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तामाकोशी गाउँपालिका
नेपािको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए
बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।
सम्ित् २०७५ सािको ऐन संख्या ६
न्यावयक सलमलतिे उजुरीको कारिाही वकनारा गर्ाव अपनाउनु पने कायवविलधका
सम्बन्धमा व्यिस्था गनव बनेको ऐन, २०७५

प्रस्तािनााः नेपािको सं विधान बमोशजम र्े श समाजिार् उन्मुख सं घीय िोकताशन्त्रक गणतन््त्रा्मक शासन प्रणािी अनुरुप
सन्चालित रहेकोिे स्थानीय सरकारिाई प्राप्त न्यावयक अलधकार अनुरुप न्याय सम्पार्न पद्धलतिाई च ुस्त र्ुरुस्त बनाउन र
न्यावयक सलमलतिे प्रचलित कानून बमोशजम उजुरीको कारिाही र वकनारा गर्ाव अपनाउनुपने कायवविलध तय गरी स्पष्टता,
एकरूपता एिं पारर्शशवता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रलतको जनविश्वास कायम राखीरहन प्रचिनमा रहे को
सं घीय कानूनमा उल्िेख भए र्े शख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको सं विधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोशजम तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे र् -१
प्रारशम्भक
१. सं शिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "न्यावयक सलमलत (कायवविलध) सम्बशन्ध ऐन, २०७५" रहेको छ ।
(२) यो ऐन तामाकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ यस गाउँपालिका लभत्र िागू
हुनेछ ।
२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा;

(क) "उजुरी" भन्नािे सलमलत समि परे को विरार्, लनिेर्न िा उजुरीबाट शुरु भएको प्रचलित कानून
बमोशजम सलमलतिे कारिाही र वकनारा गने उजुरी सम्झनुपर्वछ ।
(ख) “कानून व्यिसायी” भन्नािे कानुनी पेशा गने नेपाि कानून व्यिसायी पररषर्बाट प्रमाणपत्र प्राप्त
भएको व्यशि सम्झनुपर्वछ ।
(ग) “खाम्ने” भन्नािे तोवकएको सम्पशिको मूल्यांकन गररर्ा असुि उपर हुन पुग्ने हर्िाई सम्झनुपर्वछ
।
(घ) “चिन चिाईदर्ने” भन्नािे लनणवय पश्चात हक अलधकार प्राप्त भएको व्यशििाई कुनै िस्तु
िा सम्पशि भोग गनव कायावन्ियन गराइदर्ने कायविाई सम्झनुपर्वछ ।
(ङ) “जमानत” भन्नािे कुनै व्यशि िा सम्पशििाई न्यावयक सलमलतिे चाहेको िखतमा उपशस्थत िा
हाशजर गराउन लिएको शजम्मा िा उिरर्ावय्ििाई सम्झनुपर्व छ ।
(च) “जेथाजमानी” भन्नािे पलछ हुन सक्ने र्ण्ड जररिाना विगो समेतिाई खाम्ने गरी लिएको जग्गा
जलमन िगायतका अचि सम्पशििाई सम्झनुपर्वछ ।
(छ) “तामेिी” भन्नािे न्यावयक सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रका वििार्हरुमा सम्िशन्धत पििाई
िुझाईने म्यार्, सुचना, आर्े श, पूजी िा जानकारी पत्र ररतपूिक
व िुझाउने कायविाई
सम्झनुपर्वछ ।
(ज) “तायर्ात” भन्नािे सम्पशिको वििरण िा गन्ती गरे को सं ख्या जलनने व्यहोरा िा सम्पशिको िाँटिारी
िा िगतिाई सम्झनुपर्वछ ।
(झ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा तोवकए बमोशजम
सम्झनुपर्वछ ।
(ञ) “र्रपीठ” भन्नािे न्यावयक सलमलत समि पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धमा रीत नपुगे
िा कानूनिे र्ताव नहुने िा निाग्ने भएमा ्यसको पछालड पवि सोको कारण र अिस्था जनाई
अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेशखदर्ने लनर्े शन िा व्यहोरािाई सम्झनुपर्वछ ।
(ट) “धनजमानी” भन्नािे मुद्दाको अशन्तम वकनारा हुँर्ा िाग्न सक्ने विगो र्ण्ड जररिाना िापत पिसँग
लिइने नगर् िा जायजेथािाई सम्झनुपर्वछ ।
(ठ) “नामेसी” भन्नािे कुनै व्यशिको नाम, थर र ितन समेतको विस्तृत वििरण खुिाइएको व्यहोरािाई
सम्झनुपर्वछ ।
(ड) “नालिश” भन्नािे कुनै वििार्को विषयमा र्िा ८ बमोशजम दर्एको उजुरी, लनिेर्न िा विरार्पत्र
समेतिाई सम्झनुपर्वछ
(ढ) “लनणवय वकताि” भन्नािे सलमलतिे उजुरीमा गरे को लनणवयको अलभिेख राख्नको िालग खडा गरे को
उजुरीमा लनणवय गरे को व्यहोरा र ्यसको आधार तथा कारणको सं शिप्त उल्िेख भएको वकताब
सम्झनुपर्वछ ।

(ण) “पञ्चकृलत मोि” भन्नािे गाउँ िस्तीका गन्यमान्य उपशस्थत भिाद्मीिे सम्पशिको स्थिगत तथा
स्थानीय अििोकन मूल्यांकन गरी विक्री वितरण हुनसक्ने उशचत ठहराएर लनशश्चत गरे को
मुल्यिाई सम्झनुपर्वछ ।
(त) “पेशी” भन्नािे न्यावयक सलमलत समि लनणवयाथव पेश हुने वििार्हरुमा पिहरुिाई उपशस्थत गराइ
ु ाइ गने कामिाई सम्झनुपर्वछ ।
सुनि
(थ) “प्रलतिार्ी” भन्नािे िार्ीिे जसका उपर उजुरी र्ताव गर्वछ सो व्यशि िा सं स्था सम्झनुपर्वछ ।
(र्) “व्यशिगत जमानी” भन्नािे मुद्दाका पििाई उपशस्थत गराउन िागेका र्ण्ड जररिाना बुझाउँर्ा
शजम्मा लिने व्यशििाई सम्झनुपर्वछ ।
(ध) “बयान” भन्नािे मुद्दाका पि िा पेटबोिीमा बुशझएका व्यशििे सलमलतसमि आई गने कागजातिाई
सम्झनुपर्वछ ।
(न) “िकपत्र” भन्नािे वििार् सम्बन्धमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरे का कुरा
िेशखने िा िेशखएको कागजिाई सम्झनुपर्वछ ।
(प) “बन्र् ईजिास” भन्नािे न्यावयक सलमलत अन्तगवत लनरोपण हुने वििार्हरु मध्ये गोप्य प्रकृलतको
वििार् भएको र सम्िद्ध पिहरुविच गोपलनयता कायम गनव आिश्यक र्े शखएमा सम्िद्ध पिहरु
ु ाई कििाई सम्झनुपर्वछ ।
मात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ध गरीएको सुनि
(ि) “मूल्तिी” भन्नािे न्यावयक सलमलत अन्तगवत विचाराधीन मुद्धा अन्य अड्डा अर्ाितमा समेत विचारालधन
भईरहे को अिस्थामा न्यावयक सलमलतिे लनणवय गर्ाव अन्य विचारालधन मुद्धामा प्रभावित हुने
र्े शखएमा प्रभाि पाने मुद्धाको िैसिा नभएसम्म प्रभावित हुने मुद्दा स्थलगत गने कायविाई
सम्झनुपर्वछ ।
(ब) “िगापात” भन्नािे घरजग्गा र ्यससँग अन्तर लनवहत टहरा, बोट विरुिा, खुल्िा जलमन र ्यसमा
रहेका सबै खािे सं रचना िा चचे को जग्गा, छे उछाउ, सेरोिेरो र सम्पूणव अियििाई सम्झनुपर्वछ
।
(भ) “िार्ी” भन्नािे कसै उपर सलमलत समि उजुरी र्ताव गने व्यशि िा सं स्था सम्झनुपर्वछ ।
(म) “सशचिािय” भन्नािे न्यावयक सलमलतको सशचिाियिाई सम्झनुपर्वछ ।
(य) “सर्स्य” भन्नािे न्यावयक सलमलतको सं योजक र सर्स्य समेतिाई सम्झनुपर्वछ ।
(र) “सर्रस्याहा”

भन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगत किा गरी आम्र्ानीमा बाँध्ने कायविाई

सम्झनुपर्वछ ।
(ि) “सभा” भन्नािे तामाकोशी गाउँपािीकाको गाउँसभा सम्झनुपर्वछ ।
(ि) “सलमलत” भन्नािे न्यावयक सलमलत सम्झनुपर्वछ र सो शव्र्िे स्थानीय ऐनको र्िा ४८
को उपर्िा (६) बमोशजमको सलमलतिाइव समेत जनाउनेछ ।
(श) “साि िसािी” भन्नािे हरे क िषवको िालग छु िा छु िै हुने गरी प्रलतिषवको लनलमि स्थायी रुपमा तय
गररएको शतव सम्झनुपर्वछ ।
(ष) “स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपर्वछ ।
(ह) "सं विधान" भन्नािे नेपािको सं विधान सम्झनुपर्वछ ।
पररच्छे र् -२

सलमलतको अलधकार
३. उजुरीमा लनणवय सम्बशन्ध कामाः सलमलतमा र्ताव भएका उजुरी िा उजुरीको लनणवय गने िा र्ताव भएको नालिश िा
उजुरीको कुनै व्यहोरािे िगत किा गने अलधकार सलमलतिाइव मात्र हुनेछ ।
४. लनणवय सम्बशन्ध

बाहेक अन्य कामाः (१) र्िा ३ मा उल्िेख भएको िा प्रचलित कानूनिे सलमलत िा सलमलतको

सर्स्यिे नै गने भन्ने व्यिस्था गरे को िा कायवको प्रकृलतिे सलमलत िा सलमलतको सर्स्यिे नै गनुप
व ने स्पष्ट भैरहेको
र्े शख बाहे कको अन्य कायवहरू यस ऐनमा तोवकएको कमवचारी र ्यसरी नतोवकएकोमा सलमलतिे लनणवय गरी
तोकेको िा अलधकार प्रर्ान गरे को कमवचारीिे गनुप
व नेछ ।
(२) तोवकएको शाखा प्रमुख िा तोवकएका अन्य कमवचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून बमोशजम
तोवकएको काम गर्ाव सलमलतको सं योजक िा सलमलतिे तोकेको सर्स्यको प्र्यि लनर्े शन, रे खर्े ख र लनयन्त्रणमा
रही गनुप
व नेछ ।
५. यस ऐन बमोशजम कायवविलध अििम्िन गनुप
व नेाः सलमलतिे उजुरी िा उजुरीको कारिाही र वकनारा गर्ाव प्रचलित र
सम्बशन्धत सं घीय कानूनमा स्पष्ट उल्िेख भए र्े शख बाहेक यस ऐन बमोशजमको कायवविलध अििम्िन गनुप
व नेछ ।
६. सलमलतिे हेनेाः सलमलतिाइव र्े हाय बमोशजमको उजुरीहरूमा कारिाही र वकनारा गने अलधकार रहनेछाः
(क)

स्थानीय ऐनको र्िा ४७ अन्तगवतको उजुरी,

(ख)

अर्ाितबाट मेिलमिापको िालग गाउँपालिकामा प्रेवषत उजुरी,

(ग)

सं विधानको अनुसूची-८ अन्तगवतको एकि अलधकार अन्तगवत सभािे बनाएको कानून बमोशजम
लनरूपण हुने गरी लसशजवत उजुरी, तथा

(घ)

प्रचलित कानूनिे गाउँपालिकािे हेने भलन तोकेका उजुरीहरू ।

७. सलमलतको िेत्रालधकार : सलमलतिे र्िा ६ अन्तगवतका मध्ये र्े हायबमोशजमका उजुरीहरूमा मात्र िेत्रालधकार ग्रहण
गने तथा कारिाही वकनारा गनेछाः
(क)

व्यशिको हकमा उजुरीका सबै पि गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्रालधकार लभत्र बसोबास
गरीरहेको,

(ख)

प्रचलित कानून र सं विधानको भाग ११ अन्तगवतको कुनै अर्ाित िा न्यायाधीकरण िा
लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहेको,

(ग)

गाउँपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परे का कुनै अर्ाित िा लनकायबाट मेिलमिाप िा लमिापत्रको
िालग प्रेवषत गरीएको,

(घ)

अचि सम्पशि समािेश रहे को विषयमा सो अचि सम्पशि गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्रालधकार
लभत्र रवहरहे को, तथा

(ङ)

कुनै घटनासँग सम्बशन्धत विषयिस्तु रहेकोमा सो घटना गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्र लभत्र
घटे को ।
पररच्छे र्-३
उजुरी तथा प्रलतिार् र्ताव

८. विरार्, उजूरी िा लनिेर्न र्ताव गनेाः (१) कसै उपर विरार्, उजूरी िा लनिेर्न र्ताव गर्ाव िा उजुरी चिाउँर्ा
प्रचलित कानून बमोशजम हकर्ै या पुगेको व्यशििे सलमलतको सशचिािय समि उजुरी र्ताव गनव सक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम उजुरी दर्ँर्ा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम खुिाउनुपने कुरा सबै
खुिाइव तथा पुर्याउनु पने प्रवक्रया सबै पुरा गरी अनुसूची-१ बमोशजमको ढाँचामा दर्नुपनेछ ।
(३) उपर्िा (२) मा िेशखए र्े शखबाहे क उजुरीमा र्े हाय बमोशजमको व्यहोरा समेत खुिाउनुपनेछाः
(क)

िार्ीको नाम, थर, ितन र लनजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यैको नाम;

(ख)

प्रलतिार्ीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान पिा िाग्ने
गरी स्पष्ट खुिेको ितन;

(ग)

गाउँपालिकाको नाम सवहत सलमलतको नाम;

(घ)

उजुरी गनुप
व रे को व्यहोरा र सम्पूणव वििरण;

(ङ)

गाउँपालिकािे तोके अनुसारको र्स्तुर बुझाएको रलसर् िा लनस्सा;

(च)

सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजुरी रहे को व्यहोरा र सम्बशन्धत कानून;

(छ)

िार्ीिे र्ािी गरे को विषय र सो सँग सम्बशन्ध त प्रमाणहरू;

(ज)

हर्म्यार् िाग्ने भएमा हर्म्यार् रहेको तथा हकर्ै या पुगेको सम्बशन्ध

(झ)

कुनै सम्पशिसँग सम्बशन्धत विषय भएकोमा सो सम्पशि चि भए रहेको स्थान, अिस्था तथा

व्यहोरा;

अचि भए चारवकल्िा सवहतको सबै वििरण ।
(४)

प्रचलित कानूनमा कुनै विशेष प्रवक्रया िा ढाँचा िा अन्य केवह उल्िेख भएको रहेछ भने सो

सन्र्भवमा आिश्यक वििरण समेत खुिेको हुनपु नेछ ।
(५) कुनै वकलसमको िलतपूलतव भराउनुपने अथिा बण्डा िगाउनुपने अिस्थाको उजुरीको हकमा ्यस्तो
िलतपूलतव िा बण्डा िा चिनको िालग सम्बशन्धत अचि सम्पशिको वििरण खुिेको हुनपु नेछ ।
९. विरार्, उजूरी िा लनिेर्न र्ताव गरी लनस्सा दर्नेाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्िा ८ बमोशजम प्राप्त उजुरी र्ताव गरी
िार्ीिाइव तारे ख तोवक अनुसूची-२ बमोशजमको ढाँचामा वििार् र्तावको लनस्सा दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम तारे ख दर्नु पने अिस्थामा तारे ख तोक्र्ा अनुसूची-३ बमोशजमको ढाँचामा
तारे ख भरपाई खडा गरी सम्बशन्धत पिको र्स्तखत गराइव लमलसि सामेि राख्नुपछव ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजम तारे ख भरपाईमा तोवकएको तारे ख तथा उि लमलतमा हुने कायव समेत
उल्िेख गरी सम्बशन्धत पििाइव अनुसूची-४ बमोशजमको ढाँचामा तारे ख पचाव दर्नुपनेछ ।
१०. उजुरी र्रपीठ गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्िा ८ बमोशजम पेश भएको उजुरीमा प्रवक्रया नपुगेको र्े शखए पुरा
गनुप
व ने र्े हायको प्रवक्रया पुरा गरी अथिा खुिाउनुपने र्े हायको व्यहोरा खुिाई ल्याउनु भन्ने व्यहोरा िेशख पाँच
दर्नको समय तोवक तथा वििार् र्ताव गनव नलमल्ने भए सो को कारण सवहतको व्यहोरा जनाइव र्रपीठ गरे मा
िार्ीिाइव उजुरी विताव दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम प्रवक्रया नपुगेको भलन र्रपीठ गरी विताव गरे को उजुरीमा र्रपीठमा उल्िेख
भए बमोशजमको प्रवक्रया पुरा गरी पाँच दर्नलभत्र ल्याएमा र्ताव गररदर्नुपछव ।

(३) उपर्िा (१) बमोशजमको र्रपीठ आर्े श उपर शचि नबुझ्ने पििे सो आर्े श भएको लमलतिे लतन
दर्न लभत्र उि आर्े शको विरूद्धमा सलमलत समि लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
(४) उपर्िा (३) बमोशजम दर्एको लनिेर्न व्यहोरा मनालसब र्े शखए सलमलतिे उपर्िा (१) बमोशजमको
र्रपीठ बर्र गरी वििार् र्ताव गनव आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्िा (४) बमोशजम आर्े श भएमा उजुरी प्रशासकिे ्यस्तो वििार् र्ताव गरी अरू प्रवक्रया पुरा
गनुप
व नेछ ।
११. र्ताव गनव नहुने : उजुरी प्रशासकिे र्िा ८ बमोशजम पेश भएको उजुरीमा र्े हाय बमोशजमको व्यहोरा दठक भए
नभएको जाँच गरी र्ताव गनव नलमल्ने र्े शखएमा र्िा १० बमोशजमको प्रवक्रया पुरा गरी र्रपीठ गनुप
व नेछाः
(क)

