गने पििाइय भराइयकदनुपछय ।

२८. सािी बुझ्नेाः (१) सलमलतबाट सािी बुझ्ने आदेश गदाय सािी बुझ्ने कदन तोकक आदेश गनुयपनेछ । साछी राख्दा बढीमा ५ जना
राख्नु पने ।
२) उपदफा ( १) बमोलजम आदेश भएपलछ उजुरी प्रशासकिे उजुरीको पििाइय आदेशमा उलिेख भएको लमलतमा
सािी बुझ्ने तारेख तोक्नुपनेछ ।
(
३) सािी बुझ्ने तारेख तोककएको कदनमा आफ्नो सािी सलमलत समि उपलस्थत गराउनु सम्बलन्धत पिको दालयत्ि
हुनेछ ।
२९. सलमलतको तफय बाट बकपत्र गराउनेाः ( १) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन नाबािक िा अशि िा
(

िृध्दिृध्दा पि रहेको उजुरीमा सालि बकपत्रको िालग तोककएको तारेखको कदन उपलस्थत नभएको िा उपलस्थत नगराइएको
सािीिाइय सलमलतिे म्याद तोकक सलमलतको तफय बाट लझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(

२) उपदफा (१) बमोलजम सािी लझकाउाँ दा बकपत्र हुने तारेख तोकक म्याद जारी गनुयपनेछ र उजुरीका पिहरूिाइय
समेत सोलह लमिानको तारेख तोक्नुपनेछ ।
३०. सािी बकपत्र गराउनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग तोककएको कदन पिहरूसाँग लनजहरूिे उपलस्थत गराउन
लयाएका सालिको नामाििी लिइय सलमलत समि पेश गनुयपनेछ ।

(

२) सािी बकपत्रको िालग तोककएको तारेखको कदन उजुरीका सबै पििे सािी उपलस्थत गराउन लयाएको भए
कायायिय खुलनासाथ तथा कु नै पििे सािी उपलस्थत गराउन नलयाएको भए कदनको बाह्र बजेपलछ सलमलतिे उपिब्ध भए
सम्मका सािीको बकपत्र गराउनुपनेछ ।
३१. बन्देज गनय सक्नेाः (१) सािीको बकपत्र गराउाँ दा उजुरीको लिषयिस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा सािी िा उजुरीको पििाइय
अपमालनत गने िा लझझ्याउने िा अनुलचत प्रकारको प्रश्न सोलधएमा सलमलतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पििाइय बन्देज गनय सक्नेछ
।

(

२) नाबािक िा िृध्द िा असि िालबरामीिे सािी बक्नुपने भइय त्यस्तो उजुरीमा कु नै पिको उपलस्थलत िा अन्य
कु नै मनालसब कारणिे सािीिाइय बकपत्र गनय अनुलचत दबाि परेको िा पने प्रबि सम्भािना रहेको छ भन्ने सलमलतिाइय
िागेमा सलमलतिे त्यस्तो पिको प्रत्यि उपलस्थलतिाइय बन्देज गरी लनजिे सािीिे नदेख्ने गरी मात्र उपलस्थत हुन आदेश गनय
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सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोलजम आदेश गरेमा सािीिे नदेख्ने गरी पि उपलस्थत हुने व्यिस्था लमिाउने दालयत्ि सलमलतको

(
हुनेछ ।
(

४) उपदफा (१) िा (२) बमोलजम गदाय सलमलतिे उजुरीसाँग सम्बलन्धत आिश्यक प्रश्न तयार गरी सलमलतको तफय बाट
बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेाः(१) उजुरी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शुक्रिार अगामी हप्ताको िालग पेशी तोककएको लबिादहरूको
साप्तालहक पेशी सूची तथा तोककएको कदन उि कदनको िालग पेशी तोककएका लबिादहरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।

(

२) उपदफा (१) बमोलजमको सूची संयोजकिे र लनजको अनुपलस्थलतमा लनजिे लजम्मेिारी तोके को सलमलतको सदस्यिे
प्रमालणत गनुयपनेछ ।
३३. दैलनक पेशी सूचीाः ( १) उजुरी प्रशासकिे दफा ३२ बमोलजमको साप्तालहक पेशी सूचीमा चढेका लबिाद हरूको

तोककएको

कदनको पेशी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीमा टााँस्न िगाउनुपनेछ तथा एक प्रलत सलमलतका सदस्यहरूिाइय उपिब्ध
गराउनुपनेछ ।
(
(
(
(
(
(

(

२) उपदफा (१) बमोलजमको सूचीमा लबिादहरू उलिेख गदाय लबिाद दतायको आधारमा देहायको क्रममा तयार गरी
प्रकाशन गराउनुपनेछाःक)
नाबािक पि भएको लबिाद;
ख)
शारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यलि पि भएको लबिाद;
ग)
सिरी िषय उमेर पुरा भएको िृध्द िा िृध्दा पि भएको लबिाद; तथा
घ)
लबिाद दतायको क्रमानुसार पलहिे दताय भएको लबिाद ।
३) उपदफा ( २) बमोलजम पेशी सूची तयार गदाय मुलतिीबाट जागेका तथा सिोच्च अदाित, उच्च अदाित तथा
लजलिा अदाितबाट पुनाः इन्साफको िालग प्राप्त भइय दताय भएको लबिादको हकमा शुरूमा सलमलतमा दताय भएको लमलतिाइय नै
दताय लमलत मालन क्रम लनधायरण गनुयपनेछ ।
४) उपदफा (१) िा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै सलमलतिे लबिादको सुनिाइय र कारिाही तथा ककनारा गनुयपनेछ ।
३४. उजुरी प्रशासकको लजम्मेिारी हुनेाः पेशी सूचीमा चढेका लबिादहरू कायायिय खुिेको एक घण्टा लभत्र सलमलत समि सुनिाइयको
िालग पेश गने तथा उि कदनको तोककएको कायय सककए पलछ सलमलतबाट कफताय बुलझलिइय सुरलित राख्ने लजम्मेिारी उजुरी
प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रमाण सुन ाउन सक्नेाः सलमलतिे दफा २५ बमोलजम तोककएको तारेखको कदन उपलस्थत सबै पििाइय अको पििे पेश गरेको
प्रमाण एिम् कागजात देखाइय पकढबााँची सुनाइय सो बारेमा अको पिको कु नै कथन रहेको भए लिलखत बयान गराइय लमलसि
सामेि गराउन सक्नेछ ।
३६. लबिादकोसुन िाइय गनेाः (१) सलमलतिे दुिै पिको कु रा सुनी लनजहरूको लबिादको सुनिाइय तथा लनणयय गनुयपनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोलजमको सुनिाइय तथा लनणयय गदाय पिहरूको रोहिरमा गनुयपनेछ ।
३) उपदफा ( १) बमोलजम लबिादको सुनिाइय गदाय इजिास कायम गरी सुनिाइय गनय मनालसि देलखएमा सोही
अनुसार गनय सक्नेछ ।
तर दुबै पिको भनाइ तथा लजककर सुन्निाइ उपदफा ३ अनुसारको इजिास कायम गनय बाधा हुने छैन ।
३७. बन्द इजिासको गठन गनयसक्ने (१) सलमलतिे मलहिा तथा बािबालिका समािेश रहेको तथा आिश्यक देखेको अन्य लबिादको
सुनिाइयको िालग बन्द इजिास कायम गरी सुनिाइय गनय सक्नेछ ।
(
(

(
(

२) उपदफा ( १) बमोलजमको बन्द इजिासमा लबिादका पि तथा अन्य सरोकारिािा बाहेक अन्य व्यलििाइय
इजिासमा प्रिेश गनय नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन गनुयपनेछ ।
३) बन्द इजिासबाट हेररने लबिादको काम कारिाही, लपडीतको नाम थर ठे गाना िगायतका लिषय गोप्य राख्नुपनेछ
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।
३८. बन्द इजिास सम्बन्धी अन्य व्यिस्थााः (१) बन्द इजिासबाट हेररएका लबिादहरूको कागजातको प्रलतलिलप बादी, प्रलतिाकद र
लनजको लहतमा असर परेको कु नै सरोकारिािा बाहेक अरू कसैिाइय उपिब्ध गराउनुहुद
ाँ न
ै ।
(
(

२) उपदफा (१) बमोलजमको लबिादको तथ्य खुिाइय कु नै समाचार कु नै पत्रपलत्रकामा संप्रेषण हुनकदनुहुद
ाँ न
ै ।
३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन सलमलतिे पिको गोपलनयता तथा लहतमा प्रलतकु ि प्रभाि
नपने गरी समाचार संप्रेषण गनय भने कु नै बाधा पनेछैन ।
३९. थप प्रमाण बुझ्नेाःलबिादको सुनिाइयको क्रममा लबिादको कु नै पिको अनुरोधमा िा लबिाद सुनिाइयको क्रममा सलमलत आफै िे
थप प्रमाण बुझ्नुपने देखेमा उजुरीका पिहरूिाइय थप प्रमाण पेश गनय पेश गने तारेख तोकक आदेश गनयसक्नेछ ।
४०. स्िाथय बालझएको लबिाद हेन य नहुनेाः सलमलतको सदस्यिे देहायका लबिादको कारिाही र ककनारामा संिग्न हुनुहुद
ाँ न
ै ाःआफ्नो िा नलजकको नातेदारको हक लहत िा सरोकार रहेको लबिाद;
स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग "नलजकको नातेदार" भन्नािे अपुतािी पदाय कानून बमोलजम
अपुतािी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलमकता क्रममा रहेको व्यलि, मामा, माइजु, सानीआमा, ठू िीआमा, सानोबाबु,
ठू िोबाबू, पलत िा पत्नी तफय का सासू, ससुरा, फू पु, फू पाजु, सािा, जेठान, सािी, कददी, बलहनी, लभनाजु,
बलहनी ज्िाइय,ाँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइय,ाँ भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्यलिको एकासगोिमा
रहेको पररिारको सदस्य सम्झनुपछय ।
(ख)
लनजिे अन्य कु नै हैलसयतमा गरेको कु नै कायय िा लनज संिग्न रहेको कु नै लिषय समािेश रहेको कु नै
लबिाद;
(ग)
कु नै लिषयमा लनजिे लबिाद चलने िा नचलने लिषयको छिफिमा सहभालग भइय कु नैराय कदएको भए सो
लिषय समािेश रहेको लबिाद; िा
(घ)
अन्य कु नै कारणिे आधारभूत रूपमा लनज र लनजको एकाघरसंगोिका पररिारका सदस्यको कु नै स्िाथय
बालझएको लबिाद ।
२) उपदफा ( १) बमोलजमको कु नै अिस्था देलखएमा जुन सदस्यको त्यस्तो अिस्था पछय उि सदस्यिे लबिाद हेनय
नहुने कारण खुिाइय आदेश गनुयपनेछ ।
३) उपदफा ( १) को प्रलतकु ि हुने गरी कु नै सदस्यिे कु नै लबिादको कारिालह र ककनारामा सहभालग हुन िागेमा
लबिादको कु नै पििे आिश्यक प्रमाण सलहत लबिादको कारिालह ककनारा नगनय लनिेदन कदन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा काम
कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनुसार हुनेछ ।
४) उपदफा ( ३) अनुसार लबिाद लनरुपण हुन नसक्ने अिस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) र ( ७) को ब्यबस्था
अनुसारको सभािे तोके को सलमलतिे काम कारिालह र ककनारामा गनेछ ।
५) उपदफा (४) बमोलजम गदाय सभािे लबिादका पिहरूिाइय सोलह उपदफा बमोलजम गरठत सलमलतबाट लबिादको
कारिालह ककनारा हुने कु राको जानकारी गराइय उि सलमलत समि उपलस्थत हुन पठाउनुपनेछ ।
(क)

(
(

(
(

पररच्छे द-६
लनणयय र अन्य आदेश
४१. लनणयय गनुयपनेाः (१) सलमलतिे सुनिाइयको िालग पेश भएको लबिाद हेदाय कु नै प्रमाण बुझ्नुपने बााँकक नरलह लबिाद ककनारा गने
अिस्था रहेको देलखएमा सोलह पेशीमा लबिादमा लनणयय गनुयपनेछ ।
(
(

२) उपदफा (१) बमोलजम लनणयय गरेपलछ लनणययको व्यहोरा लनणयय ककताबमा िेलख सलमलतमा उपलस्थत सदस्यहरू
सबैिे दस्तखत गनुयपनेछ ।
३) उपदफा ( १) बमोलजम गरीएको लनणययको दफा ४२ र अन्य प्रचलित कानून बमोलजम खुिाउनुपने लििरण
खुिेको पूणय पाठ लनणयय भएको लमलतिे बकढमा सात कदन लभत्र तयार गरी लमलसि सामेि राख्नुपछय ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन समयाभाि अथिा अन्य कु नै मनालसब कारणिे गदाय सोलह
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कदन लबिाद लनणयय गनय नसक्ने भएमा आगालम हप्ताको कु नै कदनको िालग अको पेशी तारेख तोक्नुपनेछ ।
४२. लनणययमा खुि ाउनुपनेाः(१) सलमलतिे दफा ४१ बमोलजम गरेको लनणययको पूणयपाठमा यस दफा बमोलजमका कु राहरू खुिाइय
अनुसूची-७ बमोलजमको ढााँचामा तयार गनुयपनेछ ।
(
(

