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प्रमाणीकरण लमलत :-

२०७४-१२-०८

माइ नगरपालिका
लितिी आिाम

प्रस्तािना् न्मायमक सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ उजुयीको कायिाही य यकनाया गदाय अऩनाउनु ऩने कामययिलध तम गयी
स्ऩष्टता, एकरूऩता एिॊ ऩायदजशयता कामभ गयी कानूनको शासन तथा न्मामप्रलतको जनयिश्वास कामभ याखीयहनको रालग
प्रचरनभा यहेको सॊ घीम कानूनभा बएदे जख फाहेक थऩ कानूनी व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे ,

नेऩारको सॊ यिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) फभोजजभ भाई नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायजम्बक
१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलत (कामययिलध सम्फन्धी) ऐन, २०७४” यहेको छ ।
(२) मो ऐन तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् यिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा;

(क)

“उजुयी” बन्नारे सलभलत सभऺ ऩये को उजुयीफाट शुरु बएको प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे कायिाही य
यकनाया गने उजुयी सम्झनुऩछय ।

(ख)
(ग)

“खाम्ने” बन्नारे तोयकएको सम्ऩजिको भूलमाॊकन गरयदा भ्माउने हदराई सम्झनु ऩदयछ ।
“चरन चराईददने” बन्नारे लनणयमऩश्चात हक अलधकाय प्राप्त बएको व्मजिराई कुनै िस्तु

िा सम्ऩजि बोग गनय ददने कामयराई सम्झनुऩदयछ ।
(घ)

“जभानत” बन्नारे कुनै व्मजि िा सम्ऩजिराई न्मायमक सलभलतरे चाहेको िखतभा

उऩजस्थत िा हाजजय गयाउन

लरएको जजम्भा िा उियदायमत्िराई सम्झनुऩदयछ ।
(ङ)

“ताभेरी” बन्नारे न्मायमक सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रका यििादहरुभा सम्िजन्धत ऩऺराई

िुझाईने म्माद, सुचना, आदे श, ऩूजॉ िा जानकायी ऩत्र रयतऩूिक
य िुझाउने कामयराई
सम्झनुऩछय ।
(च)

“तामदात”

बन्नारे सम्ऩजिको यिियण िा गन्ती गये को सॊ ख्मा जलनने व्महोया िा सम्ऩजिको पाॉटिायी िा

रगतराई सम्झनुऩदयछ ।
(छ)
(ज)

“तोयकएको” िा “तोयकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनेको लनमभभा तोयकए फभोजजभ सम्झनुऩछय ।

“दयऩीठ” बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश हुन आएका कुनै कागजऩत्रको सम्फन्धभा रयत नऩुगे िा कानूनरे
दताय नहुने िा नराग्ने बएभा त्मसको ऩछालडऩयि सोको कायण य अिस्था जनाइ अलधकायप्राप्त अलधकायीरे
रेजखददने लनदे शन िा व्महोयाराई सम्झनुऩदयछ ।

(झ)

“नाभेसी” बन्नारे कुनै व्मजिको नाभ , थय य ितन सभेतको यिस्तृत यिियण खुराइएको व्महोयाराई सम्झनुऩदयछ
।

(ञ)

“नालरश” बन्नारे कुनै यििादको यिषमभा दपा ८ फभोजजभ ददएको उजुयी, लनिेदन िा यपयाद सम्झनुऩछय ।

(ट)

“लनणयम यकताफ” बन्नारे सलभलतरे उजुयीभा गये को लनणयमको अलबरेख याख्नको रालग खडा गये को उजुयीभा लनणयम
गये को व्महोया य त्मसको आधाय तथा कायणको सॊ जऺप्त उलरेख बएको यकताफ सम्झनुऩछय ।

(ठ)

“ऩन्चकृलत भोर” बन्नारे ऩञ्च बराद्मीरे सम्ऩजिको स्थरगत तथा स्थानीम अिरोकन भूलमाॊकन गयी यिक्री

यितयण हुनसक्ने उजचत ठहयाएय लनजश्चत गये को भुलमराई सम्झनु ऩदयछ ।
(ड)

“ऩेशी” बन्नारे न्मायमक सलभलत सभऺ लनणयमाथय ऩेश हुने यििादहरुभा ऩऺहरुराई

ु ाइ गने काभराई सम्झनुऩदयछ ।
उऩजस्थत गयाइ सुनि
(ढ)

“प्रलतफादी” बन्नारे फादीरे जसका उऩय उजुयी दताय गदयछ सो व्मजि िा सॊ स्था सम्झनुऩछय ।
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(ण)

“िकऩत्र” बन्नारे यििाद सम्फन्धभा जानकाय बई साऺीको रुऩभा व्मि गये का कुया

रेजखने िा रेजखएको कागजराई सम्झनुऩछय ।
(त)

“फन्द ईजरास ” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत लनरुऩण हुने यििादहरु भध्मे गोप्म प्रकृलतको यििाद बएको य

ु ाई कऺराई
सम्िद्ध ऩऺहरुयिच गोऩलनमता कामभ गनय आिश्मक दे जखएभा सम्िद्ध ऩऺहरु भात्र सहबागी हुनेगयी प्रिन्ध गयीएको सुनि
सम्झनुऩछय ।
(थ)

“फादी” बन्नारे कसै उऩय सलभलत सभऺ उजुयी दताय गने व्मजि िा सॊ स्था सम्झनुऩछय ।

(द)

“भूलतिी” बन्नारे न्मायमक सलभलत अन्तगयत यिचायाधीन भुद्धा अन्म अड्डा अदारतभा सभेत

यिचायालधन बईयहेको

अिस्थाभा न्मायमक सलभलतरे लनणयम गदाय अन्म यिचायालधन भुद्धाभा प्रबायित हुने दे जखएभा प्रबाि ऩाने भुद्धाको पैसरा नबएसम्भ प्रबायित हुने
भुद्दा स्थलगत गने कामयराई सम्झनुऩछय ।
(ध)
(न)

“रगाऩात”

बन्नारे घयजग्गा य त्मससॉग अन्तय

लनयहत टहया ,

फोट यिरुिा ,

खुलरा जलभन य त्मसभा यहेका

सफैखारे सॊ यचना िा चचे को जग्गा, छे उछाउ, सेयोपेयो य सम्ऩूणय अिमिराई सम्झनुऩदयछ ।

“सदयस्माहा” बन्नारे धयौटीभा यहेको यकभको रगत किा गयी आम्दानीभा िाध्ने

कामयराई सम्झनुऩछय ।
(ऩ)

“सबा” बन्नारे नगयसबा सम्झनुऩछय ।

(प)

“सलभलत” बन्नारे न्मायमक सलभलत सम्झनुऩछय य सो शव्दरे स्थानीम ऐनको दपा ४८

को उऩदपा (६) फभोजजभको सलभलतराइय सभेत जनाउनेछ ।
(फ)

“सार िसारी ” बन्नारे हये क िषयको रालग छु िाछु िै हुने गयी प्रलतिषयको लनलभि स्थामी रुऩभा तम गरयएको शतय
सम्झनुऩछय ।

(ब)

“स्थानीम ऐन” बन्नारे “स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४” सम्झनुऩछय ।

(भ)

"सॊ यिधान" बन्नारे नेऩारको सॊ यिधान सम्झनुऩछय ।

ऩरयच्छे द-२
सलभलतको अलधकाय
३. उजुयीभा लनणयम सम्फन्धी काभ् सलभलतभा दताय बएका उजुयी िा उजुयीको लनणयम गने िा दताय बएको नालरश िा उजुयीको कुनै
व्महोयारे रगत किा गने अलधकाय सलभलतराइय भात्र हुनेछ ।

४. लनणयम सम्फन्धी फाहे क अन्म काभ् (१) दपा ३ भा उलरेख बएको िा प्रचलरत कानूनरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै गने
बन्ने व्मिस्था गये को िा कामयको प्रकृलतरे सलभलत िा सलभलतको सदस्मरे नै गनुऩ
य ने स्ऩष्ट बैयहेको दे जख फाहेकको अन्म कामयहरू
मस ऐनभा तोयकएको कभयचायी य त्मसयी नतोयकएकोभा सलभलतरे लनणयम गयी तोकेको िा अलधकाय प्रदान गये को कभयचायीरे
गनुऩ
य नेछ ।
(२) तोयकएको शाखा प्रभुख िा तोयकएका अन्म कभयचायीरे मस ऐन य प्रचलरत कानून फभोजजभ तोयकएको काभ गदाय
सलभलतको सॊ मोजक िा सलभलतरे तोकेको सदस्मको प्रत्मऺ लनदे शन, दे खदे ख य लनमन्त्रणभा यही गनुऩ
य नेछ ।
५. मस ऐन फभोजजभ कामययिलध अिरम्फन गनुऩ
य ने् सलभलतरे उजुयी िा उजुयीको कायिाही य यकनाया गदाय प्रचलरत य सम्फजन्धत सॊ घीम
कानूनभा स्ऩष्ट उलरेख बए दे जख फाहेक मस ऐन फभोजजभको कामययिलध अिरम्फन गनुऩ
य नेछ ।
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६. सलभलतरे हे ने् सलभलतराइय दे हाम फभोजजभको उजुयीहरूभा कायिाही य यकनाया गने अलधकाय यहनेछ्
(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ अन्तगयतको उजुयी,
(ख) भेरलभराऩ ऐन, २०६८ अनुसाय भेरलभराऩको रालग नगयऩालरकाभा प्रेयषत उजुयी,
(ग) सॊ यिधानको अनुसूची

लसजजयत उजुयी, तथा

-८ अन्तगयतको एकर अलधकाय अन्तगयत सबारे फनाएको कानून फभोजजभ लनरूऩण हुने गयी

(घ) प्रचलरत कानूनरे नगयऩालरकारे हेने बलन तोकेका उजुयीहरू ।
७. सलभलतको ऺेत्रालधकाय् सलभलतरे दपा ६ अन्तगयतका भध्मे दे हाम फभोजजभका उजुयीहरूभा भात्र ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने तथा
कायिाही यकनाया गनेछ्
(क) व्मजिको हकभा उजुयीका सफै ऩऺ नगयऩालरकाको बैगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र फसोफास गयीयहेको,

(ख) प्रचलरत कानून य सॊ यिधानको बाग ११ अन्तगयतको कुनै अदारत िा न्मामाधीकयण िा लनकामको ऺेत्रालधकाय
लबत्र नयहेको,

(ग) नगयऩालरकाको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩये का कुनै अदारत िा लनकामफाट भेरलभराऩ िा लभराऩत्रको रालग प्रेयषत
गयीएको,
(घ) अचर सम्ऩजि सभािेश यहेको यिषमभा सो अचर सम्ऩजि नगयऩालरकाको बैगोलरक ऺेत्रालधकाय लबत्र ययहयहेको,
तथा

(ङ) कुनै घटनासॉग सम्फजन्धत यिषमिस्तु यहेकोभा सो घटना नगयऩालरकाको बैगोलरक ऺेत्र लबत्र घटे को ।
ऩरयच्छे द-३
उजुयी तथा प्रलतिाद दताय
८. लफिाद दताय गने् (१) कसै उऩय लफिाद दताय गदाय िा उजुयी चराउॉदा प्रचलरत कानून फभोजजभ हकदै मा ऩुगेको व्मजिरे सलभलतको
तोयकएको शाखा सभऺ उजुयी दताय गनयसक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजुयी ददॊ दा मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ खुराउनु ऩने कुया सफै खुराइय तथा

ऩुमायउनु ऩने प्रयक्रमा सफै ऩुया गयी अनुसूची-१ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा रेजखएदे जख फाहेक उजुयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया सभेत खुराउनु ऩनेछ्
(क) फादीको नाभ, थय, ितन य लनजको फाफू य आभा, तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मै को नाभ

;

(ख) प्रलतफादीको नाभ, थय य थाहा बएसम्भ लनजको फाफु य आभाको नाभ, थय य स्थान ऩिा राग्ने गयी स्ऩष्ट
खुरेको ितन;

(ग) नगयऩालरकाको नाभ सयहत सलभलतको नाभ

;

(घ) उजुयी गनुय ऩये को व्महोया य सम्ऩूणय यिियण
(ङ) नगयऩालरकारे तोके अनुसायको

;

दस्तुय फुझाएको यलसद िा लनस्सा;

(च) सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजुयी यहेको व्महोया य सम्फजन्धत कानून

;

(छ) फादीरे दािी गये को यिषम य सोसॉग सम्फन्धीत प्रभाणहरू

;

(ज) हदम्माद राग्ने बएभा हदम्माद यहेको तथा हकदै मा ऩुगेको

सम्फन्धी व्महोया

;

(झ) कुनै सम्ऩजिसॉग सम्फजन्धत यिषम बएकोभा सो सम्ऩजि चर बए यहेको स्थान, अिस्था तथा अचर बए
चाययकलरा सयहतको सफै यिियण ।

(४)

प्रचलरत कानूनभा कुनै यिशेष प्रयक्रमा िा ढाॉचा िा अन्म केयह उलरेख बएको यहेछ बने सो सन्दबयभा आिश्मक
यिियण सभेत खुरेको हुनऩु नेछ ।
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(५) कुनै यकलसभको ऺलतऩूलतय बयाउनु ऩने अथिा फण्डा रगाउनु ऩने अिस्थाको उजुयीको हकभा त्मस्तो ऺलतऩूलतय िा
फण्डा िा चरनको रालग सम्फजन्धत अचर सम्ऩजिको यिियण खुरेको हुनऩु नेछ ।
९. लफिाद दताय गयी लनस्सा ददने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ प्राप्त उजुयी दताय गयी फादीराइय ताये ख तोयक

अनुसूची-२

फभोजजभको ढाॉचाभा लफिाद दतायको लनस्सा ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ताये ख ददनु ऩने अिस्थाभा ताये ख तोक्दा

अनुसूची-३ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख बऩायइय खडा

गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत गयाइय लभलसर साभेर याख्नुऩछय ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख बऩायइयभा तोयकएको ताये ख तथा उि लभलतभा हुने कामय सभेत उलरेख गयी सम्फजन्धत

ऩऺराइय अनुसूची-४ फभोजजभको ढाॉचाभा ताये ख ऩचाय ददनुऩनेछ ।

१०. उजुयी दयऩीठ गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजुयीभा प्रयक्रमा नऩुगेको दे जखए ऩुया गनुऩ
य ने दे हामको

प्रयक्रमा ऩुया गयी अथिा खुराउनु ऩने दे हामको व्महोया खुराइ लमाउनु बन्ने व्महोया रेजख ऩाॉच ददनको सभम तोयक तथा लफिाद
दताय गनय नलभलने बए सो को कायण सयहतको व्महोया जनाइय दयऩीठ गये भा फादीराइय उजुयी यपताय ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रयक्रमा नऩुगेको बलन दयऩीठ गयी यपताय गये को उजुयीभा दयऩीठभा उलरेख बए फभोजजभको
प्रयक्रमा ऩुया गयी ऩाॉच ददनलबत्र लमाएभा दताय गरयददनु ऩछय ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ आदे श उऩय जचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श बएको लभलतरे लतन ददनलबत्र उि
आदे शको यिरुद्धभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको लनिेदन व्महोया भनालसफ दे जखए सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभको दयऩीठ फदय
गयी लफिाद दताय गनय आदे श ददनसक्नेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ आदे श बएभा उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो लफिाद दताय गयी अरू प्रयक्रमा ऩुया गनुऩ
य नेछ ।
११. दताय गनय नहुने् उजुयी प्रशासकरे दपा ८ फभोजजभ ऩेश बएको उजुयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया दठक बए नबएको जाॉच गयी
दताय गनय नलभलने दे जखएभा दपा १० फभोजजभको प्रयक्रमा ऩुया गयी दयऩीठ गनुऩ
य नेछ्
(क) प्रचलरत कानूनभा हदम्माद तोयकएकोभा हदम्माद िा म्माद लबत्र उजुयी ऩये नऩये को
(ख) प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्रको उजुयी यहे नयहेको
(ग) कानुन फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर बए नबएको

;

;

;

(घ) कुनै सम्ऩजि िा अलधकायसॉग सम्फजन्धत यिषमभा यििाद लनरूऩण गनुऩ
य ने यिषम उजुयीभा सभािेश यहेकोभा
त्मस्तो सम्ऩजि िा अलधकाय यिषमभा उजुयी गनय फादीको हक स्थायऩत बएको प्रभाण आिश्मक ऩनेभा सो प्रभाण
यहे नयहेको;
(ङ) उि यिषमभा उजुयी गने हकदै मा फादीराइय यहे नयहेको
(च) लरखतभा ऩुया गनुऩ
य ने अन्म रयत ऩुगे नऩुगेको

;

; तथा

१२. दोहोयो दताय गनय नहुने् (१) मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलत िा अन्म कुनै अदारत
िा लनकामभा कुनै ऩऺरे उजुयी गयी सलभलत िा उि अदारत िा लनकामफाट उजुयीभा उलरेख बएको यिषमभा प्रभाण फुजझ िा