प्रचलित कानूनमा हर्म्यार् तोवकएकोमा हर्म्यार् िा म्यार् लभत्र उजुरी परे नपरे को;

(ख)

प्रचलित कानून बमोशजम सलमलतको िेत्रालधकार लभत्रको उजुरी रहे नरहेको;

(ग)

कानून बमोशजम िाग्ने र्स्तुर र्ाशखि भए नभएको;

(घ)

कुनै सम्पशि िा अलधकारसँग सम्बशन्धत विषयमा वििार् लनरूपण गनुप
व ने विषय उजुरीमा समािेश
रहेकोमा ्यस्तो सम्पशि िा अलधकार विषयमा उजुरी गनव िार्ीको हक स्थावपत भएको प्रमाण
आिश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको;

(ङ)

उि विषयमा उजुरी गने हकर्ै या िार्ीिाइव रहे नरहेको तथा;

(च)

लिखतमा पुरा गनुप
व ने अन्य रीत पुगे नपुगेको;

१२. र्ोहोरो र्ताव गनव नहुनाःे (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन प्रचलित कानून बमोशजम सलमलत िा
अन्य कुनै अर्ाित िा लनकायमा कुनै पििे उजुरी गरी सलमलत िा उि अर्ाित िा लनकायबाट उजुरीमा उल्िेख
भएको विषयमा प्रमाण बुशझ िा नबुशझ वििार् लनरोपण भैसकेको विषय रहेको छ भने सो उजुरीमा रहे का पि
विपिको बीचमा सोही विषयमा सलमलतिे उजुरी र्ताव गनव र कारिाही गनव हुँर्ैन ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम र्ताव गनव नलमल्ने उजुरी भ ुििश र्ताव भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपलछ
उजुरी जुनसुकै अिस्थामा रहेको भए पलन सलमलतिे उजुरी खारे ज गनुप
व नेछ ।
१३. उजुरीसाथ लिखत प्रमाणको सक्कि पेश गनुपव नेाः उजुरीसाथ पेश गनुव पने प्र्येक लिखत प्रमाणको सक्कि र कशम्तमा
एक प्रलत नक्कि उजुरीसाथै पेश गनुप
व नेछ र उजुरी प्रशासकिे ्यस्तो लिखतमा कुनै कैवियत जनाउनुपने भए सो
जनाइ सो प्रमाण सम्बशन्धत लमलसिमा राख्नेछ ।
१४. उजुरी तथा प्रलतिार् र्ताव र्स्तुराः (१) प्रचलित कानूनमा वििार् र्ताव र्स्तुर तोवकएकोमा सोवह बमोशजम तथा
र्स्तुर नतोवकएकोमा एक सय रूपैँ या बुझाउनुपनेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा प्रलतिार् र्ताव र्स्तुर निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैँ या प्रलतिार् र्ताव र्स्तुर
िाग्नेछ ।
१५. प्रलतिार् पेश गनुपव नेाः (१) प्रलतिार्ीिे र्िा २० बमोशजम म्यार् िा सूचना प्राप्त भएपलछ म्यार् िा सूचनामा
तोवकएको समयािलध लभत्र उजुरी प्रशासक समि आिैं िा िारे स मािवत लिशखत प्रलतिार् र्ताव गनुप
व नेछ ।

(२) उपर्िा (१) बमोशजम प्रलतिार् पेश गर्ाव प्रलतिार्ीिे भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रलतलिपी साथै
सं िग्न गरी पेश गनुप
व नेछ ।
(३) प्रलतिार्ीिे लिशखत व्यहोरा दर्ँर्ा अनुसूची-५ बमोशजमको ढाँचामा दर्नुपनेछ ।
१६. प्रलतिार् जाँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्िा १५ बमोशजम पेश भएको प्रलतिार् जाँच गरी कानून बमोशजमको
रीत पुगेको तथा म्यार् लभत्र पेश भएको र्े शखए र्ताव गरी सलमलत समि पेश हुने गरी लमलसि सामेि गनुप
व नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम प्रलतिार् र्ताव हुने भएमा उजुरी प्रशासकिे प्रलतिार्ीिाइव िार्ी लमिानको
तारे ख तोक्नुपनेछ ।
१७. लिखतमा पुरा गनुप
व ने सामान्य रीताः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र िेशखए र्े शखबाहेक सलमलत समि
र्ताव गनव ल्याएका उजुरी तथा प्रलतिार्मा र्े हाय बमोशजमको रीत समेत पुरा गनुप
व नेछाः
(क)

ए िोर साइज को नेपािी कागजमा बायाँ तिव पाँच सेशन्टलमटर, पवहिो पृष्ठमा शीरतिव र्श
सेशन्टलमटर र ्यसपलछको पृष्ठमा पाँच सेशन्टलमटर छोडेको तथा प्र्येक पृष्ठमा बशिस हरिमा
नबढाइव कागजको एकातिव मात्र िेशखएको;

(ख)

लिखत र्ताव गनव ल्याउने प्र्येक व्यशििे लिखतको प्र्येक पृष्ठको शीर पुछारमा छोटकरी
र्स्तखत गरी अशन्तम पृष्ठको अन््यमा िेखा्मक तथा ल्याप्चे सवहछाप गरे को;

(ग)

कुनै कानून व्यिसायीिे लिखत तयार गरे को भए लनजिे पवहिो पृष्ठको बायाँ तिव लनजको
कानून व्यिसायी र्ताव प्रमाणपत्र नंिर, नाम र कानून व्यिसायीको वकलसम खुिाइव र्स्तखत
गरे को; तथा

(घ)

लिखतको अशन्तम प्रकरणमा यस लिखतमा िेशखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानू न
बमोशजम सहुँिा बुझाउँिा भन्ने उल्िेख गरी सो मुलन लिखत र्ताव गनव ल्याएको िषव, मवहना र
गते तथा बार खुिाइव लिखत र्ताव गनव ल्याउने व्यशििे र्स्तखत गरे को, ।

तर, व्यहोरा पुर्याई पेश भएको लिखत लिनिाई यो उपर्िािे बाधा पारे को मालनने छै न ।
(२) लिखतमा विषयहरू क्रमबद्ध रूपमा प्रकरण प्रकरण छु ट्याइव सं यलमत र मयावदर्त भाषामा िेशखएको
हुनपु नेछ ।
(३) लिखतमा पेटबोलिमा परे को स्थानको पवहचान हुने स्पष्ट वििरण र व्यशिको नाम, थर, ठे गाना
तथा अन्य वििरण स्पष्ट खुिेको हुनपु नेछ ।
(४) लिखत र्ताव गनव ल्याउने िा सलमलतमा कुनै कागज गनव आउनेिे लनजको नाम, थर र ितन खुिेको
नागररकता िा अन्य कुनै प्रमाण पेश गनुप
व छव ।
१८. नक्कि पेश गनुप
व नेाः उजुरी िा प्रलतिार् र्ताव गनव ल्याउनेिे विपिीको िालग उजुरी तथा प्रलतिार्को नक्कि तथा
सं िग्न लिखत प्रमाणहरूको नक्कि साथै पेश गनुप
व र्वछ ।
१९. उजुरी िा प्रलतिार् सं शोधनाः (१) लिखत र्ताव गनव ल्याउने पििे सलमलतमा र्ताव भइसकेको लिखतमा िेखाइ िा
टाइप िा मुद्रणको सामान्य त्रुटी सच्याउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।

(२) उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्नमा माग बमोशजम सच्याउँर्ा र्ािी तथा प्रलतिार्मा गरीएको माग
ु पिमा िरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको सं शोधन माग गरे को र्े खेमा उजुरी प्रशासकिे
िा र्ािीमा मुिभत
सो बमोशजम सच्याउन दर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजम सं शोधन भएमा सो को जानकारी उजुरीको अको पििाइव दर्नुपनेछ ।
पररच्छे र्-४
म्यार् तामेिी तथा तारे ख
२०. म्यार् सूचना तामेि गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्िा ९ बमोशजम वििार् र्ताव भएपलछ बवढमा र्ुइव दर्न लभत्र
प्रलतिार्ीका नाममा प्रचलित कानूनमा म्यार् तोवकएको भए सोवह बमोशजम र नतोवकएको भए पन्र दर्नको म्यार्
दर्इव सम्बशन्धत िडा कायाविय मािवत उि म्यार् िा सूचना तामेि गनव सक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम म्यार् िा सूचना तामेि गर्ाव र्िा ९ बमोशजमको उजुरी तथा उि उजुरी
साथ पेश भएका प्रमाण कागजको प्रलतलिपी समेत सं िग्न गरी पठाउनुपनेछ ।
(३) उपर्िा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन एक भन्र्ा बवढ प्रलतिार्ीिाइव म्यार् दर्नुपर्ाव
प्रमाण कागजको नक्कि कुनै एकजना मुि प्रलतिार्ीिाइव पठाइव बाँवकको म्यार्मा प्रमाण कागजको नक्कि ििानाको
म्यार् साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा िेशख पठाउनुपनेछ ।
(४) उपर्िा (१) बमोशजम प्राप्त भएको म्यार् िडा कायावियिे बवढमा लतन दर्न लभत्र तामेि गरी
तामेिीको व्यहोरा खुिाइव सलमलतमा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्िा (१) बमोशजम म्यार् तामेि हुन नसकेमा र्े हाय बमोशजमको विद्युतीय माध्यम िा पलत्रकामा
सूचना प्रकाशन गरे र म्यार् तामेि गनुप
व नेछाः
(क)

म्यार् तामेि गररनुपने व्यशिको कुनै फ्याक्स िा इवमेि िा अन्य कुनै अलभिेख हुन सक्ने
विद्युतीय माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;

(ख)

प्रलतिार्ीिे म्यार् तामेिी भएको जानकारी पाउन सक्ने मनालसब आधार छ भन्ने र्े शखएमा
सलमलतको लनणवयबाट कुनै स्थानीय र्ै लनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरे र िा स्थानीय एि.एम.
रे लडयो िा स्थानीय टे लिलभजनबाट सूचना प्रसारण गरे र; िा

(ग)

अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्यार् तामेि गराउँर्ा म्यार् तामेि हुन सक्ने मनालसब कारण
र्े शखएमा सलमलतको आर्े शबाट ्यस्तो सरकारी लनकाय मािवत ।

(६) यस ऐन बमोशजम म्यार् जारी गनुप
व र्ाव अनुसूची-६ बमोशजमको ढाँचामा जारी गनुप
व नेछ ।
२१. रोहिरमा राख्नुपनेाः यस ऐन बमोशजम िडा कायाविय मािवत तामेि गररएको म्यार्मा सम्बशन्धत िडाको अध्यि
िा सर्स्य तथा कशम्तमा र्ुइवजना स्थानीय भिार्मी रोहिरमा राख्नुपनेछ ।
२२. रीत बेरीत जाँच गनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे म्यार् तामेिीको प्रलतिेर्न प्राप्त भएपलछ रीतपूिक
व को तामेि भएको
छ िा छै न जाँच गरी आिश्यक भए सम्बशन्धत िडा सशचिको प्रलतिेर्न समेत लिइव रीतपूिक
व को र्े शखए लमलसि
सामेि राशख तथा बेरीतको र्े शखए बर्र गरी पुनाः म्यार् तामेि गनव िगाइव तामेिी प्रलत लमलसि सामेि राख्नुपनेछ
।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम जाँच गर्ाव सम्बशन्धत कमवचारीिे बर्लनयत राशख कायव गरे को र्े शखए उजुरी
प्रशासकिे सो व्यहोरा खुिाइव सलमलत समि प्रलतिेर्न पेश गनुप
व नेछ ।

(३) उपर्िा (२) बमोशजमको प्रलतिेर्नको व्यहोरा उपयुि र्े शखए सलमलतिे सम्बशन्धत कमवचारी उपर
कारिाहीको िालग कायवपालिका समि िेशख पठाउनसक्नेछ ।
२३. तारे खमा राख्नूपनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्िा ९ बमोशजम वििार् र्ताव गरे पलछ उजुरीकताविाइव र र्िा १६
बमोशजम प्रलतिार् र्ताव गरे पलछ प्रलतिार्ीिाइव तारे ख तोवक तारे खमा राख्नुपछव ।
(२) उजुरीका पिहरूिाइव तारे ख तोक्र्ा तारे ख तोवकएको दर्न गररने कामको व्यहोरा तारे ख भरपाइ
तथा तारे ख पचावमा खुिाइव उजुरीका सबै पििाइव एकै लमिानको लमलत तथा समय उल्िेख गरी एकै लमिानको
तारे ख तोक्नुपछव ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजम तारे ख तोवकएको समयमा कुनै पि हाशजर नभए पलन तोवकएको कायव
सम्पन्न गरी अको तारे ख तोक्नुपने भएमा हाशजर भएको पििाइव तारे ख तोवक समयमा हाशजर नभइव पलछ हाशजर
हुने पििाइव अशघ हाशजर भइव तारे ख िाने पिसँग एकै लमिान हुनेगरी तारे ख तोक्नुपछव ।
(४) यस र्िा बमोशजम तोवकएको तारे खमा उपशस्थत भएका पिहरूिाइव साथै राशख सलमलतिे उजुरीको
कारिावह गनुप
व छव ।
(५) उपर्िा (४) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन तोवकएको तारे खमा कुनै पि उपशस्थत नभए
पलन सलमलतिे वििार्को विषयमा कारिाही गनव बाधा पनेछैन ।
२४. सलमलतको लनणवय बमोशजम हुनाःे सलमलतिे म्यार् तामेिी सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा उल्िेख गररए
र्े शख बाहे कको विषयमा आिश्यक प्रवक्रया लनधावरण गनव सक्नेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनिाइव तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा
२५. प्रारशम्भक सुनिाइवाः (१) मेिलमिापबाट वििार् लनरोपण हुन नसकी सलमलतमा आएका वििार् प्रलतिार् र्ताव िा
ियान िा सो सरहको कुनै कायव भएपलछ सुनिाइवको िालग पेश भएको वििार्मा उपिब्ध प्रमाणका आधारमा
त्काि लनणवय गनव सवकने भएमा सलमलतिे वििार् पेश भएको पवहिो सुनिाइवमा नै लनणवय गनव सक्नेछ ।
(२) सलमलत समि पेश भएको वििार्मा उपर्िा (१) बमोशजम त्काि लनणवय गनव सवकने नर्े शखएमा
सलमलतिे र्े हाय बमोशजमको आर्े श गनव सक्नेछाः(क)

वििार्मा मुख नलमिेको कुरामा यवकन गनव प्रमाण बुझ्ने िा अन्य कुनै कायव गने ;

(ख)

वििार्मा बुझ्नुपने प्रमाण यवकन गरी पिबाट पेश गनव िगाउने िा सम्बशन्धत लनकायबाट माग
गने आर्े श गने;

(ग)

मेिलमिापका सम्बन्धमा वििार्का पिहरूसँग छििि गने; तथा

(घ)

ु ाइको िालग तारे ख तथा पेशीको समय तालिका लनधावरण
वििार्का पि उपशस्थत भएमा सुनि
गने ।

(३) उपर्िा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन सलमलतिे स्थानीय ऐनको र्िा ४७
को उपर्िा (२) बमोशजमको उजुरीमा मेिलमिापको िालग पठाउने आर्े श गनुप
व नेछ ।

२६. प्रमाण र्ाशखि गनेाः िार्ी िा प्रलतिार्ीिे कुनै नयाँ प्रमाण पेश गनव अनुमलत माग गरी लनिेर्न पेश गरे मा उजुरी
प्रशासकिे सोवह दर्न लिन सक्नेछ ।
२७. लिखत जाँच गनेाः (१) सलमलतिे उजुरीमा पेश भएको कुनै लिखतको स्यता परीिण गनव रे खा िा हस्तािर
विशेषज्ञिाइव जाँच गराउन जरूरी र्े खेमा सो लिखतिाइव अस्य भन्ने पिबाट परीिण र्स्तुर र्ाशखि गनव िगाइव
रे खा िा हस्तािर विशेषज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम जाँच गर्ाव मनालसब माविकको समय तोवक आर्े श गनुप
व नेछ र समय लभत्र
जाँच सम्पन्न हुनको िालग यथासम्भि व्यिस्था गनुप
व नेछ ।
(३) उपर्िा (१) बमोशजम जाँच गर्ाव लिखत अस्य ठहररएमा लिखत स्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको
र्स्तुर असुि गरी उपर्िा (१) बमोशजम र्स्तुर र्ाशखि गने पििाइव भराइव दर्नुपछव ।
२८. सािी बुझ्नेाः (१) सलमलतबाट सािी बुझ्ने आर्े श गर्ाव सािी बुझ्ने दर्न तोवक आर्े श गनुप
व ने छ । सािी राख्र्ा
बढीमा ५ जना सम्म राख्नु पनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम आर्े श भएपलछ उजुरी प्रशासकिे उजुरीको पििाइव आर्े शमा उल्िेख
भएको लमलतमा सािी बुझ्ने तारे ख तोक्नुपनेछ ।
(३) सािी बुझ्ने तारे ख तोवकएको दर्नमा आफ्नो सािी सलमलत समि उपशस्थत गराउनु सम्बशन्धत
पिको र्ावय्ि हुनेछ ।
२९. सलमलतको तिवबाट िकपत्र गराउनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन नाबािक िा
अशि िा िृद्धिृद्धा पि रहेको उजुरीमा सािी िकपत्रको िालग तोवकएको तारे खको दर्न उपशस्थत नभएको िा
उपशस्थत नगराइएको सािीिाइव सलमलतिे म्यार् तोवक सलमलतको तिवबाट शझकाइव बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम सािी शझकाउँर्ा बकपत्र हुने तारे ख तोवक म्यार् जारी गनुप
व नेछ र उजुरीका
पिहरूिाइव समेत सोही लमिानको तारे ख तोक्नुपनेछ ।
३०. सािी िकपत्र गराउनेाः (१) उजुरी प्रशासकिे सािी िकपत्रको िालग तोवकएको दर्न पिहरूसँग लनजहरूिे
उपशस्थत गराउन ल्याएका सािीको नामाििी लिइव सलमलत समि पेश गनुप
व नेछ ।
(२) सािी िकपत्रको िालग तोवकएको तारे खको दर्न उजुरीका सबै पििे सािी उपशस्थत गराउन
ल्याएको भए कायाविय खुल्नासाथ तथा कुनै पििे सािी उपशस्थत गराउन नल्याएको भए दर्नको बाह्र बजेपलछ
सलमलतिे उपिब्ध भएसम्मका सािीको िकपत्र गराउनुपनेछ ।
३१. बन्र्े ज गनव सक्नेाः (१) सािीको िकपत्र गराउँर्ा उजुरीको विषयिस्तु भन्र्ा िरक प्रकारको तथा सािी िा
उजुरीको पििाइव अपमालनत गने िा शझझ्याउने िा अनुशचत प्रकारको प्रश्न सोलधएमा सलमलतिे ्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट
पििाइव बन्र्े ज गनव सक्नेछ ।
(२) नाबािक िा िृद्ध िा असि िा लबरामीिे सािी बक्नुपने भइव ्यस्तो उजुरीमा कुनै पिको उपशस्थलत
िा अन्य कुनै मनालसब कारणिे सािीिाइव िकपत्र गनव अनुशचत र्बाि परे को िा पने प्रबि सम्भािना रहेको छ