२) उपदफा (१) बमोलजम पूणयपाठ तयार गदाय बादी तथा प्रलतबादीको लजककर, लनणयय गनुयपने देलखएको लिषय, दुिै
पिबाट पेश भएको प्रमाणका कु राहरू समेतको लिषय खुिाउनुपनेछ ।
३) उपदफा (२) मा उलिेख भए देलख बाहेक पूणयपाठमा देहायका कु राहरू समेत खुिाउनुपनेछाः(क)
तथ्यको ब्यहोरा;
(ख)
लबिादको कु नै पििे कानून व्यिसायी राखेको भएमा लनजिे पेश गरेको बहस नोट तथा बहसमा
उठाइएका मुि लिषयहरु;
(ग)
लनणयय गनयको िालग आधार लिइएको प्रमाणका साथै दुिै पिबाट पेश भएको प्रमाण तथा त्यसको
लिश्लेषण;
(घ)
लनणयय कायायन्ियन गनयको िालग गनुयपने लिषयहरूको लसिलसिेिार उलिेखन सलहतको तपलसि खण्ड; तथा
(ङ)
लनणयय उपर पुनरािेदन िाग्ने भएमा पुनरािेदन िाग्ने लजलिा अदाितको नाम र के कलत कदनलभत्र
पुनरािेदन गनुयपने हो सो समेत ।
(४) उपदफा २ तथा ३ मा उलिेख भएदेलख बाहेक देहायका कु राहरु समेत लनणययमा खुिाउन सक्नेछाः(क)
सािी िा सजयलमनको बकपत्रको सारांश;
(ख)
कु नै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरेको भए सो नजीरको लििरण र लबिादमा उि नजीरको लसध्दान्त
के कु न आधारमा िागु भएको हो अथिा िागु नभएको हो भन्ने कारण सलहतको लिश्लेषण;
(ग)
लनणययबाट कसैिाइय कु नै कु रा कदनुभराउनुपने भएको भए कसिाइय के कलत भराइयकदनुपने हो सोको लििरण;
तथा
(घ)
लबिादको क्रममा कु नै मािसामान िा प्रमाणको रुपमा के लह िस्तु सलमलत समि पेश भएको भए सो
मािसामान िा िस्तुको हकमा के गने हो भन्ने लिषय ।
४३. प्रारलम्भक सुन िाइय म ा लनणयय हुनसक्नेाः (१) सलमलतिे पलहिो सुनिाइयको िालग पेश भएको अिस्थामा नै लबिादमा थप प्रमाण
बुलझरहनुपने अिस्था नरहेको देखेमा अथिा हदम्याद िा हकदैया िा सलमलतको िेत्रालधकार नरहेको कारणिे लबिाद लनणयय
गनय नलमलने देखेमा पलहिो सुनिाइयमा नै लनणयय गनय सक्नेछ ।

(

२) उपदफा (१) बमोलजमको लनणयय िेत्रालधकारको अभाि रहेको कारणिे भएको अिस्थामा िेत्रालधकार ग्रहण गने
अदाित िा स्थानीय तह िा अन्य लनकायमा उजुरी गनय जानु भलन सम्बलन्धत पििाइय जानकारी कदनु पनेछ ।
४४. लनणयय संशोधनाः (१)सलमलत समि लबिादको पि िा कु नै सरोकारिािािे लबिादको लनणययमा भएको कु नै िेखाइयको त्रुटी
संशोधन गरीपाउन लजककर लिइय लनणययको जानकारी भएको पैंलतस कदन लभत्र लनिेदन कदन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदन परी सलमलतिे हेदाय सामान्य त्रुटी भएको र संशोधनबाट लनणययको मूि
आशयमा कु नै हेरफे र नहुने देखेमा छु िै पचाय खडा गरी लनिेदन बमोलजम लनणयय संशोधन गने आदेश कदनसक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजमको आदेश मूि लनणययको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनेछ ।
४५. लनणययमा हेरफे र गनय नहुनेाः(१) सलमलतका सदस्य अथिा अरु कसैिे पलन सलमलतका सदस्यहरुको दस्तखत भैसके पलछ लनणययमा
कु नै प्रकारको थपघट िा के रमेट गनय हुाँदन
ै ।

(२) कसैिे उपदफा (१)बमोलजम को कसुर गने कमयचारीिाइय आिश्यक कारिाहीको िालग सम्बलन्धत लनकायमा िेलख
पठाउनुपनेछ ।
४६. लनणयय भएपलछ गनुयपने कारिालहाः(१)उजुरी प्रशासकिे सलमलतबाट लनणयय भएपश्चात लनणयय ककताबमा सलमलतका सदस्यहरु
सबैको दस्तखत भएको यककन गरी लनणयय ककताब र लमलसि लजम्मा लिनुपछय ।
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(२)यस ऐन बमोलजम लनणययको पूणयपाठ तयार भएपलछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसके पलछ उजुरी प्रशासकिे
लनणययको कायायन्यिय गनयका िालग तत्काि गनुयपने के लह कायय भए सो सम्पन्न गरी लमलसि अलभिेखको िागी पठानुपछय ।
४७. लनणयय गनयपने अिलधाः(१) सलमलतिे प्रलतिाद दालखि भएको िा बयान गनुयपनेमा प्रलतबादीको बयान भएको लमलतिे तथा
प्रलतिाद दालखि नभएको िा बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याद भुिान भएको लमलतिे नब्बे कदनलभत्र लबिादको अलन्तम
लनणयय गनुयपनेछ ।
(

२) उपदफा (१) बमोलजमको समयािलध गणना गदाय मेिलमिापको िालग पठाइयएको लबिादको हकमा मेिलमिापको
प्रकक्रयामा िागेको समय कटाइय अिलध गणना गनुयपनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन लबिादमा बुझ्नुपने प्रमाण तथा पुरा गनुयपने प्रकक्रया बााँकक
नरही लबिाद लनणयय गनय अङ्ग पुलगसके को भए सो पुगेको पन्र कदनलभत्र अलन्तम लनणयय गनुयपनेछ ।

४८. अन्तररम संरिणात्मक आदेश जारी गनय सककनेाः
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड तत्काि लिषयमा उललिलखत सम्म )ङ( देलख )क(
गरेको पेश लनिेदकिे गदाय जारी आदेश यस्तो । सककनेछ गनय जारी आदेश संरिणात्मक अन्तररम
कागजात, लनजको अिस्था र िस्तुगत पररलस्थलतको प्रारलम्भक छानलिन गरी तत्काि आदेश नगरे
लनिेदकिाई पनय सक्ने नकारात्मक प्रभािको मुलयांकन गनुय पदयछ । न्यालयक सलमलतिे जारी गने अन्तररम
संरिणात्मक आदेश अनुसूची ८ मा उलिेख गरे बमोलजम हुनेछ ।

पररच्छे द-७
सलमलतको सलचिािय
४९. सलमलतको सलचिाियाः (१)सलमलतको काययसम्पादनिाइय सहलजकरणा गनय एक सलचिािय रहने छ
(

२) उपदफा (१) िमोलजमको सलचिाियमा काययपालिकािे आिश्यताअनुसार उजुरी प्रशासक, अलभिेख प्रशासक तथा
अन्य कमयचारीहरुको व्यिस्था गनय सक्नेछ । सलचिाियको काययसम्पादनिाइय व्यिलस्थत गनय सलचिािय अन्तगयत उजुरी शाखा/
फााँट तथा अलभिेख शाखा/फााँट रहन सक्नेछ ।
५०. उजुरी प्रशासकको काम, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए देलख बाहेक उजुरी प्रशासकको काम, कतयव्य र
अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछाः

(क)
(ख)

(ग)
(घ)

पेश भएका उजुरी, प्रलतिाद र अन्य लिखतहरु जााँच गरी रीत पुगेको भए कानून बमोलजम िाग्ने दस्तुर
लिइय दताय गने र दताय गनय नलमलने भए कारण जनाइय दरपीठ गने;
लििादमा प्रमाणको िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइय सक्किसाँग लभडाइय रठक देलखएमा प्रमालणत गने र
लमलसि सामेि राख्ने तथा सक्किमा के लह कै कफयत देलखएमा सो जनाइय सम्बलन्धत पिको सलहछाप गराइय
राख्ने;
पेश भएका लिखत साथ संिग्न हुनुपने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ िा छैन भए ठीक छ िा छैन जााँच्ने;
सलमलतको आदेशिे लझकाउनुपने प्रलतबादी, सािी िा अन्य व्यलिको नाममा म्याद जारी गने;
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(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)

(ढ)
(ण)
(त)

(त)
(थ)
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लििादका पििाइय तारेख िा पेशी तारेख तोक्ने;
सलमलत समि पेश हुनुपने लनिेदन दताय गरी आदेशको िालग सलमलत समि पेश गने;
कानून बमोलजम िारेस लिने तथा गुज्रेको तारेख थाम्ने लनिेदन लिइय आिश्यक कारिाही गने;
सलमलतबाट भएको आदेश कायायन्ियन गने गराउने;
सलमलतमा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भपायइय गने िगायतका काययहरु गने;
आिश्यकतानुसार सलमलतको तफय बाट पत्राचार गने;
सलमलतको आदेशिे तामेि गनुयपने म्याद तामेि गनेगराउने, तामेि भएको म्यादको तामेिी जााँची
रीतपूियकको नभए पुनाः जारी गने तथा अन्य अदाित िा लनकायबाट प्राप्त भएको
गाउाँ पालिका/नगरपालिकािे तामेि गररकदनुपने म्याद तामेि गने गराउने;
लनणयय ककताब र उजुरीको लमलसि लजम्मा लिने;
सलमलतमा दताय भएका लििाद तथा लनिेदन िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र मालसक िा
िार्शषक प्रलतिेदन पेश गनुयपने लनकाय समि प्रलतिेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमालणत गराइय सम्बलन्धत
लनकायमा पठाउने;
आफ्नो लजम्मा रहेका उजुरीका लमलसिमा रहेका कागजातको रीतपूियक नक्कि कदने;
लजलिा अदाितमा पुनरािेदन िाग्ने गरी लनणयय भएका लििादमा पुनरािेदन म्याद जारी गरी तामेि
गनेगराउने;
अदाित िा अन्य कु नै लनकायमा लििादको लमलसि िा कु नै कागजात पठाउनुपने भएमा सलमलतिाइय
जानकारी गराइय लमलसि िा कागजात पठाउने तथा कफताय प्राप्त भएपलछ कानून बमोलजम सुरलित राख्ने
व्यिस्था लमिाउने;
लनणयय ककताब लजम्मा लिने; तथा
पेश भएका लनिेदन िगायतका कागजातमा सलमलतबाट आदेश हुनुपने िा लनकासा लिनुपनेमा सलमलत समि
पेश गने ।

५१. अलभिेख प्रशासकको काम, कतयव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको काम, कतयव्य र
अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछाः

(क)

(ख)

लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धीाः
(२)
लनणयय बमोलजम चिन चिाउनुपने, कु नै कु रा कदिाइयभराइय कदनुपने िगायतका लनणयय
कायायन्ियनका िालग गनुयपने काययहरु गने तथा लनणयय कायायन्ियनको अलभिेख राखी कानून
बमोलजम लििरण पठाउनुपने लनकायहरुमा लििरण पठाउने;
(३)
लनणयय कायायन्ियनको क्रममा लनिेदन कदएका पिहरुको िारेस लिने, सकार गराउने, गुज्रेको
तारेख थमाउने िगायतका काययहरु गने;
(४)
सलमलतको आदेशिे रोक्का भएको िा अरु कु नै अदाित िा लनकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा
अन्य अड्डा अदाितमा दालखि चिान गनुयपने भए सो गने;
(५)
लनणयय बमोलजम लििाम गने िगायतका अन्य कु नै काम गनुयपने भए सो समेत गने; तथा
(६)
िेलखए देलख बाहेकको कु नै कायय लनणयय कायायन्ियनको क्रममा गनुयपने भएमा सलमलत समि पेश
गरी आदेश बमोलजम गने ।
अलभिेख संरिण सम्बन्धीाः
(१)
अलभिेख शाखाको रेखदेख गरी लनणयय भएका लमलसि सुरलित राख्ने र कानून बमोलजम
सडाउनेपने कागजहरु सडाउने;
(२)
लनणयय भएका लमलसिहरुमा कागजात जााँच गरी दुरुस्त रहेनरहेको हेने र लमलसि कानून बमोलजम
गरी दुरुस्त अिस्थामा राख्ने;
(३)
कानून बमोलजम सडाउने कागजको लििरण तयार गरी सो लििरण सुरलित रहने व्यिस्था गने;
(४)
अलभिेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्ने र आिश्यकतानुसार
लििरण तयार गने; तथा
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(५)