नफुजझ यििाद लनयोऩण बैसकेको यिषम यहेको छ बने सो उजुयीभा यहेका ऩऺ यिऩऺको फीचभा सोयह यिषमभा सलभलतरे उजुयी दताय
गनय य कायिाही गनय हुॉदैन ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दताय गनय नलभलने उजुयी ब ुरिश दताय बएकोभा सो व्महोया जानकायी बएऩलछ उजुयी जुनसुकै
अिस्थाभा यहेको बए ऩलन सलभलतरे उजुयी खाये ज गनुऩ
य नेछ ।
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१३. उजुयीसाथ लरखत प्रभाणको सक्कर ऩेश गनुऩ
य ने् उजुयीसाथ ऩेश गनुय ऩने प्रत्मेक लरखत प्रभाणको सक्कर य कजम्तभा एक प्रलत नक्कर
उजुयीसाथै ऩेश गनुऩ
य नेछ य उजुयी प्रशासकरे त्मस्तो लरखतभा कुनै कैयपमत जनाउनु ऩने बए सो जनाइ सो प्रभाण सम्फजन्धत
लभलसरभा याख्नेछ ।
१४. उजुयी तथा प्रलतिाद दताय दस्तुय् (१) प्रचलरत कानूनभा लफिाद दताय दस्तुय तोयकएकोभा सोयह फभोजजभ तथा दस्तुय नतोयकएकोभा
एक सम रूऩैमाॉ फुझाउनु ऩनेछ ।
(२) प्रचलरत कानूनभा प्रलतिाद दताय दस्तुय नराग्ने बनेकोभा फाहेक एक सम रूऩैमाॉ प्रलतिाद दताय दस्तुय राग्नेछ ।
१५. प्रलतिाद ऩेश गनुऩ
य ने् (१) प्रलतफादीरे दपा २० फभोजजभ म्माद िा सूचना प्राप्त बएऩलछ म्माद िा सूचनाभा तोयकएको सभमािलध
लबत्र उजुयी प्रशासक सभऺ आपै िा िाये स भापयत लरजखत प्रलतिाद दताय गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिाद ऩेश गदाय प्रलतफादीरे बएको प्रभाण तथा कागजातका प्रलतलरयऩ साथै सॊ रग्न गयी
ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

(३) प्रलतिादीरे लरजखत ब्महोया ददॉदा
१६. प्रलतिाद

अनुसूची-५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

जाॉच गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा १५ फभोजजभ ऩेश बएको प्रलतिाद जाॉच गयी कानून फभोजजभको रयत ऩुगेको तथा

म्माद लबत्र ऩेश बएको दे जखए दताय गयी सलभलत सभऺ ऩेश हुने गयी लभलसर साभेर गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिाद दताय हुने बएभा उजुयी प्रशासकरे प्रलतफादीराइय फादी लभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ
।
१७. लरखतभा ऩुया गनुऩ
य ने साभान्म रयत् (१) प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा अन्मत्र रेजखए दे जख फाहेक सलभलत सभऺ दताय गनय
लमाएका उजुयी तथा प्रलतिादभा दे हाम फभोजजभको रयत सभेत ऩुया गनुऩ
य नेछ्
(क) एपोय(

A4) साइज को नेऩारी कागजभा फामाॉतपय ऩाॉच सेजन्टलभटय, ऩयहरो ऩृष्ठभा शीयतपय दश सेजन्टलभटय य

त्मसऩलछको ऩृष्ठभा ऩाॉच सेजन्टलभटय छोडेको तथा प्रत्मेक ऩृष्ठभा फजिस हयपभा नफढाइय कागजको एकातपय
भात्र रेजखएको;
(ख) लरखत दताय गनय लमाउने प्रत्मेक व्मजिरे लरखतको प्रत्मेक ऩृष्ठको शीय ऩुछायभा छोटकयी दस्तखत गयी
अजन्तभ ऩृष्ठको अन्त्मभा रेखात्भक तथा लमाप्चे सयहछाऩ गये को ;

(ग) कुनै कानून व्मिसामीरे लरखत तमाय गये को बए लनजरे ऩयहरो ऩृष्ठको फामाॉ तपय लनजको कानून व्मिसामी दताय
प्रभाणऩत्र नॊफय, नाभ य कानून व्मिसामीको यकलसभ खुराइय दस्तखत गये को ; तथा

(घ) लरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मस लरखतभा रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुट्ठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा

फुझाउॉरा बन्ने उलरेख गयी सो भुलन लरखत दताय गनय लमाएको िषय, भयहना य गते तथा िाय खुराइय लरखत दताय
गनय लमाउने व्मजिरे दस्तखत गये को, ।

तय ब्महोया ऩुयाइ ऩेश बएको लरखत लरनराइ मो उऩदपारे फाधा ऩाये को भालनने छै न ।
(२) लरखतभा यिषमहरू क्रभफध्द रूऩभा प्रकयण प्रकयण छु ट्याइय सॊ मलभत य भमायददत बाषाभा रेजखएको हुनऩु नेछ ।
(३) लरखतभा ऩेटफोलरभा ऩये को स्थानको ऩयहचान हुने स्ऩष्ट यिियण य व्मजिको नाभ, थय , ठे गाना तथा अन्म यिियण
स्ऩष्ट खुरेको हुनऩु नेछ ।

(४) लरखत दताय गनय लमाउने िा सलभलतभा कुनै कागज गनय आउनेरे लनजको नाभ, थय य ितन खुरेको नागरयकता िा
अन्म कुनै प्रभाण ऩेश गनुऩ
य छय ।

१८. नक्कर ऩेश गनुऩ
य ने् उजुयी िा प्रलतिाद दताय गनय लमाउनेरे यिऩऺीको रालग उजुयी तथा प्रलतिादको नक्कर तथा सॊ रग्न लरखत
प्रभाणहरूको नक्कर साथै ऩेश गनुऩ
य छय ।
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१९. उजुयी िा प्रलतिाद सॊ शोधन् (१) लरखत दताय गनय लमाउने ऩऺरे सलभलतभा दताय बइसकेको लरखतभा रेखाइ िा टाइऩ िा भुद्रणको
साभान्म त्रुटी सच्माउन लनिेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदनभा भाग फभोजजभ सच्माउॉदा दािी तथा प्रलतिादभा गयीएको भाग िा दािीभा

भुरब ुत ऩऺभा पयक नऩने य लनकै साभान्म प्रकायको सॊ शोधन भाग गये को दे खेभा उजुयी प्रशासकरे सो फभोजजभ सच्माउन ददन
सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊ शोधन बएभा

सो को जानकायी उजुयीको अको ऩऺराइय ददनुऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-४
म्माद ताभेरी तथा ताये ख

२०. म्माद सूचना ताभेर गने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ लफिाद दताय बएऩलछ फयढभा दुइय ददन लबत्र प्रलतफादीका नाभभा
प्रचलरत कानूनभा म्माद तोयकएको बए सोयह फभोजजभ य नतोयकएको बए ऩन्र ददनको म्माद ददइय सम्फजन्धत िडा कामायरम भापयत
उि म्माद िा सूचना ताभेर गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद िा सूचना ताभेर गदाय दपा ९ फभोजजभको उजुयी तथा उि उजुयी साथ ऩेश बएको
प्रभाण कागजको प्रलतलरऩी सभेत सॊ रग्न गयी ऩठाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन एक बन्दा फयढ प्रलतफादीराइय म्माद ददनुऩदाय प्रभाण कागजको

नक्कर कुनै एकजना भुर प्रलतफादीराइय ऩठाइय फाॉयकको म्मादभा प्रभाण कागजको नक्कर परानाको म्माद साथ ऩठाइएको छ बन्ने
व्महोया रेजख ऩठाउनु ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बएको म्माद िडा कामायरमरे फयढभा लतन ददन लबत्र ताभेर गयी ताभेरीको व्महोया
खुराइय सलभलतभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोजजभ म्माद ताभेर हुन नसकेभा दे हाम फभोजजभको यिद्युतीम भाध्मभ िा ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन
गये य म्माद ताभेर गनुय ऩनेछ्

(क) म्माद ताभेर गरयनु ऩने व्मजिको कुनै फ्माक्स िा इयभेर िा अन्म कुनै अलबरेख हुन सक्ने यिद्युतीम भाध्मभको
ठे गाना बए सो भाध्मभफाट;

(ख) प्रलतफादीरे म्माद ताभेरी बएको जानकायी ऩाउन सक्ने भनालसफ आधाय छ बन्ने दे जखएभा सलभलतको लनणयमफाट

कुनै स्थानीम दै लनक ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशन गये य िा स्थानीम एप.एभ. ये लडमो िा स्थानीम टे लरलबजनफाट
सूचना प्रसायण गये य; िा

(ग) अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट म्माद ताभेर गयाउॉदा म्माद ताभेर हुन सक्ने भनालसफ कायण दे जखएभा
सलभलतको आदे शफाट त्मस्तो सयकायी लनकाम भापयत ।

(६) मस ऐन फभोजजभ म्माद जायी गनुऩय दाय अनुसूची-६ फभोजजभको ढाॉचाभा जायी गनुऩय नेछ ।
२१. योहियभा याख्नुऩने् मस ऐन फभोजजभ िडा कामायरम भापयत ताभेर गरयएको म्मादभा सम्फजन्धत िडाको अध्मऺ िा सदस्म तथा
कजम्तभा दुइयजना स्थानीम बरालद्म योहियभा याख्नुऩनेछ ।
२२. यीत फेयीत जाॉच गने् (१) उजुयी प्रशासकरे म्माद ताभेरीको प्रलतिेदन प्राप्त बएऩलछ यीतऩूिक
य को ताभेर बएको छ िा छै न जाॉच
गयी आिश्मक बए सम्फजन्धत िडा सजचिको प्रलतिेदन सभेत लरइय यीतऩूिक
य को दे जखए लभलसर साभेर याजख तथा फेयीतको दे जखए
फदय गयी ऩुन् म्माद ताभेर गनय रगाइय ताभेरी प्रलत लभलसर साभेर याख्नुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय सम्फजन्धत कभयचायीरे फदलनमत याजख कामय गये को दे जखए उजुयी प्रशासकरे सो
व्महोया खुराइय सलभलत सभऺ प्रलतिेदन ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको प्रलतिेदनको व्महोया उऩमुि दे जखए सलभलतरे सम्फजन्धत कभयचायी उऩय कायिाहीको रालग
कामयऩालरका सभऺ रेजख ऩठाउन सक्नेछ ।
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२३. ताये खभा याख्नू ऩने् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ९ फभोजजभ लफिाद दताय गये ऩलछ उजुयीकतायराइय य दपा १६ फभोजजभ प्रलतिाद दताय
गये ऩलछ प्रलतफादीराइय ताये ख तोयक ताये खभा याख्नुऩछय ।

(२) उजुयीका ऩऺहरूराइय ताये ख तोक्दा ताये ख तोयकएको ददन गरयने काभको व्महोया ताये ख बऩायइय तथा ताये ख ऩचायभा
खुराइय उजुयीका सफै ऩऺराइय एकै लभरानको लभलत तथा सभम उलरेख गयी एकै लभरानको ताये ख तोक्नुऩछय ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ताये ख तोयकएको सभमभा कुनै ऩऺ हाजजय नबए ऩलन तोयकएको कामय सम्ऩन्न गयी अको

ताये ख तोक्नुऩने बएभा हाजजय बएको ऩऺराइय ताये ख तोयक सभमभा हाजजय नबइय ऩलछ हाजजय हुने ऩऺराइय अजघ हाजजय बइय ताये ख
राने ऩऺसॉग एकै लभरान हुनेगयी ताये ख तोक्नुऩछय ।

(४) मस दपा फभोजजभ तोयकएको ताये खभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरूराइय साथै याजख सलभलतरे उजुयीको कायिायह गनुऩ
य छय
।

(५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन तोयकएको ताये खभा कुनै ऩऺ उऩजस्थत नबए ऩलन सलभलतरे
लफिादको यिषमभा कायिाही गनय फाधा ऩनेछैन ।
२४. सलभलतको लनणयम फभोजजभ हुने् सलभलतरे म्माद ताभेरी सम्फन्धभा प्रचलरत कानून तथा मस ऐनभा रेजखए दे जख फाहेकको यिषमभा
आिश्मक प्रयक्रमा लनधाययण गनय सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द-५
सुनिाइय तथा प्रभाण फुझ्ने सम्फन्धभा
२५. प्रायजम्बक सुनिाइय् (१) भेरलभराऩफाट लफिाद लनरुऩण हुन नसकी सलभलतभा आएका लफिाद प्रलतिाद दताय िा फमान िा सो
सयहको कुनै कामय बएऩलछ सुनिाइयको रालग ऩेश बएको लफिादभा उऩरब्ध प्रभाणका

आधायभा तत्कार लनणयम गनय सयकने बएभा

सलभलतरे लफिाद ऩेश बएको ऩयहरो सुनिाइयभा नै लनणयम गनय सक्नेछ ।
(२) सलभलत सभऺ ऩेश बएको लफिादभा उऩदपा (१) फभोजजभ तत्कार लनणयम गनय सयकने नदे जखएभा सलभलतरे दे हाम
फभोजजभको आदे श गनय सक्नेछ्-

(क) लफिादभा भुख नलभरेको कुयाभा मकीन गनय प्रभाण फुझ्ने िा अन्म कुनै कामय गने

;

(ख) लफिादभा फुझ्नुऩने प्रभाण मयकन गयी ऩऺफाट ऩेश गनय रगाउने िा सम्फजन्धत लनकामफाट भाग गने
(ग) भेरलभराऩका सम्फन्धभा लफिादका ऩऺहरूसॉग छरपर गने

आदे श गने;

; तथा

ु ाइको रालग ताये ख तथा ऩेजशको सभम तालरका लनधाययण गने ।
(घ) लफिादका ऩऺ उऩजस्थत बएभा सुनि

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन सलभलतरे स्थानीम

ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२)

फभोजजभको उजुयीभा भेरलभराऩको रालग ऩठाउने आदे श गनुऩ
य नेछ ।

२६. प्रभाण दाजखर गने् फादी िा प्रलतफादीरे कुनै नमाॉ प्रभाण ऩेश गनय अनुभलत भाग गयी लनिेदन ऩेश गये भा उजुयी प्रशासकरे सोयह
ददन लरन सक्नेछ ।

२७. लरखत जाॉच गने् (१) सलभलतरे उजुयीभा ऩेश बएको कुनै लरखतको सत्मता ऩयीऺण गनय ये खा िा हस्ताऺय यिशेषऻराइय जाॉच
गयाउन जरूयी दे खेभा सो लरखतराइय असत्म बन्ने ऩऺफाट ऩयीऺण दस्तुय दाजखर गनय रगाइय ये खा िा हस्ताऺय यिशेषऻफाट
लरखत जाॉच गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय भनालसफ भायपकको सभम तोयक
हुनको रालग मथासम्बि व्मिस्था गनुऩ
य नेछ ।

आदे श गनुऩ
य नेछ य सभम लबत्र जाॉच सम्ऩन्न

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ जाॉच गदाय लरखत असत्म ठहयीएभा लरखत सत्म यहेको बन्ने ऩऺफाट रागेको दस्तुय असुर
गयी उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तुय दाजखर गने ऩऺराइय बयाइय ददनुऩछय ।
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२८. साऺी फुझ्ने् (१) सलभलतफाट साऺी फुझ्ने आदे श गदाय साऺी फुझ्ने ददन तोयक

आदे श गनुऩ
य नेछ ।मसरय साऺी याख्दा फढीभा ५

जना भात्र याख्नु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ

आदे श बएऩलछ उजुयी प्रशासकरे उजुयीको ऩऺराइय आदे शभा उलरेख बएको लभलतभा साऺी

फुझ्ने ताये ख तोक्नुऩनेछ ।
(३) साऺी फुझ्ने ताये ख तोयकएको ददनभा

आफ्नो साऺी सलभलत सभऺ उऩजस्थत गयाउनु सम्फजन्धत ऩऺको दायमत्ि हुनेछ

।

२९. सलभलतको तपयफाट फकऩत्र गयाउने् (१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन नाफारक िा अशि िा फृद्धफृद्धा
ऩऺ यहेको उजुयीभा साजऺ फकऩत्रको रालग तोयकएको ताये खको ददन उऩजस्थत नबएको िा उऩजस्थत नगयाइएको साऺीराइय
सलभलतरे म्माद तोयक सलभलतको तपयफाट जझकाइय फकऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साऺी जझकाउॉदा फकऩत्र हुने ताये ख तोयक म्माद जायी गनुऩ
य नेछ य उजुयीका ऩऺहरूराइय
सभेत सोयह लभरानको ताये ख तोक्नुऩनेछ ।

३०. साऺी फकऩत्र गयाउने् (१) उजुयी प्रशासकरे साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको ददन ऩऺहरूसॉग लनजहरूरे उऩजस्थत गयाउन
लमाएका साजऺको नाभािरी लरइय सलभलत सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(२) साऺी फकऩत्रको रालग तोयकएको ताये खको ददन उजुयीका सफै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन लमाएको बए

कामायरम खुलनासाथ तथा कुनै ऩऺरे साऺी उऩजस्थत गयाउन नलमाएको बए ददनको फाह्र फजेऩलछ सलभलतरे उऩरब्ध बएसम्भका
साऺीको फकऩत्र गयाउनु ऩनेछ ।

३१. फन्दे ज गनय सक्ने् (१) साऺीको फकऩत्र गयाउॉदा उजुयीको यिषमिस्तु बन्दा पयक प्रकायको तथा साऺी िा उजुयीको ऩऺराइय
अऩभालनत गने िा जझझ्माउने िा अनुजचत प्रकायको प्रश्न सोलधएभा सलभलतरे त्मस्तो प्रश्न सोध्नफाट ऩऺराइय फन्दे ज गनय सक्नेछ ।
(२) नाफारक िा िृध्द िा असि िा लफयाभीरे साऺी फक्नुऩने बइय त्मस्तो उजुयीभा कुनै ऩऺको उऩजस्थलत िा अन्म कुनै
भनालसफ कायणरे साऺीराइय फकऩत्र गनय अनुजचत दफाि ऩये को िा ऩने प्रफर सम्बािना यहेको छ बन्ने सलभलतराइय रागेभा
सलभलतरे त्मस्तो ऩऺको प्रत्मऺ उऩजस्थलतराइय फन्दे ज गयी साऺीरे नदे ख्ने गयी भात्र उऩजस्थत हुन आदे श गनय सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ
हुनेछ ।

आदे श गये भा साऺीरे नदे ख्ने गयी ऩऺ उऩजस्थत हुने व्मिस्था लभराउने दायमत्ि सलभलतको

(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ गदाय सलभलतरे उजुयीसॉग सम्फजन्धत
फकऩत्र गयाउन