भन्ने सलमलतिाइव िागेमा सलमलतिे ्यस्तो पिको प्र्यि उपशस्थलतिाइव बन्र्े ज गरी लनजिे सािीिे नर्े ख्ने गरी मात्र
उपशस्थत हुन आर्े श गनव सक्नेछ ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजम आर्े श गरे मा सािीिे नर्े ख्ने गरी पि उपशस्थत हुने व्यिस्था लमिाउने
र्ावय्ि सलमलतको हुनेछ ।
(४) उपर्िा (१) िा (२) बमोशजम गर्ाव सलमलतिे उजुरीसँग सम्बशन्धत आिश्यक प्रश्न तयार गरी
सलमलतको तिवबाट िकपत्र गराउन सक्नेछ ।
३२. पेशी सूची प्रकाशन गनुपव नेाः (१) उजुरी प्रशासकिे प्र्येक हप्ता शुक्रिार आगामी हप्ताको िालग पेशी तोवकएका
वििार्हरूको साप्तावहक पेशी सूची तथा तोवकएको दर्न उि दर्नको िालग पेशी तोवकएका वििार्हरूको पेशी
सूची प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको सूची सं योजकिे र लनजको अनुपशस्थलतमा लनजिे शजम्मेिारी तोकेको
सलमलतको सर्स्यिे प्रमाशणत गनुप
व नेछ ।
३३. र्ै लनक पेशी सूचीाः (१) उजुरी प्रशासकिे र्िा ३२ बमोशजमको साप्तावहक पेशी सूचीमा चढे का वििार् हरूको
तोवकएको दर्नको पेशी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीमा टाँस्न िगाई एक प्रलत सलमलतका सर्स्यहरूिाइव
उपिब्ध गराउनुपनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको सूचीमा वििार्हरू उल्िेख गर्ाव वििार् र्तावको आधारमा र्े हायको क्रममा
तयार गरी प्रकाशन गराउनुपनेछाः(क)

नाबािक पि भएको वििार्;

(ख)

शारररीक असिता िा अपाङ्गता भएको व्यशि पि भएको वििार्;

(ग)

सिरी िषव उमेर पुरा भएको िृद्ध िा िृद्धा पि भएको वििार्; तथा

(घ)

वििार् र्तावको क्रमानुसार पवहिे र्ताव भएको वििार् ।

(३) उपर्िा (२) बमोशजम पेशी सूची तयार गर्ाव मुल्तिीबाट जागेका तथा सिोच्च अर्ाित, उच्च
अर्ाित तथा शजल्िा अर्ाितबाट पुनाः इन्सािको िालग प्राप्त भइव र्ताव भएको वििार्को हकमा शुरूमा सलमलतमा
र्ताव भएको लमलतिाइव नै र्ताव लमलत मालन क्रम लनधावरण गनुप
व नेछ ।
(४) उपर्िा (१) िा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै सलमलतिे वििार्को सुनिाइव र कारिाही तथा वकनारा
गनुप
व नेछ ।
३४. उजुरी प्रशासकको शजम्मेिारी हुनाःे पेशी सूचीमा चढे का वििार्हरू कायाविय खुिेको एक घण्टा लभत्र सलमलत
समि सुनिाइवको िालग पेश गने तथा उि दर्नको तोवकएको कायव सवकए पलछ सलमलतबाट विताव बुशझलिइव
सुरशित राख्ने शजम्मेिारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रमाण सुनाउन सक्नेाः (१) सलमलतिे र्िा २५ बमोशजम तोवकएको तारे खको दर्न उपशस्थत सबै पििाइव अको
पििे पेश गरे को प्रमाण एिं कागजात र्े खाइव पवढ िाची सुनाइव सो बारे मा अको पिको कुनै कथन रहेको भए
लिशखत बयान गराइव लमलसि सामेि गराउन सक्नेछ ।

(२) उपर्िा (१) बमोशजमको बयान गराउँर्ा पििे वकते भनी ियान गरे मा िाग्ने र्स्तुर लिई विशेषज्ञ जाँच
गराउन सवकनेछ ।
३६. वििार्को सुनिाइव गनेाः (१) सलमलतिे र्ुिै पिको कुरा सुनी लनजहरूको वििार्को सुनिाइव तथा लनणवय गनुप
व नेछ
।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको सुनिाइव तथा लनणवय गर्ाव पिहरूको रोहिरमा गनुप
व नेछ ।
(३) उपर्िा (१) बमोशजम वििार्को सुनिाइव गर्ाव इजिास कायम गरी सुनिाइव गनव मनालसि र्े शखएमा
सोही अनुसार गनव सक्नेछ ।
तर र्ुिै पिको भनाई तथा शजवकर सुन्निाई उपर्िा ३ अनुसारको इजिास कायम गनव बाधा हुने छै न
।
३७. बन्र् इजिासको गठन गनवसक्ने (१) सलमलतिे मवहिा तथा बािबालिका समािेश रहे को तथा आिश्यक र्े खेको
अन्य वििार्को सुनिाइवको िालग बन्र् इजिास कायम गरी सुनिाइव गनव सक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको बन्र् इजिासमा वििार्का पि तथा अन्य सरोकारिािा बाहेक अन्य
व्यशििाइव इजिासमा प्रिेश गनव नपाउने गरी बन्र् इजिासको गठन गनुप
व नेछ ।
(३) बन्र् इजिासबाट हेररने वििार्को काम कारिाही, वपडीतको नाम, थर, ठे गाना िगायतका विषय
गोप्य राख्नुपनेछ ।
३८. बन्र् इजिास सम्बशन्ध अन्य व्यिस्थााः (१) बन्र् इजिासबाट हेररएका वििार्हरूको कागजातको प्रलतलिपी िार्ी,
प्रलतिार्ी र लनजको वहतमा असर परे को कुनै सरोकारिािा बाहेक अरू कसै िाइव उपिब्ध गराउनुहँर्
ु ैन ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको वििार्को तथ्य खुिाइव कुनै समाचार कुनै पत्र पलत्रकामा सं प्रष
े ण हुन
दर्नु हुँर्ैन ।
(३) उपर्िा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन सलमलतिे पिको गोपलनयता तथा वहतमा
प्रलतकूि प्रभाि नपने गरी समाचार सं प्रष
े ण गनव भने कुनै बाधा पने छै न ।
३९. थप प्रमाण बुझ्नेाः वििार्को सुनिाइवको क्रममा वििार्को कुनै पिको अनुरोधमा िा वििार् सुनिाइवको क्रममा
सलमलत आिैंिे थप प्रमाण बुझ्नुपने र्े खेमा उजुरीका पिहरूिाइव थप प्रमाण पेश गनव पेश गने तारे ख तोवक आर्े श
गनव सक्नेछ ।
ु ँर्
४०. स्िाथव बाशझएको वििार् हेन व नहुनाःे सलमलतको सर्स्यिे र्े हायका वििार्को कारिाही र वकनारामा सं िग्न हुनह
ु ै नाः(क)

आफ्नो िा नशजकको नातेर्ारको हक वहत िा सरोकार रहे को वििार्;
स्पष्टीकरणाः यस उपर्िाको प्रयोजनको िालग “नशजकको नातेर्ार” भन्नािे अपुतािी पर्ाव कानून
बमोशजम अपुतािी प्राप्त गनव सक्ने प्राथलमकता क्रममा रहेको व्यशि, मामा, माइजु, सानीआमा,
ठू िीआमा, सानोबाबु, ठू िोबाबू , पलत िा पत्नी तिवका सासू, ससुरा, िूपु, िूपाजु, सािा, जेठान,
सािी, दर्र्ी, बवहनी, लभनाजु, बवहनी ज्िाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइँ, भाञ्जी बुहारी तथा ्यस्तो
नाताका व्यशिको एकासगोिमा रहेको पररिारको सर्स्य सम्झनुपर्वछ ।

(ख)

लनजिे अन्य कुनै है लसयतमा गरे को कुनै कायव िा लनज सं िग्न रहेको कुनै विषय समािेश
रहेको कुनै वििार्;

(ग)

कुनै विषयमा लनजिे वििार् चल्ने िा नचल्ने विषयको छिििमा सहभालग भइव कुनै राय दर्एको
भए सो विषय समािेश रहेको वििार्; िा

(घ)

अन्य कुनै कारणिे आधारभूत रूपमा लनज र लनजको एकाघर सगोिका पररिारका सर्स्यको
कुनै स्िाथव बाशझएको वििार् ।

(२) उपर्िा (१) बमोशजमको कुनै अिस्था र्े शखएमा जुन सर्स्यको ्यस्तो अिस्था पछव उि सर्स्यिे
वििार् हेन व नहुने कारण खुिाइव आर्े श गनुप
व नेछ ।
(३) उपर्िा (१) को प्रलतकुि हुने गरी कुनै सर्स्यिे कुनै वििार्को कारिावह र वकनारामा सहभालग
हुन िागेमा वििार्को कुनै पििे आिश्यक प्रमाण सवहत वििार्को कारिावह वकनारा नगनव लनिेर्न दर्न सक्नेछ
र सो सम्बन्धमा काम कारबाही स्थानीय ऐनको र्िा ४८ (५) अनुसार हुनेछ ।
(४) उपर्िा (३) अनुसार वििार् लनरोपण हुन नसक्ने अिस्थामा स्थानीय ऐनको र्िा ४८ (६) र
(७) को व्यिस्था अनुसारको सभािे तोकेको सलमलतिे काम कारिावह र वकनारा गनेछ ।
(५) उपर्िा (४) बमोशजम गर्ाव सभािे वििार्का पिहरूिाइव सोवह उपर्िा बमोशजम गदठत सलमलतबाट
वििार्को कारिावह वकनारा हुने कुराको जानकारी गराइव उि सलमलत समि उपशस्थत हुन पठाउनुपनेछ ।
पररच्छे र्-६
लनणवय र अन्य आर्े श
४१. लनणवय गनुप
व नेाः (१) सलमलतिे सुनिाइवको िालग पेश भएको वििार् हेर्ाव कुनै प्रमाण बुझ्नुपने बाँवक नरवह वििार्
वकनारा गने अिस्था रहेको र्े शखएमा सोवह पेशीमा वििार्मा लनणवय गनुप
व नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम लनणवय गरे पलछ लनणवयको व्यहोरा लनणवय वकताबमा िेशख सलमलतमा उपशस्थत
सर्स्यहरू सबैिे र्स्तखत गनुप
व नेछ ।
(३) उपर्िा (१) बमोशजम गरीएको लनणवयको र्िा ४२ र अन्य प्रचलित कानून बमोशजम खुिाउनुपने
वििरण खुिेको पूणव पाठ लनणवय भएको लमलतिे बवढमा सात दर्न लभत्र तयार गरी लमलसि सामेि राख्नुपछव ।
(४) उपर्िा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन समयाभाि अथिा अन्य कुनै मनालसब कारणिे
गर्ाव सोवह दर्न वििार् लनणवय गनव नसक्ने भएमा आगामी हप्ताको कुनै दर्नको िालग अको पेशी तारे ख तोक्नुपनेछ
।
४२. लनणवयमा खुिाउनु पनेाः (१) सलमलतिे र्िा ४१ बमोशजम गरे को लनणवयको पूणप
व ाठमा यस र्िा बमोशजमका
कुराहरू खुिाइव अनुसूची-७ बमोशजमको ढाँचामा तयार गनुप
व नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम पूणप
व ाठ तयार गर्ाव िार्ी तथा प्रलतिार्ीको शजवकर, लनणवय गनुप
व ने र्े शखएको
विषय, र्ुिै पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको विषय खुिाउनुपनेछ ।
(३) उपर्िा (२) मा उल्िेख भए र्े शख बाहेक पूणप
व ाठमा र्े हायका कुराहरू समेत खुिाउनु पनेछाः(क)

तथ्यको व्यहोरा;

(ख)

वििार्को कुनै पििे कानून व्यिसायी राखेको भएमा लनजिे पेश गरे को बहस नोट
तथा बहसमा उठाइएका मुि विषयहरु;

(ग)

लनणवय गनवको िालग आधार लिइएको प्रमाणका साथै र्ुिै पिबाट पेश भएका प्रमाण
तथा लतलनहरुको विश्लेषण;

(घ)

लनणवय कायावन्ियन गनवको िालग गनुप
व ने विषयहरूको लसिलसिेिार उल्िेखन सवहतको
तपशशि खण्ड; तथा

(ङ)

लनणवय उपर पुनरािेर्न िाग्ने भएमा पुनरािेर्न िाग्ने शजल्िा अर्ाितको नाम र के
कलत दर्नलभत्र पुनरािेर्न गनुप
व ने हो सो समेत ।

(४) उपर्िा २ तथा ३ मा उल्िेख भएर्े शख बाहेक र्े हायका कुराहरु समेत लनणवयमा खुिाउन सक्नेछाः(क)

सािी िा सजवलमनको िकपत्रको सारांश;

(ख)

कुनै नजीरको व्याख्या िा अििम्बन गरे को भए सो नजीरको वििरण र वििार्मा
उि नजीरको लसद्धान्त के कुन आधारमा िागू भएको हो अथिा िागू नभएको हो
भन्ने कारण सवहतको विश्लेषण;

(ग)

लनणवयबाट कसै िाइव कुनै कुरा दर्नु भराउनु पने भएको भए कसिाइव के कलत भराइव
दर्नुपने हो सोको वििरण; तथा

(घ)

वििार्को क्रममा कुनै मािसामान िा प्रमाणको रुपमा केवह िस्तु सलमलत समि पेश
भएको भए सो मािसामान िा िस्तुको हकमा के गने हो भन्ने विषय ।

४३. प्रारशम्भक सुनिाइवमा लनणवय हुनसक्नेाः (१) सलमलतिे पवहिो सुनिाइवको िालग पेश भएको अिस्थामा नै वििार्मा
थप प्रमाण बुशझरहनुपने अिस्था नरहेको र्े खेमा अथिा हर्म्यार् िा हकर्ै या िा सलमलतको िेत्रालधकार नरहे को
कारणिे वििार् लनणवय गनव नलमल्ने र्े खेमा पवहिो सुनिाइवमा नै लनणवय गनव सक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको लनणवय िेत्रालधकारको अभाि रहे को कारणिे भएको अिस्थामा िेत्रालधकार
ग्रहण गने अर्ाित िा स्थानीय तह िा अन्य लनकायमा उजुरी गनव जानु भलन सम्बशन्धत पििाइव जानकारी दर्नु
पनेछ ।
४४. लनणवय सं शोधनाः (१) सलमलत समि वििार्को पि िा कुनै सरोकारिािािे वििार्को लनणवयमा भएको कुनै
िेखाइवको त्रुटी सं शोधन गरी पाउन शजवकर लिइव लनणवयको जानकारी भएको पैंलतस दर्न लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ
।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्न परी सलमलतिे हेर्ाव सामान्य त्रुटी भएको र सं शोधनबाट लनणवयको
मूि आशयमा कुनै हेरिेर नहुने र्े खेमा छु िै पचाव खडा गरी लनिेर्न बमोशजम लनणवय सं शोधन गने आर्े श दर्न
सक्नेछ ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजमको आर्े श मूि लनणवयको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनेछ ।
४५. लनणवयमा हेरिेर गनव नहुनाःे (१) सलमलतका सर्स्य अथिा अरु कसै िे पलन सलमलतका सर्स्यहरुको र्स्तखत
भैसकेपलछ लनणवयमा कुनै प्रकारको थपघट िा केरमेट गनव हुँर्ैन ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको कसुर गने जो सुकैिाई आिश्यक कारिाहीको िालग सम्बशन्धत लनकायमा
िेशख पठाउनुपनेछ ।