कु नै अदाित िा लनकायबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि िा कु नै कागजात माग भै आएमा
रीतपूियक पठाउने र कफताय प्राप्त भएपलछ रीतपूियक गरी सुरलित राख्ने ।
५२. उजुरी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकको आदेश उपरको लनिेदनाः(१) यस ऐन बमोलजम उजुरी प्रशासक िा अलभिेख
प्रशासकिे गरेको आदेश िा कारिाही उपर लचि नबुझ्ने पििे सो आदेश िा कारिाही भएको पााँच कदनलभत्र सलमलत समि
लनिेदन कदन सक्नेछ ।

(२) सलमलतिे उपदफा (१) बमोलजम पेश भएको लनिेदन उपर सुनुिाइय गरी लनिेदन पेश भएको बकढमा सात कदन
लभत्र लनिेदन उपरको कारिालह टुङ्ग्याउनुपनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदन उपर आदेश िा लनणयय
गनुयपूिय के लह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र लनणयय िा आदेश गनुयपनेछ ।
पररच्छे द-८
मेि लमिाप सम्बन्धी व्यिस्था
५३. लमिापत्र गराउनेाः (१) सलमलतिे प्रचलित कानून बमोलजम लमिापत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुरीमा लमिापत्र गराउनसक्नेछ ।
(
(
(
(

२) लििादका पिहरूिे लमिापत्रको िालग अनुसूची-९ बमोलजमको ढााँचामा लनिेदन कदएमा सलमलतिे उजुरीमा
लमिापत्र गराउन उपयुि देखेमा लमिापत्र गराइकदनेछ ।
३) उपदफा ( २) बमोलजम पिहरूिे कदएको लनिेदनको व्यहोरा सलमलतिे दुिै पििाइय सुनाइय त्यसको पररणाम
सम्झाइय पिहरूको लमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमलत रहेनरहेको सोध्नुपनेछ ।
४) उपदफा ( ३) बमोलजम सुनाउाँ दा पिहरूिे लमिापत्र गनय मञ्जुर गरेमा सलमलतिे पिहरूको लनिेदनमा उलिेख
भएको व्यहोरा बमोलजमको लमिापत्र तीन प्रलत तयार गराउनुपनेछ ।
५) उपदफा ( ४) बमोलजमको लमिापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइय पढीबााँची सुनाइय लमिापत्र गनय मञ्जुर भएमा
पिहरूको सलहछाप गराइय सलमलतका सदस्यहरूिे लमिापत्र कागज अनुसूची-१० बमोलजमको ढााँचामा प्रमालणत गरी एक प्रलत
सलमलतिे अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नुपनेछ तथा एक-एक प्रलत बादी तथा प्रलतबादीिाइय कदनुपनेछ ।
५४. मेि लमिाप गराउन सक्नेाः (१) सलमलतिे प्रचलित कानून बमोलजम लमिापत्र गनय लमलने उजुरीमा पिहरूबीच मेिलमिाप गराउन
सक्नेछ ।

(
(
(
(

२) पिहरूिे जुनसुकै तहमा लिचाराधीन रहेको प्रचलित कानूनिे मेिलमिापको माध्यमबाट समाधान गनय सककने
लििादमा लििादका पििे संयुि रूपमा सलमलत समि लनिेदन कदन सक्नेछन् ।
३) उपदफा ( २) बमोलजम लनिेदन कदएकोमा मेिलमिापबाट उजुरीको लनरोपण हुन उपयुि देलखएमा सलमलतिे
त्यस्तो उजुरी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपण गनय िेलख पठाउनु पनेछ ।
४) उपदफा ( ३) बमोलजमको आदेशपलछ मेिलमिाप सम्बन्धी कारिालह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच मेिलमिाप
गराइयकदनुपनेछ ।
५) मेिलमिाप सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोककए बमोलजम हुनेछ ।
५५. उजुरी लनणयय गनेाः ( १) सलमलतिे यस ऐन बमोलजम मेिलमिापको माध्यमबाट उजुरीको लनरोपण गनय प्रकक्रया बढाएकोमा
मेिलमिापको माध्यमबाट उजुरीको लनरोपण हुन नसके मा पिहरूिाइय उजुरीको पेशी तारेख तोकक कानून बमोलजम कारिाही
गरी सुनिाइय तथा लनणयय गने प्रकक्रया बढाउनुपनेछ ।

(

२) उपदफा ( १) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा ( २) बमोलजमको
उजुरीमा मेिलमिाप िा लमिापत्र हुन नसके मा सलमलतिे अलधकार िेत्र रहेको अदाितमा जाने भलन सुनाइयकदनुपनेछ ।

/fKtL gu/kflnsf :yfgLo /fhkq

v08 ! ;+Vof !) ldlt @)&$÷!@÷!)

५६. मेि लमिाप िा लमिापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन कु नै उजुरीमा लमिापत्र गराउाँ दा
उजुरीको प्रकृ लत िा लमिापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भइय चिेको कु नै लििाद िा साियजलनक तथा सरकारी
सम्पलि िा लहतमा असर पने देलखएमा सलमलतिे त्यस्तो लििादमा लमिापत्र गराउनेछैन ।
तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइय अन्य व्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गनय चाहेमा भने लमिापत्र गराइयकदनुपनेछ ।
५७. मेि लमिापको िालग प्रोत्साहन गनेाः ( १) सलमलतिे सलमलत समि सुनिाइयको िालग पेश भएको उजुरीमा मेिलमिाप हुनसक्ने
सम्भािना रहेको देखेमा पिहरूिाइय मेिलमिापको िालग तारेख तोक्न सक्नेछ ।
(

(

२) उपदफा (१) बमोलजमको तारेखको कदन सलमलतिे लििादका पि तथा लिपि, उपलस्थत भएसम्म पििे पत्याइय
साथै लिइआएका अन्य व्यलि समेत उपलस्थत गराइय मेिलमिापको िालग छिफि गराइय पिहरूको बीचमा सहमलत भएमा
सहमलत भए बमोलजम लमिापत्र कागज तयार गनय िगाइय लमिापत्र गराइयकदनुपनेछ ।
३) उजुरीमा तोककएको म्यादमा सलमलत समि उपलस्थत नभएको िा उपलस्थत भएर पलन तारेख गुजारी लििादमा
तारेखमा नरहेको पि अथिा लििादमा पि कायम नभएको भए तापलन लििादको पेटबोिीबाट उजुरीको पि कायम हुने
देलखएको व्यलि समेत मेिलमिापको िालग उपलस्थत भएमा सलमलतिे मेिलमिाप गराइय लमिापत्रको कागज गराइयकदनुपनेछ ।
५८. प्रारलम्भक सुन िाइय पूिय मेि लमिापाः ( १) उजुरी प्रशासकिे प्रारलम्भक सुनिाइयको िालग सलमलत समि उजुरी पेश हुनुपूिय
उजुरीमा मेिलमिाप हुनसक्ने अिस्था देलखएमा िा पिहरूिे सो व्यहोराको लनिेदन लिइय आएमा लमिापत्रको व्यहोरा खुिेको
कागज तयार गरी सलमलत समि पेश गनयसक्नेछ ।

(

२) उपदफा ( १) बमोलजम गदाय लमिापत्रमा अलन्तम सहमलत नजुटेको भए तापलन पिहरू मेिलमिापको िालग
प्रकक्रयामा जान सहमत भएमा उजुरी प्रशासकिे पिहरूको लनिेदन लिइय उजुरीमा मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताय समि
पठाउने आदेशको िालग सलमलत समि पेश गनयसक्नेछ ।
५९. मेि लमिापकतायको सूची तयार गनेाः(१) सलमलतिे मेिलमिापको कायय गराउनको िालग देहाय बमोलजमको योग्यता पुगेको
व्यलिहरूको लििरण खुिाइय सम्भालित मेिलमिापकतायको सूची तयार गनेछाः
कलम्तमा माध्यलमक तह उलिणय गरेको;
कु नै राजनीलतक दि प्रलत आस्था राखी राजनीलतमा सकक्रय नरहेको; तथा
स्थानीय स्तरमा समाजसेिीको रुपमा पलहचान बनाएको ।
मेिलमिापकतायको ४८ घण्टा तालिम लिइ मेिलमिापकतायको कायय गदै आएको
(
२५ बषय उमेर पुरा भएको ।
(
माथी योग्यतामा जुन सुकै कु रा िेलखएको भएता पलन तालिम लिइ हाि काम
गरररहेकाको हकमा लनजिाइ लनरन्तरता कदन सककने ।
२) मेिलमिापकतायको सूची तयार गरेपलछ सलमलतिे सूची सभा समि पेश गरी अनुमोदन गराउनुपनेछ ।
३) उपदफा (२) बमोलजम सूची अनुमोदन भएपलछ सलमलतिे साियजलनक जानकारीको िालग सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ
तथा मेिलमिापको िालग पठाउाँ दा प्रत्येक पििाइय सो सूची उपिब्ध गराउनुपनेछ ।
(
(
(

(
(

क)
ख)
ग)
(घ)
ङ)
च)

६०. मेि लमिापकतायको सूची अद्यािलधक गनेाः ( १) सलमलतिे दफा ५९ बमोलजम तयार भएको सूची प्रत्येक िषय अद्यािलधक
गनुयपनेछ ।
(
(

२) प्रत्येक िषय अद्यािलधक गरेको मेिलमिापकतायको सूची सलमलतिे सभाबाट अनुमोदन गराउनुपनेछ ।
३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोलजम मेिलमिापकतायको सूचीमा सूचीकृ त हुन योग्यता पुगेको व्यलििे सलमलत
समि सूचीकृ त गररपाउनको िालग अनुसूची-११ बमोलजमको ढााँचामा लनिेदन कदनसक्नेछ ।
६१. मेि लमिापकतायको सूचीबाट हटाउनेाः ( १) सलमलतिे दफा ६० बमोलजम मेिलमिापकतायको सूची अद्यािलधक गदाय देहायको
अिस्थाका मेिलमिापकतायको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः-
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(क)
लनजको मृत्यु भएमा;
(ख)
लनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइयपाउाँ भन्ने लनिेदन कदएमा;
(ग)
लनजिे नैलतक पतन देलखने फौजदारी अलभयोगमा सजाय पाएमा;
(घ)
लनज कु नै संस्थासाँग सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारेज िा लिघटन भएमा; र
(ङ)
सलमलतिे दफा ६७ को उपदफा (२) बमोलजम लनजिाइय सूचीबाट हटाउने लनणयय गरेमा ।
(च) बसइ सराइ गरेमा ।
२) उपदफा (१) बमोलजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकतायहरूको नामाििी सलमलतिे साियजलनक सूचनाको
िालग प्रकाशन गनुयपनेछ ।
६२. मेि लमिापको िालग समयािलध तोक्नेाः ( १) सलमलतिे यस ऐन बमोलजम मेिलमिाको िालग मेिलमिापकताय पठाउाँ दा बकढमा
लतन मलहना सम्मको समय तोकक पठाउनेछ ।

(

२) मेिलमिापको िालग पठाउाँ दा सामान्यतयााः िकढमा तीनजना बाट मेिलमिाप गराउने गरी तोक्नुपनेछ ।
६३. मेि लमिापकतायको छनौटाः (१) सलमलतिे मेिलमिाप गराउने काययको िालग लििादका पिहरूिाइय एक जना मेिलमिापकतायको
छनौट गनेछ ।