आिश्मक प्रश्न तमाय गयी सलभलतको तपयफाट

सक्नेछ ।

३२. ऩेशी सूची प्रकाशन गनुऩ
य ने् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रत्मेक हप्ता शुक्रिाय अगाभी हप्ताको रालग ऩेशी तोयकएको लफिादहरूको
साप्तायहक ऩेशी सूची तथा तोयकएको ददन उि ददनको रालग ऩेशी तोयकएका लफिादहरूको ऩेशी सूची प्रकाशन गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूची सॊ मोजकरे य लनजको अनुऩजस्थलतभा लनजरे जजम्भेिायी तोकेको सलभलतको सदस्मरे
प्रभाजणत गनुऩ
य नेछ ।
३३. दै लनक ऩेशी सूची् (१) उजुयी प्रशासकरे दपा ३२ फभोजजभको साप्तायहक ऩेशी सूचीभा चढे का लफिादहरूको

तोयकएको ददनको

ऩेशी सूची तमाय गयी एकप्रलत सूचनाऩाटीभा टाॉस्न रगाउनु ऩनेछ तथा एकप्रलत सलभलतका सदस्महरूराइय उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचीभा लफिादहरू उलरेख गदाय लफिाद दतायको

आधायभा दे हामको क्रभभा तमाय गयी

प्रकाशन गयाउनुऩनेछ्(क) नाफारक ऩऺ बएको लफिाद

;

(ख) शारययीक असिता िा अऩाङ्गता बएको व्मजि ऩऺ बएको लफिाद
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;

(ग) सियी िषय उभेय ऩुया बएको फृद्ध िा फृद्धा ऩऺ बएको लफिाद

; तथा

(घ) लफिाद दतायको क्रभानुसाय ऩयहरे दताय बएको लफिाद ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेशी सूची तमाय गदाय भुलतिीफाट जागेका तथा सिोच्च अदारत, उच्च अदारत तथा जजलरा
अदारतफाट ऩुन् इन्सापको रालग प्राप्त बइय दताय बएको लफिादको हकभा शुरूभा सलभलतभा दताय बएको लभलतराइय नै दताय लभलत
भालन क्रभ लनधाययण गनुऩ
य नेछ ।
(४) उऩदपा (१) िा (२) भा यहेको क्रभानुसाय नै सलभलतरे लफिादको सुनिाइय य कायिाही तथा यकनाया गनुऩ
य नेछ ।
३४. उजुयी प्रशासकको जजम्भेिायी हुने् ऩेशी सूचीभा चढे का लफिादहरू कामायरम खुरेको एक घण्टालबत्र सलभलत सभऺ सुनिाइयको रालग
ऩेश गने तथा उि ददनको तोयकएको कामय सयकए ऩलछ सलभलतफाट यपताय फुजझलरइय सुयजऺत याख्ने जजम्भेिायी उजुयी प्रशासकको
हुनेछ ।

३५. प्रभाण सुनाउन सक्ने् सलभलतरे दपा २५ फभोजजभ तोयकएको ताये खको ददन उऩजस्थत सफै ऩऺराइय अको ऩऺरे ऩेश गये को प्रभाण
एिभ् कागजात दे खाइय ऩयढ फाॉची सुनाइय सो फाये भा अको ऩऺको कुनै कथन यहेको बए लरजखत फमान गयाइय लभलसर साभेर
गयाउन सक्नेछ ।
३६. लफिादको सुनिाइय गने् (१) सलभलतरे दुिै ऩऺको कुया सुनी लनजहरूको लफिादको सुनिाइय तथा लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सुनिाइय तथा लनणयम गदाय ऩऺहरूको योहियभा गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ लफिादको सुनिाइय गदाय इजरास कामभ गयी सुनिाइय गनय भनालसि दे जखएभा सोही अनुसाय
गनय सक्नेछ ।
तय दुफै ऩऺको बनाइ तथा जजयकय सुन्नराइ उऩदपा ३ अनुसायको इजरास कामभ गनय फाधा हुने छै न ।
३७. फन्द इजरासको गठन गनयसक्ने (१) सलभलतरे भयहरा तथा फारफालरका सभािेश यहेको तथा

आिश्मक दे खेको अन्म लफिादको

सुनिाइयको रालग फन्द इजरास कामभ गयी सुनिाइय गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको फन्द इजरासभा लफिादका ऩऺ तथा अन्म सयोकायिारा फाहेक अन्म व्मजिराइय
इजरासभा प्रिेश गनय नऩाउने गयी फन्द इजरासको गठन गनुऩ
य नेछ ।
(३) फन्द इजरासफाट हेरयने लफिादको काभ कायिाही, यऩडीतको नाभ थय ठे गाना रगामतका यिषम गोप्म याख्नुऩनेछ ।
३८. फन्द इजरास सम्फन्धी अन्म व्मिस्था् (१) फन्द इजरासफाट हेरयएका लफिादहरूको कागजातको प्रलतलरयऩ फादी, प्रलतिादद य
लनजको यहतभा असय ऩये को कुनै सयोकायिारा फाहेक अरू कसै राइय उऩरब्ध गयाउनु हुॉदैन ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लफिादको तथ्म खुराइय कुनै सभाचाय कुनै ऩत्रऩलत्रकाभा सॊ प्रष
े ण हुन ददनु हुॉदैन ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन सलभलतरे ऩऺको गोऩलनमता तथा यहतभा प्रलतकुर प्रबाि नऩने
गयी सभाचाय सॊ प्रष
े ण गनय बने कुनै फाधा ऩनेछैन ।

३९. थऩ प्रभाण फुझ्ने् लफिादको सुनिाइयको क्रभभा लफिादको कुनै ऩऺको अनुयोधभा िा लफिाद सुनिाइयको क्रभभा सलभलत

आपैरे थऩ

प्रभाण फुझ्नुऩने दे खेभा उजुयीका ऩऺहरूराइय थऩ प्रभाण ऩेश गनय ऩेश गने ताये ख तोयक आदे श गनय सक्नेछ ।

ु ॉद
४०. स्िाथय फाजझएको लफिाद हे न य नहुने् (१) सलभलतको सदस्मरे दे हामका लफिादको कायिाही य यकनायाभा सॊ रग्न हुनह
ु ै न् (क)

आफ्नो िा नजजकको नातेदायको हक यहत िा सयोकाय यहेको लफिाद ;

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको रालग

"नजजकको नातेदाय " बन्नारे अऩुतारी ऩदाय कानून फभोजजभ

अऩुतारी प्राप्त गनय सक्ने प्राथलभकता क्रभभा यहेको व्मजि, भाभा, भाइजु, सानी

आभा, ठू री आभा, सानोफाफु,

ठू रोफाफू , ऩलत िा ऩत्नी तपयका सासू, ससुया, पूऩु, पूऩाजु, सारा, जेठान, सारी, दददी, फयहनी, लबनाजु, फयहनी
ज्िाइँ, बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्िाइँ, बाञ्जी फुहायी तथा त्मस्तो नाताका व्मजिको एकासगोरभा यहेको ऩरयिायको
सदस्म सम्झनुऩछय ।

(ख) लनजरे अन्म कुनै है लसमतभा गये को कुनै कामय िा लनज सॊ रग्न यहेको कुनै यिषम सभािेश यहेको कुनै लफिाद
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;

(ग) कुनै यिषमभा लनजरे लफिाद चलने िा नचलने यिषमको छरपरभा सहबालग बइय कुनै याम ददएको बए सो यिषम
सभािेश यहेको लफिाद; िा

(घ) अन्म कुनै कायणरे

आधायबूत रूऩभा लनज य लनजको एकाघय सॊ गोरका ऩरयिायका सदस्मको कुनै स्िाथय

फाजझएको लफिाद ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कुनै अिस्था दे जखएभा जुन सदस्मको त्मस्तो अिस्था ऩछय उि सदस्मरे लफिाद हेन य नहुने
कायण खुराइय आदे श गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (१) को प्रलतकुर हुने गयी कुनै सदस्मरे कुनै लफिादको कायिायह य यकनायाभा सहबालग हुन रागेभा
लफिादको कुनै ऩऺरे आिश्मक प्रभाण सयहत लफिादको कायिायह यकनाया नगनय लनिेदन ददन सक्नेछ

य सो सम्फन्धभा

काभ

कायफाही स्थानीम ऐनको दपा ४८(५) अनुसाय हुनेछ ।

(४) उऩदपा (३) अनुसाय लफिाद लनरुऩण हुन नसक्ने अिस्थाभा स्थानीम ऐनको दपा ४८(६) य (७) को ब्मफस्था
अनुसायको सबारे तोकेको सलभलतरे काभ कायिायह य यकनाया गनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ गदाय सबारे लफिादका ऩऺहरूराइय सोयह उऩदपा फभोजजभ गदठत सलभलतफाट लफिादको
कायिायह यकनाया हुने कुयाको जानकायी गयाइय उि सलभलत सभऺ उऩजस्थत हुन ऩठाउनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द-६
लनणयम य अन्म आदे श
४१. लनणयम गनुऩ
य ने् (१) सलभलतरे सुनिाइयको रालग ऩेश बएको लफिाद हेदाय कुनै प्रभाण फुझ्नुऩने फाॉयक नययह लफिाद यकनाया गने
अिस्था यहेको दे जखएभा सोयह ऩेशीभा लफिादभा लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनणयम गये ऩलछ लनणयमको व्महोया लनणयम यकताफभा रेजख सलभलतभा उऩजस्थत सदस्महरू सफैरे
दस्तखत गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ गयीएको लनणयमको दपा ४२ य अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ खुराउनुऩने यिियण खुरेको
ऩूणय ऩाठ लनणयम बएको लभलतरे फयढभा सात ददन लबत्र तमाय गयी लभलसर साभेर याख्नुऩछय ।

(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन सभमाबाि अथिा अन्म कुनै भनालसफ कायणरे गदाय सोयह ददन

लफिाद लनणयम गनय नसक्ने बएभा आगालभ हप्ताको कुनै ददनको रालग अको ऩेशी ताये ख तोक्नुऩनेछ ।

४२. लनणयमभा खुराउनुऩने् (१) सलभलतरे दपा ४१ फभोजजभ गये को लनणयमको ऩूणऩ
य ाठभा मस दपा फभोजजभका कुयाहरू खुराइय
अनुसूची-७ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩूणऩ
य ाठ तमाय गदाय फादी तथा प्रलतफादीको जजयकय, लनणयम गनुऩ
य ने दे जखएको यिषम, दुिै
ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाणका कुयाहरू सभेतको यिषम खुराउनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा उलरेख बए दे जख फाहेक ऩूणऩ
य ाठभा दे हामका कुयाहरू सभेत खुराउनुऩनेछ्
(क) तथ्मको ब्महोया

-

;

(ख) लफिादको कुनै ऩऺरे कानून व्मिसामी याखेको बएभा लनजरे ऩेश गये को फहस नोट तथा फहसभा उठाइएका
भुर यिषमहरु;
(ग) लनणयम गनयको रालग आधाय लरइएको प्रभाणका साथै दुिै ऩऺफाट ऩेश बएको प्रभाण तथा त्मसको यिश्लेषण
(घ) लनणयम कामायन्िमन गनयको रालग गनुऩ
य ने यिषमहरूको लसरलसरेिाय उलरेखन सयहतको तऩलसर खण्ड

; तथा

(ङ) लनणयम उऩय ऩुनयािेदन राग्ने बएभा ऩुनयािेदन राग्ने जजलरा अदारतको नाभ य के कलत ददनलबत्र ऩुनयािेदन
गनुऩ
य ने हो सो सभेत ।

(४) उऩदपा २ तथा ३ भा उलरेख बएदे जख फाहेक दे हामका कुयाहरु सभेत लनणयमभा खुराउन सक्नेछ् (क) साऺी िा सजयलभनको फकऩत्रको सायाॊश

;
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;

(ख) कुनै नजीयको व्माख्मा िा अिरम्फन गये को बए सो नजीयको यिियण य लफिादभा उि नजीयको लसध्दान्त के
कुन आधायभा रागु बएको हो अथिा रागु नबएको हो बन्ने कायण सयहतको यिश्लेषण ;

(ग) लनणयमफाट कसै राइय कुनै कुया ददनु बयाउनु ऩने बएको बए कसराइय के कलत बयाइय ददनुऩने हो सोको यिियण

;

तथा

(घ) लफिादको क्रभभा कुनै भारसाभान िा प्रभाणको रुऩभा केयह िस्तु सलभलत सभऺ ऩेश बएको बए सो भारसाभान
िा िस्तुको हकभा के गने हो बन्ने यिषम ।
४३. प्रायजम्बक सुनिाइयभा लनणयम हुनसक्ने् (१) सलभलतरे ऩयहरो सुनिाइयको रालग ऩेश बएको अिस्थाभा नै लफिादभा थऩ प्रभाण
फुजझयहनुऩने अिस्था नयहेको दे खेभा अथिा हदम्माद िा हकदै मा िा सलभलतको ऺेत्रालधकाय नयहेको कायणरे लफिाद लनणयम गनय
नलभलने दे खेभा ऩयहरो सुनिाइयभा नै लनणयम गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनणयम ऺेत्रालधकायको अबाि यहेको कायणरे बएको अिस्थाभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने
अदारत िा स्थानीम तह िा अन्म लनकामभा उजुयी गनय जानु बलन सम्फजन्धत ऩऺराइय

जानकायी ददनु ऩनेछ ।

४४. लनणयम सॊ शोधन् (१) सलभलत सभऺ लफिादको ऩऺ िा कुनै सयोकायिारारे लफिादको लनणयमभा बएको कुनै रेखाइयको त्रुटी सॊ शोधन
गयी ऩाउन जजयकय लरइय लनणयमको जानकायी बएको ऩैंलतस ददन लबत्र लनिेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ऩयी सलभलतरे हेदाय साभान्म त्रुटी बएको य सॊ शोधनफाट लनणयमको भूर आशमभा

कुनै हेयपेय नहुने दे खेभा छु िै ऩचाय खडा गयी लनिेदन फभोजजभ लनणयम सॊ शोधन गने आदे श ददनसक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदे श भूर लनणयमको अलबन्न अङ्गको रुऩभा लरइनेछ ।
४५. लनणयमभा हे यपेय गनय नहुने् (१) सलभलतका सदस्म अथिा अरु कसै रे ऩलन सलभलतका सदस्महरुको दस्तखत बैसकेऩलछ लनणयमभा
कुनै प्रकायको थऩघट िा केयभेट गनय हुॉदैन ।

(२) कसै रे उऩदपा (१) फभोजजभको कसुय गये भा आिश्मक कायिाहीको रालग सम्फजन्धत लनकामभा रेजख ऩठाउनु ऩनेछ
।
४६. लनणयम बएऩलछ गनुऩ
य ने कायिायह् (१) उजुयी प्रशासकरे सलभलतफाट लनणयम बएऩश्चात लनणयम यकताफभा सलभलतका सदस्महरु सफैको
दस्तखत बएको मयकन गयी लनणयम यकताफ य लभलसर जजम्भा लरनुऩछय ।

(२) मस ऐन फभोजजभ लनणयमको ऩूणऩय ाठ तमाय बई सफै सदस्मको दस्तखत बैसकेऩलछ उजुयी प्रशासकरे लनणयमको
कामायन्मिम गनयका रालग तत्कार गनुऩ
य ने केयह कामय बए सो सम्ऩन्न गयी लभलसर अलबरेखको रागी ऩठानुऩछय ।
४७. लनणयम गनयऩने अिलध् (१) सलभलतरे प्रलतिाद दाजखर बएको िा फमान गनुऩ
य नेभा प्रलतफादीको फमान बएको लभलतरे तथा प्रलतिाद
दाजखर नबएको िा फमान नबएकोभा सो हुनऩु ने म्माद ब ुिान बएको लभलतरे नब्फे ददनलबत्र लफिादको अजन्तभ लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सभमािलध गणना गदाय भेरलभराऩको रालग ऩठाइयएको लफिादको हकभा भेरलभराऩको
प्रयक्रमाभा रागेको सभम कटाइय अिलध गणना गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन लफिादभा फुझ्नुऩने प्रभाण तथा ऩुया गनुऩय ने प्रयक्रमा फाॉयक नयही

लफिाद लनणयम गनय अङ्ग ऩुलगसकेको बए सो ऩुगेको ऩन्र ददनलबत्र अजन्तभ लनणयम गनुऩ
य नेछ ।
४८. अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जारय गनय सयकने: स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐनको दपा ४९ को उऩदपा ८ को खण्ड (क) दे जख (ङ)
सम्भ उलरेजखत यिषमभा तत्कार अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श जारय गनय सयकनेछ ।मस्तो आदे श जारय गदाय लनिेदकरे ऩेश
गये को कागजात, लनजको अिस्था य िस्तुगत ऩरयजस्थलतको प्रायजम्बक छानलफन गरय तत्कार आदे श नगये लनिेदकराई ऩनयसक्ने

नकायात्भक प्रबािको भुलमाॊकन गनुय ऩदयछ । न्मायमक सलभलतरे जारय गने अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श अनुसूची ८ भा उलरेख
गये फभोजजभ हुनेछ।
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ऩरयच्छे द-७
सलभलतको सजचिारम

४९. सलभलतको सजचिारम् (१) सलभलतको कामयसम्ऩादनराइय सहजजकयण गनय एक सजचिारम यहने छ।
(२) उऩदपा (१) िभोजजभको सजचिारमभा कामयऩालरकारे

आिश्मता अनुसाय उजुयी प्रशासक, अलबरेख प्रशासक तथा

अन्म कभयचायीहरुको व्मिस्था गनय सक्नेछ। सजचिारमको कामयसम्ऩादनराइय व्मिजस्थत गनय सजचिारम अन्तगयत उजुयी शाखा

/

पाॉट तथा अलबरेख शाखा /पाॉट यहन सक्नेछ ।
५०. उजुयी प्रशासकको काभ , कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बएदे जख फाहेक उजुयी प्रशासकको काभ

, कतयव्म य

अलधकाय दे हाम फभोजजभ हुनछ
े ्

(क) ऩेश बएका उजुयी

, प्रलतिाद य अन्म लरखतहरु जाॉच गयी यीत ऩुगेको बए कानून फभोजजभ राग्ने दस्तुय लरइय

दताय गने य दताय गनय नलभलने बए कायण जनाइय दयऩीठ गने ;