४६. लनणवय भएपलछ गनुपव ने कारिाहीाः (१) उजुरी प्रशासकिे सलमलतबाट लनणवय भएपश्चात लनणवय वकताबमा सलमलतका
सर्स्यहरु सबैको र्स्तखत भएको यवकन गरी लनणवय वकताब र लमलसि शजम्मा लिनुपछव ।
(२) यस ऐन बमोशजम लनणवयको पूणप
व ाठ तयार भएपलछ सबै सर्स्यको र्स्तखत भैसकेपलछ उजुरी
प्रशासकिे लनणवयको कायावन्यिय गनवका िालग त्काि गनुप
व ने केवह कायव भए सो सम्पन्न गरी लमलसि अलभिेखको
िालग पठाउनुपछव ।
४७. लनणवय गनुप
व ने अिलधाः (१) सलमलतिे प्रलतिार् र्ाशखि भएको िा बयान गनुप
व नेमा प्रलतिार्ीको बयान भएको लमलतिे
ु ान भएको लमलतिे
तथा प्रलतिार् र्ाशखि नभएको िा बयान नभएकोमा सो हुनपु ने कानून बमोशजमको म्यार् भि
नब्बे दर्नलभत्र वििार्को अशन्तम लनणवय गनुप
व नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको समयािलध गणना गर्ाव मेिलमिापको िालग पठाइवएको वििार्को हकमा
मेिलमिापको प्रवक्रयामा िागेको समय कटाइव अिलध गणना गनुप
व नेछ ।
(३) उपर्िा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन वििार्मा बुझ्नुपने प्रमाण तथा पुरा गनुप
व ने
प्रवक्रया बाँवक नरही वििार् लनणवय गनव अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र अशन्तम लनणवय गनुप
व नेछ ।
४८. अन्तररम सं रिणा्मक आर्े श जारी गनव सवकने: स्थानीय ऐनको र्िा ४९ को उपर्िा ८ को खण्ड (क) र्े शख
(ङ) सम्म उल्िेशखत विषयमा त्काि अन्तररम आर्े श जारी गनव सवकनेछ । यस्तो आर्े श जारी गर्ाव लनिेर्किे
पेश गरे को कागजात, लनजको अिस्था र िस्तुगत पररशस्थलतको प्रारशम्भक छानविन गरी त्काि आर्े श नगरे
लनिेर्किाई पनव सक्ने नकारा्मक प्रभािको मुल्याङ्कन गनुप
व र्व छ । न्यावयक सलमलतिे जारी गने अन्तररम आर्े श
सं रिणा्मक आर्े श अनुसूची ८ मा उल्िेख गरे बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे र्-७
सलमलतको सशचिािय
४९. सलमलतको सशचिाियाः (१) सलमलतको कायवसम्पार्निाइव सहशजकरण गनव एक सशचिािय रहने छ ।
(२) उपर्िा (१) िमोशजमको सशचिाियमा कायवपालिकािे आिश्यतानुसार उजुरी प्रशासक, अलभिेख
प्रशासक तथा अन्य कमवचारीहरुको व्यिस्था गनवसक्नेछ । सशचिाियको कायवसम्पार्निाइव व्यिशस्थत गनव
सशचिािय अन्तगवत उजुरी तथा अलभिेख व्यिस्थापनका िालग छु िै शाखा/िाँट रहन सक्नेछन् ।
५०. उजुरी प्रशासकको काम, कतवव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उल्िेख भए र्े शख बाहे क उजुरी प्रशासकको
काम, कतवव्य र अलधकार र्े हाय बमोशजम हुनेछाः
(क)

पेश भएका उजुरी, प्रलतिार् र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पुगेको भए कानून बमोशजम
िाग्ने र्स्तुर लिइव र्ताव गने र र्ताव गनव नलमल्ने भए कारण जनाइव र्रपीठ गने ;

(ख)

वििार्मा प्रमाणको िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइव सक्किसँग लभडाइव दठक र्े शखएमा प्रमाशणत
गने र लमलसि सामेि राख्ने तथा सक्किमा केवह कैवियत र्े शखएमा सो जनाइव सम्बशन्धत पिको
सवहछाप गराइव राख्ने;

(ग)

पेश भएका लिखत साथ सं िग्न हुनपु ने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ िा छै न भए ठीक छ
िा छै न जाँच्ने;

(घ)

सलमलतको आर्े शिे शझकाउनुपने प्रलतिार्ी, सािी िा अन्य व्यशिको नाममा म्यार् जारी गने;

(ङ)

वििार्का पििाइव तारे ख िा पेशी तारे ख तोक्ने;

(च)

ु ने लनिेर्न र्ताव गरी आर्े शको िालग सलमलत समि पेश गने ;
सलमलत समि पेश हुनप

(छ)

कानून बमोशजम िारे स लिने तथा गुज्रक
े ो तारे ख थाम्ने लनिेर्न लिइव आिश्यक कारिाही गने ;

(ज)

सलमलतबाट भएको आर्े श कायावन्ियन गने गराउने;

(झ)

सलमलतमा पेश िा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने, भरपाई गने िगायतका कायवहरु गने ;

(ञ)

आिश्यकतानुसार सलमलतको तिवबाट पत्राचार गने;

(ट)

सलमलतको आर्े शिे तामेि गनुप
व ने म्यार् तामेि गनेगराउने, तामेि भएको म्यार्को तामेिी
जाँची रीतपूिक
व को नभए पुनाः जारी गने तथा अन्य अर्ाित िा लनकायबाट प्राप्त भएको
गाउँपालिकािे तामेि गररदर्नुपने म्यार् तामेि गने गराउने;

(ठ)

लनणवय वकताब र उजुरीको लमलसि शजम्मा लिने;

(ड)

सलमलतमा र्ताव भएका वििार् तथा लनिेर्न िगायतका कागजातको अलभिे ख तयार गने र
मालसक िा िावषवक प्रलतिेर्न पेश गनुप
व ने लनकाय समि प्रलतिेर्न तयार गरी सं योजकबाट
प्रमाशणत गराइव सम्बशन्धत लनकायमा पठाउने;

(ढ)

आफ्नो शजम्मा रहे का उजुरीका लमलसिमा रहेका कागजातको रीतपूिक
व नक्कि दर्ने;

(ण)

शजल्िा अर्ाितमा पुनरािेर्न िाग्ने गरी लनणवय भएका वििार्मा पुनरािेर्न म्यार् जारी गरी
तामेि गने गराउने;

(त)

अर्ाित िा अन्य कुनै लनकायमा वििार्को लमलसि िा कुनै कागजात पठाउनुपने भएमा
सलमलतिाइव जानकारी गराइव लमलसि िा कागजात पठाउने तथा विताव प्राप्त भएपलछ कानून
बमोशजम सुरशित राख्ने व्यिस्था लमिाउने; तथा

(थ)

पेश भएका लनिेर्न िगायतका कागजातमा सलमलतबाट आर्े श हुनपु ने िा लनकासा लिनुपनेमा
सलमलत समि पेश गने ।

५१. अलभिेख प्रशासकको काम, कतवव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उल्िेख भए बाहेक अलभिेख प्रशासकको
काम, कतवव्य र अलधकार र्े हाय बमोशजम हुनेछाः
(क)

लनणवय कायावन्ियन सम्बन्धीाः
(२)

लनणवय बमोशजम चिन चिाउनुपने, कुनै कुरा दर्िाइवभराइव दर्नुपने िगायतका लनणवय
कायावन्ियनका िालग गनुप
व ने कायवहरु गने तथा लनणवय कायावन्ियनको अलभिेख राखी
कानून बमोशजम वििरण पठाउनुपने लनकायहरुमा वििरण पठाउने;

(३)

लनणवय कायावन्ियनको क्रममा लनिेर्न दर्एका पिहरुको िारे स लिने, सकार गराउने,
गुज्रक
े ो तारे ख थमाउने िगायतका कायवहरु गने;

(४०

सलमलतको आर्े शिे रोक्का भएको िा अरु कुनै अर्ाित िा लनकायबाट रोक्का भै आएको
जायजेथा अन्य अड्डा अर्ाितमा र्ाशखि चिान गनुप
व ने भए सो गने;

(५)

लनणवय बमोशजम लििाम गने िगायतका अन्य कुनै काम गनुप
व ने भए सो समेत गने;
तथा

(६)

िेशखए र्े शख बाहे कको कुनै कायव लनणवय कायावन्ियनको क्रममा गनुप
व ने भएमा सलमलत
समि पेश गरी आर्े श बमोशजम गने ।

(ख)

अलभिेख सं रिण सम्बशन्धाः
(१)

अलभिेख शाखाको रे खर्े ख गरी लनणवय भएका लमलसि सुरशित राख्ने र कानून बमोशजम
धुल्याउनु पने कागजातहरु धुल्याउने;

(२)

लनणवय भएका लमलसिहरुमा कागजात जाँच गरी र्ुरुस्त रहे नरहेको हेने र लमलसि
कानून बमोशजम गरी र्ुरुस्त अिस्थामा राख्ने;

(३)

कानून बमोशजम धुल्याउने कागजको वििरण तयार गरी सो वििरण सुरशित रहने
व्यिस्था गने;

(४)

अलभिेख

शाखामा

प्राप्त

भएको

लमलसिहरुको

साििसािी

अलभिेख

राख्ने

र

आिश्यकतानुसार वििरण तयार गने; तथा
(५)

कुनै अर्ाित िा लनकायबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि िा कुनै कागजात माग भै
आएमा रीतपूिक
व पठाउने र विताव प्राप्त भएपलछ रीतपूिक
व गरी सुरशित राख्ने ।

५२. उजुरी प्रशासक िा अलभिेख प्रशासकको आर्े श उपरको लनिेर्नाः (१) यस ऐन बमोशजम उजुरी प्रशासक िा
अलभिेख प्रशासकिे गरे को आर्े श िा कारिाही उपर शचि नबुझ्ने पििे सो आर्े श िा कारिाही भएको पाँच
दर्नलभत्र सलमलत समि लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
ु ाइव गरी लनिेर्न पेश भएको बवढमा
(२) सलमलतिे उपर्िा (१) बमोशजम पेश भएको लनिेर्न उपर सुनि
सात दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कारिाही टु ङ्गग्याउनु पनेछ ।
(३) उपर्िा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्न उपर आर्े श
िा लनणवय गनुप
व ूि व केवह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र लनणवय िा आर्े श गनुप
व नेछ ।
पररच्छे र्-८
मेिलमिाप सम्बशन्ध व्यिस्था
५३. लमिापत्र गराउनेाः (१) सलमलतिे प्रचलित कानून बमोशजम लमिापत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुरीमा लमिापत्र गराउन
सक्नेछ ।
(२) वििार्का पिहरूिे लमिापत्रको िालग अनुसूची-९ बमोशजमको ढाँचामा लनिेर्न दर्एमा सलमलतिे
उजुरीमा लमिापत्र गराउन उपयुि र्े खेमा लमिापत्र गराईदर्नेछ ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजम पिहरूिे दर्एको लनिेर्नको व्यहोरा सलमलतिे र्ुिै पििाइव सुनाइव ्यसको
पररणाम सम्झाइव पिहरूको लमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमलत रहे नरहेको सोध्नुपनेछ ।
(४) उपर्िा (३) बमोशजम सुनाउँर्ा पिहरूिे लमिापत्र गनव मञ्जुर गरे मा सलमलतिे पिहरूको लनिेर्नमा
उल्िेख भएको व्यहोरा बमोशजमको लमिापत्र तीन प्रलत तयार गराउनुपनेछ ।

(५) उपर्िा (४) बमोशजमको लमिापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइव पढी िाची सुनाइव लमिापत्र गनव मञ्जुर
भएमा पिहरूको सवहछाप गराइव सलमलतका सर्स्यहरूिे लमिापत्र कागज अनुसूची-१० बमोशजमको ढाँचामा
प्रमाशणत गरी एक प्रलत सलमलतिे अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नुपनेछ तथा एक-एक प्रलत िार्ी तथा प्रलतिार्ीिाइव
दर्नुपनेछ ।
५४. मेिलमिाप गराउन सक्नेाः (१) सलमलतिे प्रचलित कानून बमोशजम लमिापत्र गनव लमल्ने उजुरीमा पिहरूबीच
मेिलमिाप गराउन सक्नेछ ।
(२) पिहरूिे जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको प्रचलित कानूनिे मेिलमिापको माध्यमबाट समाधान
ु रूपमा सलमलत समि लनिेर्न दर्न सक्नेछन् ।
गनव सवकने वििार्मा वििार्का पििे सं यि
(३) उपर्िा (२) बमोशजम लनिेर्न दर्एकोमा मेिलमिापबाट उजुरीको लनरोपण हुन उपयुि र्े शखएमा
सलमलतिे ्यस्तो उजुरी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपण गनव िेशख पठाउनु पनेछ ।
(४) उपर्िा (३) बमोशजमको आर्े शपलछ मेिलमिाप सम्बशन्ध कारिावह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच
मेिलमिाप गराइवदर्नुपनेछ ।
(५) मेिलमिाप सम्बशन्ध अन्य व्यिस्था तोवकएबमोशजम हुनेछ ।
५५. उजुरी लनणवय गनेाः (१) सलमलतिे यस ऐन बमोशजम मेिलमिापको माध्यमबाट उजुरीको लनरोपण गनव प्रवक्रया
बढाएकोमा मेिलमिापको माध्यमबाट उजुरीको लनरोपण हुन नसकेमा पिहरूिाइव उजुरीको पेशी तारे ख तोवक
कानून बमोशजम कारिाही गरी सुनिाइव तथा लनणवय गने प्रवक्रया बढाउनुपनेछ ।
(२) उपर्िा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन स्थानीय ऐनको र्िा ४७ को उपर्िा (२)
बमोशजमको उजुरीमा मेिलमिाप िा लमिापत्र हुन नसकेमा सलमलतिे अलधकार िेत्र रहे को अर्ाितमा जाने भलन
सुनाइव दर्नुपनेछ ।
५६. मेिलमिाप िा लमिापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै उजुरीमा लमिापत्र
गराउँर्ा उजुरीको प्रकृलत िा लमिापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार िार्ी भइव चिेको कुनै वििार् िा सािवजलनक
तथा सरकारी सम्पशि िा वहतमा असर पने र्े शखएमा सलमलतिे ्यस्तो वििार्मा लमिापत्र गराउनेछैन ।
तर, ्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइव अन्य व्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गनव चाहेमा भने लमिापत्र गराइव
दर्नुपनेछ ।
५७. मेिलमिापको िालग प्रो्साहन गनेाः (१) सलमलतिे सलमलत समि सुनिाइवको िालग पेश भएको उजुरीमा मेिलमिाप
हुनसक्ने सम्भािना रहेको र्े खेमा पिहरूिाइव मेिलमिापको िालग तारे ख तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको तारे खको दर्न सलमलतिे वििार्का र्ुिै पि, उपशस्थत भएसम्म पििे
प्याइव साथै लिईआएका अन्य व्यशि समेत उपशस्थत गराइव मेिलमिापको िालग छििि गराइव पिहरूको बीचमा
सहमलत भएमा सहमलत भए बमोशजम लमिापत्र कागज तयार गनव िगाइव लमिापत्र गराइव दर्नुपने छ ।

(३) उजुरीमा तोवकएको म्यार्मा सलमलत समि उपशस्थत नभएको िा उपशस्थत भएर पलन तारे ख गुजारी
वििार्मा तारे खमा नरहेको पि अथिा वििार्मा पि कायम नभएको भए तापलन वििार्को पेटबोिीबाट उजुरीको
पि कायम हुने र्े शखएको व्यशि समेत मेिलमिापको िालग उपशस्थत भएमा सलमलतिे मेिलमिाप गराइव लमिापत्रको
कागज गराइव दर्नुपनेछ ।
५८. प्रारशम्भक सुनिाइव पूि व मेिलमिापाः (१) उजुरी प्रशासकिे प्रारशम्भक सुनिाइवको िालग सलमलत समि उजुरी पेश
हुनपु ूि व उजुरीमा मेिलमिाप हुनसक्ने अिस्था र्े शखएमा िा पिहरूिे सो व्यहोराको लनिेर्न लिइव आएमा लमिापत्रको
व्यहोरा खुिेको कागज तयार गरी सलमलत समि पेश गनवसक्नेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम गर्ाव लमिापत्रमा अशन्तम सहमलत नजुटेको भए तापलन पिहरू मेिलमिापको
िालग प्रवक्रयामा जान सहमत भएमा उजुरी प्रशासकिे पिहरूको लनिेर्न लिइव उजुरीमा मेिलमिापको िालग
मेिलमिापकताव समि पठाउने आर्े शको िालग सलमलत समि पेश गनवसक्नेछ ।
५९. मेिलमिापकतावको सूची तयार गनेाः (१) सलमलतिे मेिलमिापको कायव गराउनको िालग र्े हाय बमोशजमको योग्यता
पुगेका व्यशिहरूको वििरण खुिाइव सम्भावित मेिलमिापकतावको सूची तयार गनेछाः
(क)

कशम्तमा माध्यलमक तह उशिणव गरे को ।

(ख)

कुनै राजनीलतक र्ि प्रलत आस्था राखी राजनीलतमा सवक्रय नरहेको ।

(ग)

स्थानीय स्तरमा समाजसेिीको रुपमा पवहचान बनाएको ।

(घ)

मेिलमिापकतावको ४८ घण्टा तालिम लिई मेिलमिापकतावको कायव गर्ै आएको

(ङ)

२५ िषव उमेर पुरा भएको ।

(च)

माथी योग्यतामा जुन सुकै कुरा िेशखएको भएता पलन तालिम लिई हाि काम
गरररहेकाको हकमा लनजिाई लनरन्तरता दर्न सवकने ।