(
(

(

२) उपदफा ( १) बमोलजम गदाय पिहरूबीचमा एकजना मेिलमिापकतायको िालग सहमलत नभएमा सलमलतिे
पिहरूको सहमलतमा लतन जना मेिलमिापकतायको छनौट गनुयपनेछ ।
३) पिहरूको बीचमा मेिलमिापकतायको नाममा सहमलत हुन नसके मा सलमलतिे मेिलमिापकतायको सूचीमा रहेका
मेिलमिापकतायहरू मध्येबाट दुिै पिबाट एक-एक जना मेिलमिापकताय छनौट गनय िगाइय तेस्रो मेिलमिापकताय छनौट
गररकदनुपनेछ ।
४) उजुरीका सबै पिको सहमलतमा मेिलमिापकतायको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोलजम मेिलमिापकताय हुन
अयोग्य नभएको कु नै व्यलि िा संस्थाबाट मेिलमिाप प्रकक्रया अगाडी बढाउन सहमत भै लिलखत लनिेदन कदएमा सलमलतिे
त्यस्तो व्यलि िा संस्थािाइय मेिलमिापकताय तोकककदनुपनेछ ।
६४. मेि लमिापकतायको पररितयन ाः ( १) सलमलतिे देहायको अिस्था परर पिहरूिे लनिेदन कदएको अिस्थामा मेिलमिापकताय
पररितयन गररकदनुपनेछाःदफा ६१ बमोलजम मेिलमिापकतायको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएमा;
पिहरूिे पारस्पररक सहमलतमा मेिलमिापकताय हेरफे र गनय मञ्जुर भएमा;
लििादको कु नै पििे मेिलमिापकताय प्रलत अलिश्वास रहेको लिलखत जानकारी गराएमा;
कु नै कारणिे मेिलमिापकतायिे मेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा;
लििादको लिषयिस्तुमा मेिलमिापकतायको कु नै स्िाथय रहेको मेिलमिापकतायिे जानकारी गराएमा
िा कु नै स्रोतबाट सलमलत समि जानकारी भएमा; तथा
(च)
मेिलमिापकतायिे मेिलमिापकतायको हैलसयतिे काययगदाय दफा ६६ तथा अन्य प्रचलित कानून
बमोलजम पािन गनुयपने आचरण पािन नगरेमा ।
२) मेिलमिापकताय पररितयनको कारणिे तोककएको समयमा मेिलमिापको कायय सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा सलमलतिे
बकढमा एक मलहना सम्मको समय थप गनय सक्नेछ ।
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

(

६५. मेि लमिापको िालग पठाउाँ दा गने प्रकक्रयााः ( १) सलमलतिे कु नै उजुरी मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताय समि पठाउाँ दा
पिहरूिाइय मेिलमिापकतायको सम्पकय उपिब्ध गराइय मेिलमिापकताय समि उपलस्थत हुने तारेख तोकक देहाय बमोलजमको
कागज साथै रालख िेलखपठाउनुपनेछाः
(क)
(ख)

उजुरीको सारसंिेप िा मुख्य मुख्य कागजातको प्रलतलिपी;
उजुरीको पि िा िारेस भए िारेसको नाम, थर, ितन र उपिब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर,
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इयमेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकय लििरण; तथा
(ग)
मेिलमिाप सम्बन्धी प्रकक्रया सम्पन्न गनुयपने स्थान र समय ।
२) मेिलमिापकतायिे सलमलत समि माग गरेमा उजुरीका कागजातहरूको नक्कि उपिब्ध गराउनुपनेछ ।
३) मेिलमिापको िालग तोककएको समय सम्पन्न भएको सात कदन लभत्र उजुरीको पिहरू सलमलत समि उपलस्थत
हुने गरी तारेख तोक्नुपनेछ ।
४) उपदफा ( ३) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन मेिलमिापकतायिे तोककएको समय अगािै उजुरी सलमलत
समि कफताय पठाउने लनणयय गरेमा सो लनणययको जानकारी भएको सात कदन लभत्र पिहरूिाइय सलमलत समि उपलस्थत हुनेगरी
पठाउनुपनेछ ।
६६. मेि लमिापमा अििम्बन गनुयपने प्रकक्रयााः(१) सलमलतिे पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापको िालग छिफि गने तथा अन्य कायय
गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेिलमिापकतायिाइय सोको जानकारी उपिब्ध गराउनुपनेछ ।
तर पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकतायिे अन्य कु नै स्थानको छनौट गनय बाधा पनेछैन ।
२) पिहरूिाइय उपदफा (१) बमोलजम मेिलमिापकतायिे तोके को स्थानमा तोककएको समयमा उपलस्थत हुने दालयत्ि

(
रहनेछ ।
(
(

(

(

३) उपदफा ( २) बमोलजमको दालयत्ि पिहरूिे पुरा नगरेमा मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको प्रकक्रया बन्द गरी
सलमलतिाइय सोको लिलखत जानकारी गराइय उजुरीको कागजात कफताय पठाउनसक्नेछ ।
४) मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापकतायिे पिहरूबीचमा सहजकतायको भूलमका गनेछ र उि भूलमका लनिायह गने
क्रममा लनजिे पिहरू बाहेक देहायका व्यलिहरूसाँग समेत एकि िा सामूलहक िाताय गनयसक्नेछाः
(क)
लििादको लिषयमा जानकारी रहेको उजुरीका पििे रोजेको व्यलि; तथा
(ख)
लििादको लिषयिस्तुको बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादमी ।
५) मेिलमिापकतायिे पिहरूको सहमलतमा पिहरूसाँग देहाय बमोलजम िाताय गनयसक्नेछाः
(क)
पिहरूसाँग एकि एकान्तिाताय; तथा
(ख)
टेलिफोन िाताय, लभडीयो कन्रे न्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िातायिाप ।
६) प्रचलितकानून तथा यस ऐनको मान्यता लिपरीत नहुनेगरी पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको
काययलिलध लनधायरण गनयसक्नेछ ।
६७. मेि लमिापकतायको आचरणाः(१)मेिलमिापकतायिे देहाय बमोलजमको आचरण पािन गनुयपनेछाः-

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

मेिलमिाप सम्बन्धी कारिाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुयपने;
कु नै पिप्रलत झुकाि, आग्रह, पूिायग्रह नराख्ने िा राखेको देलखने कु नै आचरण िा व्यिहार नगने;
कु नै पििाइय डर, त्रास, झुक्यान िा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन नहुने;
लििाद कायम रहेको अिस्थामा लििादको कु नै पिसाँग आर्शथक कारोबारमा साँिग्न नहुने;
मेिलमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलित कानून तथा अन्य स्थालपत मान्यता लिपरीत आचरण गनय
नहुने;
(च)
मेिलमिापको क्रममा पिहरुसाँग सम्मानजनक, सदभािपूणय र सबै पिप्रलत समान व्यिहार कायम
गने;
(छ)
मेिलमिापको क्रममा पिहरुिे व्यि गरेको लिषयिस्तुको गोपनीयता कायम राख्ने; तथा
(ज)
मेिलमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कु नै कागजात िा िस्तु प्रकक्रया सम्पन्न भएपलछ िा
लनज प्रकक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बलन्धत पििाइय सुरलित कफताय गने ।
(२) सलमलतिे कु नै मेिलमिापकतायिे उपदफा (१) बमोलजमको आचरण पािना नगरेको उजुरी परी िा सो लिषयमा
स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानलिन गदाय व्यहोरा रठक देलखए त्यस्तो मेिलमिापकतायिाइय मेिलमिापकतायको सूचीबाट हटाउनेछ
।
६८. लिखत तयारी र लमिापत्राः(१) मेिलमिापकतायिे पिहरुसाँगको छिफि पश्चात मेिलमिापको िालग दुिै पि सहमत भएकोमा
लमिापत्र गराइय सहमलत भएको लिषयिस्तु बमोलजमको लमिापत्रको लिखत तयार गरर सलमलत समि पठाउनुपनेछ ।
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६९. मेि लमिाप नभएको उजुरीमा गनुयपने कारिाहीाः(१) मेिलमिापकतायिे पिहरु बीचमा मेिलमिाप हुन नसके मा सो व्यहोरा
खुिाइय प्रलतिेदन तयार गरी लििादका सबै कागजात सलहत सलमलतमा कफताय पठाउनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम गदाय मेिलमिापकतायिे पिहरुिाइय सलमलत समि हाजीर हुन जाने बकढमा सात कदनको
म्याद तोकक पठाउनुपनेछ ।
७०. मेि लमिाप नभएको उजुरीमा लनणयय गनुयपनेाः (१)स्थानीय ऐनको दफा ४७ ( १) को लिबादमासलमलतिे मेिलमिापको िालग
पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच मेिलमिाप हुन नसकक मेिलमिापकतायको प्रलतिेदन सलहत प्राप्त हुन आएमा कानून बमोलजम
कारिाही गरी लनणयय गनुयपछय ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन देहाय बमोलजमको उजुरीमा अलधकारिेत्र ग्रहण गने
सम्बलन्धत अदाित िा लनकायमा उजुरी गनय जानु भलन सुनाइय पठाइयकदनुपछयाः(क)
स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोलजमको लििादमा; तथा
(ख)
कु नै अदाित िा लनकायबाट मेिलमिापको िालग प्रेलषत भएको लििादमा ।
(३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोलजमको लििादमा सम्बलन्धत अदाित िा लनकायमा पठाउाँ दा हालजर हुन जाने
तारेख तोकी पठाउने तथा लमलसि समेत नक्कि खडा गरी अलभिेख रालख सक्कि लमलसि सम्बलन्धत अदाित िा लनकायमा
पठाउनुपनेछ ।
७१.

मेि लमिाप दस्तुराःमेिलमिापमा जाने लििादको हकमा मेिलमिापकतायिे पिहरुिे सहमलतमा कदन मञ्जुर भएदेलख
बाहेक कु नै प्रकारको दस्तुर िाग्नेछैन ।तर पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकतायिे पिहरुबाट बढीमा रु ५००।-/ ५००।- लिन
पाउनेछन ।

७२.

समुदाय स्तरमा हुने सामुदालयक मेि लमिाप प्रिधयन गनय कमयचारी तोक्न सक्नेाः(१)सलमलतिे स्थानीय स्तरमा मेिलमिाप
प्रिध्दयन गनयको िालग काययपालिकामा अनुरोध गरेमा कमयचारी खटाइय समुदाय स्तरमा मेिलमिापको प्रिध्दयनात्मक काययक्रम
गनयसककनेछ ।
(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदालयक मेिलमिापको हकमा दफा ५९ ( १) अनुसारको योग्यता तथा अनुभि नभएका
मेिलमिापकतायिाट मेिलमिाप गराउन िाधा पने छैन ।
(२) सलमलतिे समुदायस्तरमा हुने सामुदालयक मेिलमिापको काययलिलध तोके िमोलजम हुनेछ ।

पररच्छे द-९
लनणयय कायायन्ियन सम्बन्धी व्यिस्था
७३. सलचिाियको लजम्मेिारीाःकाययपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदेशनमा रलह सलमलतको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने
सम्बन्धी सम्पूणय काययको रेखदेख गने लजम्मेिारी िहन गनुयपनेछ ।
७४. सहयोग गनुयपनेाः(१)गाउाँ पालिका/नगरपालिका कायायिय तथा सो अन्तगयतका सबै िडा कायायिय तथा अन्य कायायियिे यस ऐन
तथा प्रचलित कानून बमोलजम सलमलतिे गरेको लनणयय बमोलजम व्यलि िा संस्था िा अन्य कसैसाँग असुि गनुयपने जरीिाना
िा अन्य रकम असुिउपर गनय सहयोग गनुयपनेछ ।

(२)यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोलजम सलमलतिे असूि गनयपने जरीिाना, लबगो िा अन्य कु नै प्रकारको रकम
असुिउपर नभइय उपदफा (१) मा उलिेख भए बमोलजमका कायायियहरुिे कु नै लसफाररश िा कु नै कायय गररकदनेछैनन ।
७५. असुि उपर गनेाः(१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलतको लनणयय बमोलजम कु नै पिसाँग जरीिाना िा लबगो िा अन्य कु नै प्रकारको
असुि उपर गनुयपने भएमा सो पििे जरीिाना लतनय बुझाउन लयाएमा बुलझ सदरस्याहा गरी जरीिानाको िगत किा गनुयपनेछ
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(२) उपदफा (१) बमोलजम असुिउपर नभएमा िगत राखी सम्बलन्धत पिको नाम नामेसी तथा जरीिाना रकम
समेतको लििरण गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको कायायियका साथै सबै िडा कायायियमा समेत अलभिेखको िालग पठाउनुपनेछ ।
(३) सम्बलन्धत कायायियहरुिे उपदफा (२) बमोलजम िेलख आएमा त्यस्तो पिसाँग जरीिाना रकम असुिउपर गरी
अलभिेख शाखामा सदरस्याहा गनय पठाउनुपनेछ ।
७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलमलतिे यस ऐन बमोलजम गरेको कु नै लनणयय बमोलजम कु नै पििे राखेको दस्तुर, िा अन्य कु नै
प्रकारको रकम कु नै पिबाट भराइयपाउने भएमा भराइयपाउने पििे भरीकदनुपने पिको त्यस्तो रकम भराइयकदनुपने स्रोत खुिाइय
अनुसूची-१२ बमोलजमको ढााँचामा लनिेदन कदनुपनेछ ।
ाँ खाता िा कु नै सहकारी िा बचत संस्थामा
(२) उपदफा (१) बमोलजम लनिेदन दददा यथासम्भि नगद रहेको बैक
रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी असुिउपर गनुयपने अिस्था भएमा कु नै अचि सम्पलिको व्यहोरा खुिाइय
लनिेदन कदनुपनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजमको लनिेदनमा दफा ७८ बमोलजमको लििरण खुिाइय लनिेदन कदनुपनेछ
७७. चिनचिाइय कदनेाः(१) सलमलतिे यस ऐन बमोलजम गरेको कु नै लनणयय बमोलजम कु नै सम्पलि िा अलधकार िा कु नै लिषयिस्तु िा
सेिा िा अन्य कु नै लिषयको चिन पाउने ठहरेको पििे त्यस्तो चिन पाउने लिषयको लििरण खुिाइय अलभिेख प्रशासक
समि अनुसूची-१३ को ढााँचामा लनिेदन कदनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनिेदन परेमा अलभिेख प्रशासकिे लनणयय बमोलजमको लिषयको चिन चिाइयकदनुपनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदन दददा चिन चिाउनुपने सम्पलिको दफा ७८बमोलजमको लििरण
खुिाउनुपनेछ ।
७८. सम्पलिको लििरण खुि ाउनुपनेाः भररभराउ गनय िा चिनचिाइ पाउनको िालग लनिेदन कदने लििादको पििे लनिेदनमा
सम्पलिको लििरण उलिेख गदाय देहाय बमोलजमको लििरण खुिाउनुपनेछाः-