(ख) यििादभा प्रभाणको रालग ऩेश बएका नक्कर कागजराइय सक्करसॉग लबडाइय दठक दे जखएभा प्रभाजणत गने य लभलसर
साभेर याख्ने तथा सक्करभा केयह कैयपमत दे जखएभा सो जनाइय सम्फजन्धत ऩऺको सयहछाऩ गयाइय याख्ने ;

(ग) ऩेश बएका लरखतसाथ सॊ रग्न हुनऩु ने प्रभाण तथा अन्म कागजात छ िा छै न, बए ठीक छ िा छै न जाॉच्ने
(घ) सलभलतको आदे शरे जझकाउनुऩने प्रलतफादी

;

, साऺी िा अन्म व्मजिको नाभभा म्माद जायी गने ;

(ङ) यििादका ऩऺराइय ताये ख िा ऩेशी ताये ख तोक्ने

;

(च) सलभलत सभऺ ऩेश हुनऩु ने लनिेदन दताय गयी आदे शको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गने

;

(छ) कानून फभोजजभ िाये स लरने तथा गुज्रक
े ो ताये ख थाम्ने लनिेदन लरइय आिश्मक कायिाही गने
(ज) सलभलतफाट बएको आदे श कामायन्िमन गने गयाउने
(झ) सलभलतभा ऩेश िा प्राप्त बएका कागजऩत्र फुझ्ने

;

;
, बऩायइय गने रगामतका कामयहरु गने ;

(ञ) आिश्मकतानुसाय सलभलतको तपयफाट ऩत्राचाय गने

;

(ट) सलभलतको आदे शरे ताभेर गनुऩय ने म्माद ताभेर गने गयाउने

, ताभेर बएको म्मादको ताभेरी जाॉची यीतऩूिक
य को

नबए ऩुन् जायी गने तथा अन्म अदारत िा लनकामफाट प्राप्त बएको नगयऩालरकारे ताभेर गरयददनुऩने म्माद
ताभेर गने गयाउने;

(ठ) लनणयम यकताफ य उजुयीको लभलसर जजम्भा लरने

;

(ड) सलभलतभा दताय बएका यििाद तथा लनिेदन रगामतका कागजातको अलबरेख तमाय गने य भालसक िा िायषयक
प्रलतिेदन ऩेश गनुऩ
य ने लनकाम सभऺ प्रलतिेदन तमाय गयी सॊ मोजकफाट प्रभाजणत गयाइय सम्फजन्धत लनकामभा
ऩठाउने;

(ढ) आफ्नो जजम्भा यहेका उजुयीका लभलसरभा यहेका कागजातको यीतऩूिक
य नक्कर ददने

;

(ण) जजलरा अदारतभा ऩुनयािेदन राग्ने गयी लनणयम बएका यििादभा ऩुनयािेदन म्माद जायी गयी ताभेर गने गयाउने
(त) अदारत िा अन्म कुनै लनकामभा यििादको लभलसर िा कुनै कागजात ऩठाउनु ऩने बएभा सलभलतराइय जानकायी

गयाइय लभलसर िा कागजात ऩठाउने तथा यपताय प्राप्त बएऩलछ कानून फभोजजभ सुयजऺत याख्ने व्मिस्था लभराउने ;

(त) लनणयम यकताफ जजम्भा लरने

; तथा

(थ) ऩेश बएका लनिेदन रगामतका कागजातभा सलभलतफाट आदे श हुनऩु ने िा लनकासा लरनुऩनेभा सलभलत सभऺ ऩेश
गने ।
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;

५१. अलबरेख प्रशासकको काभ , कतयव्म य अलधकाय् मस ऐनभा अन्मत्र उलरेख बए फाहेक अलबरेख प्रशासकको काभ

, कतयव्म य

अलधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ्

(क) लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी्

, कुनै कुया ददराइय बयाइय ददनुऩने रगामतका लनणयम कामायन्िमनका

(१) लनणयम फभोजजभ चरन चराउनु ऩने

रालग गनुऩ
य ने कामयहरु गने तथा लनणयम कामायन्िमनको अलबरेख याखी कानून फभोजजभ यिियण ऩठाउनु
ऩने लनकामहरुभा यिियण ऩठाउने;

(२) लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा लनिेदन ददएका ऩऺहरुको िाये स लरने
थभाउने रगामतका कामयहरु गने ;

, सकाय गयाउने , गुज्रक
े ो ताये ख

(३) सलभलतको आदे शरे योक्का बएको िा अरु कुनै अदारत िा लनकामफाट योक्का बै आएको जामजेथा अन्म
अड्डा अदारतभा दाजखर चरान गनुऩ
य ने बए सो गने;

(४) लनणयम फभोजजभ लरराभ गने रगामतका अन्म कुनै काभ गनुऩय ने बए सो सभेत गने

; तथा

(५) रेजखए दे जख फाहेकको कुनै कामय लनणयम कामायन्िमनको क्रभभा गनुऩय ने बएभा सलभलत सभऺ ऩेश गयी
आदे श फभोजजभ गने ।

(ख) अलबरेख सॊ यऺण सम्फन्धी्
(१) अलबरेख शाखाको ये खदे ख गयी लनणयम बएका लभलसर सुयजऺत याख्ने य कानून फभोजजभ सडाउनु ऩने
कागजहरु सडाउने;

(२) लनणयम बएका लभलसरहरुभा कागजात जाॉच गयी दुरुस्त यहे नयहेको हेने य लभलसर कानून फभोजजभ गयी
दुरुस्त अिस्थाभा याख्ने;

(३) कानून फभोजजभ सडाउने कागजको यिियण तमाय गयी सो यिियण सुयजऺत यहने व्मिस्था गने

;

(४) अलबरेख शाखाभा प्राप्त बएको लभलसरहरुको सारफसारी अलबरेख याख्ने य आिश्मकतानुसाय यिियण
तमाय गने; तथा

(५) कुनै अदारत िा लनकामफाट अलबरेखभा यहेको लभलसर िा कुनै कागजात भाग बै आएभा यीतऩूिक
य
ऩठाउने य यपताय प्राप्त बएऩलछ यीतऩूिक
य गयी सुयजऺत याख्ने ।
५२. उजुयी प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकको आदे श उऩयको लनिेदन् (१) मस ऐन फभोजजभ उजुयी प्रशासक िा अलबरेख प्रशासकरे
गये को आदे श िा कायिाही उऩय जचि नफुझ्ने ऩऺरे सो आदे श िा कायिाही बएको ऩाॉच ददनलबत्र सलभलत सभऺ लनिेदन ददन
सक्नेछ ।

(२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश बएको लनिेदन उऩय सुनिु ाइय गयी लनिेदन ऩेश बएको फयढभा सात ददन लबत्र
लनिेदन उऩयको कायिाही टु ङ्गग्माउनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन उऩय आदे श िा लनणयम गनुऩय ूि य

केयह फुझ्नुऩने बए सो फुझेय भात्र लनणयम िा आदे श गनुऩ
य नेछ ।
ऩरयच्छे द-८
भेरलभराऩ सम्फन्धी व्मिस्था

५३. लभराऩत्र गयाउने् (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ लभराऩत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुयीभा लभराऩत्र गयाउन सक्नेछ ।
(२) यििादका ऩऺहरूरे लभराऩत्रको रालग

अनुसूची-९ फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददएभा सलभलतरे उजुयीभा लभराऩत्र

गयाउन उऩमुि दे खेभा लभराऩत्र गयाइददनेछ ।
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩऺहरूरे ददएको लनिेदनको व्महोया सलभलतरे दुिै ऩऺराइय सुनाइय त्मसको ऩरयणाभ सम्झाइय
ऩऺहरूको लभराऩत्र गने सम्फन्धभा सहभलत यहे नयहेको सोध्नुऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सुनाउॉदा ऩऺहरूरे लभराऩत्र गनय भञ्जुय गये भा सलभलतरे ऩऺहरूको लनिेदनभा उलरेख बएको
व्महोया फभोजजभको लभराऩत्र तीन प्रलत तमाय गयाउनुऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभको लभराऩत्रको व्महोया ऩऺहरूराइय ऩढीफाॉची सुनाइय लभराऩत्र गनय भञ्जुय बएभा ऩऺहरूको

अनुसूची-१० फभोजजभको ढाॉचाभा प्रभाजणत गयी एक प्रलत सलभलतरे

सयहछाऩ गयाइय सलभलतका सदस्महरूरे लभराऩत्र कागज

अलबरेखको रालग लभलसरभा याख्नुऩनेछ तथा एक-एक प्रलत फादी तथा प्रलतफादीराइय ददनुऩनेछ ।
५४. भेरलभराऩ गयाउन सक्ने् (१) सलभलतरे प्रचलरत कानून फभोजजभ लभराऩत्र गनय लभलने उजुयीभा ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाउन
सक्नेछ ।
(२) ऩऺहरूरे जुनसुकै तहभा यिचायाधीन यहेको प्रचलरत कानूनरे भेरलभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनय सयकने
ु रूऩभा सलभलत सभऺ लनिेदन ददन सक्नेछन् ।
यििादभा यििादका ऩऺरे सॊ मि

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ लनिेदन ददएकोभा भेरलभराऩफाट उजुयीको लनरूऩण हुन उऩमुि दे जखएभा सलभलतरे त्मस्तो
उजुयी भेरलभराऩको भाध्मभफाट लनरुऩण गनय रेजख ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको

आदे शऩलछ भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिायह प्रायम्ब गयी ऩऺहरूफीच भेरलभराऩ गयाइय ददनु

ऩनेछ ।
(५) भेरलभराऩ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोयकए फभोजजभ हुनेछ ।
५५. उजुयी लनणयम गने् (१) सलभलतरे मस

ऐन फभोजजभ भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको लनयोऩण गनय प्रयक्रमा फढाएकोभा

भेरलभराऩको भाध्मभफाट उजुयीको लनरुऩण हुन नसकेभा ऩऺहरूराइय उजुयीको ऩेशी ताये ख तोयक कानून फभोजजभ कायिाही गयी
सुनिाइय तथा लनणयम गने प्रयक्रमा फढाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन स्थानीम

ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको

उजुयीभा भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हुन नसकेभा सलभलतरे अलधकाय ऺेत्र यहेको अदारतभा जाने बलन सुनाइय ददनु ऩनेछ ।
५६. भेरलभराऩ िा लभराऩत्र हुन नसक्ने्

मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन कुनै उजुयीभा लभराऩत्र गयाउॉदा

उजुयीको प्रकृलत िा लभराऩत्रको व्महोयाफाट नेऩार सयकाय फादी बइय चरेको कुनै यििाद िा साियजलनक तथा सयकायी सम्ऩजि िा
यहतभा असय ऩने दे जखएभा सलभलतरे त्मस्तो यििादभा लभराऩत्र गयाउनेछैन ।

तय त्मस्तो असय ऩने व्महोया हटाइय अन्म व्महोयाफाट भात्र लभराऩत्र गनय चाहेभा बने लभराऩत्र गयाइय ददनु ऩनेछ ।
५७. भेरलभराऩको रालग प्रोत्साहन गने् (१) सलभलतरे सलभलत सभऺ सुनिाइयको रालग ऩेश बएको उजुयीभा भेरलभराऩ हुनसक्ने
सम्बािना यहेको दे खेभा ऩऺहरूराइय भेरलभराऩको रालग ताये ख तोक्न सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ताये खको ददन सलभलतरे यििादका ऩऺ तथा यिऩऺ उऩजस्थत बएसम्भ ऩऺरे ऩत्माइय साथै
लरइ आएका अन्म व्मजि सभेत उऩजस्थत गयाइय भेरलभराऩको रालग छरपर गयाइय ऩऺहरूको फीचभा सहभलत बएभा सहभलत
बए फभोजजभ लभराऩत्र कागज तमाय गनय रगाइय लभराऩत्र गयाइय ददनु ऩनेछ ।

(३) उजुयीभा तोयकएको म्मादभा सलभलत सभऺ उऩजस्थत नबएको िा उऩजस्थत बएय ऩलन ताये ख गुजायी यििादभा
ताये खभा नयहेको ऩऺ अथिा यििादभा ऩऺ कामभ नबएको बए ताऩलन यििादको ऩेटफोरीफाट उजुयीको ऩऺ कामभ हुने दे जखएको
व्मजि सभेत भेरलभराऩको रालग उऩजस्थत बएभा सलभलतरे भेरलभराऩ गयाइय लभराऩत्रको कागज गयाइय ददनुऩनेछ ।
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५८. प्रायजम्बक सुनिाइय ऩूि य भेरलभराऩ् (१) उजुयी प्रशासकरे प्रायजम्बक सुनिाइयको रालग सलभलत सभऺ उजुयी ऩेश हुनऩु ूि य उजुयीभा
भेरलभराऩ हुनसक्ने अिस्था दे जखएभा िा ऩऺहरूरे सो व्महोयाको लनिेदन लरइय

आएभा लभराऩत्रको व्महोया खुरेको कागज तमाय

गयी सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय लभराऩत्रभा अजन्तभ सहभलत नजुटेको बए ताऩलन ऩऺहरू भेरलभराऩको रालग प्रयक्रमाभा

जान सहभत बएभा उजुयी प्रशासकरे ऩऺहरूको लनिेदन लरइय उजुयीभा भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउने
आदे शको रालग सलभलत सभऺ ऩेश गनयसक्नेछ ।

५९. भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गने्

(१) सलभलतरे भेरलभराऩको कामय गयाउनको रालग दे हाम फभोजजभको मोग्मता ऩुगेको

व्मजिहरूको यिियण खुराइय सम्बायित भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गनेछ्
(क) कजम्तभा भाध्मलभक तह उजिणय गये को

;

(ख) कुनै याजनीलतक दर प्रलत आस्था याखी याजनीलतभा सयक्रम नयहेको

; तथा

(ग) स्थानीम स्तयभा सभाजसेिीको रुऩभा ऩयहचान फनाएको ।
(घ)
(ङ)
(च)

भेरलभराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरइ भेरलभराऩकतायको कामय गदै आएको

२५ फषय उभेय ऩुया बएको ।

भाथी मोग्मताभा जुन सुकै कुया रेजखएको बएता ऩलन तालरभ लरइ हार काभ गरययहेकाको हकभा
लनजराइ लनयन्तयता ददन सयकने ।

(२) भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गये ऩलछ सलभलतरे सूची सबासभऺ ऩेश गयी अनुभोदन गयाउनुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सूची अनुभोदन बएऩलछ सलभलतरे साियजलनक जानकायीको रालग सूचना प्रकाशन गनुऩ
य नेछ
तथा भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा प्रत्मेक ऩऺराइय सो सूची उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।

६०. भेरलभराऩकतायको सूची अद्यािलधक गने् (१) सलभलतरे दपा ५९ फभोजजभ तमाय बएको सूची प्रत्मेक िषय अद्यािलधक गनुऩ
य नेछ ।
(२) प्रत्मेक िषय अद्यािलधक गये को भेरलभराऩकतायको सूची सलभलतरे सबाफाट अनुभोदन गयाउनुऩनेछ ।
(३) मस

ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत हुन मोग्मता ऩुगेको व्मजिरे सलभलत

सभऺ सूचीकृत गरयऩाउनको रालग अनुसूची-११ फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददनसक्नेछ ।

६१. भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने् (१) सलभलतरे दपा ६० फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूची अद्यािलधक गदाय दे हामको
अिस्थाका भेरलभराऩकतायको नाभ सूचीफाट हटाउनेछ्(क) लनजको भृत्मु बएभा
(ख) लनजरे

;

आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाइयऩाउॉ बन्ने लनिेदन ददएभा;

(ग) लनजरे नैलतक ऩतन दे जखने पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाएभा

;

(घ) लनज कुनै सॊ स्थासॉग सम्फद्ध यहेकोभा सो सॊ स्था खाये ज िा यिघटन बएभा
(ङ) सलभलतरे दपा ६७ को उऩदपा
(च)

; य

(२) फभोजजभ लनजराइय सूचीफाट हटाउने लनणयम गये भा ।

फसाइ सयाइ गये भा ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचीफाट नाभ हटाइएका भेरलभराऩकतायहरूको नाभािरी सलभलतरे साियजलनक सूचनाको
रालग प्रकाशन गनुऩ
य नेछ ।
६२. भेरलभराऩको रालग सभमािलध तोक्ने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय कहाॉ ऩठाउॉदा फयढभा
लतन भयहनासम्भको सभम तोयक ऩठाउनेछ ।
(२) भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा साभान्मतमा् ियढभा तीन जनाफाट भेरलभराऩ गयाउने गयी तोक्नुऩनेछ ।
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६३. भेरलभराऩकतायको छनौट् (१) सलभलतरे भेरलभराऩ गयाउने कामयको रालग यििादका ऩऺहरूराइय एक जना भेरलभराऩकतायको
छनौट गनय रगाउनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय ऩऺहरूफीचभा एकजना भेरलभराऩकतायको रालग सहभलत नबएभा सलभलतरे ऩऺहरूको
सहभलतभा लतन जना भेरलभराऩकतायको छनौट गनुऩ
य नेछ ।
(३) ऩऺहरूको फीचभा भेरलभराऩकतायको नाभभा सहभलत हुन नसकेभा सलभलतरे भेरलभराऩकतायको सूचीभा यहेका

भेरलभराऩकतायहरू भध्मेफाट दुिै ऩऺफाट एक -एक जना भेरलभराऩकताय छनौट गनय रगाइय तेस्रो भेरलभराऩकताय छनौट गरय ददनु
ऩनेछ ।

(४) उजुयीका सफै ऩऺको सहभलतभा भेरलभराऩकतायको सूचीभा नयहेको मस

ऐन फभोजजभ भेरलभराऩकताय हुन अमोग्म

नबएको कुनै व्मजि िा सॊ स्थाफाट भेरलभराऩ प्रयक्रमा अगाडी फढाउन सहभत बै लरजखत लनिेदन ददएभा सलभलतरे त्मस्तो व्मजि
िा सॊ स्थाराइय भेरलभराऩकताय तोयक ददनु ऩनेछ ।