(२) मेिलमिापकतावको सूची तयार गरे पलछ सलमलतिे सूची सभा समि पेश गरी अनुमोर्न गराउनु पनेछ
।
(३) उपर्िा (२) बमोशजम सूची अनुमोर्न भएपलछ सलमलतिे सािवजलनक जानकारीको िालग सूचना
प्रकाशन गनुप
व ने एिं मेिलमिापको िालग पठाउँर्ा प्र्येक पििाइव सो सूची उपिब्ध गराउनुपनेछ ।
६०. मेिलमिापकतावको सूची अद्यािलधक गनेाः (१) सलमलतिे र्िा ५९ बमोशजम तयार भएको सूची प्र्येक िषव
अद्यािलधक गनुप
व नेछ ।
(२) प्र्येक िषव अद्यािलधक गरे को मेिलमिापकतावको सूची सलमलतिे सभाबाट अनुमोर्न गराउनुपनेछ
।
(३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम मेिलमिापकतावको सूचीमा सूचीकृत हुन योग्यता पुगेको
व्यशििे सलमलत समि सूचीकृत गररपाउनको िालग अनुसूची-११ बमोशजमको ढाँचामा लनिेर्न दर्नसक्नेछ ।
६१. मेिलमिापकतावको सूचीबाट हटाउनेाः (१) सलमलतिे र्िा ६० बमोशजम मेिलमिापकतावको सूची अद्यािलधक गर्ाव
र्े हायको अिस्थाका मेिलमिापकतावको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः-

(क)

लनजको मृ्यु भएमा;

(ख)

लनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइवपाउँ भन्ने लनिेर्न दर्एमा;

(ग)

लनजिे नैलतक पतन र्े शखने िौजर्ारी अलभयोगमा सजाय पाएमा;

(घ)

लनज कुनै सं स्थासँग सम्बद्ध रहे कोमा सो सं स्था खारे ज िा विघटन भएमा; र

(ङ)

सलमलतिे र्िा ६७ को उपर्िा (२) बमोशजम लनजिाइव सूचीबाट हटाउने लनणवय
गरे मा ।

(च)

बसाइँसराइ गरे मा ।

(२) उपर्िा (१) बमोशजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकतावहरूको नामाििी सलमलतिे
सािवजलनक सूचनाको िालग प्रकाशन गनुप
व नेछ ।
६२. मेिलमिापको िालग समयािलध तोक्नेाः (१) सलमलतिे यस ऐन बमोशजम मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताव
पठाउँर्ा बवढमा लतन मवहना सम्मको समय तोवक पठाउनेछ ।
(२) मेिलमिापको िालग पठाउँर्ा सामान्यतयााः िवढमा तीनजना बाट मेिलमिाप गराउने गरी तोक्नुपनेछ
।
६३. मेिलमिापकतावको छनौटाः (१) सलमलतिे मेिलमिाप गराउने कायवको िालग वििार्का पिहरूका िालग एक जना
मेिलमिापकतावको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम गर्ाव पिहरू बीचमा एकजना मेिलमिापकतावको िालग सहमलत नभएमा
सलमलतिे पिहरूको सहमलतमा लतन जना मेिलमिापकतावको छनौट गनुप
व नेछ ।
(३) पिहरूको बीचमा मेिलमिापकतावको नाममा सहमलत हुन नसकेमा सलमलतिे मेिलमिापकतावको
सूचीमा रहेका मेिलमिापकतावहरू मध्येबाट र्ुिै पिबाट एक-एक जना मेिलमिापकताव छनौट गनव िगाइव तेस्रो
मेिलमिापकताव छनौट गररदर्नुपनेछ ।
(४) उजुरीका सबै पिको सहमलतमा मेिलमिापकतावको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोशजम मेिलमिापकताव
हुन अयोग्य नभएको कुनै व्यशि िा सं स्थाबाट मेिलमिाप प्रवक्रया अगाडी बढाउन सहमत भै लिशखत लनिेर्न
दर्एमा सलमलतिे ्यस्तो व्यशि िा सं स्थािाइव मेिलमिापकताव तोवकदर्नुपनेछ ।
६४. मेिलमिापकतावको पररितवनाः (१) सलमलतिे र्े हायको अिस्था परे र पिहरूिे लनिेर्न दर्एको खण्डमा
मेिलमिापकताव पररितवन गररदर्नुपनेछाः(क)

र्िा ६१ बमोशजम मेिलमिापकतावको सूचीबाट हटाउने अिस्था भएमा;

(ख)

पिहरूिे पारस्पररक सहमलतमा मेिलमिापकताव हेरिेर गनव मञ्जुर भएमा;

(ग)

वििार्को कुनै पििे मेिलमिापकताव प्रलत अविश्वास रहे को लिशखत जानकारी गराएमा;

(घ)

कुनै कारणिे मेिलमिापकताविे मेिलमिापमा सहभागी भै रहन नसक्ने जनाएमा;

(ङ)

वििार्को विषयिस्तुमा मेिलमिापकतावको कुनै स्िाथव रहेको मेिलमिापकताविे जानकारी गराएमा
िा कुनै स्रोतबाट सलमलत समि जानकारी भएमा; तथा

(च)

मेिलमिापकताविे मेिलमिापकतावको है लसयतिे कायव गर्ाव र्िा ६६ तथा अन्य प्रचलित कानून
बमोशजम पािन गनुप
व ने आचरण पािन नगरे मा ।

(२) मेिलमिापकताव पररितवनको कारणिे तोवकएको समयमा मेिलमिापको कायव सम्पन्न हुन नसक्ने
भएमा सलमलतिे बवढमा एक मवहना सम्मको समय थप गनव सक्नेछ ।
६५. मेिलमिापको िालग पठाउँर्ा गने प्रवक्रयााः (१) सलमलतिे कुनै उजुरी मेिलमिापको िालग मेिलमिापकताव समि
पठाउँर्ा पिहरूिाइव मेिलमिापकतावको सम्पकव उपिब्ध गराइव मेिलमिापकताव समि उपशस्थत हुने तारे ख तोवक
र्े हाय बमोशजमको कागज साथै राशख िेशख पठाउनुपनेछाः
(क)

उजुरीको सार सं िेप िा मुख्य मुख्य कागजातको प्रलतलिपी;

(ख)

उजुरीको पि िा िारे स भए िारे सको नाम, थर, ितन र उपिव्ध भएसम्म टे लििोन
नम्बर, इवमेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पकव वििरण; तथा

(ग)

मेिलमिाप सम्बशन्ध प्रवक्रया सम्पन्न गनुप
व ने स्थान र समय ।

(२) मेिलमिापकताविे सलमलत समि माग गरे मा उजुरीका कागजातहरूको नक्कि उपिव्ध गराउनुपनेछ
।
(३) मेिलमिापको िालग तोवकएको समय सम्पन्न भएको सात दर्न लभत्र उजुरीको पिहरू सलमलत समि
उपशस्थत हुने गरी तारे ख तोक्नुपनेछ ।
(४) उपर्िा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन मेिलमिापकताविे तोवकएको समय अगािै उजुरी
सलमलत समि विताव पठाउने लनणवय गरे मा सो लनणवयको जानकारी भएको सात दर्न लभत्र पिहरूिाइव सलमलत समि
उपशस्थत हुनेगरी पठाउनु पनेछ ।
६६. मेिलमिापमा अििम्िन गनुप
व ने प्रवक्रयााः (१) सलमलतिे पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापको िालग छििि गने
तथा अन्य कायव गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेिलमिापकताविाइव सो को जानकारी उपिव्ध गराउनुपनेछ
।
तर, पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकताविे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनव बाधा पनेछैन ।
(२) पिहरूिाइव उपर्िा (१) बमोशजम मेिलमिापकताविे तोकेको स्थानमा तोवकएको समयमा उपशस्थत
हुने र्ावय्ि रहनेछ ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजमको र्ावय्ि पिहरूिे पुरा नगरे मा मेिलमिापकताविे मेिलमिापको प्रवक्रया
बन्र् गरी सलमलतिाइव सो को लिशखत जानकारी गराइव उजुरीको कागजात विताव पठाउन सक्नेछ ।
(४) मेिलमिापको क्रममा मेिलमिापकताविे पिहरूबीचमा सहजकतावको भूलमका लनिावह गनेछ र उि
भूलमका लनिावह गने क्रममा लनजिे पिहरू बाहे क र्े हायका व्यशिहरूसँग समेत एकि िा सामूवहक िाताव गनव
सक्नेछाः
(क)

वििार्को विषयमा जानकारी रहे को उजुरीका पििे रोजेको व्यशि; तथा

(ख)

वििार्को विषयिस्तुको बारे मा जानकारी रहे को स्थानीय भद्र-भिार्मी ।

(५) मेिलमिापकताविे पिहरूको सहमलतमा पिहरूसँग र्े हाय बमोशजम िाताव गनव सक्नेछाः
(क)

पिहरूसँग एकि एकान्त िाताव; तथा

(ख)

टे लििोन िाताव, लभलडयो कन्िरे न्स िा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट िाताविाप ।

(६) प्रचलित कानून तथा यस ऐनको मान्यता विपरीत नहुने गरी पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकताविे
मेिलमिापको कायवविलध लनधावरण गनवसक्नेछ ।
६७. मेिलमिापकतावको आचरणाः (१) मेिलमिापकताविे र्े हाय बमोशजमको आचरण पािना गनुप
व नेछाः(क)

मेिलमिाप सम्बशन्ध कारिाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पार्न गनुप
व ने;

(ख)

कुनै पिप्रलत झुकाि, आग्रह, पूिावग्रह नराख्ने िा राखेको र्े शखने कुनै आचरण िा
व्यिहार नगने;

(ग)

कुनै पििाइव डर, त्रास, झुक्यान िा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन नहुन;े

(घ)

वििार् कायम रहे को अिस्थामा वििार्को कुनै पिसँग आलथवक कारोबारमा सं िग्न
नहुने;

(ङ)

मेिलमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलित कानून तथा अन्य स्थावपत मान्यता विपरीत
आचरण गनव नहुन;े

(च)

मेिलमिापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानजनक, सर्भािपूणव र सबै पिप्रलत समान
व्यिहार कायम गने;

(छ)

मेिलमिापको क्रममा पिहरुिे व्यि गरे को विषयिस्तुको गोपनीयता कायम राख्ने;
तथा

(ज)

मेिलमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात िा िस्तु प्रवक्रया सम्पन्न
भएपलछ िा लनज प्रवक्रयाबाट अिग भएपलछ सम्बशन्धत पििाइव सुरशित विताव गने
।

(२) सलमलतिे कुनै मेिलमिापकताविे उपर्िा (१) बमोशजमको आचरण पािना नगरे को उजुरी परी िा
सो विषयमा स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानविन गर्ाव व्यहोरा दठक र्े शखए ्यस्तो मेिलमिापकताविाइव
मेिलमिापकतावको सूचीबाट हटाउनेछ ।
६८.

लिखत तयारी र लमिापत्राः (१) मेिलमिापकताविे पिहरुसँगको छििि पश्चात मेिलमिापको िालग र्ुिै पि

सहमत भएकोमा लमिापत्र गराइव सहमलत भएको विषयिस्तु बमोशजमको लमिापत्रको लिखत तयार गरर सलमलत
समि पठाउनुपनेछ ।
६९.

मेिलमिाप नभएको उजुरीमा गनुपव ने कारिाहीाः (१) मेिलमिापकताविे पिहरु बीचमा मेिलमिाप हुन नसकेमा सो
व्यहोरा खुिाइव प्रलतिेर्न तयार गरी वििार्का सबै कागजात सवहत सलमलतमा विताव पठाउनुपने छ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम गर्ाव मेिलमिापकताविे पिहरुिाइव सलमलत समि हाजीर हुन जाने बवढमा

सात दर्नको म्यार् तोवक पठाउनु पनेछ ।

७०. मेिलमिाप नभएको उजुरीमा लनणवय गनुप
व नेाः (१) स्थानीय ऐनको र्िा ४७ (१) को वििार्मा सलमलतिे
मेिलमिापको िालग पठाएको उजुरीमा पिहरुबीच मेिलमिाप हुन नसवक मेिलमिापकतावको प्रलतिेर्न सवहत प्राप्त
हुन आएमा कानून बमोशजम कारिाही गरी लनणवय गनुप
व छव ।

(२) उपर्िा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन र्े हाय बमोशजमको उजुरीमा अलधकारिेत्र
ग्रहण गने सम्बशन्धत अर्ाित िा लनकायमा उजुरी गनव जानु भलन सुनाइव पठाइवदर्नुपछवाः(क)

स्थानीय ऐनको र्िा ४७ को उपर्िा (२) बमोशजमको वििार्मा; तथा

(ख)

कुनै अर्ाित िा लनकायबाट मेिलमिापको िालग प्रेवषत भएको वििार्मा ।

(३) उपर्िा (२) को र्े हाय (ख) बमोशजमको वििार्मा सम्बशन्धत अर्ाित िा लनकायमा पठाउँर्ा
हाशजर हुन जाने तारे ख तोवक पठाउने तथा लमलसि समेत नक्कि खडा गरी अलभिेख राशख सक्कि लमलसि सम्बशन्धत
अर्ाित िा लनकायमा पठाउनुपनेछ ।
७१. मेिलमिाप र्स्तुराः मेिलमिापमा जाने वििार्को हकमा मेिलमिापकताविे पिहरुिे सहमलतमा दर्न मञ्जुर भएर्े शख
बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तुर लिन पाउने छै नन् । तर पिहरूको सहमलतमा मेिलमिापकताविे पिहरुबाट बढीमा
रु ५००।- सम्म लिन पाउनेछन् ।
७२. समुर्ायस्तरमा हुने सामुर्ावयक मेिलमिाप प्रिद्धवन गनव कमवचारी तोक्न सक्नेाः (१) सलमलतिे स्थानीय स्तरमा
मेिलमिाप प्रिद्धवन गनवको िालग कायवपालिकामा अनुरोध गरे मा कमवचारी खटाइव समुर्ायस्तरमा मेिलमिापको
प्रिद्धनाव्मक कायवक्रम सञ्चािन गनव सवकनेछ ।
(२) समुर्ाय स्तरमा हुने सामुर्ावयक मेिलमिापको हकमा र्िा ५९ (१) अनुसारको योग्यता तथा अनुभि
नभएका मेिलमिापकताविाट समेत मेिलमिाप गराउन िाधा पने छै न ।
(२) सलमलतिे समुर्ायस्तरमा हुने सामुर्ावयक मेिलमिापको कायवविलध तोवकएबमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे र्-९
लनणवय कायावन्ियन सम्बशन्ध व्यिस्था
७३. सशचिाियको शजम्मेिारीाः कायवपालिकाको प्र्यि लनयन्त्रण र लनर्े शनमा रवह सलमलतको लनणवय कायावन्ियन गने
गराउने सम्बशन्ध सम्पूणव कायवको रे खर्े ख गने शजम्मेिारी िहन गनुप
व नेछ ।
७४. सहयोग गनुपव नेाः (१) गाउँ कायवपालिकाको कायाविय तथा सो अन्तगवतका सबै िडा कायाविय तथा अन्य
कायावियिे यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम सलमलतिे गरे को लनणवय बमोशजम व्यशि िा सं स्था िा अन्य
कसै सँग असुि गनुप
व ने जरीिाना िा अन्य रकम असुि उपर गनव सहयोग गनुप
व नेछ ।
(२)

यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोशजम सलमलतिे असू ि गनवपने जरीिाना, लबगो िा अन्य कुनै

प्रकारको रकम असुिउपर नभइव उपर्िा (१) मा उल्िेख भए बमोशजमका कायावियहरुिे कुनै लसिाररश िा
कुनै कायव गररदर्ने छै नन् ।

७५. असुि उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलतको लनणवय बमोशजम कुनै पिसँग जरीिाना िा लबगो िा अन्य
कुनै प्रकारको असुि उपर गनुप
व ने भएमा सो पििे जरीिाना लतनव बुझाउन ल्याएमा बुशझ सर्रस्याहा गरी
जरीिानाको िगत किा गनुप
व नेछ ।

(२) उपर्िा (१) बमोशजम असुिउपर नभएमा िगत राखी सम्बशन्धत पिको नाम नामेसी तथा जरीिाना

रकम समेतको वििरण गाउँ कायवपालिकाको कायावियका साथै सबै िडा कायावियमा समेत अलभिेखको िालग
पठाउनुपनेछ ।
(३) सम्बशन्धत कायावियहरुिे उपर्िा (२) बमोशजम िेशख आएमा ्यस्तो पिसँग जरीिाना रकम
असुिउपर गरी अलभिेख शाखामा सर्रस्याहा गनव पठाउनुपनेछ ।
७६. भरीभराउ गनेाः (१) सलमलतिे यस ऐन बमोशजम गरे को कुनै लनणवय बमोशजम कुनै पििे राखेको र्स्तुर, िा अन्य
कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइव पाउने भएमा भराइव पाउने पििे भरी दर्नुपने पिको ्यस्तो रकम भराइव
दर्नुपने स्रोत खुिाइव अनुसूची-१२ बमोशजमको ढाँचामा लनिेर्न दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम लनिेर्न दर्ँर्ा यथासम्भि नगर् रहे को बैँ क खाता िा कुनै सहकारी िा बचत
सं स्थामा रहे को रकम र सो नभएमा लििाम लबक्री गरी असुि उपर गनुप
व ने अिस्था भएमा कुनै अचि सम्पशिको
व्यहोरा खुिाइव लनिेर्न दर्नुपने छ ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजमको लनिेर्नमा र्िा ७८ बमोशजमको वििरण खुिाइव लनिेर्न दर्नुपनेछ ।
७७. चिन चिाइवदर्नेाः (१) सलमलतिे यस ऐन बमोशजम गरे को कुनै लनणवय बमोशजम कुनै सम्पशि िा अलधकार िा
कुनै विषयिस्तु िा सेिा िा अन्य कुनै विषयको चिन पाउने ठहरे को पििे ्यस्तो चिन पाउने विषयको वििरण
खुिाइव अलभिेख प्रशासक समि अनुसूची-१३ को ढाँचामा लनिेर्न दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम लनिेर्न परे मा अलभिे ख प्रशासकिे लनणवय बमोशजमको विषयको चिन चिाइव
दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्न दर्ँर्ा चिन चिाउनु पने सम्पशिको र्िा ७८ बमोशजमको