(क)

(ख)

अचि सम्पलिको लििरण
(१)
घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना तथा चार ककलिा;
(२)
घर जग्गाको ककिा नम्बर तथा िेत्रफि;;
(३)
घर रहेको भए घरको तिा तथा किि र सम्भि भएसम्म िगयकफट;
(४)
घर जग्गाको अिलस्थती आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा;
(५)
कच्ची िा पकक्क सडकसाँग जोलडएको व्यहोरा;
(६)
घरजग्गाको स्िालमत्ि रहेको व्यलिको नाम थर साथै स्िालमत्ि भन्दा फरक व्यलिको भोगचिन
रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य लििरण; तथा
(७)
घरमा भएको िगापात तथा खररदलबकक्र हुन सक्ने न्यूनतम मूलय ।
चि सम्पलिको लििरणाः
(१)
चिसम्पलि रहेको ठाउाँ तथा भोग िा लनयन्त्रण राख्नेको नाम थर;
ाँ खातामा रहेको नगद भए खातािािको साथै बैक
ाँ तथा शाखाको नाम;
(२)
बैक
(३)
चि सम्पलिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भालित लबकक्र मूलय; तथा
(४)
नगद बाहेकको चि सम्पलि भए अिस्था, प्रकृ लत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र साँख्या ।

७९. सम्पलि रोक्का राख्नेाः(१)अलभिेख प्रशासकिे दफा ७५ िा ७६ बमोलजम लनणयय कायायन्ियनको िालग लनिेदन परेपलछ
देखाइएको सम्पलिको हकमाआिश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा लनणययको िालग कायायपालिका समि पेश गने र
काययपालिकाबाट रोक्का राख्ने लनणयय गरेपछी लनणयय बमोलजम जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा दताय रहेको कायायिय िा
रलजष्ट्रेशन गने कायायियमा िेलख पठाउनुपनेछ ।

(२)बािी, ब्याज,बहाि िगायतको सम्पलिको हकमा लनिेदन परेको बकढमा दुइय कदन लभत्र सम्पलि तायदात गनय
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िगाइय तायदात गदायको समयमा नै आिश्यक पने जलत सम्पलि िा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि, ब्याज, मुनाफा आकद आय
लनयन्त्रण गनुय िा रोक्का राख्नुपछय र त्यसको भपायइय सम्बलन्धत पििाइय कदनुपछय ।
(३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोलजमको सम्पलिको हकमा भररभराउको िालग आिश्यक पने जलत सम्पलि रोक्का
ाँ िा सम्बलन्धत लनकायमा तुरुन्त िेलख पठाउनुपनेछ ।
राखी रोक्काको सूचना आिश्यकताअनुसार िेखा शाखा िा सम्बलन्धत बैक
४) सम्पलत रोक्का सम्िलन्ध आदेश अनुसूची १४ बमोलजम हुनेछ ।
८०. सम्पलि लििाम गदाय अपनाउनुपने काययलिलधाः(१) काययपालिकािे यस ऐन बमोलजम भरीभराउ गनुयपने लबगो िा कोटय फी िा
त्यस्तै कु नै रकम असुिउपर गनय दफा ७८ को देहाय (क) बमोलजम सम्पलिको लििरण खुिाइय दखायस्त परेमा त्यस्तो रकम
भरीकदनुपने व्यलििाइय बुझाउनुपने रकम बुझाउनसात कदनको म्याद कदइय सूचना जारी गनुयपछय ।

(२)उपदफा (२)बमोलजमको म्यादमा रकम बुझाउन नलयाएमा त्यस्तो भरीकदनुपने व्यलिको भरीपाउने व्यलििे
देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोलजमको सम्पलि तायदात गरीलयाउनुपछय ।
(३) दण्ड, जरीिाना, सरकारी लबगो िा कु नै अदाित िा लनकाय िा गाउाँ पालिका/नगरपालिका िा सलमलतको
लनणययिे असुि उपर गनुयपने कु नै रकमको हकमा त्यस्तो असुिउपर हुनुपने व्यलििे बुझाउन नलयाएमा लनजको जुनसुकै अचि
सम्पलि फे िा परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नुपछय ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन जेथा जमानत िा कु नै प्रकारको नगद धरौट दालखि गरेको
हकमा सो सम्पलिबाट खाम्ने जलत रकमको िालग उपदफा (३)बमोलजम गरररहनुपदैन ।
(५) उपदफा (४) बमोलजम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पलिको लििामको सूचना सम्बलन्धत पििाइय कदइय
सियसाधारणको जानकारीको िालग लििाम हुने लमलत र सम्पलिको लििरण सलहतको साियजलनक सूचना
गाउाँ पालिका/नगरपालिका, लजलिा प्रशासन कायायिय, लजलिा अदाित, लजलिा समन्िय सलमलतको कायायिय तथा कोष तथा
िेखा लनयन्त्रकको कायायियमा टााँस्न िगाउनुपनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोलजमको सूचनामा तोककएको कदनमा उि सूचनामा तोककएको सम्पलि पञ्चककते मोिबाट मालथ
बढाबढ प्रकक्रया बमोलजम लििाम गनुयपनेछ ।
(७) लििाम प्रकक्रयामा सम्भि भएसम्म लजलिा अदाित, लजलिा प्रशासन कायायिय िा स्थानीय प्रशासन कायायिय,
स्थानीय प्रहरी कायायिय तथा गाउाँ पालिका/नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायायियका प्रलतलनलधिाइय रोहिरमा
राख्नुपनेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोलजम गदाय उि सम्पलि कसैिे पलन लििाम सकार नगरेमा सोलह प्रकक्रयाबाट पुनाः दोस्रोपटक
लििाम गनुयपनेछ तथा दोस्रोपटक गदाय पलन कसैिे लििाम सकार नगरेमा भराइयपाउने पि लनिेदकिाइय नै उि सम्पलि
पञ्चककते मोिमा सकार गनय िगाउनुपनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोलजम गदाय लनिेदकिे सम्पलि सकार गनय नचाहेमा पलछ अको जेथा खुलन आएका बखत कानून
बमोलजम गनेगरी लनजको लनिेदन तामेिीमा राखी लििाममा चढाइयएको सम्पलि फु कु िा गरीकदनुपछय ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको कु नै रकम असुि उपर
गने क्रममा लििाम गदाय कसैिे सकार नगरेमा जलतमा सकार हुन्छ त्यलतमा नै सो सम्पलि लििाम गरी प्राप्त रकम
सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोलजम अन्य सम्पलि िा प्रकक्रयाबाट असुिउपर गनुयपनेछ ।
८१. तायदात गने प्रकक्रयााः(१)अलभिेख प्रशासकिे दफा ७९ बमोलजम सम्पलि तायदात गनुयपदाय कलम्तमा िडा सलचि स्तरको
कमयचारी खटाइय त्यस्तो अचि सम्पलिको चिनचलतीको मूलय स्पष्ट खुलने गरी तायदात गनयिगाउनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम तायदात गने कमयचारीिे तायदात गनुयपने सम्पलिको चिनचलतीको मूलय कायम गने
प्रयोजनिे पञ्चककते मोि कायम गरी मुचुलका खडा गरी अलभिेख प्रशासक समि प्रलतिेदन सलहत पेश गनुयपनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम पञ्चककते मोि कायम गदाय देहाय बमोलजमक कु रािाइय आधार लिइय कायम गनुयपनेछाः
(क)
लनिेदकिे लनिेदनमा खुिाएको मूलय;
(ख)
लनणययमा उलिेख भएको भए सो मूलय;
(ग)
पििे जमानत िा कु नै अन्य प्रयोजनको िालग काययपालिका समि लनिेदन दददा खुिाएको मूलय;
(घ)
तायदात गदाय भै आएको स्थानीय मूलयााँकन अनुसारको मूलय;
(ङ)
मािपोत कायायियिे कायम गरेको न्यूनतम मूलय;
(च)
अन्य कु नै प्रयोजनिे कु नै सरकारी लनकायिे कु नै मूलय कायम गरेको भए सो मूलय;
(छ)
पञ्चककते मोि कायम गनुयभन्दा तत्काि अगािै कु नै खररदलबकक्र भएको भए सो मूलय ।
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“पञ्चककते मोि” भन्नािे अचि सम्पलि लबकक्र गनुयपदाय लबकक्रहुने न्युनतम मूलयिाइय
सम्झनुपछय ।

(४) उपदफा (३) बमोलजम गदाय देहाय बमोलजमको कु रािाइय समेत ध्यानमा राख्नुपनेछाः
(क)
औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसाँग जोलडएको छ िा छैन; तथा
(ख)
नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको ितयमान अिस्था सम्बन्धमा प्रालिलधक मुलयााँकन प्रलतिेदन
।
८२. खाम्नेजलत मात्र लििाम गनुयपनेाः(१)काययपालिकािे दफा ८० बमोलजम लििाम गदाय असुिगनुयपने बााँकक खाम्ने जलत सम्पलिमात्र
लििाम गनुयपनेछ ।

(२) सम्पलि लििाम गदाय सकार भएको रकम असुिउपर गनुयपने भन्दा बकढ भएमा सो बकढ भएको जलत रकम
सम्पलििाि पििाइय कफताय गरीकदनुपछय ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम रकम कफताय पाउने पि लििाम गदायको बखत उपलस्थत नभएको भए रकम कफताय लिन
आउनुभनी लनजको नाममा सात कदनको सूचना जारी गरीलझकाइय रकम कफताय गनुयपछय ।
(४) उपदफा (३) बमोलजम गदाय सम्बलन्धत पि रकम कफतायलिन नआएमा उि रकम सलञ्चतकोषमा दालखि गरी
आम्दानीबााँलध सदरस्याहा गनुयपछय ।
(५) अलभिेख प्रशासकिे दफा ८० बमोलजम लििाम गरेको सम्पलि सकार गने पिको नाममा सम्पलि दताय
नामसारीको िालग सम्बलन्धत कायायिय िा लनकायमा पत्राचार गरी लनजिाइय सम्पलिको चिनपूजी उपिब्ध गराइय आिश्यक
परे सो सम्पलिको चिन चिाइयकदनुपछय ।
(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन दफा ८० बमोलजमको लििाम प्रकक्रया अगाडी
बकढसके पलछ भराउनुपने रकम बुझाउन लयाए पलन सो रकम नबुलझ सम्पलि लििाम गनुयपनेछ ।
८३. लििाम उपरको उजुरीाः यस ऐन बमोलजम भएको लििामको प्रकक्रयामा लचि नबुझ्ने पििे जुन प्रकक्रया उपर लचि नबुझेको
हो सो भएको पन्र कदन लभत्र सलमलत समि उजुरी पेश गरी भएको आदेश बमोलजम गनुयपनेछ ।
८४. लबगो भराउाँ दा िा चिनचिाउाँ दा िागेको खचयाः यस ऐन बमोलजम लबगो भराउाँ दा िा चिनचिाउाँ दा िागेको खचय लबगो
भरीकदनुपने िा चिनकदनुपने सम्बलन्धत पििे व्यहोनुयपनेछ ।
८५. यथालस्थलतमा राख्नेाः काययपालिकािे यस ऐन बमोलजम चिनचिाइय माग्न िा लबगो भराइयपाउन कु नै सम्पलि देखाइय लनिेदन
परेपलछ लबगो भराउने िा चिनचिाउने कायय सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पलि हकहस्तान्तरण गनय, भत्काउन, लबगानय
तथा कु नै प्रकारको लनमायण कायय गरी उि सम्पलिको स्िरुप पररितयन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बलन्धत पिको नाममा
आदेश जारी गरी उि सम्पलि यथालस्थलतमा राख्नुपनेछ ।
८६. लनिेदनबाट कारिाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कु नै पििे दफा ८५ बमोलजम भएको आदेश लिपररत कु नै सम्पलिको हक
हस्तान्तरण िा स्िरुप पररितयन आकद गरेको लनिेदन परेमा उि लनिेदन दताय गरी त्यस्तो गने पिको नाममा लतन कदनको
म्याद जारी गरी लनजिाइय हालजर गराइय सो लनिेदन सलमलत समि पेश गनुयपनेछ ।