६४. भेरलभराऩकतायको ऩरयितयन् (१) सलभलतरे दे हामको अिस्था ऩरय ऩऺहरूरे लनिेदन ददएको अिस्थाभा भेरलभराऩकताय ऩरयितयन
गरयददनुऩनेछ्(क) दपा ६१ फभोजजभ भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने अिस्था बएभा

;

(ख) ऩऺहरूरे ऩायस्ऩरयक सहभलतभा भेरलभराऩकताय हेयपेय गनय भञ्जुय बएभा

;

(ग) यििादको कुनै ऩऺरे भेरलभराऩकतायप्रलत अयिश्वास यहेको लरजखत जानकायी गयाएभा
(घ) कुनै कायणरे भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩभा सहबागी बैयहन नसक्ने जनाएभा

;

;

(ङ) यििादको यिषमिस्तुभा भेरलभराऩकतायको कुनै स्िाथय यहेको भेरलभराऩकतायरे जानकायी गयाएभा िा
कुनै स्रोतफाट सलभलत सभऺ जानकायी बएभा ; तथा

(च) भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩकतायको है लसमतरे कामयगदाय दपा ६६ तथा अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ
ऩारन गनुऩ
य ने आचयण ऩारन नगये भा ।

(२) भेरलभराऩकताय ऩरयितयनको कायणरे तोयकएको सभमभा भेरलभराऩको कामय सम्ऩन्न हुन नसक्ने बएभा सलभलतरे
फयढभा एक भयहना सम्भको सभम थऩ गनय सक्नेछ ।
६५. भेरलभराऩको रालग ऩठाउॉदा गने प्रयक्रमा्

(१) सलभलतरे कुनै उजुयी भेरलभराऩको रालग भेरलभराऩकताय सभऺ ऩठाउॉदा

ऩऺहरूराइय भेरलभराऩकतायको सम्ऩकय उऩरब्ध गयाइय भेरलभराऩकताय सभऺ उऩजस्थत हुने ताये ख तोयक दे हाम फभोजजभको कागज
साथै याखी रेखी ऩठाउनु ऩनेछ्
(क) उजुयीको सायसॊ ऺेऩ िा भुख्म भुख्म कागजातको प्रलतलरऩी

;

(ख) उजुयीको ऩऺ िा िाये स बए िाये सको नाभ, थय, ितन य उऩरब्ध बएसम्भ टे लरपोन नम्फय, इयभेर,
फ्माक्स तथा अन्म सम्ऩकय यिियण; तथा

(ग) भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रयक्रमा सम्ऩन्न गनुऩ
य ने स्थान य सभम ।
(२) भेरलभराऩकतायरे सलभलतसभऺ भाग गये भा उजुयीका कागजातहरूको नक्कर उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।

(३) भेरलभराऩको रालग तोयकएको सभम सम्ऩन्न बएको सात ददन लबत्र उजुयीको ऩऺहरू सलभलत सभऺ उऩजस्थत हुने
गयी ताये ख तोक्नुऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन भेरलभराऩकतायरे तोयकएको सभम अगािै उजुयी सलभलत सभऺ

यपताय ऩठाउने लनणयम गये भा सो लनणयमको जानकायी बएको सात ददनलबत्र ऩऺहरूराइय सलभलत सभऺ उऩजस्थत हुनेगयी ऩठाउनु
ऩनेछ ।

६६. भेरलभराऩभा अिरम्फन गनुऩ
य ने प्रयक्रमा् (१) सलभलतरे ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩको रालग छरपर गने तथा अन्म कामय
गने स्थानको छनौट गयी ऩऺ तथा भेरलभराऩकतायराइय सोको जानकायी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
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तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे अन्म कुनै स्थानको छनौट गनय फाधा ऩनेछैन ।

(२) ऩऺहरूराइय उऩदपा (१) फभोजजभ भेरलभराऩकतायरे तोकेको स्थानभा तोयकएको सभमभा उऩजस्थत हुने दायमत्ि
यहनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको दायमत्ि ऩऺहरूरे ऩुया नगये भा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको प्रयक्रमा फन्द गयी
सलभलतराइय सोको लरजखत जानकायी गयाइय उजुयीको कागजात यपताय ऩठाउन सक्नेछ ।

(४) भेरलभराऩको क्रभभा भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूफीचभा सहजकतायको बूलभका गनेछ य उि बूलभका लनिायह गने
क्रभभा लनजरे ऩऺहरू फाहेक दे हामका व्मजिहरूसॉग सभेत एकर िा साभूयहक िाताय गनय सक्नेछ्
(क) यििादको यिषमभा जानकायी यहेको उजुयीका ऩऺरे योजेको व्मजि

; तथा

(ख) यििादको यिषमिस्तुको फाये भा जानकायी यहेको स्थानीम बद्रबराद्मी।

(५) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरूको सहभलतभा ऩऺहरूसॉग दे हाम फभोजजभ िाताय गनयसक्नेछ्
(क) ऩऺहरूसॉग एकर एकान्तिाताय
(ख) टे लरपोन िाताय
(६) प्रचलरत कानून तथा मस

; तथा

, लबडीमो कन्रेन्स िा सञ्चायको अन्म भाध्मभफाट िातायराऩ ।

ऐनको भान्मता यिऩयीत नहुने गयी ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩको

कामययिलध लनधाययण गनयसक्नेछ ।
६७. भेरलभराऩकतायको आचयण् (१) भेरलभराऩकतायरे दे हाम फभोजजभको आचयण ऩारन गनुऩ
य नेछ् -

(क) भेरलभराऩ सम्फन्धी कायिाही लनष्ऩऺ ढङ्गरे सम्ऩादन गनुऩय ने
(ख) कुनै ऩऺप्रलत झुकाि
(ग) कुनै ऩऺराइय डय

;

, आग्रह, ऩूिायग्रह नयाख्ने िा याखेको दे जखने कुनै आचयण िा व्मिहाय नगने ;

, त्रास, झुक्मान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन नहुने;

(घ) यििाद कामभ यहेको अिस्थाभा यििादको कुनै ऩऺसॉग आलथयक कायोफायभा सॉरग्न नहुने

;

(ङ) भेरलभराऩ सम्फन्धभा फनेको प्रचलरत कानून तथा अन्म स्थायऩत भान्मता यिऩयीत आचयण गनय नहुने
(च) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक

;

, सदबािऩूणय य सफै ऩऺप्रलत सभान व्मिहाय कामभ गने ;

(छ) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺहरुरे व्मि गये को यिषमिस्तुको गोऩनीमता कामभ याख्ने

; तथा

(ज) भेरलभराऩको क्रभभा ऩऺफाट प्राप्त बएको कुनै कागजात िा िस्तु प्रयक्रमा सम्ऩन्न बएऩलछ िा लनज
प्रयक्रमाफाट अरग बएऩलछ सम्फजन्धत ऩऺराइय सुयजऺत यपताय गने ।

(२) सलभलतरे कुनै भेरलभराऩकतायरे उऩदपा (१) फभोजजभको आचयण ऩारना नगये को उजुयी ऩयी िा सो यिषमभा स्िमॊ

जानकायी प्राप्त गयी छानयिन गदाय व्महोया दठक दे जखए त्मस्तो भेरलभराऩकतायराइय भेरलभराऩकतायको सूचीफाट हटाउनेछ ।

६८. लरखत तमायी य लभराऩत्र् (१) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुसॉगको छरपर ऩश्चात भेरलभराऩको रालग दुिै ऩऺ सहभत बएकोभा
लभराऩत्र गयाइय सहभलत बएको यिषमिस्तु फभोजजभको लभराऩत्रको लरखत तमाय गरय सलभलत सभऺ ऩठाउनु ऩनेछ ।
६९. भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा गनुऩ
य ने कायिाही् (१) भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरु फीचभा भेरलभराऩ हुन नसकेभा सो व्महोया खुराइय
प्रलतिेदन तमाय गयी यििादका सफै कागजात सयहत सलभलतभा यपताय ऩठाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गदाय भेरलभराऩकतायरे ऩऺहरुराइय सलभलत सभऺ हाजीय हुन जाने फयढभा सात ददनको म्माद
तोयक ऩठाउनु ऩनेछ ।
७०. भेरलभराऩ नबएको उजुयीभा लनणयम गनुऩ
य ने्

(१) स्थानीम ऐनको दपा ४७ (१) को यिफादभा सलभलतरे भेरलभराऩको रालग

ऩठाएको उजुयीभा ऩऺहरुफीच भेरलभराऩ हुन नसयक भेरलभराऩकतायको प्रलतिेदन सयहत प्राप्त हुन आएभा कानून फभोजजभ कायिाही
गयी लनणयम गनुऩ
य छय ।
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(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन दे हाम फभोजजभको उजुयीभा अलधकायऺेत्र ग्रहण गने सम्फजन्धत
अदारत िा लनकामभा उजुयी गनय जानु बलन सुनाइय ऩठाइय ददनुऩछय्-

(क) स्थानीम ऐनको दपा ४७ को उऩदपा

(२) फभोजजभको यििादभा; तथा

(ख) कुनै अदारत िा लनकामफाट भेरलभराऩको रालग प्रेयषत बएको यििादभा ।

(३) उऩदपा (२) को दे हाम (ख) फभोजजभको यििादभा सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा ऩठाउॉदा हाजजय हुन जाने ताये ख
तोकी ऩठाउने तथा लभलसर सभेत नक्कर खडा गयी अलबरेख याजख सक्कर लभलसर सम्फजन्धत अदारत िा लनकामभा ऩठाउनु ऩनेछ
।
७१. भेरलभराऩ दस्तुय्

भेरलभराऩभा जाने यििादको हकभा भेरलभराऩकतायराई ऩऺहरुरे सहभलतभा ददन भञ्जुय बएदे जख फाहेक

कुनै प्रकायको दस्तुय राग्ने छै न । तय ऩऺहरूको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे प्रत्मेक ऩऺहरुफाट फढीभा रु ५०० सम्भ लरन
ऩाउनेछ ।

७२.

सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩ प्रिधयन गनय कभयचायी तोक्न सक्ने् (१)सलभलतरे स्थानीम स्तयभा भेरलभराऩ

प्रिधयन गनयको रालग कामयऩालरकाभा अनुयोध गये भा कभयचायी खटाइय सभुदाम स्तयभा भेरलभराऩको प्रिद्धयनात्भक कामयक्रभ गनय
सयकनेछ ।
(२) सभुदाम स्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩको हकभा दपा ५९ (१) अनुसायको मोग्मता तथा अनुबि नबएका
भेरलभराऩकतायिाट भेरलभराऩ गयाउन िाधा ऩने छै न ।

(२) सलभलतरे सभुदामस्तयभा हुने साभुदायमक भेरलभराऩको कामययिलध तोके िभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-९
लनणयम कामायन्िमन सम्फन्धी व्मिस्था
७३. सजचिारमको जजम्भेिायी् कामयऩालरकाको प्रत्मऺ लनमन्त्रण य लनदे शनभा ययह सलभलतको लनणयम कामायन्िमन गने गयाउने सम्फन्धी
सम्ऩूणय कामयको ये खदे ख गने जजम्भेिायी िहन गनुऩ
य नेछ ।
७४. सहमोग गनुऩ
य ने् (१) नगयऩालरका कामायरम तथा सो अन्तगयतका सफै िडा कामायरम तथा अन्म कामायरमरे मस ऐन तथा प्रचलरत
कानून फभोजजभ सलभलतरे गये को लनणयम फभोजजभ व्मजि िा सॊ स्था िा अन्म कसै सॉग असुर गनुऩ
य ने जयीिाना िा अन्म यकभ
असुरउऩय गनय सहमोग गनुऩ
य नेछ ।

(२) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ सलभलतरे असूर गनयऩने जयीिाना

, लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको यकभ

असुरउऩय नबइय उऩदपा (१) भा उलरेख बए फभोजजभका कामायरमहरुरे कुनै लसपारयश िा कुनै कामय गरयददने छै नन् ।
७५. असुर उऩय गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोजजभ कुनै ऩऺसॉग जयीिाना िा लफगो िा अन्म कुनै प्रकायको
असुर उऩय गनुऩ
य ने बएभा सो ऩऺरे जयीिाना लतनय फुझाउन लमाएभा फुजझ सदयस्माहा गयी जयीिानाको रगत किा गनुऩ
य नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ असुरउऩय नबएभा रगत याखी सम्फजन्धत ऩऺको नाभ नाभेसी तथा जयीिाना यकभ सभेतको
यिियण नगयऩालरकाको कामायरमका साथै सफै िडा कामायरमभा सभेत अलबरेखको रालग ऩठाउनु ऩनेछ ।

(३) सम्फजन्धत कामायरमहरुरे उऩदपा

(२) फभोजजभ रेजख आएभा त्मस्तो ऩऺसॉग जयीिाना यकभ असुरउऩय गयी

अलबरेख शाखाभा सदयस्माहा गनय ऩठाउनु ऩनेछ ।
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७६. बयीबयाउ गने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै लनणयम फभोजजभ कुनै ऩऺरे याखेको दस्तुय

, िा अन्म कुनै प्रकायको

यकभ कुनै ऩऺफाट बयाइय ऩाउने बएभा बयाइय ऩाउने ऩऺरे बयी ददनुऩने ऩऺको त्मस्तो यकभ बयाइय ददनुऩने स्रोत खुराइय अनुसूची१२ फभोजजभको ढाॉचाभा लनिेदन ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ददॉदा मथासम्बि नगद यहेको फैँ क खाता िा कुनै सहकायी िा फचत सॊ स्थाभा यहेको

यकभ य सो नबएभा लरराभ लफक्री गयी असुर उऩय गनुऩ
य ने अिस्था बएभा कुनै अचर सम्ऩजिको व्महोया खुराइय लनिेदन
ददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको लनिेदनभा दपा ७८ फभोजजभको यिियण खुराइय लनिेदन ददनुऩनेछ
७७. चरन चराइयददने् (१) सलभलतरे मस ऐन फभोजजभ गये को कुनै लनणयम फभोजजभ कुनै सम्ऩजि िा अलधकाय िा कुनै यिषमिस्तु िा

सेिा िा अन्म कुनै यिषमको चरन ऩाउने ठहये को ऩऺरे त्मस्तो चरन ऩाउने यिषमको यिियण खुराइय अलबरेख प्रशासक सभऺ
अनुसूची-१३ को ढाॉचाभा लनिेदन ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ऩये भा अलबरेख प्रशासकरे लनणयम फभोजजभको यिषमको चरन चराइय ददनुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददॉदा चरन चराउनु ऩने सम्ऩजिको दपा ७८ फभोजजभको यिियण खुराउनु ऩनेछ
।
७८. सम्ऩजिको यिियण खुराउनुऩने् बरयबयाउ गनय िा चरन चराइ ऩाउनको रालग लनिेदन ददने यििादको ऩऺरे लनिेदनभा सम्ऩजिको
यिियण उलरेख गदाय दे हाम फभोजजभको यिियण खुराउनु ऩनेछ् -

(क) अचर सम्ऩजिको यिियण
(१) घयजग्गा बए यहेको स्थानको ठे गाना तथा चाय यकलरा
(२) घय जग्गाको यकिा नम्फय तथा ऺेत्रपर

;

;;

(३) घय यहेको बए घयको तरा तथा किर य सम्बि बएसम्भ िगययपट

;

(४) घय जग्गाको अिजस्थती आिास िा औद्योलगक िा व्माऩारयक ऺेत्रभा यहेको व्महोया
(५) कच्ची िा ऩदक्क सडकसॉग जोलडएको व्महोया

;

;

(६) घयजग्गाको स्िालभत्ि यहेको व्मजिको नाभ थय साथै स्िालभत्ि बन्दा पयक व्मजिको बोगचरन
यहेको बए बोगचरन गनेको नाभ थयका साथै अन्म यिियण; तथा

(७) घयभा बएको रगाऩात तथा खरयदलफयक्र हुन सक्ने न्मूनतभ भूलम ।
(ख) चर सम्ऩजिको यिियण्

(१) चर सम्ऩजि यहेको ठाउॉ तथा बोग िा लनमन्त्रण याख्नेको नाभ थय

;

(२) फैँ क खाताभा यहेको नगद बए खातािारको साथै फैँ क तथा शाखाको नाभ
(३) चर सम्ऩजिको प्रकाय तथा नगद फाहेकको बए सम्बायित लफयक्र भूलम
(४) नगद फाहेकको चर सम्ऩजि बए अिस्था

;
; तथा

, प्रकृलत तथा फनोटका साथै प्रत्मेकको साइज य सॉख्मा ।

७९. सम्ऩजि योक्का याख्ने् (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७५ िा ७६ फभोजजभ लनणयम कामायन्िमनको रालग लनिेदन ऩये ऩलछ दे खाइएको
सम्ऩजिको हकभा आिश्मक ऩने जलत जेथा योक्का याख्ने सम्फन्धभा लनणयमको रालग कामायऩालरका सभऺ ऩेश गने य कामयऩालरकाफाट
योक्का याख्ने लनणयम गये ऩछी लनणयम फभोजजभ जेथा योक्का याख्नको रालग सो जेथा दताय यहेको कामायरम िा यजजष्डेशन गने कामायरमभा
रेजख ऩठाउनु ऩनेछ ।

(२) फारी, ब्माज , फहार रगामतको सम्ऩजिको हकभा लनिेदन ऩये को फयढभा दुइय ददन लबत्र सम्ऩजि तामदात गनय रगाइय
तामदात गदायको सभमभा नै आिश्मक ऩने जलत सम्ऩजि िा सोफाट प्राप्त हुने फारी
गनुय िा योक्का याख्नुऩछय य त्मसको बऩायइय सम्फजन्धत ऩऺराइय ददनुऩछय ।
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, फहार , ब्माज , भुनापा आ दद आम लनमन्त्रण

(३) दपा ७८ को दे हाम (ख) फभोजजभको सम्ऩजिको हकभा बरयबयाउको रालग आिश्मक ऩने जलत सम्ऩजि योक्का याखी
योक्काको सूचना आिश्मकतानुसाय रेखा शाखा िा सम्फजन्धत फैँ क िा सम्फजन्धत लनकामभा तुरुन्त रेजख ऩठाउनु ऩनेछ ।
आदे श अनुसूची १४ फभोजजभ हुनेछ ।

(४) सम्ऩलत योक्का सम्िजन्ध

८०. सम्ऩजि लरराभ गदाय अऩनाउनु ऩने कामययिलध् (१) कामयऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ बयीबयाउ गनुऩ
य ने लफगो िा कोटय पी िा त्मस्तै
कुनै यकभ असुरउऩय गनय दपा ७८ को दे हाम (क) फभोजजभ सम्ऩजिको यिियण खुराइय दखायस्त ऩये भा त्मस्तो यकभ बयी ददनुऩने
व्मजिराइय फुझाउनु ऩने यकभ फुझाउन सात ददनको म्माद ददइय सूचना जायी गनुऩ
य छय ।

(२) उऩदपा (२) फभोजजभको म्मादभा यकभ फुझाउन नलमाएभा त्मस्तो बयीददनुऩने व्मजिको

बयीऩाउने व्मजिरे

दे खाएको दपा ७८ को दे हाम (क) फभोजजभको सम्ऩजि तामदात गयी लमाउनु ऩछय ।

(३) दण्ड , जयीिाना , सयकायी लफगो िा कुनै अदारत िा लनकाम िा नगयऩालरका िा सलभलतको लनणयमरे असुर उऩय

गनुऩ
य ने कुनै यकभको हकभा त्मस्तो असुरउऩय हुनऩु ने व्मजिरे फुझाउन नलमाएभा लनजको जुनसुकै अचर सम्ऩजि पेरा ऩये भा
तामदात गयी योक्का याख्नुऩछय ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन जेथा जभानत िा कुनै प्रकायको

नगद धयौट दाजखर गये को

हकभा सो सम्ऩजिफाट खाम्ने जलत यकभको रालग उऩदपा (३) फभोजजभ गरययहनु ऩदै न ।

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ भोर कामभ बएऩलछ उि अचर सम्ऩजिको लरराभको सूचना सम्फजन्धत ऩऺराइय ददइय
सियसाधायणको जानकायीको रालग लरराभ हुने लभलत य सम्ऩजिको यिियण सयहतको साियजलनक सूचना नगयऩालरका

, जजलरा

प्रशासन कामायरम , जजलरा अदारत , जजलरा सभन्िम सलभलतको कामायरम तथा कोष तथा रेखा लनमन्त्रकको कामायरमभा टाॉस्न
रगाउनु ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचनाभा तोयकएको ददनभा उि सूचनाभा तोयकएको सम्ऩजि

ऩन्चकृते भोरफाट भालथ

फढाफढ प्रयक्रमा फभोजजभ लरराभ गनुऩ
य नेछ ।

(७) लरराभ प्रयक्रमाभा सम्बि बएसम्भ जजलरा अदारत

, जजलरा प्रशासन कामायरम िा स्थानीम प्रशासन कामायरम

,

स्थानीम प्रहयी कामायरम तथा नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका अन्म सयकायी कामायरमका प्रलतलनलधराइय योहियभा याख्नुऩनेछ ।

(८) उऩदपा (६) फभोजजभ गदाय उि सम्ऩजि कसै रे ऩलन लरराभ सकाय नगये भा सोयह प्रयक्रमाफाट ऩुन् दोस्रोऩटक

लरराभ गनुऩ
य नेछ तथा दोस्रोऩटक गदाय ऩलन कसै रे लरराभ सकाय नगये भा बयाइयऩाउने ऩऺ लनिेदकराइय नै उि सम्ऩजि

ऩन्चकृते

भोरभा सकाय गनय रगाउनुऩनेछ ।

(९) उऩदपा (८) फभोजजभ गदाय लनिेदकरे सम्ऩजि सकाय गनय नचाहेभा ऩलछ अको जेथा खुलन आएका फखत कानून

फभोजजभ गनेगयी लनजको लनिेदन ताभेरीभा याखी लरराभभा चढाइयएको सम्ऩजि पुकुिा गयीददनुऩछय ।

(१०) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन नगयऩालरकाको कुनै यकभ असुर उऩय गने क्रभभा

लरराभ गदाय कसै रे सकाय नगये भा जलतभा सकाय हुन्छ त्मलतभा नै सो सम्ऩजि लरराभ गयी प्राप्त यकभ सदयस्माहा गयी नऩुग
यकभको हकभा कानून फभोजजभ अन्म सम्ऩजि िा प्रयक्रमाफाट असुरउऩय गनुऩ
य नेछ ।
८१. तामदात गने प्रयक्रमा् (१) अलबरेख प्रशासकरे दपा ७९ फभोजजभ सम्ऩजि तामदात गनुय ऩदाय कजम्तभा िडा सजचि स्तयको
कभयचायी खटाइय त्मस्तो अचर सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम स्ऩष्ट खुलने गयी तामदात गनय रगाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा

(१) फभोजजभ तामदात गने कभयचायीरे तामदात गनुऩय ने सम्ऩजिको चरनचलतीको भूलम कामभ गने

प्रमोजनको रालग ऩन्चकृते भोर कामभ गयी भुच ुलका खडा गयी अलबरेख प्रशासक सभऺ प्रलतिेदन सयहत ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩन्चकृते भोर कामभ गदाय दे हाम फभोजजभका कुयाराइय आधाय लरइय कामभ गनुऩय नेछ्
(क)

लनिेदकरे लनिेदनभा खुराएको भूलम ;

(ख) लनणयमभा उलरेख बएको बए सो भूलम

;

(ग) ऩऺरे जभानत िा कुनै अन्म प्रमोजनको रालग कामयऩालरकासभऺ लनिेदन ददॉदा खुराएको भूलम
(घ) तामदात गदाय बै आएको स्थानीम भूलमाॉकन अनुसायको भूलम
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;

;

(ङ) भारऩोत कामायरमरे कामभ गये को न्मूनतभ भूलम

;

(च) अन्म कुनै प्रमोजनरे कुनै सयकायी लनकामरे कुनै भूलम कामभ गये को बए सो भूलम
(छ )

;

ऩन्चकृते भोर कामभ गनुब
य न्दा तत्कार अगालड कुनै खरयदलफयक्र बएको बए सो भूलम ।

स्ऩयष्टकयण्

“ऩन्चकृते भोर” बन्नारे अचर सम्ऩजि लफयक्र गनुऩय दाय लफयक्र हुने न्मुनतभ भूलमराइय सम्झनुऩछय
।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय दे हाम फभोजजभको कुयाराइय सभेत ध्मानभा याख्नुऩनेछ्

(क) औद्योलगक िा व्माऩारयक िा आिास ऺेत्र रगामत सडक सञ्जारसॉग जोलडएको छ िा छै न

; तथा

(ख) नगयऺेत्रलबत्र ऩने घयको हकभा घयको ितयभान अिस्था सम्फन्धभा प्रायिलधक भुलमाॉकन प्रलतिेदन ।
८२. खाम्नेजलत भात्र लरराभ गनुऩ
य ने् (१) कामयऩालरकारे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गदाय असुर गनुऩ
य ने फाॉयक खाम्ने जलत सम्ऩजि भात्र
लरराभ गनुऩ
य नेछ ।

(२) सम्ऩजि लरराभ गदाय सकाय बएको यकभ असुरउऩय गनुऩय ने बन्दा फयढ बएभा सो फयढ बएको जलत यकभ
सम्ऩजििार ऩऺराइय यपताय गयीददनुऩछय ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ यकभ यपताय ऩाउने ऩऺ लरराभ गदायको फखत उऩजस्थत नबएको बए यकभ यपताय लरन
आउनु बनी लनजको नाभभा सात ददनको सूचना जायी गयी जझकाइय यकभ यपताय गनुऩ
य छय ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गदाय सम्फजन्धत ऩऺ यकभ यपताय लरन नआएभा उि यकभ सजञ्चत कोषभा दाजखर गयी
आम्दानी फाॉलध सदयस्माहा गनुऩ
य छय ।

(५) अलबरेख प्रशासकरे दपा ८० फभोजजभ लरराभ गये को सम्ऩजि सकाय गने ऩऺको नाभभा सम्ऩजि दताय नाभसायीको
रालग सम्फजन्धत कामायरम िा लनकामभा ऩत्राचाय गयी लनजराइय सम्ऩजिको चरनऩूजॉ उऩरब्ध गयाइय आिश्मक ऩये सो सम्ऩजिको
चरन चराइयददनुऩछय ।

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन दपा ८० फभोजजभको लरराभ प्रयक्रमा अगाडी फयढसकेऩलछ

बयाउनुऩने यकभ फुझाउन लमाए ऩलन सो यकभ नफुजझ सम्ऩजि लरराभ गनुऩ
य नेछ ।
८३. लरराभ उऩयको उजुयी् मस ऐन फभोजजभ बएको लरराभको प्रयक्रमाभा जचि नफुझ्ने ऩऺरे जुन प्रयक्रमा उऩय जचि नफुझेको हो सो
बएको ऩन्र ददनलबत्र सलभलतसभऺ उजुयी ऩेश गयी बएको आदे श फभोजजभ गनुऩ
य नेछ ।

८४. लफगो बयाउॉदा िा चरन चराउॉदा रागेको खचय् मस ऐन फभोजजभ लफगो बयाउॉदा िा चरन चराउॉदा रागेको खचय लफगो बयी ददनु
ऩने िा चरन ददनु ऩने सम्फजन्धत ऩऺरे व्महोनुय ऩनेछ ।

८५. मथाजस्थलतभा याख्ने् कामयऩालरकारे मस ऐन फभोजजभ चरन चराइय भाग्न िा लफगो बयाइय ऩाउन कुनै सम्ऩजि दे खाइय लनिेदन ऩये ऩलछ

लफगो बयाउने िा चरन चराउने कामय सम्ऩन्न नबएसम्भको रालग उि सम्ऩजि हक हस्तान्तयण गनय , बत्काउन , लफगानय तथा कुनै
प्रकायको लनभायण कामय गयी उि सम्ऩजिको स्िरुऩ ऩरयितयन गनय नऩाउने गयी योक्का याख्न सम्फजन्धत ऩऺको नाभभा आदे श जायी
गयी उि सम्ऩजि मथाजस्थलतभा याख्नुऩनेछ ।

८६. लनिेदनफाट कायिाही गने् (१) अलबरेख प्रशासकरे कुनै ऩऺरे दपा ८५ फभोजजभ बएको आदे श यिऩरयत कुनै सम्ऩजिको हक
हस्तान्तयण िा स्िरुऩ ऩरयितयन आदद गये को लनिेदन ऩये भा उि लनिेदन दताय गयी त्मस्तो गने ऩऺको नाभभा लतन ददनको म्माद
जायी गयी लनजराइय हाजजय गयाइय सो लनिेदन सलभलत सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

(२) सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ऩेश हुन आएभा ऩऺराइय नमाॉ उजुयी दताय गनय नरगाइय उि लनिेदनफाट
नै आिश्मक कायिाही गयी लनणयम गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन उऩदपा

(१) फभोजजभको लनिेदनको व्महोयाफाट लनिेदन

सलभलतको ऺेत्रालधकाय लबत्र नऩने यिषमभा ऩये को दे जखएभा सलभलतरे उि यिषमभा ऺेत्रालधकाय ग्रहण गने अदारत िा लनकाम
सभऺ जान सुनाइय ददनुऩनेछ ।
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८७. चरन चराउने सूचना् (१) अलबरेख प्रशासकरे सलभलतको लनणयम फभोजजभ चरन चराइय ऩाउन लनिेदन ऩये भा चरन चराउने लभलत
खुराइय परानो लभलतभा परानो घय जग्गाको चरन चराउन कभयचायी खयटइय आउने हुॉदा सो लभलत अगािै घय जग्गा खालर
गयीददनु बलन चरन ददनुऩने ऩऺको नाभभा सूचना जायी गनुऩ
य नेछ ।

(२) चरन ददनुऩने सम्ऩजि उजुयीको ऩऺफाहेक अन्म कसै को बोगचरनभा यहेको बएभा अलबरेख प्रशासकरे सोयह ऩऺको
नाभभा उऩदपा (१) फभोजजभको सूचना जायी गनुय ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ तोयकएको लभलतभा खयटइय जाॉदा घयजग्गा खारी गये को बए सम्फजन्धत कभयचायीरे चरन

चराइय ददएको भुच ुलका खडागयी तथा घयजग्गा खारी नगये को बए खारी गयाइय चरन चराइय चरन चराएको भुच ुलका खडा गयी
प्रलतिेदन साथ अलबरेख शाखाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
ऩरयच्छे द-१०
यियिध
८८. नक्कर ददने: (१) सलभलत सभऺ दताय यहेको उजुयीको कुनै सयोकायिारा ऩऺरे यििादको लभलसरभा यहेको कुनै कागजऩत्रको नक्कर
लरनको रालग लनिेदन ददएभा सलभलतरे उि ऩऺराइय सो कागजको नक्कर उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रालग उजुयी प्रशासक तथा अलबरेख शाखाभा यहेको लभलसरको नक्कर लरनुऩने बएभा
सम्फजन्धत ऩऺरे अलबरेख प्रशासक सभऺ लनिेदन ऩेश गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको लनिेदन ददनको एघाय फजे अगािै ऩेश बएभा सम्फजन्धत कभयचायीरे सोयह ददन य सो बन्दा
ऩछी ऩेश बएभा सम्बि बएसम्भ सोयह ददन नबए सोको बोलरऩलट नक्कर उऩरब्ध गयाउनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ लनिेदन ददॉदा पयक पयक उजुयीको रालग पयक पयक लनिेदन ददनुऩनेछ ।
(५) यििादको कुनै ऩऺरे उऩदपा

(१) फभोजजभको लनिेदन ददॉदा नक्करको सिाभा कागजऩत्रको पोटो जखच्ने अनुभलत

भागेभा सो ददनुऩनेछ ।

(६) नक्करको रालग लनिेदन ददॉदा अनुसूची-१५ फभोजजभको ढाॉचाभा ददनुऩनेछ ।

८९. नक्कर दस्तुय् (१) सम्फजन्धत प्रशासकरे दपा ८८ फभोजजभ नक्कर िा पोटो जखच्नको रालग लनिेदन ददने ऩऺसॉग दे हाम
फभोजजभको दस्तुय लरइय नक्कर उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ्

(क) नक्करको हकभा सक्कर ऩानाको प्रलत ऩृष्ठको रू ५।

– रुऩैमाॉको दयरे ;

(ख) सलभलतको लनणयम कागजको हकभा प्रलत सक्कर ऩानाको प्रलत ऩृष्ठको रू ५।

– रुऩैमाॉको दयरे ; तथा

(ग) लरखत कागजऩत्रको नक्कर नलरइय पोटो जखच्न चाहेभा प्रलत ऩानाको रू ५।

– रुऩैमाॉको दयरे ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानून फभोजजभ नक्कर दस्तुय नराग्ने ऩऺराइय मस
दपा फभोजजभको दस्तुय राग्नेछैन ।

(३) मस दपा फभोजजभ नक्कर उताय गयी रै जाने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय रागेको खचयको व्मिस्था आपै गनुऩय नेछ ।
९०.