वििरण खुिाउनुपनेछ ।
७८. सम्पशिको वििरण खुिाउनुपनेाः भररभराउ गनव िा चिन चिाइ पाउनको िालग लनिेर्न दर्ने वििार्को पििे
लनिेर्नमा सम्पशिको वििरण उल्िेख गर्ाव र्े हाय बमोशजमको वििरण खुिाउनु पनेछाः(क)

अचि सम्पशिको वििरण
(१)

घरजग्गा भए रहे को स्थानको ठे गाना तथा चार वकल्िा;

(२)

घर जग्गाको वकिा नम्िर तथा िेत्रिि;

(३)

घर रहेको भए घरको तल्िा तथा किि र सम्भि भएसम्म िगवविट;

(४)

घर जग्गाको अिशस्थती आिास िा औद्योलगक िा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा;

(५)

कच्ची िा पदक्क सडकसँग जोलडएको व्यहोरा;

(६)

घरजग्गाको स्िालम्ि रहे को व्यशिको नाम थर साथै स्िालम्ि भन्र्ा िरक व्यशिको
भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य वििरण; तथा

(७)
(ख)

घरमा भएको िगापात तथा खररर् विवक्र हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य ।

चि सम्पशिको वििरणाः

(१)

चि सम्पशि रहेको ठाउँ तथा भोग िा लनयन्त्रण राख्नेको नाम थर;

(२)

बैँ क खातामा रहेको नगर् भए खातािािको साथै बैँ क तथा शाखाको नाम;

(३)

चि सम्पशिको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भावित विवक्र मूल्य; तथा

(४)

नगर् बाहेकको चि सम्पशि भए अिस्था, प्रकृलत तथा बनोटका साथै प्र्येकको साइज
र सं ख्या ।

७९. सम्पशि रोक्का राख्नेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्िा ७५ िा ७६ बमोशजम लनणवय कायावन्ियनको िालग लनिेर्न
परे पलछ र्े खाइएको सम्पशिको हकमा आिश्यक पने जलत जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा र्ताव रहेको कायाविय
िा रशजष्ट्रेशन गने कायावियमा िेशख पठाउनुपनेछ ।
(२) बािी, व्याज, बहाि िगायतको सम्पशिको हकमा लनिेर्न परे को बवढमा सात दर्न लभत्र सम्पशि
तायर्ात गनव िगाइव तायर्ात गर्ावको समयमा नै आिश्यक पने जलत सम्पशि िा सोबाट प्राप्त हुने बािी, बहाि,
व्याज, मुनािा आदर् आय लनयन्त्रण गनुव िा रोक्का राख्नुपछव र ्यसको भरपाई सम्बशन्धत पििाइव दर्नुपछव ।

(३) र्िा ७८ को र्े हाय (ख) बमोशजमको सम्पशिको हकमा भररभराउको िालग आिश्यक पने जलत
सम्पशि रोक्का राखी रोक्काको सू चना आिश्यकतानुसार िेखा शाखा िा सम्बशन्धत बैँ क िा सम्बशन्धत लनकायमा
तुरुन्त िेशख पठाउनुपनेछ ।

(४) सम्पलत रोक्का सम्िशन्ध आर्े श अनुसूची १४ बमोशजम हुनेछ ।

८०. सम्पशि लििाम गर्ाव अपनाउनुपने कायवविलधाः (१) कायवपालिकािे यस ऐन बमोशजम भरीभराउ गनुप
व ने लबगो िा
कोटव िी िा ्यस्तै कुनै रकम असुिउपर गनव र्िा ७८ को र्े हाय (क) बमोशजम सम्पशिको वििरण खुिाइव
र्खावस्त परे मा ्यस्तो रकम भरी दर्नुपने व्यशििाइव बुझाउनुपने रकम बुझाउन सात दर्नको म्यार् दर्इव सूचना
जारी गनुप
व छव ।
(२) उपर्िा (२) बमोशजमको म्यार्मा रकम बुझाउन नल्याएमा ्यस्तो भरीदर्नुपने व्यशिको भरीपाउने
व्यशििे र्े खाएको र्िा ७८ को र्े हाय (क) बमोशजमको सम्पशि तायर्ात गरी ल्याउनुपछव ।

(३) र्ण्ड, जरीिाना, सरकारी विगो िा कुनै अर्ाित िा लनकाय िा गाउँपालिका िा सलमलतको लनणवयिे

असुि उपर गनुप
व ने कुनै रकमको हकमा ्यस्तो असुिउपर हुनपु ने व्यशििे बुझाउन नल्याएमा लनजको जुनसुकै
अचि सम्पशि िेिा परे मा तायर्ात गरी रोक्का राख्नुपछव ।

(४) उपर्िा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन जेथा जमानत िा कुनै प्रकारको नगर् धरौट

र्ाशखि गरे को हकमा सो सम्पशिबाट खाम्ने जलत रकमको िालग उपर्िा (३) बमोशजम गरररहनु पर्ै न ।
(५) उपर्िा (४) बमोशजम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पशिको लििामको सूचना सम्बशन्धत
पििाइव दर्इव सिवसाधारणको जानकारीको िालग लििाम हुने लमलत र सम्पशिको वििरण सवहतको सािवजलनक
सूचना गाउँपालिका, शजल्िा प्रशासन कायाविय, शजल्िा अर्ाित, शजल्िा समन्िय सलमलतको कायाविय तथा कोष
तथा िेखा लनयन्त्रकको कायावियमा टाँस्न िगाउनुपनेछ ।
(६) उपर्िा (५) बमोशजमको सूचनामा तोवकएको दर्नमा उि सूचनामा तोवकएको सम्पशि पञ्चवकते
मोिबाट मालथ बढाबढ प्रवक्रया बमोशजम लििाम गनुप
व नेछ ।
(७) लििाम प्रवक्रयामा सम्भि भएसम्म शजल्िा अर्ाित, शजल्िा प्रशासन कायाविय िा स्थानीय प्रशासन

कायाविय, स्थानीय प्रहरी कायाविय तथा गाउँपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी कायावियका प्रलतलनलधिाइव
रोहिरमा राख्नुपनेछ ।

(८) उपर्िा (६) बमोशजम गर्ाव उि सम्पशि कसै िे पलन लििाम सकार नगरे मा सोवह प्रवक्रयाबाट

पुनाः र्ोस्रोपटक लििाम गनुप
व नेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाव पलन कसै िे लििाम सकार नगरे मा भराइवपाउने पि
लनिेर्किाइव नै उि सम्पशि पञ्चवकते मोिमा सकार गनव िगाउनुपनेछ ।

(९) उपर्िा (८) बमोशजम गर्ाव लनिेर्किे सम्पशि सकार गनव नचाहेमा पलछ अको जेथा खुल्न आएका

बखत कानून बमोशजम गनेगरी लनजको लनिेर्न तामेिीमा राखी लििाममा चढाइवएको सम्पशि िुकुिा गरीदर्नुपछव
।

(१०) यस र्िामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन गाउँपालिकाको कुनै रकम असुि उपर

गने क्रममा लििाम गर्ाव कसैिे सकार नगरे मा जलतमा सकार हुन्छ ्यलतमा नै सो सम्पशि लििाम गरी प्राप्त

रकम सर्रस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोशजम अन्य सम्पशि िा प्रवक्रयाबाट असुिउपर गनुप
व नेछ
।
८१. तायर्ात गने प्रवक्रयााः (१) अलभिेख प्रशासकिे र्िा ७९ बमोशजम सम्पशि तायर्ात गनुप
व र्ाव कशम्तमा िडा सशचि
स्तरको कमवचारी खटाइव ्यस्तो अचि सम्पशिको चिनचल्तीको मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी तायर्ात गनव िगाउनु
पनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजम तायर्ात गने कमवचारीिे तायर्ात गनुप
व ने सम्पशिको चिनचल्तीको मूल्य

कायम गने प्रयोजनिे पञ्चवकते मोि कायम गरी मुच ुल्का खडा गरी अलभिेख प्रशासक समि प्रलतिेर्न सवहत
पेश गनुप
व नेछ ।

(३) उपर्िा (२) बमोशजम पञ्चवकते मोि कायम गर्ाव र्े हाय बमोशजमका कुरािाइव आधार लिइव कायम

गनुप
व नेछाः
(क)

लनिेर्किे लनिेर्नमा खुिाएको मूल्य;

(ग)

पििे जमानत िा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग कायवपालिका समि लनिेर्न दर्ँर्ा

(ख)

लनणवयमा उल्िेख भएको भए सो मूल्य;
खुिाएको मूल्य;

(घ)

तायर्ात गर्ाव भै आएको स्थानीय मूल्याँकन अनुसारको मूल्य;

(ङ)

मािपोत कायावियिे कायम गरे को न्यूनतम मूल्य;

(च)
(छ)

अन्य कुनै प्रयोजनिे कुनै सरकारी लनकायिे कुनै मूल्य कायम गरे को भए सो मूल्य;

पञ्चवकते मोि कायम गनुभ
व न्र्ा त्काि अगािै कुनै खररर् विवक्र भएको भए सो मूल्य
।

स्पवष्टकरणाः “पञ्चवकते मोि” भन्नािे अचि सम्पशि लबवक्र गनुप
व र्ाव लबवक्रहुने न्युनतम् मूल्यिाइव सम्झनुपर्वछ ।
(४) उपर्िा (३) बमोशजम गर्ाव र्े हाय बमोशजमको कुरािाइव समेत ध्यानमा राख्नुपनेछाः
(क)

औद्योलगक िा व्यापाररक िा आिास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग जोलडएको छ िा
छै न; तथा

(ख)

गाउँिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको ितवमान अिस्था सम्बन्धमा प्राविलधक मुल्याँकन
प्रलतिेर्न ।

८२. खाम्नेजलत मात्र लििाम गनुप
व नेाः (१) कायवपालिकािे र्िा ८० बमोशजम लििाम गर्ाव असुि गनुप
व ने बाँवक खाम्ने
जलत सम्पशिमात्र लििाम गनुप
व नेछ ।

(२) सम्पशि लििाम गर्ाव सकार भएको रकम असुिउपर गनुप
व ने भन्र्ा बवढ भएमा सो बवढ भएको जलत
रकम सम्पशििाि पििाइव विताव गरीदर्नुपछव ।
(३) उपर्िा (२) बमोशजम रकम विताव पाउने पि लििाम गर्ावको बखत उपशस्थत नभएको भए रकम
विताव लिन आउनु भनी लनजको नाममा सात दर्नको सूचना जारी गरी शझकाइव रकम विताव गनुप
व छव ।
(४) उपर्िा (३) बमोशजम गर्ाव सम्बशन्धत पि रकम विताव लिन नआएमा उि रकम सशञ्चतकोषमा
र्ाशखि गरी आम्र्ानी बाँधी सर्रस्याहा गनुप
व र्वछ ।
(५) अलभिेख प्रशासकिे र्िा ८० बमोशजम लििाम गरे को सम्पशि सकार गने पिको नाममा सम्पशि
र्ताव नामसारीको िालग सम्बशन्धत कायाविय िा लनकायमा पत्राचार गरी लनजिाइव सम्पशिको चिनपूजी उपिब्ध
गराइव आिश्यक परे सो सम्पशिको चिन चिाइवदर्नुपर्वछ ।
(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन र्िा ८० बमोशजमको लििाम प्रवक्रया अगाडी
बवढसकेपलछ भराउनुपने रकम बुझाउन ल्याए पलन सो रकम नबुशझ सम्पशि लििाम गनुप
व नेछ ।
८३. लििाम उपरको उजुरीाः यस ऐन बमोशजम भएको लििामको प्रवक्रयामा शचि नबुझ्ने पििे जुन प्रवक्रया उपर
शचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्नलभत्र सलमलत समि उजुरी पेश गरी भएको आर्े श बमोशजम गनुप
व नेछ ।
८४. लबगो भराउँर्ा िा चिन चिाउँर्ा िागेको खचवाः यस ऐन बमोशजम लबगो भराउँर्ा िा चिन चिाउँर्ा िागेको खचव
लबगो भरीदर्नुपने िा चिन चिाईदर्नुपने सम्बशन्धत पििे व्यहोनुप
व नेछ ।
८५. यथाशस्थलतमा राख्नेाः कायवपालिकािे यस ऐन बमोशजम चिनचिाइव माग्न िा लबगो भराइव पाउन कुनै सम्पशि र्े खाइव
लनिेर्न परे पलछ लबगो भराउने िा चिन चिाउने कायव सम्पन्न नभएसम्मको िालग उि सम्पशिको हक हस्तान्तरण
गनव, भ्काउन, लबगानव तथा कुनै प्रकारको लनमावण कायव गरी उि सम्पशिको स्िरुप पररितवन गनव नपाउने गरी
रोक्का राख्न सम्बशन्धत पिको नाममा आर्े श जारी गरी उि सम्पशि यथाशस्थलतमा राख्नुपनेछ ।
८६. लनिेर्नबाट कारिाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे र्िा ८५ बमोशजम भएको आर्े श विपररत कुनै
सम्पशिको हक हस्तान्तरण िा स्िरुप पररितवन आदर् गरे को लनिेर्न परे मा उि लनिेर्न र्ताव गरी ्यस्तो गने
पिको नाममा लतन दर्नको म्यार् जारी गरी लनजिाइव हाशजर गराइव सो लनिेर्न सलमलत समि पेश गनुप
व नेछ ।
(२) सलमलतिे उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्न पेश हुन आएमा पििाइव नयाँ उजुरी र्ताव गनव निगाइव
उि लनिेर्नबाट नै आिश्यक कारिाही गरी लनणवय गनुप
व नेछ ।
(३) उपर्िा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्नको
व्यहोराबाट लनिेर्न सलमलतको िेत्रालधकार लभत्र नपने विषयमा परे को र्े शखएमा सलमलतिे उि विषयमा िेत्रालधकार
ग्रहण गने अर्ाित िा लनकाय समि जान सुनाइव दर्नुपनेछ ।
८७. चिनचिाउने सूचनााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलतको लनणवय बमोशजम चिन चिाइव पाउन लनिेर्न परे मा
चिन चिाउने लमलत खुिाइव ििानो लमलतमा ििानो घर जग्गाको चिन चिाउन कमवचारी खवटइव आउने हुँर्ा
सो लमलत अगािै घर जग्गा खालि गरीदर्नु भलन चिन दर्नुपने पिको नाममा सूचना जारी गनुप
व नेछ ।
(२) चिन चिाईदर्नुपने सम्पशि उजुरीको पिबाहेक अन्य कसै को भोगचिनमा रहेको भएमा अलभिेख
प्रशासकिे सोवह पिको नाममा उपर्िा (१) बमोशजमको सूचना जारी गनुप
व नेछ ।

(३) उपर्िा (१) बमोशजम तोवकएको लमलतमा खवटइवजाँर्ा घरजग्गा खािी गरे को भए सम्बशन्धत

कमवचारीिे चिन चिाइव दर्एको मुच ुल्का खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरे को भए खािी गराइव चिन चिाइव
चिन चिाएको मुच ुल्का खडा गरी प्रलतिेर्न साथ अलभिेख शाखामा पेश गनुप
व नेछ ।
पररच्छे र्-१०
विविध

८८. नक्किको िालग लनिेर्नाः (१) सलमलत समि र्ताव रहे को उजुरीको कुनै सरोकारिािा पििे वििार्को लमलसिमा
रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनिेर्न दर्एमा सलमलतिे उि पििाइव सो कागजको नक्कि उपिब्ध
गराउनुपनेछ ।
(२) उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्न दर्ँर्ा सम्बशन्धत पििे उजुरी शाखामा रहे को लमलसिको नक्कि
लिनुपर्ाव उजुरी प्रशासक तथा अलभिेख शाखामा रहे को लमलसिको नक्कि लिनुपने भएमा अलभिे ख प्रशासक समि
लनिेर्न पेश गनुप
व नेछ ।
(३) उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्न दर्नको एघार बजे अगािै पेश भएमा सम्बशन्धत कमवचारीिे सोवह
दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएमा सम्भि भएसम्म सोवह दर्न नभए सो को भोलिपल्ट नक्कि उपिब्ध गराउनेछ
।
(४) उपर्िा (१) बमोशजम लनिेर्न दर्ँर्ा िरक िरक उजुरीको िालग िरक िरक लनिेर्न दर्नुपनेछ
।
(५) वििार्को कुनै पििे उपर्िा (१) बमोशजमको लनिेर्न दर्ँर्ा नक्किको सिामा कागजपत्रको िोटो
शखच्ने अनुमलत मागेमा सो दर्नुपनेछ ।
(६) नक्कि लनिेर्न दर्ँर्ा अनुसूची-१५ बमोशजमको ढाँचामा दर्नुपनेछ ।
८९. नक्कि र्स्तुराः (१) सम्बशन्धत प्रशासकिे र्िा ८८ बमोशजम नक्कि िा िोटो शखच्नको िालग लनिेर्न दर्ने
पिसँग र्े हाय बमोशजमको र्स्तुर लिइव नक्कि उपिब्ध गराउनुपनेछाः
(क)

नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।- रुपैयाँको र्रिे;

(ख)

सलमलतको लनणवय कागजको हकमा प्रलत सक्कि पानाको प्रलत पृष्ठको रू ५।- रुपैयाँको र्रिे ;
तथा

(ग)

लिखत कागजपत्रको नक्कि नलिइव िोटो शखच्न चाहेमा प्रलत पानाको रू ५।–

रुपैयाँको

र्रिे ।
(२) उपर्िा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन प्रचलित कानून बमोशजम नक्कि र्स्तुर निाग्ने
पििाइव यस र्िा बमोशजमको र्स्तुर िाग्नेछैन ।
(३) यस र्िा बमोशजम नक्कि उतार गरी िै जाने पििे नक्कि उतार गर्ाव िागेको खचवको व्यिस्था
आिैं गनुप
व नेछ ।

९०.