(२) सलमलतिे उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदन पेश हुन आएमा पििाइय नयााँ उजुरी दताय गनय निगाइय उि
लनिेदनबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनणयय गनुयपनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदनको व्यहोराबाट लनिेदन
सलमलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने लिषयमा परेको देलखएमा सलमलतिे उि लिषयमा िेत्रालधकार ग्रहण गने अदाित िा
लनकाय समि जान सुनाइयकदनुपनेछ ।
८७. चिनचिाउने सूचनााः(१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलतको लनणयय बमोलजम चिन चिाइय पाउन लनिेदन परेमा चिन चिाउने
लमलत खुिाइय फिानो लमलतमा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन कमयचारी खरटइय आउने हुाँदा सो लमलत अगािै घर जग्गा
खालि गरीकदनु भलन चिन कदनुपने पिको नाममा सूचना जारी गनुयपनेछ ।

(२) चिनकदनुपने सम्पलि उजुरीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा अलभिेख प्रशासकिे सोलह
पिको नाममा उपदफा (१) बमोलजमको सूचना जारीगनुयपनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोलजम तोककएको लमलतमा खरटइयजााँदा घरजग्गा खािी गरेको भए सम्बलन्धत कमयचारीिे चिन
चिाइय कदएको मुचुलका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरेको भए खािी गराइय चिन चिाइय चिन चिाएको मुचुलका खडा
गरी प्रलतिेदन साथ अलभिेख शाखामा पेश गनुयपनेछ ।
पररच्छे द-१०
लिलिध
८८. नक्कि लनिेदनाः(१) सलमलत समि दताय रहेको उजुरीको कु नै सरोकारिािा पििे लििादको लमलसिमा रहेको कु नै कागजपत्रको
नक्कि लिनको िालग लनिेदन कदएमा सलमलतिे उि पििाइय सो कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदन दददा सम्बलन्धत पििे उजुरी शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनुपदाय
उजुरी प्रशासक तथा अलभिेख शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनुपने भएमा अलभिेख प्रशासक समि लनिेदन पेश
गनुयपनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदन कदनको एघार बजे अगािै पेश भएमा सम्बलन्धत कमयचारीिे सोलह कदन र सो
भन्दा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोलह कदन नभए सोको भोलिपलट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजम लनिेदन दददा फरक फरक उजुरीको िालग फरक फरक लनिेदन कदनुपनेछ ।
(५)लििादको कु नै पििे उपदफा (१) बमोलजमको लनिेदन दददा नक्किको सिामा कागजपत्रको फोटो लखच्ने अनुमलत
मागेमा सो कदनुपनेछ ।
(६) नक्कि लनिेदन दददा अनुसूची-१५ बमोलजमको ढााँचामा कदनुपनेछ ।
८९. नक्कि दस्तुराः (१) सम्बलन्धत प्रशासकिे दफा ८८ बमोलजम नक्कि िा फोटो लखच्नको िालग लनिेदन कदनेपिसाँग देहाय
बमोलजमको दस्तुर लिइय नक्कि उपिब्ध गराउनुपनेछाः

(क)
नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।–रुपैयााँको दरिे;
(ख)
सलमलतको लनणयय कागजको हकमा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।–रुपैयााँको दरिे; तथा
(ग)
लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइय फोटो लखच्न चाहेमा प्रलत पानाको रू ५।–
रुपैयााँको दरिे ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोलजम नक्कि दस्तुर निाग्ने पििाइय यस
दफा बमोलजमको दस्तुर िाग्नेछैन ।
(३) यस दफा बमोलजम नक्कि उतार गरी िैजाने पििे नक्कि उतार गदाय िागेको खचयको व्यिस्था आफै गनुयपनेछ ।
९०.

दस्तुर उलिेख गनेाः(१)नक्कि प्रमालणत गने सम्बलन्धत प्रशासकिे नक्कि प्रमालणत गदाय नक्कि िैजाने पिको नाम थर तथा
उजुरीमा हैलसयतका साथै नक्कि उतार गरेिापत दालखि गरेको दस्तुर र नक्कि पाना समेत उलिेख गरी नक्कि कदएको व्यहोरा
जनाइय नक्कि प्रमालणत गनुयपनेछ ।

९१. दस्तुर चुिा नभइय नक्कि नकदइनेाः सम्बलन्धत प्रशासकिे यस ऐन बमोलजम नक्कि माग्ने पििे नक्कि उतार गदाय दफा ८९
बमोलजम िाग्ने दस्तुर दालखि नगदायसम्म नक्कि कदनेछैन र सो नक्किको आलधकाररकता प्रमालणत गनय पाउनेछैन ।
९२. प्रचलित कानून बमोलजम हुनेाः यस ऐनमा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन उजुरीसाँग सम्बलन्धत प्रचलित कानूनमा कु नै
कु रा िेलखएको भए सोमा िेलखए जलतको हकमा सोलह बमोलजम हुनेछ ।
९३. लनयम बनाउने अलधकाराः सलमलतिे यस ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा ८को उपदफा (२)साँग सम्बलन्धत)
उजुरीको ढााँचा
न्यालयक सलमलत समिपेश गरेको
लनिेदन-पत्र
..............
लजलिा
............. .
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं ......... .
िस्ने
...............
को.................................................................................................
छोरा/छोरी/श्रीमलत
िषय
को
..................
.............................................................)पि प्रथम( लनिेदक.............
लिरुद्ध
..............
लजलिा
............. .
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं ......... .
को
..................
िषय
िस्ने
...............
)पि दोस्रो( लिपिी..................................................................................
लिषयाः सम्िन्ध लिच्छेद
म लनम्न िुाँदाहरुमा िेलखए िमोलजम लनिेदन गदयछु :
१.

म लनिेदक र यस लििादको दोस्रो पिलिच संित २०६९ सािमा सामालजक
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परम्परा अनुसार लििाह गररएको हो । लििाह भएपश्चात २ िषयसम्म अथायत २०७१
सािसम्म हामीलिच सुमधुर दाम्पत्य जीिन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि
जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक आपसमा िोग्ने स्िास्नीलिचको
सहमलत र सहकाययमा छोरा जन्मेपछी क्रमशाः समस्या देखखदै जान थालयो । २०७१
सािको लतहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट
अनुरोध गरेाँ । २ पटकसम्म लिन गएाँ । तर लनजिे लतमीसाँग मेरो जीिन चलन सक्दैन,
म घर जान सलिन, लतमी जे गनुयपछय गर भलन ठाडो जिाफ कदन थालिन । के कारणिे
यस्तो हुन गयो भलन सोध्दा अि लतम्रो र मेरो सम्िन्ध छैन आफु खुसी गर र मिाई
सम्पकय नगर,गरेमा राम्रो हुाँदन
ै भलन धाक धम्की र त्रास मसेत कदइन । िामो
समयसम्म मन फके िा र घर आउलिन भलन पखी िसेाँ तर आईनन । कररि ३ िषयपछी
अथायत २०७४ साि भाद्र मलहनामा पुनाः लिन गएाँ तर लिपिी मसाँग िोलदै निोिी
घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईशारीररक आक्रमण गने सम्मको कायय गरी मिाई
तथानाम गालि गिौच गरे । मुलश्कििे ज्यान जोगाई लनराश भएर घर फर्ककएाँ र अि
दोस्रो पिश्रीमती मसाँग पुनाः फर्कक आउने र दाम्पत्य जीिन सुमधुर हुने सम्भािना
नभएकोिे पाररिाररक लििाद लनरुपणका िालग यो लनिेदन कदन आएको छु ।
२. यस सलमलतबाट दोस्रो पि लझकाई जे जो िुझ्नुपछय िुझी लििाद लनरुपण
गराईपाउाँ ।
३. यस
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाबाट
जारी भएको स्थानीय न्यालयक काययलिलधको दफा ...... रु दस्तुर लनिेदन िमोलजम....,
दोस्रो पि १ जनािाई म्याद सूचना दस्तुर रु ........., पाना २ को लनिेदनको
प्रलतलिपी दस्तुर रु दालखि लनिेदनसाथ यसै...... रु जम्मा गरी समेत .............
। छु गरेको
४. यो लनिेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार )२(
। पदयछ अलधकारिेत्रलभत्र सलमलतको यसै
५.

यो लनिेदन हदम्यादलभत्रै छ र म लनिेदकिाई यस लिषयमा लनिेदन कदने
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हकदैया प्राप्त छ ।
६.
।

यस लिषयमा अन्यत्र कही ाँ कतै कु नै लनकायमा कु नै प्रकारको लनिेदन कदएको छैन

७. यसमा दोस्रो पिको माइती तफय का र मेरो घर तफय का पररिारका सदस्यहरु
लझकाई थप व्यहोरा िुझ्न सककनेछ ।
८. यसमा िेलखएका व्यहोरा रठक सााँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून िमोलजम
संजाय भोग्न तयार छु ।
लनिेदक
नामाः .............................
इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................
रोज शुभम् ।

अनुसूची-२
(दफा ९को उपदफा (१)साँग सम्बलन्धत)
उजुरी दताय गरेको लनस्साको ढााँचा
श्री....................

........................ ।

लिषय: उजुरी दतायको लनस्सापत्र सम्बन्धमा ।

.................... बस्ने तपाइ गनय दताय उजुरी भनी....................................... लिरुद्धमा....................... बस्ने.................... िे........................
। छ गररकदएको जारी लनस्सा यो भएकोिे कायम ................ .नं दताय गरी दताय लमलतमा आजको लयाएकोमा

अलधकृ त कमयचारी
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दस्तखत:........
लमलत:...........

अनुसूची-३
(दफा ९को उपदफा (२)साँग सम्बलन्धत)
ताररख भपायइय
न्यालयक सलमलत
राप्ती नगरपालिकामा खडा गररएको तारेख भरपाई

िादी

प्रलतिादी

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

...................
मुद्दा

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

लमलत ........... मा .........................................काम भएकोिे सोही कदन ........... बजे यस न्यालयक सलमलत/कायायियमा उपलस्थत
हुनेछु भनी सही गने ......

िादी ................

प्रलतिादी ................

इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................
रोज शुभम् ।

अनुसूची-४
(दफा ९को उपदफा (३)साँग सम्बलन्धत)
ताररख पचाय
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न्यालयक सलमलत
राप्ती नगरपालिका

बाट जारी भएको तारेखको पचाय

िादी

प्रलतिादी

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

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

लमलत ............... मा .................... काम गनय ........ बजे हालजर हुन आउनुहोिा ।

फााँटिािाको दस्तखत
लमलत .................

अनुसूची-५
(दफा १५को उपदफा (३)साँग सम्बलन्धत)
प्रलतिादको ढााँचा
लिलखत जिाफको नमूना
न्यालयक सलमलत समि पेश गरेको
लिलखत जिाफ
प्रथम पि
................................लजलिागाउाँ पालिका
...................... /नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकािडा
नंको..................
िस्ने ........................... ....................... (नाता सम्बन्ध उलिेख गने )िषय
.............
प्रस्तुतकताय जिाफ लिलखत
..................................................................... को
दोस्रो पि
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.............. लजलिागाउाँ पालिका ............. . /नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं िस्ने ............... .
)लनिेदक( लिपिी
.................................................................................................... को ......... िषय छोरा...................................................................
को
लिषय सम्िन्ध लिच्छेद ।
म लनम्न िुाँदाहरुमा िेलखए िमोलजम लनिेदन गदयछु :
१.
म लिलखत जिाफ प्रस्तुतकताय र लिपिी लनिेदकलिच संित २०६९ सािमा सामालजक परम्परा अनुसार
लििाह भएको व्यहोरा रठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको रठक हो ।
२०७१ सािको लतहारमा माइत गएपछी म घर नफके को, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, २
पटकसम्म लिन आएको तर म घर नगएको,मैिे लिपिी लनिेदकिाई दाम्पत्य जीिन चलन नसक्ने भनेको र मेरा
दाईभाईिे शारीररक आक्रमण गने सम्मको कायय गरेकोभलन कपोिकललपत झुठा र हुाँदै नभएका लनराधार व्यहोरा
उलिेख गरी लििाद गरेको कु रा उलिेख गनय चाहान्छु ।
२.
गिौच गालि लमिी समेत लनिेदक लिपिी मिाई, डर, धाक, धम्की देखाई हातपात गरी घरबाट लनकािा
गरेपछी म माइतीमा आई िसेकी हुाँ । लििाह भएको के ही िषयपछी लिना कारण ममाथी लिलभन्न ककलसमका
आरोप िगाई अपमान गने, गािी गिौच गने िगायतका कामहरु हुाँदैगए । पररिारका अन्य सदस्यहरुिे म माथी
घृणा गने, िोिचाि नगने जस्ता कायय गरेपलन लिपिीबाट के ही समय मिाई नै समथयन र सहयोग गदै आएका
लथए तर पछी लिपिी लनिेदक समेत उलनहरुसाँगै लमिे र मिाई जिरजस्त गरबाट लनकालने काययमा सहभागी
भए । के कु न कारणिे िा मेरो के गलतीिे यसो गरेका हुन भलन िुझ्दा िेिािेिा दाइजो नलयाएको भलन
माइती पिसमेतको आिोचना गने गरेका लथए । सायद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण मिाई घरबाट
लनकािीकदएका हुनुपदयछ । मैिे कु नै गलती नगरेको र लिपिी िोग्नेसाँग पूियित माया, सद्भाि र सम्मान यथाित
रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यथाित कायम गरीपाउाँ ।
३.
घरबाट जिरजस्त लनकािेपछी ४ मलहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्डै ३
िषयसम्म िेखिर, सम्पकय लिलहन िसी अलहिे एक्कासी सम्िन्ध लिच्छेदको माग गरी लनिेदन कदनु आफै ाँ मा
आश्चययजनक िागेको छ, सत्य तथ्य िुलझ कानून िमोलजम गररपाउाँ ।
४.
दस्तुर िापत जिाफ लिलखत िमोलजम.... दफा काययलिधीको न्यालयक स्थानीय भएको जारी बाट
.........................
। छु गरेको दालखि लनिेदनसाथ यसै...... रु
५.

यो लिलखत जिाफ म्यादलभत्रै लिई म आफैं उपलस्थत भएको छु ।

६.

यस लिषयमा अन्यत्र कही ाँ कतै कु नै लनकायमा कु नै प्रकारको लनिेदन कदएको छैन ।

७.

यसमा िेलखएका व्यहोरा रठक सााँचो सत्य हुन् , झुठा ठहरे कानून िमोलजम संजाय भोग्न तयार छु ।

लनिेदक
नामाः...................................
इलत संित .............. मलहना..................... साि ................. गते। शुभम् रोज....................
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अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६)साँग सम्बलन्धत)
न्यालयक सलमलतबाट जारी भएको

म्यादसूचना
.............................................................िस्ने
........................................
नाउाँ मा
.....................................................
को
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका कायाांियबाट जारी भएको १५ सूचना कदने )पन्र(

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

दताय लनिेदन भलन परेको लििाद
................................... लिरुद्ध तपाईंको
....................................................................
िे
(१५ लमलतिे भएको तामेि पूियक ररत िा िुझेको म्याद यो तपाईिे अताः । छ पठाईएको साथ यसै प्रलतलिपी को सो हुाँदा गरेकोपन्र )
िा िमोलजमको कानून िा आफैं सलहत भनाइ आफ्नो लभत्रमा कदन रेश माफय त यस कायायियमा हालजर हुन आउनुहोिा । अन्यथा कानून
िमोलजम हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

इलत सम्बत। .........शुभम्.............रोज गते
......................मलहना
.......................साि
...................

अनुसूची-७
(दफा ४२को उपदफा (१)साँग सम्बलन्धत)
लनणययको ढााँचा
....................................... न्यालयक सलमलत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
लनणयय
संित ............... सािको लनिेदन नं........
लिषयाः ििेसीबाट पानी झारेको ।
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................. लजलिा ................ गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका िडा नं............
...............................
िस्ने ..................................................................................
प्रथम पि
लिरुद्ध

................. लजलिा ................ गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका िडा नं............
...............................
िस्ने ..................................................................................
दोस्रो पि
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ िमोलजम लनिेदन दताय भई सोही ऐनको दफा ४६
िमोलजम गठन भएको न्यालयक सलमलत समि प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको संलिप्त तथ्य र लनणयय यस प्रकार छाः

(१) ..............

गाउाँ /नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका िडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... कक.नं........ि.े फ...........को
घरजग्गामा पलश्चम तफय का कक.नं..........का संलधयार लिपिी ...................िे घर िनाउाँ दा आफ्नो घरजग्गामा लसमानासम्म
आई जोलड िनाएको तर छत तथा ििेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी िनाएको हुाँदा सो ििेसी
िन्द गराइपाउाँ भन्ने लनिेदकको लनिेदन व्यहोरा ।

(२) ..............

गाउाँ /नगर/महानगर पालिकाबाट प्रचलित भिन लनमायण सम्िन्धी मापदण्ड िमोलजम इजाजत प्राप्त
गरी भिनको नक्सा समेत स्िीकृ त गराई सो नक्सा िमोलजम भिन लनमायण गरेको हुाँ । लिपिी लनिेदकिे भने
िमोलजम आफ्नो घरको छत तथा ििेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने नगरेको आफ्नै घरजग्गामा
झाने गरेको हुाँदा झुठा लनिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको लिलखत जिाफ ।

(३) ..............

गाउाँ /नगर/उपमहानगर/महानगर पालिकाबाट स्थिगत लनररिण तथा सिेंिण गनय गएका प्रालिलधक
टोलििे स्थिगत लनररिण गरी लमलत.........मा पेश गरेको स्के च सलहतको प्रलतिेदनबाट प्रत्यथीको घरतफय बाट छत
तथा ििेसीको पानी खस्दा लनिेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको देलखन्छ भन्ने व्यहोरा उलिेलखत भएको ।

(४)

लििादका
दुिै
पििाईमेिलमिाप
गराउने
प्रयोजनका
िालग..........................
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगर/महानगरपालिक िडा नं........,................. मा रहेको मेिलमिाप
के न्द्रमा पठाउाँ दा मेिलमिाप हुन नसकी फर्कक आएको ।
लनणयय
दुिै पििाई सुनुिाईको िालग आज पेशी तोककएकोमा लििादका सम्िलन्धत पिहरु स्ियमं तथा लनजहरुबाट
लनयुि गरेका कानून व्यिसायीहरु समेतको भनाई सुनी पुनाः लमिापत्र गनुयहोस भलन सम्झाउाँ दा िुझाउाँ दा पलन
लमिापत्र गनय मञ्जुर नगनुय भएकोिे फाइिमा संिग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार
संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) िमोलजमलनणयय कदनुपने हुन आई लनणययतफय लिचार गदाय लनिेदकको कक.
नं....को पलश्चमतफय प्रत्यथीको कक.नं....को घरजग्गा जोलडएर रहेकोमा लििाद देलखएन । लनिेदकको भनाई अनुसार
आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत तथा ििेसीको पानी झारेको हो होइन भलन स्थिगत रुपमै जााँचिुझ
गरी प्रालिलधक प्रलतिेदन पेश गनय कायायियबाट खरट गएका प्रालिलधक कमयचारीिे लमलत.............मा पेश गरेको स्के च
सलहतको प्रालिलधक प्रलतिेदन समेतबाट लनिेदकको माग दािी िमोलजम आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छत
तथा ििेसीबाट पानी झने गरेको भन्ने पुलष्ट हुने देलखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायायियबाट पाररत गरेको नक्सामा
समेत छत तथा ििेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झाने भलन देखाईएको र लनिेदकको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी
झानय पाउनुपछय भलन प्रत्यथीिे दािी लिरोध गनय समेत नसके को र प्रचलित कानून र प्रचिनबाट समेत अकायको
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घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छत तथा ििेसीको पानी झानय पाउने नदेलखएको हुाँदा लनिेदकको माग िमोलजम
प्रत्यथीिे आफ्नो छत तथा ििेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रिन्ध गनुयपने देलखन्छ । लनिेदकको घर
कम्पाउण्डमा पानी झानय नपाउने ठहछय । सो ठहनायिे तपलशि बमोलजम गनुय ।
तपलशि
१.

सरोकारिािािे नक्कि माग गनय आएमा लनयमानुसार दस्तुर लिई नक्कि कदनु ।

२.

यो लनणययमा लचि निुझे ३५ कदनलभत्र ..............लजलिा अदाितमा पुनरािेदन गनय जानु भलन
प्रत्यथीिाई सुनाईकदनु ।

३.

म्यादलभत्र पुनरािेदन नपरेमा कानून िमोलजम लनणयय कायायन्ियन गनुय/गराउनु ।

इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................
रोज शुभम् ।

अनुसूची-८
(दफा ४८को साँग सम्बलन्धत)
अन्तररम संरिणात्मक आदेशको नमूना
........................................................... न्यालयक सलमलत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संित ............................सािको लनिेदन नं........
लिषयाः लपलडतिाई उपचार गराउने सम्िन्धमा ।

................. लजलिा ................ गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका िडा नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................
प्रथम पि
लिरुद्ध

................. लजलिा ................ गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका िडा नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................
दोस्रो पि
यसमा लनिेदकको माग िमोलजम ..........................लजलिा िडा नं................................ िस्ने ...............को नालत ..........................को छोरा/छोरी िषय
................ को ................िे आफु िाई असाध्य रोग िालग लनयलमत रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौिा डायिोलसस गनय लचककत्सकिे लशफाररस गरेकोमा
ाँ ा नभएको िहाना गने गरेको,
एकाघरका छोरा िषय .................. को ...........................िे लनयलमत रुपमा डायिोलसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपैय
कलहिे कलहिे कायायियको कामको व्यस्ततािे फु सयद नलमिेको आकद कारण जनाई आफु िे लनयलमत प्राप्त गनुयपने स्िाथ्य सेिा प्राप्त गनय नसके को हुाँदा
आफ्नो जीिन झनझन खतरायुि िन्दै गएको भलन अस्पतािको लचककत्सकको पुजाय र लशफाररस सलहत पेश हुन आएको लनिेदन उपर प्रारलम्भक
रुपमा जााँचिुझ गदाय व्यहोरा मनालसि देलखएको हुाँदा हाििाई लनिेदकको िालग लचककत्सकिे लशफाररस गरे िमोलजम हरेक हप्ता २ पटक
डायिोलसस गनुय गराउनु तथा लनजको स्िाथ्यिाभका िालग आिश्यक अन्य प्रिन्ध समेत लमिाउनु भलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को
दफा ४९(८) िमोलजम लिपिी ........................को नाममा यो अन्तररम संरिणात्मक आदेश जारी गररकदएका छौं । यो आदेश लमलसि सामेि राखी
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लिपिीिाई िेखी पठाईकदनु । यो आदेश अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्नु र लनयमानुसार पेश गनुय ।
ईलत संित ................... साि ..........मलहना....गते रोज..शुभम् ।

अनुसूची-९
(दफा ५३को उपदफा (२)साँग सम्बलन्धत)
लमिापत्रको िालग लनिेदनको ढााँचा
....................गाउाँ पालिका/ नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका न्यालयक सलमलतसमि पेश गरेको लमिापत्रको संयुि
लनिेदनपत्र

.............. लजलिागाउाँ पालिका ............. ./नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं िस्ने............... ......... .
छोरा
.................................................................................................
को
/छोरी/श्रीमलत
िषय )पि प्रथम( लनिे
...............................................................................
दक
को..................
लिरुद्ध

.............. लजलिागाउाँ पालिका ............. ./नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं को.................. िषय िस्ने............... ......... .
)पि दोस्रो( जिाफकताृृ लिलखत
............................................
लिषयाः सम्िन्ध लिच्छेद ।
हामी लनिेदक

लनम्न लिलखत लनिेदन गदयछौाः

१.
हामीलिच संित २०६९ सािमा सामालजक परम्परा अनुसार लििाह गररएकोमा कररि २ िषयसम्म सुमधुर दाम्पत्य जीिन
रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोलह िषय २०७१ सािको लतहारमा माइत गएपछी
घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, लिन गएको तर उलटै कु टलपट गरी पठाएको भलन लनिेदकको लनिेदन
परेको ।
२.
आफु िाई दाइजो नलयाएको लनउाँ बाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जिरजस्त घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु खुशीिे
माइत गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यथाित कायम
गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको लिलखत जिाफ रहेको ।
३.
हामी झगडा गरर आयौं, के हीिषय िोग्ने स्िास्नी छु रटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को छ । घरमा
सामान्य घरायसी लिषयिे मनमुटाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग िसेकोमा .....................
गाउाँ पालिकानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको न्यालयक सलमलत माफय त िडा नं............................ अन्तगयतको................. .
ए पहिमा को
................. मेिलमिापकताय के न्द्रमा मेिलमिाप क आपसमा छिफि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ की लिगतमा जे जस्ता
लिषयमा असमझदारी तथा िेमेि भएको भएतापनी हामीलिच एक अकायप्रलत लिश्वास, सदभाि र प्रेम कायमै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको
सम्िन्ध लिच्छेद गरी पाउाँ भन्ने लनिेदन दािी छोलड पुनाः सुमधुर सम्िन्धका साथ दाम्पत्य जीिनिाई व्यिलस्थत ढंगिे अगालड िढाउने
छौं । लनिेदकको घरमा तत्काि िोग्ने स्िास्नी लमलि िस्ने िातािरण नहुने भएकोिे छु िै ठाउमा डेरा लिई िस्न हामी दुिै पि सहमत
भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ गरेका पेश लनिेदन संयुि लमिापत्रको यो िमोलजम ) २( छौं , िेलखए
िमोलजम लमिापत्र गरी पाउाँ ।
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४.
गाउाँ पालिका
................../नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका स्थानीय न्यालयक काययलिधी िमोलजम यो लमिापत्रको
संयुि लनिेदन दस्तुर बापत रु । छ संिग्न यसैसाथ...........
५.