दस्तुय उलरेख गने् (१) नक्कर प्रभाजणत गने सम्फजन्धत प्रशासकरे नक्कर प्रभाजणत गदाय नक्कर रै जाने ऩऺको नाभ थय तथा
उजुयीभा है लसमतका साथै नक्कर उताय गये िाऩत दाजखर गये को दस्तुय य नक्कर ऩाना सभेत उलरेख गयी नक्कर ददएको व्महोया
जनाइय नक्कर प्रभाजणत गनुऩ
य नेछ ।
९१. दस्तुय च ुिा नबइय नक्कर नददइने्

सम्फजन्धत प्रशासकरे मस ऐन फभोजजभ नक्कर भाग्ने ऩऺरे नक्कर उताय गदाय दपा ८९

फभोजजभ राग्ने दस्तुय दाजखर नगदायसम्भ नक्कर ददनेछैन य सो नक्करको आलधकारयकता प्रभाजणत गनय ऩाउनेछैन ।
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९२. प्रचलरत कानून फभोजजभ हुने् मस ऐनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन उजुयीसॉग सम्फजन्धत प्रचलरत कानूनभा कुनै कुया
रेजखएको बए सोभा रेजखए जलतको हकभा सोयह फभोजजभ हुनेछ ।

९३. लनमभ फनाउने अलधकाय् सलभलतरे मस ऐनको प्रबािकायी कामायन्िमनको रालग आिश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ ।
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ऄनुसूची-१
(दफा ८ को ईपदफा (२) सँग सम्बलधधत)
ईजुरीको ढाँचा
धयालयक सलमलत समक्ष पेि गरे को
लनवेदन-पत्र

..............लजल्िा.............................................गाईँ पालिका/नगरपालिका/ईपमहानगरपालिका/महानगरपालिका,वडा नं ......
बस्ने .............................. .........................................को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
...................................... (प्रथम पक्ष)_____________________________________ लनवेदक
लवरुद्ध
..............जिल्ला.............................................गाईँ पालिका/नगरपाजिका/उपमहानगरपाजिका/महानगरपाजिका,वडा नं
...... बस्ने .............................. ............................................को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
...................................... (दोश्रो पक्ष) ____________________________________ लवपक्षी

लवर्यः सम्वधध लवच्छेद
म लनम्न वुँदाहरुमा िेलिए वमोलजम लनवेदन गदषछु :
१.
म लनवेदक र यस लववादको दोस्रो पक्षलवच संवत २०६९ सािमा सामालजक परम्परा ऄनुसार लववाह गररएको हो ।
लववाह भएपश्चात २ वर्षसम्म ऄथाषत २०७१ सािसम्म हामीलवच सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि
जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको छ । एक अपसमा िोग्ने स्वास्नीलवचको सहमलत र सहकायषमा छोरा जधमेपछी क्रमिः
समस्या देखिदै जान थाल्यो । २०७१ सािको लतहारमा माआत गएपछी ईनी घर अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट
ऄनुरोध गरेँ । २ पटकसम्म लिन गएँ । तर लनजिे लतमीसँग मेरो जीवन चल्न सक्दैन , म घर जान सलिन , लतमी जे गनुषपछष गर
भलन ठाडो जवाफ ददन थालिन । के कारणिे यस्तो हुन गयो भलन सोध्दा ऄव लतम्रो र मेरो सम्वधध छैन अफु िुसी गर र मिाइ
सम्पकष नगर,गरे मा राम्रो हुँदन
ै भलन धाक धम्की र त्रास मसेत ददआन । िामो समयसम्म मन फके िा र घर अईलिन भलन पिी
वसेँ तर अइनन । कररव ३ वर्षपछी ऄथाषत २०७४ साि भाद्र मलहनामा पुनः लिन गएँ तर लवपक्षी मसँग वोल्दै नवोिी घरलभत्र
लछररन र सािा जेठान पठाइिारीररक अक्रमण गने सम्मको कायष गरी मिाइ तथानाम गालि गिौच गरे । मुलककििे ज्यान
जोगाइ लनराि भएर घर फर्ककएँ र ऄव दोस्रो पक्षश्रीमती मसँग पुनः फर्कक अईने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने सम्भावना
नभएकोिे पाररवाररक लववाद लनरुपणका िालग यो लनवेदन ददन अएको छु ।
२.
यस सलमलतबाट दोस्रो पक्ष लझकाइ जे जो वुझ्नुपछष वुझी लववाद लनरुपण गराइपाईँ ।
३.
यस नगरपालिका बाट जारी भएको स्थानीय धयालयक कायषलवलधको दफा ...... ...... वमोलजम लनवेदन दस्तुर रु...., दोस्रो
पक्ष १ जनािाइ म्याद सूचना दस्तुर रु ........., पाना २ को लनवेदनको प्रलतलिपी दस्तुर रु ............. समेत गरर जम्मा रु ........ यसै
लनवेदनसाथ दालिि गरे को छु ।
४.
यो लनवेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२) ऄनुसार यसै सलमलतको ऄलधकार क्षेत्रलभत्र पदषछ ।
५.
यो लनवेदन हदम्यादलभत्रै छ र म लनवेदकिाइ यस लवर्यमा लनवेदन ददने हकदैया प्राप्त छ ।
६.
यस लवर्यमा ऄधयत्र कही ँ कतै कु नै लनकायमा कु नै प्रकारको लनवेदन ददएको छैन ।
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७.
८.

यसमा दोस्रो पक्षको माआती तफष का र मेरो घर तफष का पररवारका सदस्यहरु लझकाइ थप व्यहोरा वुझ्न सदकनेछ ।
यसमा िेलिएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोलजम संजाय भोग्न तयार छु ।
लनवेदक
नामः .............................

इलत सॊ ित् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-२
(दफा ९ को ईपदफा (१) सँग सम्बलधधत)
उजुयी दताय गये को लनस्साको ढाॉचा
श्री ....................

........................ ।

यिषम:

उजुयी दतायको लनस्साऩत्र सम्फन्धभा ।

...................... फस्ने तऩाइरे ..................................... फस्ने .........................................
यिरुद्ध ........................................................ बलन उजुयी दताय गनय लमाएकोभा आजको लभलतभा दताय गरय
दताय नॊ .............. कामभ बएकोरे मो लनस्सा जारय गरयददइएको छ ।
नाभ...................................
दस्तखत:.. ............................
लभलत:.. ................................
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ऄनुसूची-३
(दफा ९ को ईपदफा (२) सँग सम्बलधधत)
तारे ि भपाषआष
भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलतभा खडा गरयएको ताये ख बयऩाई
िादी

प्रलतिादी

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

...................
भुद्दा ....................

लभलत ........... भा ......................................... काभ बएकोरे सोही ददन ........... फजे मस न्मायमक
सलभलत/कामायरमभा उऩजस्थत हुनेछु बनी सही गने ......

िादी ................

प्रलतिादी ................

इलत सॊ ित् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-४
(दफा ९ को ईपदफा (३) सँग सम्बलधधत)
तारे ि पचाष
भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलतफाट जायी बएको ताये खको ऩचाय
िादी

प्रलतिादी

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

.................
भुद्दा् ......................

लभलत ............... भा .................... काभ गनय ........ फजे हाजजय हुन आउनुहोरा ।

पाॉटिाराको दस्तखत
लभलत .................
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ऄनुसूची-५
(दफा १५ को ईपदफा (३) सँग सम्बलधधत)
प्रलतवादको ढाँचा
(लरजखत जिापको नभूना)
भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश गये को लरजखत जिाप
..............जिल्ला.............................................गाईँ पालिका/नगरपाजिका/उपमहानगरपाजिका/महानगरपाजिका,वडा नं
...... बस्ने .............................. ......................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
.................................. (दोश्रो पक्ष)_______________________ १ लिलित जवाफ प्रस्तुतकताष
लवरुद्ध
..............जिल्ला.............................................गाईँ पालिका/नगरपाजिका/उपमहानगरपाजिका/महानगरपाजिका,वडा नं
...... बस्ने .............................. ............................................ को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
...................................... (प्रथम पक्ष) ___________________________ १ लवपक्षी लनवेदक
यिषम सम्िन्ध यिच्छे द ।
ॉ ाहरुभा रे जखए िभोजजभ लनिेदन गदयछु :
भ लनम्न िुद
१.

भ लरजखत जिाप प्रस्तुतकताय य यिऩऺी लनिेदकयिच सॊ ित २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनुसाय

यििाह बएको व्महोया दठक हो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको दठक हो ।
२०७१ सारको लतहायभा भाइत गएऩछी भ घय नपकेको , ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनुयोध गये को , २
ऩटकसम्भ लरन आएको तय भ घय नगएको ,भैरे यिऩऺी लनिेदकराई दाम्ऩत्म जीिन चलन नसक्ने बनेको य भेया
दाईबाईरे शायीरयक आक्रभण गने सम्भको कामय गये कोबलन कऩोरकजलऩत झुठा य हुॉदै नबएका लनयाधाय व्महोया
उलरेख गयी यििाद गये को कुया उलरे ख गनय चाहान्छु ।
२.

भराई यिऩऺी लनिेदक सभेत लभरी गालर गरौच, डय, धाक, धम्की दे खाई हातऩात गयी घयफाट लनकारा

गये ऩछी भ भाइतीभा आई िसेकी हुॉ । यििाह बएको केही िषयऩछी यिना कायण भभाथी यिलबन्न यकलसभका आयोऩ
रगाई अऩभान गने , गारी गरौच गने रगामतका काभहरु हुॉदैगए । ऩरयिायका अन्म सदस्महरुरे भ भाथी घृणा

गने, िोरचार नगने जस्ता कामय गये ऩलन यिऩऺीफाट केही सभम भराई नै सभथयन य सहमोग गदै आएका लथए तय
ऩछी यिऩऺी लनिेदक सभेत उलनहरुसॉगै लभरे य भराई जियजस्त गयफाट लनकालने कामयभा सहबागी बए

। के कुन

कायणरे िा भेयो के गलतीरे मसो गये का हुन बलन िुझ्दा िेरािेरा दाइजो नलमाएको बलन भाइती ऩऺसभेतको

आरोचना गने गये का लथए । सामद उलनहरुराई दाइजोकै रोबका कायण भराई घयफाट लनकारीददएका हुनऩु दयछ

। भैरे कुनै गलती नगये को य यिऩऺी रोग्नेसॉग ऩूिि
य त भामा , सद्भाि य सम्भान मथाित यहे कोरे रोग्ने स्िास्नीको
सम्िन्ध मथाित कामभ गयीऩाउॉ ।
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३.

घयफाट जियजस्त लनकारे ऩछी ४ भयहनाको नािारक छोया काखी च्माऩेय भाइती आएको झण्डै ३ िषयसम्भ

िेखिय, सम्ऩकययियहन िसी अयहरे एक्कासी सम्िन्ध यिच्छे दको भाग गयी लनिेदन ददनु आपैँभा आश्चमयजनक रागेको
छ, सत्म तथ्म िुजझ कानून िभोजजभ गरयऩाउॉ ।

4. भाई नगयऩालरकाफाट जारय बएको स्थानीम न्मायमक कामययिलधको दपा ..... फभोजजभ लरजखत जिाप िाऩत रु.
......... मसै लनिेदनसाथ दाजखर गये को छु

।

५.

मो लरजखत जिाप म्मादलबत्रै लरई भ आपैं उऩजस्थत बएको छु ।

६.

मस यिषमभा अन्मत्र कही ीँ कतै कुनै लनकामभा कुनै प्रकायको लनिेदन ददएको छै न ।

७.

मसभा रे जखएका व्महोया दठक साॉचो सत्म हुन,् झुठा ठहये कानून िभोजजभ सॊ जाम बोग्न तमाय छु ।
लनिेदक
नाभ् ...................................

इलत सॊ ित् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-६
(दफा २० को ईपदफा (६) सँग सम्बलधधत)
न्मायमक सलभलतफाट जायी बएको

म्माद सूचना

............................ फस्ने ........................................... को नाभभा भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलतफाट जारय बएको १५ ददने
सूचना !
................ फस्ने ............................. रे तऩाइको यिरुद्द ............................................................ यििाद ऩये को बलन लनिेदन
दताय गये को हुदा सो को प्रलतलरयऩ मसै साथ ऩठाइएको छ अत् तऩाइरे म्माद फुझेको िा रयतऩुिक
य ताभेर बएको लभलतरे १५ ददन लबत्रभा
आफ्नो बनाइ सयहत आपैँ िा कानुन फभोजजभको िाये स भापयत मस कामायरमभा हाजजय हुन आउनु होरा
व्महोया जानकायी गयाइन्छ ।
इलत सम्फत ............. साि ....................... मलहना ...................... गते.................... रोज सुभम् ।
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। अन्मथा कानुन फभोजजभ हुने

ऄनुसूची-७
(दफा ४२ को ईपदफा (१) सँग सम्बलधधत)
लनणषयको ढाँचा
भाई नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलतफाट बएको लनणयम
सॊ मोजक श्री.........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................
सदस्म श्री...........................................................................................

सॊ ित ............... सारको लनिेदन नॊ........
यिषम् िरे सीफाट ऩानी झाये को ।

................. जजलरा ................ गाउॉऩालरका/नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहानगयऩालरका िडा नॊ............
...............................िस्ने ....................... .... प्रथभ ऩऺ____________लनिेदक
यिरुद्ध

................. जजलरा ................ गाउॉऩालरका/नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहानगयऩालरका िडा नॊ............
...............................िस्ने ..............................दोस्रो ऩऺ _________ यिऩऺी

स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७(१)ञ िभोजजभ लनिेदन दताय बई सोही ऐनको दपा ४६
िभोजजभ गठन बएको न्मायमक सलभलत सभऺ प्रस्तुत हुन आएको भुद्दाको सॊ जऺप्त तथ्म य लनणयम मस प्रकाय छ्

(१)

भाई नगयऩालरका िडा नॊ. ....................... नक्सा लसट नॊ.... यक.नॊ........ऺे.प...........को घयजग्गाभा

ऩजश्चभ तपयका यक.नॊ..........का सॊ लधमाय यिऩऺी ...................रे घय िनाउॉदा आफ्नो घयजग्गाभा लसभानासम्भ

आई जोलड िनाएको तय छत तथा िरे सीको ऩानी आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र झानेगयी िनाएको हुॉदा सो िरे सी िन्द
गयाइऩाउॉ बन्ने लनिेदकको लनिेदन व्महोया ।

(२)

भाई नगयऩालरकाफाट प्रचलरत बिन लनभायण सम्िन्धी भाऩदण्ड िभोजजभ इजाजत प्राप्त गयी बिनको नक्सा

सभेत स्िीकृत गयाई सो नक्सा िभोजजभ बिन लनभायण गये को हुॉ । यिऩऺी लनिेदकरे बने िभोजजभ आफ्नो घयको
छत तथा िरेसीको ऩानी लनजको घय कम्ऩाउण्डलबत्र झाने नगये को आफ्नै घयजग्गाभा झाने गये को हुॉदा झुठा
लनिेदन खाये ज गरयऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको लरजखत जिाप ।
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(३)

भाई नगयऩालरकाफाट स्थरगत लनरयऺण तथा सिेंऺण गनय गएका प्रायिलधक टोलररे स्थरगत लनरयऺण गयी

लभलत........भा ऩेश गये को स्केच सयहतको प्रलतिेदनफाट प्रत्मथॉको घयतपयफाट छत तथा िरे सीको ऩानी खस्दा
लनिेदकको घय कम्ऩाउण्डलबत्र ऩने गये को दे जखन्छ बन्ने व्महोया उलरे जखत बएको ।

(४) यििादका दुिै ऩऺराई

भेरलभराऩ गयाउने प्रमोजनका रालग भाई नगयऩालरका िडा नॊ........ ................. भा

यहेको भेरलभराऩ केन्द्रभा ऩठाउॉदा भेरलभराऩ हुन नसकी पयकय आएको ।
लनणयम

ु ाईको रालग आज ऩेशी तोयकएकोभा यििादका सम्िजन्धत ऩऺहरु
दुिै ऩऺराई सुनि

स्िमभ् तथा लनजहरुफाट लनमुि

गये का कानून व्मिसामीहरु सभेतको बनाई सुनी ऩुन् लभराऩत्र गनुह
य ोस बलन सम्झाउॉदा िुझाउॉदा ऩलन लभराऩत्र गनय
भञ्जुय नगनुय बएकोरे पाइरभा सॊ रग्न प्रभाण कागजहरुको सभेत भूलमाङ्कन गयी स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन
२०७४ को दपा ४९(२) िभोजजभलनणयम ददनुऩने हुन आई लनणयमतपय यिचाय गदाय लनिेदकको यक. नॊ....को
ऩजश्चभतपय प्रत्मथॉको यक.नॊ....को घयजग्गा जोलडएय यहेकोभा यििाद दे जखएन । लनिेदकको बनाई अनुसाय आफ्नो
घय कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत तथा िरे सीको ऩानी झाये को हो होइन बलन स्थरगत रुऩभै जाॉचिुझ गयी
प्रायिलधक प्रलतिेदन ऩेश गनय कामायरमफाट खयट गएका प्रायिलधक कभयचायीरे लभलत.............भा ऩेश गये को स्केच

सयहतको प्रायिलधक प्रलतिेदन सभेतफाट लनिेदकको भाग दािी िभोजजभ आफ्नो घय कम्ऩाउण्डलबत्र प्रत्मथॉको छत
तथा िरेसीफाट ऩानी झने गये को बन्ने ऩुयष्ट हुने दे जखन्छ । प्रत्मथॉरे मस कामायरमफाट ऩारयत गये को नक्साभा सभेत
छत तथा िरेसीको ऩानी आफ्नै घयजग्गाभा झाने बलन दे खाईएको य लनिेदकको घय कम्ऩाउण्डलबत्र ऩानी झानय
ऩाउनुऩछय बलन प्रत्मथॉरे दािी यियोध गनय सभेत नसकेको य प्रचलरत कानून य प्रचरनफाट सभेत अकायको घय

कम्ऩाउण्डलबत्र आफ्नो छत तथा िरे सीको ऩानी झानय ऩाउने नदे जखएको हुॉदा लनिेदकको भाग िभोजजभ प्रत्मथॉरे
आफ्नो छत तथा िरे सीफाट आफ्नै घय जग्गाभा ऩानी झाने प्रिन्ध गनुऩ
य ने दे जखन्छ । लनिेदकको घय कम्ऩाउण्डभा
ऩानी झानय नऩाउने ठहछय

। सो ठहनायरे तऩजशर फभोजजभ गनुय ।

तऩजशर
१. सयोकायिारारे नक्कर भाग गनय आएभा लनमभानुसाय दस्तुय लरई नक्कर ददनु ।
२. मो लनणयमभा जचि निुझे ३५ ददनलबत्र ..............जजलरा अदारतभा ऩुनयािेदन गनय जानु बलन
प्रत्मथॉराई सुनाईददनु ।
३. म्मादलबत्र ऩुनयािेदन नऩये भा कानून िभोजजभ लनणयम कामायन्िमन गनुय

/गयाउनु ।

इलत सॊ ित् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।

33

ऄनुसूची-८
(दफा ४८ को सँग सम्बलधधत)
ऄधतररम संरक्षणात्मक अदेिको नमूना
माइ नगरपालिकाको धयालयक सलमलतबाट जारर भएको ऄधतररम संरक्षणात्मक अदेि
संयोजक श्री............................
सदस्य श्री.............................
सदस्य श्री.............................
संवत ............................ सािको लनवेदन नं........
लवर्यः लपलडतिाइ ईपचार गराईने सम्वधधमा।

................. लजल्िा ................ गाईँ पालिका/नगरपालिका/ईपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................प्रथम पक्ष

लवरुद्ध
................. लजल्िा ................ गाईँ पालिका/नगरपालिका/ईपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं............ ...............................वस्ने
..................................................................................दोस्रो पक्ष
यसमा लनवेदकको माग वमोलजम

..........................लजल्िा वडा नं ................................ वस्ने ...............को नालत ..........................को

छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................िे अफु िाइ ऄसाध्य रोग िालग लनयलमत रुपमा हप्ताको २ पटक मृगौिा डायिोलसस गनष लचदकत्सकिे
ँ ा
लिफाररस गरे कोमा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को ...........................िे लनयलमत रुपमा डायिोलसस गनष ऄटेर गरे को , घरर घरर रुपैय
नभएको वहाना गने गरे को , कलहिे कलहिे कायाषियको कामको व्यस्ततािे फु सषद नलमिेको अदद कारण जनाइ अफु िे लनयलमत प्राप्त गनुषपने स्वाथ्य सेवा
प्राप्त गनष नसके को हुँदा अफ्नो जीवन झ नझन ितरायुि वधदै गएको भलन ऄस्पतािको लचदकत्सकको पुजाष र लिफाररस सलहत पेि हुन अएको लनवेदन
ईपर प्रारलम्भक रुपमा जाँचवुझ गदाष व्यहोरा मनालसव देलिएको हुँदा हाििाइ लनवेदकको िालग लचदकत्सकिे लिफाररस गरे वमोलजम हरे क हप्ता २ पटक
डायिोलसस गनुष गराईनु तथा लनजको स्वाथ्य िाभका िालग अवकयक ऄधय प्रवधध समेत लमिाईनु भलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा
४९(८) वमोलजम लवपक्षी ........................को नाममा यो ऄधतररम संरक्षणात्मक अदेि जारी गररददएका छौं । यो अदेि लमलसि सामेि रािी
लवपक्षीिाइ िेिी पठाइददनु । यो अदेि ऄनुसार ईपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्नु र लनयमानुसार पेि गनुष ।
इलत संवत ................... साि ..........मलहना....गते रोज..िुभम् ।
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ऄनुसूची-९
(दफा ५३ को ईपदफा (२) सँग सम्बलधधत)
लमिापत्रको िालग लनवेदनको ढाँचा
ु लनिेदनऩत्र
भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलतसभऺ ऩेश गये को लभराऩत्रको सॊ मि

..............लजल्िा.............................................गाईँ पालिका/नगरपालिका/ईपमहानगरपालिका/महानगरपालिका,वडा नं ......
बस्ने ....................................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
...................................... (प्रथम पक्ष)_____________________________________ लनवेदक
लवरुद्ध
..............जिल्ला.............................................गाईँ पालिका/नगरपाजिका/उपमहानगरपाजिका/महानगरपाजिका,वडा नं
...... बस्ने .......................................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
................................ (दोश्रो पक्ष) _____________________ लवपक्षी/लिलित जवाफ प्रस्तुतकताष
यिषम् सम्िन्ध यिच्छे द ।
हाभी लनिेदक
१.