र्स्तुर उल्िेख गनेाः नक्कि प्रमाशणत गने सम्बशन्धत प्रशासकिे नक्कि प्रमाशणत गर्ाव नक्कि िै जाने पिको नाम थर
तथा उजुरीमा है लसयतका साथै नक्कि उतार गरे िापत र्ाशखि गरे को र्स्तुर र नक्कि पाना समेत उल्िेख गरी
नक्कि दर्एको व्यहोरा जनाइव नक्कि प्रमाशणत गनुप
व नेछ ।

९१.

र्स्तुर च ुिा नभइव नक्कि नदर्इनेाः सम्बशन्धत प्रशासकिे यस ऐन बमोशजम नक्कि माग्ने पििे नक्कि उतार गर्ाव
र्िा ८९ बमोशजम िाग्ने र्स्तुर र्ाशखि नगर्ावसम्म नक्कि दर्ने छै न र सो नक्किको आलधकाररकता प्रमाशणत गनव
पाउने छै न ।

९२.

प्रचलित कानून बमोशजम हुनाःे यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन उजुरीसँग सम्बशन्धत प्रचलित कानूनमा
कुनै कुरा िेशखएको भए सोमा िेशखए जलतको हकमा सोवह बमोशजम हुनेछ ।

९३.

लनयम बनाउने अलधकाराः सलमलतिे यस ऐनको प्रभािकारी कायावन्ियनको िालग आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ
।

अनुसूची-१
(र्िा ८ को उपर्िा (२) सँग सम्बशन्धत)
उजुरीको ढाँचा
न्यावयक सलमलत, तामाकोशी गाउँपालिका समि पेश गरे को
लनिेर्न-पत्र

............शजल्िा ...........गाउँ /गाउँपालिका, िडा न......िस्ने .............को छोरा/ छोरी / श्रीमलत

पक्ष

िषव ..............को ....................(पि) लनिेर्क

िार्ी

विरुद्ध
र्ोिखा शजल्िा, तामाकोशी गाउँपालिका, िडा न ......... बस्ने िषव ....... को ............(विपि) प्रलतिार्ी
विपि

प्रलत

िार्ी

विषयाः सम्िन्धविच्छे र् ।
ँ ाहरुमा िेशखए िमोशजम लनिेर्न गर्वछु :
म लनम्न िुर्
१.

म लनिेर्क र यस वििार्को र्ोस्रो पिविच सं ित २०६९ सािमा सामाशजक परम्परा अनुसार वििाह गररएको हो

। वििाह भएपश्चात २ िषवसम्म अथावत २०७१ सािसम्म हामीविच सुमधुर र्ाम्प्य जीिन रहेको लथयो । हामीबाट
२०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक आपसमा िोग्ने स्िास्नीविचको सहमलत र सहकायवमा
छोरा जन्मेपछी क्रमशाः समस्या र्े शखँर्ै जान थाल्यो । २०७१ सािको लतहारमा माइत गएपछी उनी घर आइनन् ।
पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोध गरेँ । २ पटकसम्म लिन गएँ । तर लनजिे लतमीसँग मेरो जीिन चल्न सक्र्ै न,
म घर जान सशिन, लतमी जे गनुप
व छव गर भलन ठाडो जिाि दर्न थालिन । के कारणिे यस्तो हुन गयो भलन सोध्र्ा अि
लतम्रो र मेरो सम्िन्ध छै न आिुखुसी गर र

मिाई सम्पकव गाउँ,गरे मा राम्रो हुँर्ैन भलन धाक धम्की र त्रास मसेत दर्इन

। िामो समयसम्म मन िकेिा र घर आउलिन भलन पखी िसेँ तर आईनन । कररि ३ िषवपछी अथावत २०७४ साि
भाद्र मवहनामा पुनाः लिन गएँ तर विपिी मसँग िोल्र्ै निोिी घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईशारीररक आक्रमण गने
सम्मको कायव गरी मिाई तथानाम गालि गिौच गरे । मुशश्कििे ज्यान जोगाई लनराश भएर घर िवकवएँ र अि र्ोस्रो
पिश्रीमती मसँग पुनाः िवकव आउने र र्ाम्प्य जीिन सुमधुर हुने सम्भािना नभएकोिे पाररिाररक वििार् लनरोपणका िालग
यो लनिेर्न दर्न आएको छु ।

२.

यस सलमलतबाट र्ोस्रो पि शझकाई जे जो िुझ्नुपछव िुझी वििार् लनरोपण गराईपाउँ ।

३.

यस गाउँपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक कायवविलधको र्िा ……………िमोशजम लनिेर्न र्स्तुर रु.

……………र्ोस्रो पि १ जनािाई म्यार् सूचना र्स्तुर रु ........., पाना २ को लनिेर्नको प्रलतलिपी र्स्तुर रु........... समेत
यसै लनिेर्नसाथ र्ाशखि गरे को छु । …………… जम्मा रु
४.

यो लनिेर्न स्थानीय सरकार सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्िा ४७ को उपर्िा (२) अनुसार यसै सलमलतको

िेत्रलभत्र पर्वछ ।
५.

यो लनिेर्न हर्म्यार्लभत्रै छ र म लनिेर्किाई यस विषयमा लनिेर्न दर्ने हकर्ै या प्राप्त छ ।

६.

यस विषयमा अन्यत्र कही ीँ कतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छै न ।

७.

यसमा मेरा लनम्न सािी तथा लिखत प्रमाण बुझी प्रमाण िगाई पाउँ ।

८.

यसमा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो स्य हुन,् झुठा ठहरे कानून िमोशजम सं जाय भोग्न तयार छु ।
तपलसि

सािी :

लिखत प्रमाण :

१.

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

२.

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

१.

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

२.

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

३.

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

लनिेर्क
नामाः .............................
इलत सं ित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-२
(र्िा ९ को उपर्िा (१) सँग सम्बशन्धत)
न्यावयक सलमलत, तामाकोशी गाउँपालिकामा
उजुरी र्ताव गरे को लनस्साको ढाँचा
श्री ....................
........................ ।
विषय:

उजुरी र्तावको लनस्सापत्र सम्बन्धमा ।

.................... बस्ने तपाइ विरुद्धमा ………………………… बस्ने ………………………… िे ………………………… …………… भनी
उजुरी र्ताव गनव ल्याएकोमा आजको लमतीमा र्ताव गरी र्ताव नं ……………………………………… कायम भएकोिे यो लनस्सा
जारी गररदर्एको छ ।
अलधकृत कमवचारी
र्स्तखत:........
लमलत:...........

अनुसूची-३
ँ सम्बशन्धत
(र्िा ९ को उपर्िा (२) सग
ताररख भरपाई
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतमा खडा गररएको तारे ख भरपाई

िार्ी

प्रलतिार्ी

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

...................
मुद्दा

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

लमलत ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही दर्न ........... बजे यस न्यावयक
सलमलत/कायावियमा उपशस्थत हुनेछु भनी सही गने ......

िार्ी ................

प्रलतिार्ी ................

इलत सं ित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-४
(र्िा ९ को उपर्िा (३) सँग सम्बशन्धत
ताररख पचाव
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतबाट जारी भएको तारे खको पचाव
िार्ी

प्रलतिार्ी

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

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

लमलत ............... मा .................... काम गनव ........ बजे हाशजर हुन आउनुहोिा ।

िाँटिािाको र्स्तखत
लमलत .................

अनुसूची-५
ँ सम्बशन्धत
(र्िा १५ को उपर्िा (३) सग
प्रलतिार्को ढाँचा
लिशखत जिािको नमूना
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतमा समि पेश गरे को
लिशखत जिाि
प्रथम पि
र्ोिखा शजल्िा तामाकोशी गाउँपालिका, िडा नं िस्ने

........................ को छोरा/छोरी/श्रीमलत

पि

िषव ..............को ....................लिशखत जिाि प्रस्तुतकताव

प्रलतिार्ी

विरुद्ध
.............शजल्िा, ............ गाउँ/गाउँपालिका, िडा नं ......... बस्ने िषव .......को ........लनिेर्क

विपिी
िार्ी

विषय सम्िन्ध विच्छे र् ।
ँ ाहरुमा िेशखए िमोशजम लनिेर्न गर्वछु :
म लनम्न िुर्
१.

म लिशखत जिाि प्रस्तुतकताव र विपिी लनिेर्कविच सं ित २०६९ सािमा सामाशजक परम्परा अनुसार वििाह

भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको दठक हो । २०७१ सािको
लतहारमा माइत गएपछी म घर निकेको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोध गरे को, २ पटकसम्म लिन आएको तर
म घर नगएको,मैिे विपिी लनिेर्किाई र्ाम्प्य जीिन चल्न नसक्ने भनेको र मेरा र्ाईभाईिे शारीररक आक्रमण गने
सम्मको कायव गरे कोभलन कपोिकशल्पत झुठा र हुँर्ै नभएका लनराधार व्यहोरा उल्िेख गरी वििार् गरे को कुरा उल्िे ख
गनव चाहान्छु ।
२.

मिाइ विपिी लनिेर्क समेत लमलि गालि, गिौच, डर, धाक, धम्की र्े खाई हातपात गरी घरबाट लनकािा गरे पछी

म माइतीमा आई िसेकी हुँ । वििाह भएको केही िषवपछी विना कारण ममाथी विलभन्न वकलसमका आरोप िगाई अपमान
गने, गािी गिौच गने िगायतका कामहरु हुँर्ैगए । पररिारका अन्य सर्स्यहरुिे म माथी घृणा गने, िोिचाि नगने जस्ता
कायव गरे पलन विपिीबाट केही समय मिाई नै समथवन र सहयोग गर्ै आएका लथए तर पछी विपिी लनिेर्क समेत
उलनहरुसँगै लमिे र मिाई जिरजस्त गरबाट लनकाल्ने कायवमा सहभागी भए

। के कुन कारणिे िा मेरो के गल्तीिे

यसो गरे का हुन भलन िुझ्र्ा िेिािेिा र्ाइजो नल्याएको भलन माइती पिसमेतको

आिोचना गने गरे का लथए । सायर्

उलनहरुिाई र्ाइजोकै िोभका कारण मिाई घरबाट लनकािीदर्एका हुनपु र्वछ । मैिे कुनै गल्ती नगरे को र विपिी
िोग्नेसँग पूिि
व त माया, सद्भाि र सम्मान यथाित रहे कोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यथाित कायम गरीपाउँ ।
३.

घरबाट जिरजस्त लनकािेपछी ४ मवहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्डै ३ िषवसम्म

िेखिर, सम्पकवविवहन िसी अवहिे एक्कासी सम्िन्ध विच्छे र्को माग गरी लनिेर्न दर्नु आिैँमा आश्चयवजनक िागेको छ, स्य
तथ्य िुशझ कानून िमोशजम गररपाउँ ।
४.

...................बाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक कायवविलधको र्िा

...................िमोशजम लिशखत जिाि

िापत र्स्तुर रु. ............ यसै लनिेर्नसाथ र्ाशखि गरे को छु ।
५.

यो लिशखत जिाि म्यार्लभत्रै लिई म आिैं उपशस्थत भएको छु ।

६.

यस विषयमा अन्यत्र कही ीँ कतै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनिेर्न दर्एको छै न ।

७.

यसमा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो स्य हुन,् झुठा ठहरे कानून िमोशजम सं जाय भोग्न तयार छु ।

लनिेर्क
नामाः ...................................
इलत सं ित ...................मवहना ...................साि ...................गतेरोज शभम् ।...................

अनुसूची-६
ँ सम्बशन्धत)
(र्िा २० को उपर्िा (६) सग
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतबाट जारी भएको

म्यार् सूचना
.............................................................िस्ने

को

नाउँमा

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

तामाकोशी

गाउँ

कायवपालिकाको कायाांियबाट जारी भएको १५ (पन्र) दर्ने सूचना

...............................................िस्ने िे तपाईँको विरुद्ध ................................................................. वििार् परे को भलन
लनिेर्न र्ताव गरे को हुँर्ा सो को प्रलतलिपी यसै साथ पठाइएको छ । ....................................................अत: तपाईँ
यो म्यार् बुझेको िा ररत पुिक
व तामेि भएको लमलतिे १५ (पन्र) दर्न लभत्रमा आफ्नो भनाइ सवहत आिैँ िा कानून
िमोशजमको िारे श मािवत यस कायावियमा हाशजर हुन आउनुहोिा । अन्यथा कानून िमोशजम हुने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।
इलत सम्ित .............शुभम् .............गते रोज .............मवहना .............साि .............।

अनुसूची-७
(र्िा ४२ को उपर्िा (१) सँग सम्बशन्धत
लनणवयको ढाँचा

न्यावयक सलमलत
तामाकोशी गाउँपालिका
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
लनणवय
सं ित ............... सािको लनिेर्न नं........
विषयाः ििेसीबाट पानी झारे को ।

र्ोिखा शजल्िा तामाकोशी गाउँपालिका, िडा नं ....... िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत

पि

िषव ..............को

िार्ी

....................(पि)

लनिेर्क

विरुद्ध
र्ोिखा शजल्िा, तामाकोशी गाउँपालिका, िडा नं ......... बस्ने िषव ....... को ............(विपि) प्रलतिार्ी
विपि
प्रलतिार्ी
स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को र्िा ४७(१)ञ िमोशजम लनिेर्न र्ताव भई सोही ऐनको र्िा ४६ िमोशजम
गठन भएको न्यावयक सलमलत समि प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको सं शिप्त तथ्य र लनणवय यस प्रकार छाः
(१)

तामाकोशी गाउँपालिका िडा नं. ....................... नक्सा लसट नं.... वक.नं........िे.ि...........को घरजग्गामा

पशश्चम तिवका वक.नं..........का सं लधयार विपिी ...................िे घर िनाउँर्ा आफ्नो घरजग्गामा लसमानासम्म आई
जोलड िनाएको तर छत तथा ििेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी िनाएको हुँर्ा सो ििेसी िन्र् गराइपाउँ
भन्ने लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरा ।
(२)

तामाकोशी गाउँपालिकाबाट प्रचलित भिन लनमावण सम्िन्धी मापर्ण्ड िमोशजम इजाजत प्राप्त गरी भिनको नक्सा

समेत स्िीकृत गराई सो नक्सा िमोशजम भिन लनमावण गरे को हुँ । विपिी लनिेर्किे भने िमोशजम आफ्नो घरको छत

तथा ििेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरजग्गामा झाने गरे को हुँर्ा झुठा लनिेर्न खारे ज
गररपाउँ भन्ने प्र्यथीको लिशखत जिाि ।
(३)

तामाकोशी गाउँपालिकाबाट स्थिगत लनररिण तथा सिेंिण गनव गएका प्राविलधक टोलििे स्थिगत लनररिण गरी

लमलत ................... मा पेश गरे को स्केच सवहतको प्रलतिेर्नबाट प्र्यथीको घरतिवबाट छत तथा ििेसीको पानी खस्र्ा
लनिेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरे को र्े शखन्छ भन्ने व्यहोरा उल्िेशखत भएको।
(४)

वििार्का र्ुिै पििाई मेिलमिाप गराउने प्रयोजनका िालग तामाकोशी गाउँपालिका िडा नं. ....................... मा

रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउँर्ा मेिलमिाप हुन नसकी िवकव आएको ।
लनणवय
ु ाईको िालग आज पेशी तोवकएकोमा वििार्का सम्िशन्धत पिहरु स्ियमं तथा लनजहरुबाट लनयुि गरे का
र्ुिै पििाई सुनि
कानून व्यिसायीहरु समेतको भनाई सुनी पुनाः लमिापत्र गनुह
व ोस भलन सम्झाउँर्ा िुझाउँर्ा पलन लमिापत्र गनव मञ्जुर नगनुव
भएकोिे िाइिमा सं िग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को र्िा
४९(२) िमोशजमलनणवय दर्नुपने हुन आई लनणवयतिव विचार गर्ाव लनिेर्कको वक. नं. ... को पशश्चमतिव प्र्यथीको वक.नं.
... को घरजग्गा जोलडएर रहे कोमा वििार् र्े शखएन । लनिेर्कको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्र्यथीको छत
तथा ििेसीको पानी झारे को हो होइन भलन स्थिगत रुपमै जाँचिुझ गरी प्राविलधक प्रलतिेर्न पेश गनव कायावियबाट खवट
गएका प्राविलधक कमवचारीिे लमलत ............. मा पेश गरे को स्केच सवहतको प्राविलधक प्रलतिेर्न समेतबाट लनिेर्कको माग
र्ािी िमोशजम आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्र्यथीको छत तथा ििेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुवष्ट हुने र्े शखन्छ ।
प्र्यथीिे यस कायावियबाट पाररत गरे को नक्सामा समेत छत तथा ििेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झाने भलन र्े खाईएको
र लनिेर्कको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी झानव पाउनुपछव भलन प्र्यथीिे र्ािी विरोध गनव समेत नसकेको र प्रचलित कानून
र प्रचिनबाट समेत अकावको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छत तथा ििेसीको पानी झानव पाउने नर्े शखएको हुँर्ा लनिेर्कको
माग िमोशजम प्र्यथीिे आफ्नो छत तथा ििेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रिन्ध गनुप
व ने र्े शखन्छ । लनिेर्कको
घर कम्पाउण्डमा पानी झानव नपाउने ठहछव

। सो ठहनाविे तपशशि बमोशजम गनुव ।

तपशशि
१.

सरोकारिािािे नक्कि माग गनव आएमा लनयमानुसार र्स्तुर लिई नक्कि दर्नु ।

२.

यो लनणवयमा शचि निुझे ३५ दर्नलभत्र .............. शजल्िा अर्ाितमा पुनरािेर्न गनव जानु भलन प्र्यथीिाई

सुनाईदर्नु ।
३.