यसमा िेलखएका व्यहोरा रठक सााँचो हुन्, झुठा ठहरे कानून िमोलजम सहुाँिा िुझाउाँ िा ।

लनिेदकहरु

...................................... प्रथम पि
.................................... दोस्रो पि

इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................
रोज शुभम् ।

अनुसूची-१०
(दफा ५३को उपदफा (५)साँग सम्बलन्धत)
लमिापत्रको ढााँचा

....................गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका
न्यालयक सलमलतसमि पेश गरेको लमिापत्रको संयुि लनिेदनपत्र
..............
लजलिा
............. .
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं ......... .
िस्ने
...............
को.................................................................................................
छोरा/छोरी/श्रीमलत
िषय
को
..................
)पि प्रथम( लनिेदक...............................................................................
लिरुद्ध
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..............
लजलिा
............. .
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं
लिलखत
जिाफकताय........................को .......................
िषय........................ (दोस्रो पि)

िस्ने

लिषयाःसम्िन्ध लिच्छेद ।
हामी लनिेदक लनम्न लिलखत लनिेदन गदयछौं :
१. हामीलिच संित २०६९ सािमा सामालजक परम्परा अनुसार लििाह
गररएकोमा कररि २ िषयसम्म सुमधुर दाम्पत्य जीिन रहेको लथयो । हामीबाट
२०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोलह िषय २०७१ सािको
लतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध
गरेको, लिन गएको तर उलटै कु टलपट गरी पठाएको भलन लनिेदकको लनिेदन परेको ।
२. आफु िाई दाइजो नलयाएको लनउाँ बाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी
जिरजस्त घरबाट लनकािा गरेको हो । आफु खुशीिे माइत गई िसेको होइन अझपलन
िोग्नेप्रलत आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध
यथाित कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको लिलखत जिाफ रहेको ।
३. हामी झगडा गरर आयौं, के हीिषय िोग्ने स्िास्नी छु रटएर िस्यौं, हामीबाट एक
सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को छ । घरमा सामान्य घरायसी लिषयिे मनमुटाि
भई
िोग्ने
स्िास्नी
अिग
अिग
िसेकोमा
.....................
गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको न्यालयक सलमलत
माफय त िडा नं के न्द्रमा मेिलमिाप ............................ अन्तगयतको ................. .
आएको लमिी गरी छिफि आपसमा एक पहिमा को................. मेिलमिापकताय
असमझदा लिषयमा जस्ता जे लिगतमा की छ यो व्यहोरारी तथा िेमेि भएको
भएतापनी हामीलिच एक अकायप्रलत लिश्वास, सदभाि र प्रेम कायमै रहेकोिे िोग्ने
स्िास्नीको सम्िन्ध लिच्छेद गरी पाउाँ भन्ने लनिेदन दािी छोलड पुनाः सुमधुर सम्िन्धका
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साथ दाम्पत्य जीिनिाई व्यिलस्थत ढंगिे अगालड िढाउने छौं । लनिेदकको घरमा
तत्काि िोग्ने स्िास्नी लमलि िस्ने िातािरण नहुने भएकोिे छु िै ठाउमा डेरा लिई िस्न
हामी दुिै पि सहमत भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७
छौं गरेका पेश लनिेदन संयुि लमिापत्रको यो िमोलजम )२(, िेलखए िमोलजम
लमिापत्र गरी पाउाँ ।
४. गाउाँ पालिका.................. /नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिक
स्थानीय न्यालयक काययलिधी िमोलजम यो लमिापत्रको संयुि लनिेदन दस्तुर बापत रु
। छ संिग्न यसैसाथ...........
५. यसमा िेलखएका व्यहोरा रठक सााँचो हुन्, झुठा ठहरे कानून िमोलजम सहुाँिा
िुझाउाँ िा ।
लनिेदकहरु
...................................... प्रथम पि
.................................... दोस्रो पि
इलत संित् ............. साि...................मलहना......................गते.....................
रोज शुभम् ।

अनुसूची-११
(दफा ६०को उपदफा (३)साँग सम्बलन्धत)
मेिलमिापकतायमा सूचीकृ त हुने लनिेदन ढााँचा
न्यालयक सलमलत
............ गाउाँ पालिका/नगरपालिका समि पेश गरेको लनिेदन

फोटो
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लिषयाः मेिलमिापकतायमा सूचीकृ त हुन पाउाँ ।

प्रस्तुत लिषयमा तपलसिमा उलिेलखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी ............ गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको
न्यालयक सलमलत अन्तगयतका ............ मेिलमिाप के न्द्रमा सूचीकृ त भई मेिलमिाप गराउन अनुमती पाउाँ भनी लनिेदन
गदयछु ।
तपलसि
१)

नागररकता प्रमाणपत्रको छााँयाकपी,

२)

स्नातक तहसम्म उलतणय गरेको शैलिक प्रमाणपत्रको छााँयाकपी,

३)

मेिलमिापकतायको तालिमप्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायााँकपी,

४)

मेिलमिाप सम्बन्धी अनुभि र

५)

व्यलिगत लििरण (Bio- data)
लनिेदक
नाम थराः ..........
दस्तखताः ...........
लमलताः .............

अनुसूची-१२
(दफा ७६को उपदफा (१)साँग सम्बलन्धत)
गा............ उाँ पालिका÷नगरपालिकाको न्यालयक सलमलत समि पेश गरेको
भररभराउको लनिेदन पत्र

लिषयाः भररभराई पाउाँ भन्ने िारे ।
लनिेद................................
क
िस्ने...... ÷िादी÷प्रलतिादी
लिरुद्ध
लिपिी.............िस्ने....... ÷िादी÷प्रलतिादी
मुद्धा
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म लनिेदक लनिेदन िापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछु ।
१लिप उपरोि . िी संगको उलिेलखत मुद्धा यस गाउाँ पालिका÷नगरपालिकाको न्यालयक सलमलतको लमलत को..............
दस्तुर राखेको कायायियमा यस मैिे बमोलजम लनणयय÷रकम लमलत अदाितको लजलिा...................श्री को..............
रकम उि हुाँदा भएको ठहर पाउने भराई भरी मैिे बमोलजम फै सिा भरी भराई पाउन यो लनिेदन पेश
गरेको छु ।
२दस्तुर गरेको जम्मा कायायियमा यस मैिे . ÷रकमको भरपाई÷रलसद÷भौचरको सक्किै प्रलत र सम्मानीत
श्री। छ संिग्न साथ यसै छायाकपी फै सिाको अलन्तम अदाितको लजलिा
.......................
३हो रठक व्यहोरा िेलखएको यसमा . , झुठा ठहरे सहुाँिा बुझाउिा ।
लनिेदक
लनज..............
ईलत संित। शुभम् रोज........गते.............मलहना...................साि..................

अनुसूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) साँग सम्बलन्धत)
चिन चिाउने लनिेदन
गाउाँ पालिका......... ÷नगरपालिकामा पेश गरेको
लनिेदन पत्र
लिषयाः चिन चिाई पाउाँ भन्ने िारे ।
लनिेदक
.....................िस्ने....... ÷िादी÷प्रलतिादी
लिरुद्ध
लिपिी..................िस्ने....... ÷िादी÷प्रलतिादी
मुद्धा
म लनिेदक लनिेदन िापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछु ।
१उलिेख लिपिीसंगको उपरोि . लृत मुद्धा यस गाउाँ पालिका÷नगरपालिकाको न्यालयक सलमलतबाट लमलत मा........
िस्तु िा सम्पलि सो छ भएको लनणयय गरी पाउने गनय भोग सम्पलि जुन िा( जग्गा घर उि भई लनणयय
लिपिीिे अदाितमा लजलिा ......श्री भएकोमा ठहर हुने स्िालमत्िको र भोग हक मेरो )गने उलिेख
पृुनराििोकन गरेकोमा सम्मानीत अदाितबाट समेत लमलत सलमलतकै न्यालयक हुाँदा लनणयय मा ..............
रहेको सम्पलि भएको कायम भोगको हक मेरो सो हुाँदा गरेको कायम भोग हक मेरै गरी सदर लनणययिाई
छु गरेको पेश लनिेदन यो पाउन चिाई चिन सम्पलि उि मिाई लशघ्रालतलशघ्र हुाँदा ।
२। छु गरेको संिग्न कागजातहरु देहायका साथ लनिेदन यसै .
कछााँयााँकपी लनणययको गरेको मा............लमलत सलमलतिे न्यालयक .
खछााँयााँकपी फै सिाको सदर को.............लमलत गरेको अदाितिे लजलिा...........श्री .
ग। छ रहेको कायायियमा यसै लमलसि सम्िद्ध लििाद यस .
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घछ सााँचो रठक व्यहोरा िेलखएको . , झुठा ठहरे कानून बमोलजम सहुाँिा बुझाउाँ िा ।
लनिेदक
लनज...............
ईलत संित। शुभम् रोज........गते.............मलहना...................साि..................

अनुसूची-१४
(दफा ७९ को उपदफा (४) साँग सम्बलन्धत)

सम्पलत रोक्काको अदेश
.............................................. न्यालयक सलमलत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
संित ........नं लनिेदन सािको .................
लिषयाः सम्पलत हस्तान्तरण रोक्का
लजलिागाउाँ पालिक
............. ./नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं िस्ने
............... ......... .
छोरा
.................................................................................................
को
/छोरी/श्रीमलतिषय ..................को)पि प्रथम( लनिे
.........................................................
दक
लिरुद्ध
......लजलिा...........गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं....लिपिी ( दोश्रो पि)..........िस्ने....िषय.....को यसमा
लनिेदकको माग बमोलजम......लजलिा..............गाउाँ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं. ... िे. फ.........कक.नं. ....... जग्गामा
बनेको.........को नाममा रहेको अिण्डाको..................
िगयकफटको चार तलिे घर र लिग िगापात समेत लिपिी....सम्पलि लनज लिपिीबाट अन्य
अंलशयारहरुको मन्जुरी लिना हक हस्तान्तरण हुन सक्ने आशंका गरी लनिेदकिे कदएको लनिेदन उपर प्रारलम्भक रुपमा जााँचिुझ गदाय
व्यहोरा मनालसि देलखएको हुाँदा हाििाई प्रत्यिीको नाममा रहेको उललिलखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनय लसफाररस नकदन
िडािाई र अको आदेश नभएसम्मका िालग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनु/यगनय नकदनु भनी मािपोत कायायियको नाममा समेत
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोलजम यो रोक्काको आदेश जारी गररकदएका छौं । यो आदेश लमलसि सामेि
राखी सम्िलन्धत कायायियहरुमा पठाईकदनु । यो आदेश अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्नु र लनयमानुसार
पेश गनुय ।
ईलत संित................साि.............मालहना...........गते„..........रोज शुभम् ।

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

अनुसूची-१५
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(दफा ८८को उपदफा (६) साँग सम्बलन्धत)
नक्किको िालग लनिेदन
न्यालयक सलमलत
.......... गाउाँ पालिका/ नगरपालिकामा पेश गरेको
लनिेदन पत्र
लिषयाः नक्कि पाउाँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ...........................................................................
लनिेदक/ िादी/ प्रलतिादी
लिरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................
लिपिी/ िादी/ प्रलतिादी
मुद्दााः ..................................

...................................... ।
म लनिेदक लनिेदन दस्तुर िापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेदन गदयछुाः

(१)

उपरोि लिपिीसाँगको उलिेलखत मुद्दामा अध्ययनको िालग देहायका कागजातहरु आिश्यक परेको हुाँदा प्रमालणत प्रलतलिपी पाउाँ

भनी यो लनिेदन साथ उपलस्थत भएको छु । अताः नक्किको प्रमालणत प्रलतलिपी पाउाँ ।
देहाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) िेलखएको व्यहोरा रठक सााँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोलजम सहुाँिा बुझाउाँ िा ।
लनिेदक
लनज ..........................
इलत सम्ित् . ........ साि .... मलहना .... गते रोज् ... शुभम् ................

cf1fn],
ld7f/fd x'dfufFO{
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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