लनम्न लरजखत लनिेदन गदयछौ्

हाभीयिच सॊ ित २०६९ सारभा साभाजजक ऩयम्ऩया अनुसाय यििाह गरयएकोभा करयि

२ िषयसम्भ

सुभधुय दाम्ऩत्म जीिन यहेको

लथमो । हाभीफाट २०७१ सार जेठभा १ छोयाको सभेत जामजन्भ बएको , सोयह िषय २०७१ सारको लतहायभा भाइत गएऩछी घय
नआएको, ऩटक ऩटक घय आउन पोनफाट अनुयोध गये को, लरन गएको तय उलटै कुटयऩट गयी ऩठाएको बलन लनिेदकको लनिेदन ऩये को ।
२.

आपुराई दाइजो नलमाएको लनउॉफाट घयभा हेरा गये को , अऩभान गयी जियजस्त घयफाट लनकारा गये को हो । आपु खुशीरे

भाइत गई िसेको होइन अझऩलन रोग्नेप्रलत आफ्नो मथाित भामा , सद्भाि य सम्भान यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध मथाित कामभ
गयाईऩाउॉ बन्ने प्रत्मथॉको लरजखत जिाप यहेको
३.

।

हाभी झगडा गरय आमौं, केहीिषय रोग्ने स्िास्नी छु यटएय िस्मौं, हाभीफाट एक सन्तानको जामजन्भ सभेत बैसकेको छ । घयभा

साभान्म घयामसी यिषमरे भनभुटाि बई रोग्ने स्िास्नी अरग अरग िसेकोभा भाई नगयऩालरकाको

न्मायमक सलभलत भापयत िडा नॊ. .....

अन्तगयतको ......................... भेरलभराऩ केन्द्रभा .................... भेरलभराऩकतायको ऩहरभा एक आऩसभा छरपर गयी लभरी आएको
व्महोया मो छ की यिगतभा जे जस्ता यिषमभा असभझदायी तथा िेभेर बएको बएताऩनी हाभीयिच एक अकायप्रलत यिश्वास , सदबाि य प्रेभ
कामभै यहेकोरे रोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यिच्छे द गयी ऩाउॉ बन्ने लनिेदन दािी छोलड ऩुन् सुभधुय सम्िन्धका साथ दाम्ऩत्म जीिनराई

व्मिजस्थत ढॊ गरे अगालड िढाउने छौं । लनिेदकको घयभा तत्कार रोग्ने स्िास्नी लभलर िस्ने िाताियण नहुने बएकोरे छु िै ठाउभा डेया
लरई िस्न हाभी दुिै ऩऺ सहभत बएकारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४७(२)

लनिेदन ऩेश गये का छौं , रेजखए िभोजजभ लभराऩत्र गयी ऩाउॉ ।
४ .

भाई नगयऩालरका स्थानीम

ु लनिेदन ऩेश गये का छौ । दस्तुय िाऩत रु........
न्मायमक कामययिधी िभोजजभ मो लभराऩत्रको सॊ मि

मसै साथ सॊ रग्न छ ।
५.

ु
िभोजजभ मो लभराऩत्रको सॊ मि

मसभा रेजखएका व्महोया दठक साॉचो

हुन ,् झुठा ठहये कानून िभोजजभ सहुॉरा िुझाउॉरा ।

लनिेदकहरु
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...................................... प्रथभ ऩऺ
.................................... दोस्रो ऩऺ

इलत सॊ ित् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-१०
(दफा ५३ को ईपदफा (५) सँग सम्बलधधत)
लमिापत्रको ढाँचा
माइ नगरपालिका धयालयक सलमलतसमक्ष पेि गरे को लमिापत्रको संयुि लनवेदनपत्र
..............लजल्िा.............................................गाईँ पालिका/नगरपालिका/ईपमहानगरपालिका/महानगरपालिका,वडा नं ......
बस्ने ....................................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
...................................... (प्रथम पक्ष)_____________________________________ लनवेदक
लवरुद्ध
..............जिल्ला.............................................गाईँ पालिका/नगरपाजिका/उपमहानगरपाजिका/महानगरपाजिका,वडा नं
...... बस्ने .......................................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ष ........ को
................................ (दोश्रो पक्ष) _____________________ लवपक्षी/लिलित जवाफ प्रस्तुतकताष

लवर्यः सम्वधध लवच्छेद ।
हामी लनवेदक लनम्न लिलित लनवेदन गदषछौं :
१.
हामीलवच संवत २०६९ सािमा सामालजक परम्परा ऄनुसार लववाह गररएकोमा कररव २ वर्षसम्म
सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजधम भएको, सोलह
वर्ष २०७१ सािको लतहारमा माआत गएपछी घर नअएको , पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरे को ,
लिन गएको तर ईल्टै कु टलपट गरी पठाएको भलन लनवेदकको लनवेदन परे को ।
२.
अफु िाइ दाआजो नल्याएको लनईँ बाट घरमा हेिा गरे को , ऄपमान गरी जवरजस्त घरबाट लनकािा
गरे को हो । अफु िुिीिे माआत गइ वसेको होआन ऄझपलन िोग्नेप्रलत अफ्नो यथावत माया , सद्भाव र सम्मान
रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वधध यथावत कायम गराइपाईँ भन्ने प्रत्यथीको लिलित जवाफ रहेको ।
३.
हामी झगडा गरर अयौं, के हीवर्ष िोग्ने स्वास्नी छु रटएर वस्यौं, हामीबाट एक सधतानको जायजधम समेत
भैसके को छ । घरमा सामाधय घरायसी लवर्यिे मनमुटाव भइ िोग्ने स्वास्नी ऄिग ऄिग वसेकोमा
माइ
नगरपालिकाको धयालयक सलमलत माफष त वडा नं. ...... ऄधतगषतको .......................... मेिलमिाप के धद्रमा
........................... मेिलमिाकताषको पहिमा एक अपसमा छिफि गरी लमिी अएको व्यहोरा यो छ की
लवगतमा जे जस्ता लवर्यमा ऄसमझदारी तथा वेमेि भएको भएता पनी लमलि अएको व्यहोरा यो छ दक
हामी लवच एक ऄकाषप्रलत लवश्वास , सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वधध लवच्छेद गरी पाईँ
भन्ने लनवेदन दावी छोलड पुनः सुमधुर सम्वधधका साथ दाम्पत्य जीवनिाइ व्यवलस्थत ढंगिे ऄगालड वढाईने छौं
। लनवेदकको घरमा तत्काि िोग्ने स्वास्नी लमलि वस्ने वातावरण नहुने भएकोिे छु ट्टै ठाईमा डेरा लिइ वस्न हामी
दुवै पक्ष सहमत भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) बमोलजम यो लमिापत्रको
संयुि लनवेदन पेि गरे का छौं, िेलिए वमोलजम लमिापत्र गरी पाईँ ।
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४.
माइ नगरपालिका स्थानीय धयालयक कायषलवधी वमोलजम यो लमिापत्रको संयुि लनवेदन दस्तुर बापत
रु .... यसै साथ संिग्न छ ।
५.

यसमा िेलिएका व्यहोरा रठक साँचो हुन्, झुठा ठहरे कानून वमोलजम सहुँिा वुझाईँ िा ।

लनवेदकहरु
...................................... प्रथम पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष

इलत सॊ ित् ............. सार...................भयहना......................गते .....................योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-११
(दफा ६० को ईपदफा (३) सँग सम्बलधधत)
मेिलमिापकताषमा सूचीकृ त हुने लनवेदन ढाँचा
भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश गये को लनिेदन
यिषम् भेरलभराऩकतायभा सूचीकृत हुन ऩाउॉ ।

प्रस्तुत यिषमभा तऩलसरभा उलरे जखत कागजातहरुको प्रलतलरऩी साथै याखी

पोटो

भाई नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलत

अन्तगयतका ............ भेरलभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बई भेरलभराऩ गयाउन अनुभती ऩाउॉ बनी लनिेदन गदयछु ।
तऩलसर
१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी
२) स्नातक तहसम्भ

उलतणय गये को शैजऺक प्रभाणऩत्रको छाॉमाकऩी,

३) भेरलभराऩकतायको तालरभ
४) भेरलभराऩ सम्फन्धी अनुबि
५) व्मजिगत यिियण

,

प्राप्त गये को प्रभाणऩत्रको छामाॉकऩी,
य

(Bio- data)
लनिेदक
नाभ थय् ..........
दस्तखत् ...........
लभलत् .............
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ऄनुसूची-१२
(दफा ७६ को ईपदफा (१) सँग सम्बलधधत)
भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलत सभऺ ऩेश गये को बरयबयाउको लनिेदन ऩत्र
यिषम् बरयबयाई ऩाउॉ बन्ने िाये ।
लनिेदक ................................िस्ने...... ..................................................÷िादी÷प्रलतिादी
यिरुद्ध
यिऩऺी .............िस्ने........................................................................... ÷िादी÷प्रलतिादी
भुद्धा
भ लनिेदक लनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन गदयछु ।
१

उऩयोि यिऩऺी सॊ गको उलरे जखत भुद्धा मस नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलतको लभलत

को लनणयम..............

फभोजजभ भैरे मस कामायरमभा याखेको दस्तुय÷यकभ लभलत ..................... को श्री .............. जजलरा

अदारतको पैसरा फभोजजभ भैरे बरय बयाई ऩाउने ठहय बएको हुदा उि यकभ बरय बयाई ऩाउन मो लनिेदन
ऩेश गये को छु

।

२. भैरे मस कामायरमभा जम्भा गये को दस्तुय/यकभको बऩायइ/यलसद/बौचयको सक्करै प्रलत य सम्भालनत
.................. जजलरा अदारतको अजन्तभ पैसराको छामाकयऩ मसै साथ सॊ रग्न छ ।
३. मसभा रेजखएको व्महोया ठीक हो, झुठा ठहये सहुरा फुझाउरा ।
लनिेदक
लनज..............
इलत सम्फत ........ सार ....... भयहना ........ गते .......... योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-१३
(दफा ७७ को ईपदफा (१) सँग सम्बलधधत)
चरन चराउने लनिेदन
भाई नगयऩालरकाभा ऩेश गये कोलनिेदन ऩत्र
यिषम् चरन चराई ऩाउॉ बन्ने िाये ।
लनिेदक .....................िस्ने....... ............................................................÷िादी÷प्रलतिादी
यिरुद्ध
यिऩऺी ..................िस्ने..... ...................................................................÷िादी÷प्रलतिादी
भुद्धा:.........................

भ लनिेदक लनिेदन िाऩत रु १०।– दस्तुय साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन गदयछु ।
१. उऩयोि यिऩऺी सॊ गको उलरे जखत भुद्दा मस नगयऩालरकाको न्मायमक सलभलतफाट लभलत ................ भा
.................. (जुन सम्ऩलत िा िस्तु) बोग गनय ऩाउने गरय लनणयम बएकोभा यिऩऺी श्री ............................ रे
श्री ........................ जजलरा अदारतभा ऩुनयािेदन गये कोभा सम्भालनत अदारतफाट सभेत .................. लभलतभा
लनणयम हुदा न्मायमक सलभलतकै लनणयमराई सदय गरय भेयै हक बोग कामभ गये को हुदा सो सम्ऩलत जशघ्र चरन चराई
ऩाउन मो लनिेदन ऩेश गये को छु

। रे जखएको व्महोया ठीक साचो छ, झुठो ठहरयए कानुन फभोजजभ सहुरा

फुझाउरा ।
२. दे हामका कागजहरु मसै लनिेदनसाथ सॊ रग्न गये को छु ।
क. न्मायमक सलभलतरे लभलत .......... भा गये को लनणयमको छामाकयऩ ................. १
ख. श्री ............जजलरा अदारतरे लभलत .................. भा गये को सदय पैसराको छामाकयऩ....... १
ग. मस यििादसॊ ग सम्फद्ध लभलसर मसै कामायरमभा यहे को छ ।

लनिेदक
लनज...............
इलत सम्फत ........ सार ....... भयहना ........ गते .......... योज शुबभ् ।
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अनुसूची-१४

(दपा ७९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत)

सम्पलत रोक्काको अदेिको नमुना
माइ नगरपालिकाको धयालयक सलमलतबाट भएको सम्पलत रोक्का अदेि
संयोजक श्री ......................................................................................
सदस्य श्री ........................................................................................
सदस्य श्री ........................................................................................
अदेि
संवत ........सािको लनवेदन नं .................
लवर्यः सम्पलत हस्ताधतरण रोक्का
.............. जजलरागाउॉऩालरक

............. . /नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका /भहानगयऩालरका,

िडा नॊ

िस्ने

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

को छोया ................................................................................................. /छोयी/श्रीभलतिषय

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

को)प्रथभ ऩऺ( लनिेदक.........................................................
यिरुद्ध

......जजलरा...........गाउॉऩालरका/नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहानगयऩालरका, िडा नॊ....यिऩऺी (दोश्रो ऩऺ)..........िस्ने....िषय.....को
मसभा लनिेदकको भाग फभोजजभ......जजलरा........

......गाउॉऩालरका/नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहानगयऩालरका ,

िडा नॊ....

ऺे.प.........यक.नॊ........ जग्गाभा फनेको.........को नाभभा यहेको अिण्डाको..................िगययपटको चाय तलरे घय य लरग रगाऩात सभेत
यिऩऺी....सम्ऩजि लनज यिऩऺीफाट अन्म अॊ जशमायहरुको भन्जुयी यिना हक हस्तान्तयण हुन सक्ने आशॊका गयी लनिेदकरे ददएको लनिेदन
उऩय प्रायजम्बक रुऩभा जाॉचिुझ गदाय व्महोया भनालसि दे जखएको हुॉदा हारराई प्रत्म

ऺॉ को नाभभा यहेको उजलरजखत घयजग्गाको हक

हस्तान्तयण गनय लसपारयस नददन िडाराई य अको आदे श नबएसम्भका रालग उि घयजग्गाको हक हस्तान्तयण नगनुय

/गनय नददनु बनी

भारऩोत कामायरमको नाभभा सभेत स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ४९ (६) फभोजजभ मो योक्काको आदे श जायी गरयददएका
छौं । मो आदे श लभलसर साभेर याखी सम्िजन्धत कामायरमहरुभा ऩठाईददनु । मो आदे श अनुसाय योक्का बएको जानकायी प्राप्त गयी लभलसर
साभेर याख्नु य लनमभानुसाय ऩेश गनुय ।
ईलत सॊ ित................सार.............भायहना...........गते ‘..........योज शुबभ् ।
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ऄनुसूची-१५
(दफा ८८ को ईपदफा (६) सँग सम्बलधधत)
नक्किको िालग लनवेदनको नमुना
भाई नगयऩालरका न्मायमक सलभलतभा ऩेश गये को लनिेदन ऩत्र

यिषम् नक्कर ऩाउॉ बन्ने फाये ।

................................................................... फस्ने ............................................. लनिेदक/िादी/प्रलतिादी
यिरुद्ध

.............................................................. ..... फस्ने ............................................... यिऩऺी/िादी/प्रलतिादी
भुद्दा् ..................................

...................................... ।
भ लनिेदक लनिेदन दस्तुय िाऩत रु. १०। – साथै याखी लनम्न व्महोया लनिेदन गदयछु्

(१) उऩयोि यिऩऺीसॉगको उलरेजखत भुद्दाभा अध्ममनको रालग दे हामका कागजातहरु आिश्मक ऩये को हुॉदा प्रभाजणत प्रलतलरऩी ऩाउॉ
बनी मो लनिेदन साथ उऩजस्थत बएको छु । अत् नक्करको प्रभाजणत प्रलतलरऩी ऩाउॉ ।
दे हाम
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) रेजखएको व्महोया दठक साॉचो छ, झुिा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा ।
लनिेदक
लनज ..........................
इलत सम्ित् ................... सार ............ भयहना ....................... गते.............................. योज् शुबभ् ।
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