म्यार्लभत्र पुनरािेर्न नपरे मा कानून िमोशजम लनणवय कायावन्ियन गनु/
व गराउनु ।

इलत सं ित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-८
(र्िा ४८ को सँग सम्बशन्धत)
अन्तररम सं रिणा्मक आर्े शको नमूना

न्यावयक सलमलत
तामाकोशी गाउँपालिका
सं योजक श्री ........................................................
सर्स्य श्री ................................................................
सर्स्य श्री .............................................
आर्े श
सं ित ............................ सािको लनिेर्न नं........
विषयाः वपलडतिाई उपचार गराउने सम्िन्धमा ।
र्ोिखा शजल्िा तामाकोशी गाउँपालिका, िडा नं........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत
िषव ..............को ....................(पि)

पि

लनिेर्क

लनिेर्क

विरुद्ध
र्ोिखा शजल्िा, तामाकोशी गाउँपालिका, िडा न ......... बस्ने िषव ....... को ............(विपि) प्रलतिार्ी

विपि

प्रलतिार्ी
यसमा लनिेर्कको माग िमोशजम ..........................शजल्िा िडा नं................................ िस्ने ...............को नालत
..........................को छोरा/छोरी िषव ................ को ................िे आिुिाई असाध्य रोग िालग लनयलमत रुपमा हप्ताको
२ पटक मृगौिा डायिोलसस गनव शचवक्सकिे

शशिाररस गरे कोमा एकाघरका छोरा िषव .................. को

...........................िे लनयलमत रुपमा डायिोलसस गनव अटे र गरे को, घरर घरर रुपैँ या नभएको िहाना गने गरे को, कवहिे
कवहिे कायावियको कामको व्यस्ततािे िुसवर् नलमिे को आदर् कारण जनाई आिुिे लनयलमत प्राप्त गनुप
व ने स्िाथ्य सेिा प्राप्त
गनव नसकेको हुँर्ा आफ्नो जीिन झनझन खतरायुि िन्र्ै गएको भलन अस्पतािको शचवक्सकको पुजाव र शशिाररस सवहत
पेश हुन आएको लनिेर्न उपर प्रारशम्भक रुपमा जाँचिुझ गर्ाव व्यहोरा मनालसि र्े शखएको हुँर्ा हाििाई लनिेर्कको िालग
शचवक्सकिे शशिाररस गरे िमोशजम हरे क हप्ता २ पटक डायिोलसस गनुव गराउनु तथा लनजको स्िाथ्य िाभका िालग
आिश्यक अन्य प्रिन्ध समेत लमिाउनु भलन स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को र्िा ४९(८) िमोशजम विपिी
........................को नाममा यो अन्तररम सं रिणा्मक आर्े श जारी गररदर्एका छौं । यो आर्े श लमलसि सामेि राखी
विपिीिाई िे खी पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्नु र लनयमानुसार
पेश गनुव ।
ईलत सं ित ................... साि ..........मवहना .................गते रोज .......... शुभम् ।

अनुसूची-९
ँ सम्बशन्धत)
(र्िा ५३ को उपर्िा (२) सग
लमिापत्रको िालग लनिेर्नको ढाँचा
ु लनिेर्नपत्र
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतसमि पेश गरे को लमिापत्रको सं यि
............शजल्िा ...........गाउँ /गाउँपालिका, िडा न........ िस्ने ...............को छोरा/छोरी/श्रीमलत

पि

िषव ..............को

िार्ी

....................(पि)

लनिेर्क

विरुद्ध
र्ोिखा शजल्िा, तामाकोशी गाउँपालिका, िडा न ......... बस्ने िषव ....... को ............(विपि) प्रलतिार्ी

विपि

प्रलतिार्ी
विषयाः सम्िन्ध विच्छे र् ।
हामी लनिेर्क लनम्न लिशखत लनिेर्न गर्वछौाः
१.

हामीविच सं ित २०६९ सािमा सामाशजक परम्परा अनुसार वििाह गररएकोमा कररि

२ िषवसम्म

सुमधुर

र्ाम्प्य जीिन रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोवह िषव २०७१
सािको लतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोध गरे को, लिन गएको तर उल्टै
कुटवपट गरी पठाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परे को ।
२.

आिुिाई र्ाइजो नल्याएको लनउँबाट घरमा हेिा गरे को, अपमान गरी जिरजस्त घरबाट लनकािा गरे को हो ।

आिु खुशीिे माइत गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको
सम्िन्ध यथाित कायम गराईपाउँ भन्ने प्र्यथीको लिशखत जिाि रहेको
३.

।

हामी झगडा गरर आयौं, केहीिषव िोग्ने स्िास्नी छु वटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेत भैसकेको

छ । घरमा सामान्य घरायसी विषयिे मनमुटाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग िसेकोमा .....................गाउँपालिकाको
न्यावयक

सलमलत

मािवत

िडा

नं

.....

िडा

कायावियको

पहिमा

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

मेिलमिापकताव

अन्तगवतको

........................ मेिलमिापकेन्द्रमा एक आपसमा छििि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ की विगतमा जे जस्ता
विषयमा असमझर्ारी तथा िेमेि भएको भएतापलन हामीबीच विश्वास, सर्भाि र प्रेम कायमै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको
सम्िन्ध विच्छे र् गरी पाउँ भन्ने लनिेर्न र्ािी छोलड पुनाः सुमधुर सम्िन्धका साथ र्ाम्प्य जीिनिाई व्यिशस्थत ढं गिे
अगालड िढाउने छौं । लनिेर्कको घरमा त्काि िोग्ने स्िास्नी लमलि िस्ने िातािरण नहुने भएकोिे छु िै ठाउमा डेरा
ु
लिई िस्न हामी र्ुिै पि सहमत भएकािे स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को र्िा ४७ (२) बमोशजम सं यि
लनिेर्न पेश गरे का छौं, िेशखए िमोशजम लमिापत्र गरी पाउँ ।

४.

ु लनिेर्न र्स्तुर बापत रु.
तामाकोशी गाउँपालिका स्थानीय न्यावयक कायवविधी िमोशजम यो लमिापत्रको सं यि

...... साथै सं िग्न छ ।
५.

यसमा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून िमोशजम सहुँिा िुझाउँिा ।

लनिेर्कहरु
........................................... लनिेर्क
.......................................... विपि
इलत सं ित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-१०
ँ सम्बशन्धत)
(र्िा ५३ को उपर्िा (५) सग
लमिापत्रको ढाँचा

ु लनिेर्नपत्र
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतसमि पेश गरे को लमिापत्रको सं यि

............शजल्िा ...........गाउँ /गाउँपालिका, िडा न........ िस्ने .............को छोरा/छोरी/श्रीमलत

पि

िषव .................को ....................(पि)

िार्ी

लनिेर्क

विरुद्ध
र्ोिखा शजल्िा, तामाकोशी गाउँपालिका, िडा न ......... बस्ने िषव ....... को ............(विपि) प्रलतिार्ी

विपि

प्रलतिार्ी
विषयाः सम्िन्ध विच्छे र् ।
हामी लनिेर्क
१.

लनम्न लिशखत लनिेर्न गर्वछौं :

हामीविच सं ित २०६९ सािमा सामाशजक परम्परा अनुसार वििाह गररएकोमा कररि

२ िषवसम्म

सुमधुर

र्ाम्प्य जीिन रहे को लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोवह िषव २०७१
सािको लतहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन िोनबाट अनुरोध गरे को, लिन गएको तर उल्टै
कुटवपट गरी पठाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परे को ।
२.

आिुिाई र्ाइजो नल्याएको लनउँबाट घरमा हेिा गरे को, अपमान गरी जिरजस्त घरबाट लनकािा गरे को हो ।

आिु खुशीिे माइत गई िसेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलत आफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको
सम्िन्ध यथाित कायम गराईपाउँ भन्ने प्र्यथीको लिशखत जिाि रहेको
३.

।

हामी झगडा गरर आयौं, केहीिषव िोग्ने स्िास्नी छु वटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसकेको

छ । घरमा सामान्य घरायसी विषयिे मनमुटाि भई िोग्ने स्िास्नी अिग अिग िसेकोमा तामाकोशी गाउँपालिकाको
न्यावयक सलमलत मािवत िडा नं मेिलमिाप केन्द्रमा ............................अन्तगवतको ........................ छििि गरी
लमिी आएको व्यहोरा यो छ की विगतमा जे जस्ता को पहिमा एक आपसमा विषयमा असमझर्ारी तथा िेमेि भएको
भएतापनी हामीविच एक अकावप्रलत विश्वास, सर्भाि र प्रेम कायमै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध विच्छे र् गरी पाउँ भन्ने
लनिेर्न र्ािी छोलड पुनाः सुमधुर सम्िन्धका साथ र्ाम्प्य जीिनिाई व्यिशस्थत ढं गिे अगालड िढाउने छौं । लनिेर्कको
घरमा त्काि िोग्ने स्िास्नी लमलि िस्ने िातािरण नहुने भएकोिे छु िै ठाउमा डेरा लिई िस्न हामी र्ुिै पि सहमत

ु
भएकािे स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को र्िा ४७ (२) बमोशजम सं यि
लनिेर्न पेश गरे का छौं, िेशखए
िमोशजम लमिापत्र गरी पाउँ ।
४.

ु लनिेर्न र्स्तुर बापत रु.
तामाकोशी गाउँपालिका स्थानीय न्यावयक कायवविधी िमोशजम यो लमिापत्रको सं यि

...... साथै सं िग्न छ ।
५.

यसमा िेशखएका व्यहोरा दठक साँचो हुन,् झुठा ठहरे कानून िमोशजम सहुँिा िुझाउँिा ।

लनिेर्कहरु
.............................. लनिेर्क
.............................. विपि
इलत सं ित् ............. साि...................मवहना ...................... गते ..................... रोज शुभम् ।

अनुसूची-११
ँ सम्बशन्धत
(र्िा ६० को उपर्िा (३) सग
मेिलमिापकतावमा सूचीकृत हुने लनिेर्न ढाँचा
न्यावयक सलमलत
तामाकोशी गाउँपालिका समि पेश गरे को लनिेर्न

विषय : मेिलमिापकतावमा सूचीकृत हुन पाउँ ।

िोटो

प्रस्तुत विषयमा तपलसिमा उल्िेशखत कागजातहरुको प्रलतलिपी साथै राखी तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलत
अन्तगवतका ............ मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृत भई मेिलमिाप गराउन अनुमती पाउँ भनी लनिेर्न गर्वछु ।
तपलसि
१)

नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,

२)

स्नातक तहसम्म उलतणव गरे को शैशिक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,

३)

मेिलमिापकतावको तालिम प्राप्त गरे को प्रमाणपत्रको छायाँकपी,

४)

मेिलमिाप सम्बशन्ध अनुभि र

५)

व्यशिगत वििरण (Bio- data)
लनिेर्क
नाम थराः ..........
र्स्तखताः ...........
लमलताः .............

अनुसूची-१२
ँ सम्बशन्धत
(र्िा ७६ को उपर्िा (१) सग
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलत समि पेश गरे को
भररभराउको लनिेर्न पत्र
विषयाः भररभराई पाउँ भन्ने िारे ।

लनिेर्क ....................................... िस्ने

.............................िार्ी÷प्रलतिार्ी
विरुद्ध

विपिी

.......................................िस्ने .............................. ÷िार्ी÷प्रलतिार्ी
मुद्धा

म लनिेर्क लनिेर्न िापत रु १०।– र्स्तुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्वछु ।
१ उपरोि विपिीसं गको उल्िेशखत मुद्धा यस तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतको लमलत ................. को
लनणवय िमोशजम मैिे यस कायावियमा राखेको र्स्तुर/रकम लमलत

.................. को श्री ..................... शजल्िा

अर्ाितको िैसिा िमोशजम मै िे भरी भराइ पाउने ठहर भएको हुँर्ा उि रकम भरी भराइ पाउन यो लनिेर्न पेश गरे को
छु ।
२ मैिे यस कायावियमा जम्मा गरे को र्स्तुर/रकमको भरपाइ/रलसर्/भौचरको सक्किै

प्रलत र सम्मालनत श्री

....................................... शजल्िा अर्ाितको अशन्तम िैसिाको छायाँकपी यसै साथ सं िग्न छ ।

लनिेर्क
लनज..............
इलत सं ित् ............. साि ................... मवहना ...................... गते ..................... रोज शुभम् ।

अनुसूची-१३
ँ सम्बशन्धत
(र्िा ७१ को उपर्िा (१) सग
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलत समि पेश गरे को
चिन चिाउने लनिेर्नपत्र
विषयाः चिन चिाई पाउँ भन्ने िारे ।
लनिेर्क...............................िस्ने

.........................िार्ी÷प्रलतिार्ी
विरुद्ध

विपिी

............................िस्ने ......................... ÷िार्ी÷प्रलतिार्ी
मुद्धा

म लनिेर्क लनिेर्न िापत रु १०।– र्स्तुर साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्वछु
१ उपरोि विपिीसँगको उल्िे शखत मुद्धा यस तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतबाट लमलतमा ................. िा
जुन सम्पलत भोग गनव पाउने गरी लनणवय भएको छ सो सम्पलत िा िस्तु लनणवय भइ उि घर जग्गा शजल्िा अर्ाितमा
विपिीिे ....................... मेरो हक भोग र स्िालम्िको हुने ठहर भएकोमा श्री (उल्िेख गने पूनराििोकन गरे कोमा
सम्मालनत अर्ाितबाट समेत लमलतमा लनणावय हुँर्ा सो मेरो न्यावयक सलमलतकै ..................... रहेको हँर्ा लनणवयिाई
सर्र गरी मेरै हक भोग कायम गरे को हँर्ा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पशि शशघ्रालतशशघ्र मिाई उि
सम्पशि चिन चिाई पाउन यो लनिेर्न पेश गरे को छु ।
२ यसै लनिेर्न साथ र्े हायका कागजातहरु सं िग्न गरे को छु ।
क) न्यावयक सलमलतिे लमलत .................... मा गरे को लनणवयको छाँयाँकपी ।
ख) श्री शजल्िा अर्ाितिे गरे को लमलत .................... को सर्र िैसिाको छाँयाँकपी ।
ग) यस वििार् सम्िद्ध लमलसि यसै कायावियमा रहको छ ।
घ) िेशखएको व्यहोरा दठक साँचो छ झुठा ठहरे कानून िमोशजम सहँिा बुझाउँिा ।
लनिेर्क
लनज...............
इलत सं ित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-१४
(र्िा ७९ को उपर्िा (४) सँग सम्बशन्धत
सम्पलत रोक्काको आर्े श

न्यावयक सलमलत
तामाकोशी गाउँपालिका
सं योजक श्री ..........................................
सर्स्य श्री ............................................
सर्स्य श्री ............................................

आर्े श
सं ित् .............. सािको लनिेर्न नं. ..........
विषयाः सम्पलत हस्तान्तरण रोक्का
............. शजल्िा ........... गाउँपालिका/नगरपालिका, िडा नं ........ िस्ने

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

छोरा/छोरी/श्रीमलत िषव..........को (प्रथम पि) ...................................................................... लनिेर्क
विरुद्ध
............. शजल्िा ....................... गाउँपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा नं.... िस्ने िषव........को
................... विपिी (र्ोश्रो पि)
लनिेर्कको

माग

बमोशजम......शजल्िा

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

गाउँपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, िडा

नं....

िे.ि.........वक.नं........ जग्गामा बनेको ........................... को नाममा रहे को अिण्डाको..................िगव विटको
चार तल्िे घर र लिग िगापात समेत विपिी....सम्पशि लनज विपिीबाट अन्य अं शशयारहरुको मन्जुरी विना हक हस्तान्तरण
हुन सक्ने आशं का गरी लनिेर्किे दर्एको लनिेर्न उपर प्रारशम्भक रुपमा जाँचिुझ गर्ाव व्यहोरा मनालसि र्े शखएको हुँर्ा
हाििाई प्र्यिीको नाममा रहे को उशल्िशखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनव लसिाररस नदर्न िडािाई र अको आर्े श
नभएसम्मका िालग उि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनु/
व गनव नदर्नु भनी मािपोत कायावियको नाममा समेत स्थानीय
सरकार सं चािन ऐन २०७४ को र्िा ४९ (६) बमोशजम यो रोक्काको आर्े श जारी गररदर्एका छौं । यो आर्े श लमलसि
सामेि राखी सम्िशन्धत कायावियहरुमा पठाईदर्नु । यो आर्े श अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि
राख्नु र लनयमानुसार पेश गनुव ।

ईलत सं ित् ................साि ............. मावहना ...........गते ............. रोज शुभम् ।

अनुसूची-१५
(र्िा ८८ को उपर्िा (६)सँग सम्बशन्धत
नक्किको िालग लनिेर्न
तामाकोशी गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलतमा पेश गरे को
लनिेर्न पत्र
विषय : नक्कि पाउँ भन्ने बारे ।
................... बस्ने ........................................................................... लनिेर्क/िार्ी/प्रलतिार्ी
विरुद्ध
............... बस्ने ................................................................................ विपिी/िार्ी/प्रलतिार्ी
मुद्दा : ..................................

म लनिेर्क लनिेर्न र्स्तुर िापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनिेर्न गर्वछु:
(१)

उपरोि विपिीसँगको उल्िेशखत मुद्दामा अध्ययनको िालग र्े हायका कागजातहरु आिश्यक परे को हुँर्ा प्रमाशणत

प्रलतलिपी पाउँ भनी यो लनिेर्न साथ उपशस्थत भएको छु । अताः नक्किको प्रमाशणत प्रलतलिपी पाउँ ।
र्े हाय:
क) ................................................................................
ख) ................................................................................
ग) .................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
(२) िेशखएको व्यहोरा दठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोशजम सहुँिा बुझाउँिा ।
लनिेर्क
लनज ..........................
इलत सम्ित् ......... साि .... मवहना .... गते रोज् ... शुभम् ................ ।

प्रमाणीकरण लमलत: २०७५।०१।२५

आज्ञािे,
र्ीपेश किे ि
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत

