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प्रस्तासनााः न्याययक सयमयतले प्रचयलत काननू बमोयजम उजरु कको कारसाहक र यकनारा गदाब अपनाउनपु ने कायबयसयध तय गरक
स्पष्टता, एकरूपता एसं पारदयशबता कायम गरक काननू को शासन तथा न्याय प्रयतको जनयसश्वास कायम राखकरहनको लायग
प्रचलनमा रहेको सघं कय काननू मा भए देयख बाहेक थप काननू क व्यसस्था गनब साञ्छनकय भएकोले,
नेपालको संयसधानको धारा ४४१ को उपधारा )१( बमोयजम सकरे न्रनगर नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारयवभक
१. सयं िप्त नाम र प्रारवभाः )१( यस ऐनको नाम सकरे न्द्ननगर नगरपायलका न्याययक सयमयत )कायबयसयध सवबन्धक( ऐन,
४७७२” रहेको छ ।
)४( यो ऐन तरू
ु न्त प्रारवभ हुनेछ ।
४. पररभाषााः यसषय सा प्रसङ्गले अको अथब नलागेमा यस ऐनमा;
(क) “उजरु क” भन्नाले सयमयत समि परे को उजरु कबाट शरुु भएको प्रचयलत काननू बमोयजम सयमयतले कारसाहक र
यकनारा गने उजरु क सवझनपु छब ।
(ख) “खावने” भन्नाले तोयकएको सवपयिको मलू यांकन गररदा भ्याउने हदलाई सवझनु पदबछ ।
(ग) “चलन चलाईयदने” भन्नाले यनणबय पश्चात हक अयधकार प्राप्त भएको व्ययिलाई कुनै सस्तु सा सवपयि भोग
गनब यदने कायबलाई सवझनपु दबछ ।
(घ) “जमानत” भन्नाले कुनै व्ययि सा सवपयिलाई न्याययक सयमयतले चाहेको सखतमा उपयस्थत सा हायजर
गराउन यलएको यजवमा सा उिरदाययत्सलाई सवझनपु दबछ ।
(ङ) “तामेलक” भन्नाले न्याययक सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रका यससादहरुमा सवसयन्धत पिलाई सझु ाईने वयाद,
सचु ना, आदेश, पजू ी सा जानकारक पत्र ररतपसू क
ब सझु ाउने कायबलाई सवझनपु छब ।
)च( “तायदात” भन्नाले सवपयिको यससरण सा गन्तक गरे को संख्या जयनने व्यहोरा सा सवपयिको फााँटसारक सा
लगतलाई सवझनपु दबछ ।
)छ( “तोयकएको” सा “तोयकए बमोयजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगबत बनेको यनयममा तोयकए बमोयजम सवझनपु छब
।
)ज( “दरपकठ” भन्नाले न्याययक सयमयत समि पेश हुन आएका कुनै कागजपत्रको सवबन्धमा ररत नपगु क
े ो सा
काननू ले दताब नहुने सा नलाग्ने भएमा त्यसको पछायड परि सोको कारण र असस्था जनाइ अयधकारप्राप्त
अयधकारकले लेयखयदने यनदेशन सा व्यहोरालाई सवझनपु दबछ ।
)झ( “नामेसक” भन्नाले कुनै व्ययिको नाम, थर र सतन समेतको यसस्तृत यससरण खल
ु ाइएको व्यहोरालाई
सवझनपु दबछ ।
)ञ( “नायलश” भन्नाले कुनै यससादको यसषयमा दफा ८ बमोयजम यदएको उजरु क, यनसेदन सा यफराद सवझनपु छब
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)ट( “यनणबय यकताब” भन्नाले सयमयतले उजरु कमा गरे को यनणबयको अयभलेख राख्नको लायग खडा गरे को उजरु कमा
यनणबय गरे को व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको संयिप्त उललेख भएको यकताब सवझनुपछब ।
)ठ( “पन्चकृ यत मोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मकले सवपयिको स्थलगत तथा स्थानकय असलोकन मलू याक
ं न गरक
यसक्री यसतरण हुनसक्ने उयचत ठहराएर यनयश्चत गरे को मलु यलाई सवझनपु दबछ ।
)ड( “पेशक” भन्नाले न्याययक सयमयत समि यनणबयाथब पेश हुने यससादहरुमा पिहरुलाई उपयस्थत गराइ सनु सु ाइ
गने कामलाई सवझनपु दबछ ।
)ढ( “प्रयतबादक” भन्नाले बादकले जसका उपर उजरु क दताब गदबछ सो व्ययि सा संस्था सवझनपु छब ।
)ण( “सकपत्र” भन्नाले यससाद सवबन्धमा जानकार भई सािकको रुपमा व्यि गरे का कुरा लेयखने सा लेयखएको
कागजलाई सवझनपु छब ।
)त( “बन्द ईजलास” भन्नाले न्याययक सयमयत अन्तगबत यनरुपण हुने यससादहरु मध्ये गोप्य प्रकयतको यससाद
भएको र सवसद्ध पिहरुयसच गोपयनयता कायम गनब आसश्यक देयखएमा सवसद्ध पिहरु मात्र सहभागक हुनेगरक
प्रसन्ध गरकएको सनु सु ाई किलाई सवझनपु छब ।
)थ( “बादक” भन्नाले कसै उपर सयमयत समि उजरु क दताब गने व्ययि सा सस्ं था सवझनपु छब ।
)द( “मलू तसक” भन्नाले न्याययक सयमयत अन्तगबत यसचाराधकन मद्ध
ु ा अन्य अड्डा अदालतमा समेत यसचारायधन
भईरहेको असस्थामा न्याययक सयमयतले यनणबय गदाब अन्य यसचारायधन मद्ध
ु ामा प्रभायसत हुने देयखएमा प्रभास
पाने मद्ध
ु ाको फै सला नभएसवम प्रभायसत हुने मद्दु ा स्थयगत गने कायबलाई सवझनपु छब ।
)ध( “लागपात” भन्नाले घरजग्गा र त्यससाँग अन्तर यनयहत टहरा, बोट यसरुसा, खलु ला जयमन र त्यसमा रहेका
सबैखाले संरचना सा चचेको जग्गा, छे उछाउ, सेरोफे रो र सवपणू ब असयसलाई सवझनपु दबछ ।
)न( “सदरस्याहा” भन्नाले धरौटकमा रहेको रकमको लगत किा गरक आवदानकमा साध्ने कायबलाई सवझनपु छब ।
)प( “सभा” भन्नाले सकरे न्रनगर नगरसभा सवझनपु छब ।
)फ( “सयमयत” भन्नाले न्याययक सयमयत सवझनपु छब र सो शव्दले स्थानकय ऐनको दफा २८ को उपदफा )६(
बमोयजमको सयमयतलाइब समेत जनाउनेछ ।
)ब( “साल ससालक” भन्नाले हरे क सषबको लायग छुिा छुिै हुने गरक प्रयतसषबको यनयमि स्थायक रुपमा तय गररएको
शतब सवझनपु छब ।
)भ( “स्थानकय ऐन” भन्नाले “स्थानकय सरकार सञ्चालन ऐन, ४७७२” सवझनपु छब ।
)म( "सयं सधान" भन्नाले नेपालको सयं सधान सवझनपु छब ।
(य) "नगरपायलका" भन्नाले सकरे न्रनगर नगरपायलका सवझनपु छब ।
(र) " उजरु क प्रशासक" भन्नाले सयमयत समि आउने उजरु कहरुका सवबन्धमा काम कारसाहक गने व्ययि सवझनपु छब
।
(ल) "अयभलेख प्रशासक" भन्नाले सयमयतले यनणबय गरे का यससादहरुको कायाबन्सयन र अयभलेख राख्ने
व्ययिलाई सवझनपु छब ।
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पररच्छे द-४
सयमयतको अयधकार
३. उजरु कमा यनणबय सवबन्धक कामाः सयमयतमा दताब भएका उजरु क सा उजरु कको यनणबय गने सा दताब भएको नायलश सा
उजरु कको कुनै व्यहोराले लगत किा गने अयधकार सयमयतलाइब मात्र हुनेछ ।
२. यनणबय सवबन्धक बाहेक अन्य कामाः )१( दफा ३ मा उललेख भएको सा प्रचयलत काननू ले सयमयत सा सयमयतको
सदस्यले नै गने भन्ने व्यसस्था गरे को सा कायबको प्रकृ यतले सयमयत सा सयमयतको सदस्यले नै गनबपु ने स्पष्ट भैरहेको
देयख बाहेकको अन्य कायबहरू यस ऐनमा तोयकएको कमबचारक र त्यसरक नतोयकएकोमा सयमयतले यनणबय गरक
तोके को सा अयधकार प्रदान गरे को कमबचारकले गनबपु नेछ ।
)४( तोयकएको शाखा प्रमख
ु सा तोयकएका अन्य कमबचारकले यस ऐन र प्रचयलत काननू बमोयजम
तोयकएको काम गदाब सयमयतको संयोजक सा सयमयतले तोके को सदस्यको प्रत्यि यनदेशन, देखदेख र यनयन्त्रणमा
रहक गनबपु नेछ ।
५. यस ऐन बमोयजम कायबयसयध असलवबन गनबपु नेाः सयमयतले उजरु क सा उजरु कको कारसाहक र यकनारा गदाब प्रचयलत र
सवबयन्धत सघं कय काननू मा स्पष्ट उललेख भए देयख बाहेक यस ऐन बमोयजमको कायबयसयध असलवबन गनबपु नेछ ।
६. सयमयतले हेनेाः सयमयतलाइब देहाय बमोयजमको उजरु कहरूमा कारसाहक र यकनारा गने अयधकार रहनेछाः
)क(
)ख(
)ग(
)घ(

स्थानकय ऐनको दफा २७ अन्तगबतको उजरु क,
मेलयमलाप ऐन, ४७६८ अनसु ार मेलयमलापको लायग नगरपायलकामा प्रेयषत उजरु क,
संयसधानको अनसु चू क-८ अन्तगबतको एकल अयधकार अन्तगबत सभाले बनाएको काननू
बमोयजम यनरूपण हुने गरक यसयजबत उजरु क, तथा
प्रचयलत काननू ले नगरपायलकाले हेने भयन तोके का उजरु कहरू ।

७. सयमयतको िेत्रायधकाराः सयमयतले दफा ६ अन्तगबतका मध्ये देहाय बमोयजमका उजरु कहरूमा मात्र िेत्रायधकार
ग्रहण गने तथा कारसाहक यकनारा गनेछाः
)क(
)ख(
)ग(

व्ययिको हकमा उजरु कका सबै पि नगरपायलकाको भैगोयलक िेत्रायधकार यभत्र बसोबास
गरकरहेको,
प्रचयलत काननू र सयं सधानको भाग ११ अन्तगबतको कुनै अदालत सा न्यायाधककरण सा
यनकायको िेत्रायधकार यभत्र नरहेको,
नगरपायलकाको िेत्रायधकार यभत्र परे का कुनै अदालत सा यनकायबाट मेलयमलाप सा
यमलापत्रको लायग प्रेयषत गरकएको,
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)घ(
)ङ(

अचल सवपयि समासेश रहेको यसषयमा सो अचल सवपयि नगरपायलकाको भैगोयलक
िेत्रायधकार यभत्र रयहरहेको, तथा
कुनै घटनासाँग सवबयन्धत यसषयसस्तु रहेकोमा सो घटना नगरपायलकाको भैगोयलक िेत्र यभत्र
घटेको ।
पररच्छे द-३
उजरु क तथा प्रयतसाद दताब

८. यबसाद दताब गनेाः )१( कसै उपर यबसाद दताब गदाब सा उजरु क चलाउाँदा प्रचयलत काननू बमोयजम हकदैया पगु क
े ो
व्ययिले सयमयतको तोयकएको शाखा समि उजरु क दताब गनबसक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम उजरु क यददं ा यस ऐन तथा प्रचयलत काननू बमोयजम खल
ु ाउनुपने कुरा सबै
खल
ु ाइब तथा पयु ाबउनपु ने प्रयक्रया सबै परु ागरक अनसु चू क-१ बमोयजमको ढााँचामा यदनपु नेछ ।
)३( उपदफा )४( मा लेयखए देयख बाहेक उजरु कमा देहाय बमोयजमको व्यहोरा समेत खल
ु ाउनपु नेछाः
)क( बादकको नाम, थर, सतन र यनजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसवम बाजे र बज्यै को नाम;
सवपकब नं.
)ख( प्रयतबादकको नाम, थर र थाहा भएसवम यनजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान पिा
लाग्नेगरक स्पष्ट खल
ु ेको सतन; टोल, घर नं., सवपकब नं.
)ग( नगरपायलकाको नाम सयहत सयमयतको नाम;
)घ( उजरु क गनबपु रे को व्यहोरा र सवपणू ब यससरण;
)ङ( नगरपायलकाले तोके अनसु ारको दस्तरु बझु ाएको रयसद सा यनस्सा;
)च( सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रको उजरु क रहेको व्यहोरा र सवबयन्धत काननू ;
)छ( बादकले दासक गरे को यसषय र सोसाँग सवबन्धकत प्रमाणहरू;
)ज( हदवयाद लाग्ने भएमा हदवयाद रहेको तथा हकदैया पगु क
े ो सवबन्धक व्यहोरा;
)झ( कुनै सवपयिसाँग सवबयन्धत यसषय भएकोमा सो सवपयि चल भए रहेको स्थान, असस्था तथा
अचल भए चारयकलला सयहतको सबै यससरण ।
)२( प्रचयलत काननू मा कुनै यसशेष प्रयक्रया सा ढााँचा सा अन्य के यह उललेख भएको रहेछ भने सो
सन्दभबमा आसश्यक यससरण समेत खल
ु ेको हुनपु नेछ ।
)५( कुनै यकयसमको ियतपयू तब भराउनपु ने अथसा बण्डा लगाउनपु ने असस्थाको उजरु कको हकमा त्यस्तो
ियतपयू तब सा बण्डा सा चलनको लायग सवबयन्धत अचल सवपयिको यससरण खल
ु ेको हुनपु नेछ ।
९. यबसाद दताब गरक यनस्सा यदनेाः (१) उजरु क प्रशासकले दफा ८ बमोयजम प्राप्त उजरु क दताब गरक बादकलाइब तारे ख तोयक
अनसु चू क-४ बमोयजमको ढााँचामा यबसाद दताबको यनस्सा यदनपु नेछ ।
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(४) उपदफा (१) बमोयजम तारे ख यदनु पने असस्थामा तारे ख तोक्दा अनसु चू क-३ बमोयजमको ढााँचामा
तारे ख भपाबइब खडा गरक सवबयन्धत पिको दस्तखत गराइब यमयसल सामेल राख्नपु छब ।
(३) उपदफा (४) बमोयजम तारे ख भपाबइमब ा तोयकएको तारे ख तथा उि यमयतमा हुने कायब समेत उललेख
गरक सवबयन्धत पिलाइब अनसु ूचक-२ बमोयजमको ढााँचामा तारे ख पचाब यदनपु नेछ ।
१७. उजरु क दरपकठ गनेाः )१( उजरु क प्रशासकले दफा ८ बमोयजम पेश भएको उजरु कमा प्रयक्रया नपगु क
े ो देयखए परु ा
गनबपु ने देहायको प्रयक्रया परु ा गरक अथसा खल
ु ाउनपु ने देहायको व्यहोरा खल
ु ाइ लयाउनु भन्ने व्यहोरा लेयख पाच
यदनको समय तोयक तथा यबसाद दताब गनब नयमलने भए सो को कारण सयहतको व्यहोरा जनाइब दरपकठ गरे मा
बादकलाइब उजरु क यफताब यदनपु नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम प्रयक्रया नपगु क
े ो भयन दरपकठ गरक यफताब गरे को उजरु कमा दरपकठमा उललेख
भए बमोयजमको प्रयक्रया परु ा गरक पाच यदनयभत्र लयाएमा दताब गररयदनपु छब ।
)३( उपदफा )१( बमोयजमको दरपकठ आदेश उपर यचि नबझ्ु ने पिले सो आदेश भएको यमयतले यतन
यदन यभत्र उि आदेशको यसरूध्दमा सयमयत समि यनसेदन यदन सक्नेछ ।
)२( उपदफा )३( बमोयजम यदएको यनसेदन व्यहोरा मनायसब देयखए सयमयतले उपदफा )१( बमोयजमको
दरपकठ बदर गरक यबसाद दताब गनब आदेश यदनसक्नेछ ।
)५( उपदफा )२( बमोयजम आदेश भएमा उजरु क प्रशासकले त्यस्तो यबसाद दताब गरक अरू प्रयक्रया परु ा
गनबपु नेछ ।
११. दताब गनब नहुनेाः उजरु क प्रशासकले दफा ८ बमोयजम पेश भएको उजरु कमा देहाय बमोयजमको व्यहोरा यठक
भएनभएको जााँच गरक दताब गनब नयमलने देयखएमा दफा १७ बमोयजमको प्रयक्रया परु ा गरक दरपकठ गनबपु नेछाः
)क(
)ख(
)ग(
)घ(

प्रचयलत काननू मा हदवयाद तोयकएकोमा हदवयाद सा वयाद यभत्र उजरु क परे नपरे को;
प्रचयलत काननू बमोयजम सयमयतको िेत्रायधकार यभत्रको उजरु क रहे नरहेको;
काननु बमोयजम लाग्ने दस्तरु दायखल भए नभएको;
कुनै सवपयि सा अयधकारसाँग सवबयन्धत यसषयमा यससाद यनरूपण गनबपु ने यसषय उजरु कमा
समासेश रहेकोमा त्यस्तो सवपयि सा अयधकार यसषयमा उजरु क गनब बादकको हक स्थायपत
भएको प्रमाण आसश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको;
)ङ( उि यसषयमा उजरु क गने हकदैया बादकलाइब रहे नरहेको तथा;
)च( यलखतमा परु ागनबपु ने अन्य ररत पगु े नपगु क
े ो;
१४. दोहोरो दताब गनब नहुनेाः )१( यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन प्रचयलत काननू बमोयजम सयमयत सा
अन्य कुनै अदालत सा यनकायमा कुनै पिले उजरु क गरक सयमयत सा उि अदालत सा यनकायबाट उजरु कमा उललेख

6

भएको यसषयमा प्रमाण बयु झ सा नबयु झ यससाद यनरोपण भैसके को यसषय रहेको छ भने सो उजरु कमा रहेका पि
यसपिको बकचमा सोयह यसषयमा सयमयतले उजरु क दताब गनब र कारसाहक गनब हुदाँ नै ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम दताब गनब नयमलने उजरु क भल
ु सश दताब भएकोमा सो व्यहोरा जानकारक भएपयछ
उजरु क जनु सक
ु ै असस्थामा रहेको भए पयन सयमयतले उजरु क खारे ज गनबपु नेछ ।
१३. उजरु कसाथ यलखत प्रमाणको सक्कल पेश गनबपु नेाः उजरु कसाथ पेश गनबु पने प्रत्येक यलखत प्रमाणको सक्कल र
कयवतमा एक प्रयत नक्कल उजरु कसाथै पेश गनबपु नेछ र उजरु क प्रशासकले त्यस्तो यलखतमा कुनै कै यफयत
जनाउनपु ने भए सो जनाइ सो प्रमाण सवबयन्धत यमयसलमा राख्नेछ ।
१२. उजरु क तथा प्रयतसाद दताब दस्तरु ाः )१( प्रचयलत काननू मा यबसाद दताब दस्तरु तोयकएकोमा सोयह बमोयजम तथा
दस्तरु नतोयकएकोमा एक सय रूपैयााँ बझु ाउनपु नेछ ।
)४( प्रचयलत काननू मा प्रयतसाद दताब दस्तरु नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयााँ प्रयतसाद दताब दस्तरु
लाग्नेछ ।
१५. प्रयतसाद पेश गनबपु नेाः )१( प्रयतबादकले दफा ४७ बमोयजम वयाद सा सचू ना प्राप्त भएपयछ वयाद सा सचू नामा
तोयकएको समयासयध यभत्र उजरु क प्रशासक समि आफै सा सारे स माफब त यलयखत प्रयतसाद दताब गनबपु नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम प्रयतसाद पेश गदाब प्रयतबादकले भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रयतयलयप
साथै संलग्न गरक पेश गनबपु नेछ ।
)३( प्रयतसादकले यलयखत ब्यहोरा यदाँदा अनसु चू क-५ बमोयजमको ढााँचामा यदनपु नेछ ।
१६. प्रयतसाद जााँच गनेाः )१( उजरु क प्रशासकले दफा १५ बमोयजम पेश भएको प्रयतसाद जााँच गरक काननू बमोयजमको
ररत पगु क
े ो तथा वयाद यभत्र पेश भएको देयखए दताब गरक सयमयत समि पेश हुने गरक यमयसल सामेल गनबपु नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम प्रयतसाद दताब हुने भएमा उजरु क प्रशासकले प्रयतबादकलाइब बादक यमलानको
तारे ख तोक्नपु नेछ ।
१७. यलखतमा परु ागनबपु ने सामान्य ररताः )१( प्रचयलत काननू तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेयखए देयख बाहेक सयमयत समि
दताब गनब लयाएका उजरु क तथा प्रयतसादमा देहाय बमोयजमको ररत समेत परु ा गनबपु नेछाः
)क(

एफोर साइज को नेपालक कागजमा बायााँ तफब पााँच सेयन्टयमटर, पयहलो पृष्ठमा शकरतफब दश
सेयन्टयमटर र त्यसपयछको पृष्ठमा पााँच सेयन्टयमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बयिस हरफमा
नबढाइब कागजको एकातफब मात्र लेयखएको;
)ख( यलखत दताब गनब लयाउने प्रत्येक व्ययिले यलखतको प्रत्येक पृष्ठको शकर पछ
ु ारमा छोटकरक
दस्तखत गरक अयन्तम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा लयाप्चे सयहछाप गरे को;
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)ग(

कुनै काननू व्यससायकले यलखत तयार गरे को भए यनजले पयहलो पृष्ठको बायााँ तफब यनजको
काननू व्यससायक दताब प्रमाणपत्र नंबर, नाम र काननू व्यससायकको यकयसम खल
ु ाइब दस्तखत
गरे को; तथा
)घ( यलखतको अयन्तम प्रकरणमा यस यलखतमा लेयखएको व्यहोरा यठक सााँचो छ, झट्ठु ा ठहरे काननू
बमोयजम सहुल
ाँ ा बुझाउाँ ला भन्ने उललेख गरक सो मयु न यलखत दताब गनब लयाएको सषब, मयहना र
गते तथा सार खल
ु ाइब यलखत दताब गनब लयाउने व्ययिले दस्तखत गरे को, ।
तर ब्यहोरा परु ाइ पेश भएको यलखत यलनलाइ यो उपदफाले बाधा पारे को मायनने छै न ।
)४( यलखतमा यसषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइब सयं यमत र मयाबयदत भाषामा लेयखएको
हुनपु नेछ ।
)३( यलखतमा पेटबोयलमा परे को स्थानको पयहचान हुने स्पष्ट यससरण र व्ययिको नाम, थर , ठे गाना तथा
अन्य यससरण स्पष्ट खल
ु ेको हुनुपनेछ ।
)२( यलखत दताब गनब लयाउने सा सयमयतमा कुनै कागज गनब आउनेले यनजको नाम, थर र सतन खल
ु ेको
नागररकता सा अन्य कुनै प्रमाण पेश गनबपु छब ।
(५) यलखतमा थपघट सा के रमेट भएको भए सो मा सवबयन्धत पिको सयहछाप गराई सो कुरा यलखतको
अयन्तममा कै यफयतमा खल
ु ाउनु पनेछ ।
१८. नक्कल पेश गनबपु नेाः उजरु क सा प्रयतसाद दताब गनब लयाउनेले यसपिकको लायग उजरु क तथा प्रयतसादको नक्कल तथा
संलग्न यलखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेश गनबपु छब ।
१९. उजरु क सा प्रयतसाद संशोधनाः )१( यलखत दताब गनब लयाउने पिले सयमयतमा दताब भइसके को यलखतमा लेखाइ सा
टाइप सा मरु णको सामान्य त्रटु क सच्याउन यनसेदन यदन सक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको यनसेदनमा माग बमोयजम सच्याउाँदा दासक तथा प्रयतसादमा गरकएको माग
सा दासकमा मल
ु भतु पिमा फरक नपने र यनकै सामान्य प्रकारको संशोधन माग गरे को देखमे ा उजरु क प्रशासकले सो
बमोयजम सच्याउन यदन सक्नेछ ।
)३( उपदफा )४( बमोयजम संशोधन भएमा सो को जानकारक उजरु कको अको पिलाइब यदनपु नेछ ।

पररच्छे द-२
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वयाद तामेलक तथा तारे ख
४७. वयाद सचू ना तामेल गनेाः )१( उजरु क प्रशासकले दफा ९ बमोयजम यबसाद दताब भएपयछ बयढमा दइु ब यदन यभत्र
प्रयतबादकका नाममा प्रचयलत काननू मा वयाद तोयकएको भए सोयह बमोयजम र नतोयकएको भए पन्र यदनको वयाद
यदइब सवबयन्धत सडा कायाबलय माफब त उि वयाद सा सचू ना तामेल गनब सक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम वयाद सा सचू ना तामेल गदाब दफा ९ बमोयजमको उजरु क तथा उि उजरु क साथ
पेश भएको प्रमाण कागजको प्रयतयलपक समेत संलग्न गरक पठाउनपु नेछ ।
)३( उपदफा )४( मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन एक भन्दा बयढ प्रयतबादकलाइब वयाद यदनपु दाब
प्रमाण कागजको नक्कल कुनै एकजना मल
ु प्रयतबादकलाइब पठाइब बााँयकको वयादमा प्रमाण कागजको नक्कल
फलानाको वयाद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेयख पठाउनपु नेछ ।
)२( उपदफा )१( बमोयजम प्राप्त भएको वयाद सडा कायाबलयले बयढमा यतन यदन यभत्र तामेल गरक
तामेलकको व्यहोरा खल
ु ाइब सयमयतमा पठाउनु पनेछ ।
)५( उपदफा )१( बमोयजम वयाद तामेल हुन नसके मा देहाय बमोयजमको यसद्यतु कय माध्यम सा पयत्रकामा
सचू ना प्रकाशन गरे र वयाद तामेल गनबपु नेछाः
)क( वयाद तामेल गररनपु ने व्ययिको कुनै फ्याक्स सा इबमल
े सा अन्य कुनै अयभलेख हुन सक्ने यसद्यतु कय
माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
)ख( प्रयतबादकले वयाद तामेलक भएको जानकारक पाउन सक्ने मनायसब आधार छ भन्ने देयखएमा सयमयतको
यनणबयबाट कुनै स्थानकय दैयनक पयत्रकामा सचू ना प्रकाशन गरे र सा स्थानकय एफ.एम. रे यडयो सा
स्थानकय टेयलयभजनबाट सचू ना प्रसारण गरे र; सा
)ग( अन्य कुनै सरकारक यनकायबाट वयाद तामेल गराउाँदा वयाद तामेल हुन सक्ने मनायसब कारण देयखएमा
सयमयतको आदेशबाट त्यस्तो सरकारक यनकाय माफब त ।
(६) यस ऐन बमोयजम वयाद जारक गनबपु दाब अनसु चू क-६ बमोयजमको ढााँचामा जारक गनबपु नेछ ।
(७) यस ऐन बमोयजम वयाद जारक भएकोमा कसैको कासु भन्दा बायहरको पररयस्थतक परर वयाद गज्र
ु न
गएमा प्रचयलत काननु बमोयजम वयाद थावन पाउनेछ ।
४१. रोहसरमा राख्नपु नेाः यस ऐन बमोयजम सडा कायाबलय माफब त तामेल गररएको वयादमा सवबयन्धत सडाको अध्यि
सा सदस्य तथा कयवतमा दइु जब ना स्थानकय भलादयम रोहसरमा राख्नपु नेछ ।
४४. रकत बेरकत जााँच गनेाः (१) उजरु क प्रशासकले वयाद तामेलकको प्रयतसेदन प्राप्त भएपयछ रकतपसू क
ब को तामेल भएको
छ सा छै न जााँच गरक आसश्यक भए सवबयन्धत सडा सयचसको प्रयतसेदन समेत यलइब रकतपसू क
ब को देयखए यमयसल
सामेल रायख तथा बेरकतको देयखए बदर गरक पनु ाः वयाद तामेल गनब लगाइब तामेलक प्रयत यमयसल सामेल राख्नपु नेछ
।
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(४) उपदफा (१) बमोयजम जााँच गदाब सवबयन्धत कमबचारकले बदयनयत रायख कायब गरे को देयखए उजरु क
प्रशासकले सो व्यहोरा खल
ु ाइब सयमयत समि प्रयतसेदन पेश गनबपु नेछ ।
(३) उपदफा (४) बमोयजमको प्रयतसेदनको व्यहोरा उपयि
ु देयखए सयमयतले सवबयन्धत कमबचारक उपर
कारसाहकको लायग कायबपायलका समि लेयख पठाउनसक्नेछ ।
४३. तारे खमा राख्नपू नेाः (१) उजरु क प्रशासकले दफा ९ बमोयजम यबसाद दताब गरे पयछ उजरु ककताबलाइब र दफा १६
बमोयजम प्रयतसाद दताब गरे पयछ प्रयतबादकलाइब तारे ख तोयक तारे खमा राख्नपु छब ।
(४) उजरु कका पिहरूलाइब तारे ख तोक्दा तारे ख तोयकएको यदन गररने कामको व्यहोरा तारे ख भपाबइब तथा
तारे ख पचाबमा खल
ु ाइब उजरु कका सबै पिलाइब एकै यमलानको यमयत तथा समय उललेख गरक एकै यमलानको तारे ख
तोक्नपु छब ।
)३( उपदफा )४( बमोयजम तारे ख तोयकएको समयमा कुनै पि हायजर नभए पयन तोयकएको कायब सवपन्न
गरक अको तारे ख तोक्नपु ने भएमा हायजर भएको पिलाइब तारे ख तोयक पठाउनपु नेछ । ययद कासु भन्दा बायहरको
पररयस्थयत परर पि सो ताररखमा हायजर हुन नसके को रहेछ भने त्यस्तो पिले प्रचयलत काननु बमोयजम वयाद
थायम हायजर हुन सक्नेछ ।
)२( यस दफा बमोयजम तोयकएको तारे खमा उपयस्थत भएका पिहरूलाइब साथै रायख सयमयतले उजरु कको
कारसायह गनबपु छब ।
)५( उपदफा )३( बमोयजम प्रयक्रया परु ा भएपयछ तोयकएको तारे खमा कुनै पि उपयस्थत नभए पयन
सयमयतले यबसादको यसषयमा कारसाहक गनब बाधा पनेछैन ।
४२. सयमयतको यनणबय बमोयजम हुनेाः सयमयतले वयाद तामेलक सवबन्धमा प्रचयलत काननू तथा यस ऐनमा लेयखए देयख
बाहेकको यसषयमा आसश्यक प्रयक्रया यनधाबरण गनब सक्नेछ ।

पररच्छे द-५
सनु साइब तथा प्रमाण बुझ्ने सवबन्धमा
४५. प्रारयवभक सनु साइबाः )१( मेलयमलापबाट यबसाद यनरुपण हुन नसकी सयमयतमा आएका यबसाद प्रयतसाद दताब सा
बयान सा सो सरहको कुनै कायब भएपयछ सनु साइबको लायग पेश भएको यबसादमा दसु ै पिको मख
ु यमलेमा सा
उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल यनणबय गनब सयकने भएमा सयमयतले यबसाद पेश भएको पयहलो सनु साइबमा नै
यनणबय गनब सक्नेछ ।
)४( सयमयत समि पेश भएको यबसादमा उपदफा )१( बमोयजम तत्काल यनणबय गनब सयकने नदेयखएमा
सयमयतले देहाय बमोयजमको आदेश गनब सक्नेछाः)क( यबसादमा मख
ु नयमलेको कुरामा यकीन गनब प्रमाण बझ्ु ने सा अन्य कुनै कायब गने;
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)ख(

यबसादमा बझ्ु नपु ने प्रमाण ययकन गरक पिबाट पेश गनब लगाउने सा सवबयन्धत यनकायबाट माग
गने आदेश गने;
)ग( मेलयमलापका सवबन्धमा यबसादका पिहरूसाँग छलफल गने; तथा
)घ( यबसादका पि उपयस्थत भएमा सनु सु ाइको लायग तारे ख तथा पेयशको समय तायलका यनधाबरण
गने ।
)३( उपदफा )१( र )४( मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले स्थानकय ऐनको दफा २७ को
उपदफा )४( बमोयजमको उजरु कमा मेलयमलापको लायग पठाउने आदेश गनबपु नेछ ।
४६. प्रमाण दायखल गनेाः बादक सा प्रयतबादकले कुनै नयााँ प्रमाण पेश गनब अनमु यत माग गरक यनसेदन पेश गरे मा उजरु क
प्रशासकले सोयह यदन यलन सक्नेछ ।
४७. यलखत जााँच गनेाः )१( सयमयतले उजरु कमा पेश भएको कुनै यलखतको सत्यता परकिण गनब रे खा सा हस्तािर
यसशेषज्ञलाइब जााँच गराउन जरूरक देखमे ा सो यलखतलाइब असत्य भन्ने पिबाट परकिण दस्तुर दायखल गनब लगाइब
रे खा सा हस्तािर यसशेषज्ञबाट यलखत जााँच गराउन सक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम जााँच गदाब मनायसब मायफकको समय तोयक आदेश गनबपु नेछ र समय यभत्र
जााँच सवपन्न हुनको लायग यथासवभस व्यसस्था गनबपु नेछ ।
)३( उपदफा )१( बमोयजम जााँच गदाब यलखत असत्य ठहरकएमा यलखत सत्य रहेको भन्ने पिबाट
लागेको दस्तरु असल
ु गरक उपदफा )१( बमोयजम दस्तरु दायखल गने पिलाइब भराइबयदनपु छब ।
४८. सािक बझ्ु नेाः )१( सयमयतबाट सािक बझ्ु ने आदेश गदाब सािक बझ्ु ने यदन तोयक आदेश गनबपु नेछ । साछक राख्दा
बढकमा ५ जना राख्नु पने ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम आदेश भएपयछ उजरु क प्रशासकले उजरु कको पिलाइब आदेशमा उललेख
भएको यमयतमा सािक बझ्ु ने तारे ख तोक्नपु नेछ ।
)३( सािक बझ्ु ने तारे ख तोयकएको यदनमा आफ्नो सािक सयमयत समि उपयस्थत गराउनु सवबयन्धत
पिको दाययत्स हुनेछ ।
४९. सयमयतको तफब बाट बकपत्र गराउनेाः )१( यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन नाबालक सा
अशि सा सृध्दसृध्दा पि रहेको उजरु कमा सायि बकपत्रको लायग तोयकएको तारे खको यदन उपयस्थत नभएको सा
उपयस्थत नगराइएको सािकलाइब सयमयतले वयाद तोयक सयमयतको तफब बाट यझकाइब बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम सािक यझकाउाँदा बकपत्र हुने तारे ख तोयक वयाद जारक गनबपु नेछ र उजरु कका
पिहरूलाइब समेत सोयह यमलानको तारे ख तोक्नपु नेछ ।
३७. सािक बकपत्र गराउनेाः )१( उजरु क प्रशासकले सािक बकपत्रको लायग तोयकएको यदन पिहरूसाँग यनजहरूले
उपयस्थत गराउन लयाएका सायिको नामासलक यलइब सयमयत समि पेश गनबपु नेछ ।
11

)४( सािक बकपत्रको लायग तोयकएको तारे खको यदन उजरु कका सबै पिले सािक उपयस्थत गराउन
लयाएको भए कायाबलय खलु नासाथ तथा कुनै पिले सािक उपयस्थत गराउन नलयाएको भए यदनको बाह्र बजेपयछ
सयमयतले उपलब्ध भए सवमका सािकको बकपत्र गराउनपु नेछ ।
३१. बन्देज गनब सक्नेाः )१( सािकको बकपत्र गराउाँदा उजरु कको यसषयसस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा सािक सा
उजरु कको पिलाइब अपमायनत गने सा यझझ्याउने सा अनयु चत प्रकारको प्रश्न सोयधएमा सयमयतले त्यस्तो प्रश्न
सोध्नबाट पिलाइब बन्देज गनब सक्नेछ ।
)४( नाबालक सा सृध्द सा असि सा यबरामकले सािक बक्नपु ने भइब त्यस्तो उजरु कमा कुनै पिको
उपयस्थयत सा अन्य कुनै मनायसब कारणले सािकलाइब बकपत्र गनब अनयु चत दबास परे को सा पने प्रबल सवभासना
रहेको छ भन्ने सयमयतलाइब लागेमा सयमयतले त्यस्तो पिको प्रत्यि उपयस्थयतलाइब बन्देज गरक यनजले सािकले
नदेख्ने गरक मात्र उपयस्थत हुन आदेश गनब सक्नेछ ।
)३( उपदफा )४( बमोयजम आदेश गरे मा सािकले नदेख्ने गरक पि उपयस्थत हुने व्यसस्था यमलाउने
दाययत्स सयमयतको हुनेछ ।
)२( उपदफा )१( सा )४( बमोयजम गदाब सयमयतले उजरु कसाँग सवबयन्धत आसश्यक प्रश्न तयार गरक
सयमयतको तफब बाट बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
३४. पेशक सचू क प्रकाशन गनबपु नेाः )१( उजरु क प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शक्र
ु सार अगामक हप्ताको लायग पेशक तोयकएको
यबसादहरूको साप्तायहक पेशक सचू क तथा तोयकएको यदन उि यदनको लायग पेशक तोयकएका यबसादहरूको दैयनक
पेशक सचू क प्रकाशन गनेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको सचू क संयोजकले र यनजको अनपु यस्थयतमा यनजले यजवमेसारक तोके को
सयमयतको सदस्यले प्रमायणत गनबपु नेछ ।
३३. दैयनक पेशक सचू काः )१( उजरु क प्रशासकले दफा ३४ बमोयजमको साप्तायहक पेशक सचू कमा चढेका यबसाद हरूको
तोयकएको यदनको पेशक सचू क तयार गरक एक प्रयत सचू ना पाटकमा टााँस्न लगाउनपु नेछ तथा एक प्रयत सयमयतलाइब
उपलब्ध गराउनपु नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको सचू कमा यबसादहरू उललेख गदाब यबसाद दताबको आधारमा देहायको
क्रममा तयार गरक प्रकाशन गराउनपु नेछाः)क( नाबालक पि भएको यबसाद;
)ख( शारररकक असिता सा अपाङ्गता भएको व्ययि पि भएको यबसाद;
)ग( सिरक सषब उमेर परु ा भएको सृध्द सा सृध्दा पि भएको यबसाद;
)घ( दसु ै पि मयहला भएको यबसाद; तथा
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(ङ) यबसाद दताबको क्रमानसु ार पयहले दताब भएको यबसाद ।
)३( उपदफा )४( बमोयजम पेशक सचू क तयार गदाब मलु तसकबाट जागेका तथा ससोच्च अदालत, उच्च
अदालत तथा यजलला अदालतबाट पनु ाः इन्साफको लायग प्राप्त भइब दताब भएको यबसादको हकमा शरू
ु मा
सयमयतमा दताब भएको यमयतलाइब नै दताब यमयत मायन क्रम यनधाबरण गनबपु नेछ ।
)२( उपदफा )१( सा )४( मा रहेको क्रमानसु ार नै सयमयतले यबसादको सनु साइब र कारसाहक तथा यकनारा
गनबपु नेछ ।
३२. उजरु क प्रशासकको यजवमेसारक हुनेाः पेशक सचू कमा चढेका यबसादहरू कायाबलय खल
ु ेको एक घण्टा यभत्र सयमयत
समि सनु साइबको लायग पेश गने तथा उि यदनको तोयकएको कायब सयकए पयछ सयमयतबाट यफताब बयु झयलइब
सरु यित राख्ने यजवमेसारक उजरु क प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रमाण सनु ाउन सक्नेाः सयमयतले दफा ४५ बमोयजम तोयकएको तारे खको यदन उपयस्थत सबै पिलाइब अको पिले
पेश गरे को प्रमाण एसम् कागजात देखाइब पयढ बााँचक सनु ाइब सो बारे मा अको पिको कुनै कथन रहेको भए यलयखत
बयान गराइब यमयसल सामेल गराउन सक्नेछ ।
३६. यबसादको सनु साइब गनेाः )१( सयमयतले दसु ै पिको कुरा सनु क यनजहरूको यबसादको सनु साइब तथा यनणबय गनबपु नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको सनु साइब तथा यनणबय गदाब पिहरूको रोहसरमा गनबपु नेछ ।
)३( उपदफा )१( बमोयजम यबसादको सनु साइब गदाब इजलास कायम गरक सनु साइब गनब मनायसस देयखएमा
सोहक अनसु ार गनब सक्नेछ ।
तर दबु ै पिको भनाइ तथा यजयकर सन्ु नलाई उपदफा ३ अनसु ारको इजलास कायम गनब बाधा हुने छै न ।
३७. बन्द इजलासको गठन गनबसक्ने )१( सयमयतले मयहला तथा बालबायलका समासेश रहेको तथा आसश्यक देखक
े ो
अन्य यबसादको सनु साइबको लायग बन्द इजलास कायम गरक सनु साइब गनब सक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको बन्द इजलासमा यबसादका पि तथा अन्य सरोकारसाला बाहेक अन्य
व्ययिलाइब इजलासमा प्रसेश गनब नपाउने गरक बन्द इजलासको गठन गनबपु नेछ ।
)३( बन्द इजलासबाट हेररने यबसादको काम कारसाहक, यपडकतको नाम थर ठे गाना लगायतका यसषय
गोप्य राख्नपु नेछ ।
३८. बन्द इजलास सवबन्धक अन्य व्यसस्थााः )१( बन्द इजलासबाट हेररएका यबसादहरूको कागजातको प्रयतयलयप
बादक, प्रयतसायद र यनजको यहतमा असर परे को कुनै सरोकारसाला बाहेक अरू कसैलाइब उपलब्ध गराउनहु दुाँ नै ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको यबसादको तथ्य खल
ु ाइब कुनै समाचार कुनै पत्रपयत्रकामा संप्रेषण हुन यदनु
हुदाँ नै ।
)३( उपदफा )४( मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन सयमयतले पिको गोपयनयता तथा यहतमा
प्रयतकुल प्रभास नपने गरक समाचार संप्रेषण गनब भने कुनै बाधा पनेछैन ।
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३९. थप प्रमाण बुझ्नेाः यबसादको सनु साइबको क्रममा यबसादको कुनै पिको अनरु ोधमा सा यबसाद सनु साइबको क्रममा
सयमयत आफै ले थप प्रमाण बझ्ु नपु ने देखमे ा उजरु कका पिहरूलाइब थप प्रमाण पेश गनब पेश गने तारे ख तोयक आदेश
गनब सक्नेछ ।
२७. स्साथब बायझएको यबसाद हेनब नहुनेाः सयमयतको सदस्यले देहायका यबसादको कारसाहक र यकनारामा संलग्न
हुनहु दुाँ नै ाः)क(

आफ्नो सा नयजकको नातेदारको हक यहत सा सरोकार रहेको यबसाद;
स्पष्टककरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लायग "नयजकको नातेदार" भन्नाले अपतु ालक पदाब
काननू बमोयजम अपतु ालक प्राप्त गनब सक्ने प्राथयमकता क्रममा रहेको व्ययि, मामा, माइज,ु
सानकआमा, ठूलकआमा, सानोबाब,ु ठूलोबाब,ू पयत सा पत्नक तफब का सास,ू ससरु ा, फूप,ु फूपाज,ु
साला, जेठान, सालक, यददक, बयहनक, यभनाज,ु बयहनक ज्साइब, ाँ भाञ्जा, भाञ्जक, भाञ्जक ज्साइब, ाँ
भाञ्जक बहु ारक तथा त्यस्तो नाताका व्ययिको एकासगोलमा रहेको पररसारको सदस्य
सवझनपु छब ।
)ख( यनजले अन्य कुनै हैयसयतमा गरे को कुनै कायब सा यनज संलग्न रहेको कुनै यसषय समासेश रहेको
कुनै यबसाद;
)ग( कुनै यसषयमा यनजले यबसाद चलने सा नचलने यसषयको छलफलमा सहभायग भइब कुनैराय
यदएको भए सो यसषय समासेश रहेको यबसाद; सा
)घ( अन्य कुनै कारणले आधारभतू रूपमा यनज र यनजको एकाघरसंगोलका पररसारका सदस्यको
कुनै स्साथब बायझएको यबसाद ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको कुनै असस्था देयखएमा जनु सदस्यको त्यस्तो असस्था पछब उि सदस्यले
यबसाद हेनब नहुने कारण खल
ु ाइब आदेश गनबपु नेछ ।
)३( उपदफा )१( को प्रयतकुल हुने गरक कुनै सदस्यले कुनै यबसादको कारसायह र यकनारामा सहभायग हुन
लागेमा यबसादको कुनै पिले आसश्यक प्रमाण सयहत यबसादको कारसायह यकनारा नगनब यनसेदन यदन सक्नेछ र
सो सवबन्धमा काम कारबाहक स्थानकय ऐनको दफा २८)५( अनसु ार हुनेछ ।
)२( उपदफा )३( अनसु ार यबसाद यनरुपण हुन नसक्ने असस्थामा स्थानकय ऐनको दफा २८)६( र )७( को
ब्यबस्था अनसु ारको सभाले तोके को सयमयतले काम कारसायह र यकनारा गनेछ ।
)५( उपदफा )२( बमोयजम गदाब सभाले यबसादका पिहरूलाइब सोयह उपदफा बमोयजम गयठत
सयमयतबाट यबसादको कारसायह यकनारा हुने कुराको जानकारक गराइब उि सयमयत समि उपयस्थत हुन पठाउनपु नेछ
।
पररच्छे द-६
यनणबय र अन्य आदेश
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२१. यनणबय गनबपु नेाः )१( सयमयतले सनु साइबको लायग पेश भएको यबसाद हेदाब कुनै प्रमाण बुझ्नपु ने बााँयक नरयह यबसाद
यकनारा गने असस्था रहेको देयखएमा सोयह पेशकमा यबसादमा यनणबय गनबपु नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम यनणबय गरे पयछ यनणबयको व्यहोरा यनणबय यकताबमा लेयख सयमयतमा उपयस्थत
सदस्यहरू सबैले दस्तखत गनबपु नेछ ।
)३( उपदफा )१( बमोयजम गरकएको यनणबयको दफा २४ र अन्य प्रचयलत काननू बमोयजम खल
ु ाउनपु ने
यससरण खल
ु ेको पणू ब पाठ यनणबय भएको यमयतले बयढमा सात यदन यभत्र तयार गरक यमयसल सामेल राख्नपु छब ।
)२( उपदफा )१( मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन समयाभास अथसा अन्य कुनै मनायसब कारणले
गदाब सोयह यदन यबसाद यनणबय गनब नसक्ने भएमा आगायम हप्ताको कुनै यदनको लायग अको पेशक तारे ख तोक्नपु नेछ
।
२४. यनणबयमा खल
ु ाउनपु नेाः )१( सयमयतले दफा २१ बमोयजम गरे को यनणबयको पणू पब ाठमा यस दफा बमोयजमका
कुराहरू खल
ु ाइब अनसु चू क-७ बमोयजमको ढााँचामा तयार गनबपु नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम पणू पब ाठ तयार गदाब बादक तथा प्रयतबादकको यजयकर, यनणबय गनबपु ने देयखएको
यसषय, दसु ै पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेतको यसषय खल
ु ाउनपु नेछ ।
)३( उपदफा )४( मा उललेख भए देयख बाहेक पणू पब ाठमा देहायका कुराहरू समेत खल
ु ाउनपु नेछाः)क( तथ्यको ब्यहोरा;
)ख( यबसादको कुनै पिले काननू व्यससायक राखेको भएमा यनजले पेश गरे को बहस नोट तथा
बहसमा उठाइएका मल
ु यसषयहरु;
)ग( यनणबय गनबको लायग आधार यलइएको प्रमाणका साथै दसु ै पिबाट पेश भएको प्रमाण तथा
त्यसको यसश्ले षण;
)घ( यनणबय कायाबन्सयन गनबको लायग गनबपु ने यसषयहरूको यसलयसलेसार उललेखन सयहतको
तपयसल खण्ड; तथा
)ङ( यनणबय उपर पनु रासेदन लाग्ने भएमा पनु रासेदन लाग्ने सुखते यजलला अदालतको नाम र प्रचयलत
काननु मा व्यसस्था भएको असयध यभत्र पनु रासेदन गनबपु ने हो सो समेत ।
(२) उपदफा ४ तथा ३ मा उललेख भएदेयख बाहेक देहायका कुराहरु समेत यनणबयमा खल
ु ाउन सक्नेछाः)क( सािक सा सजबयमनको बकपत्रको सारांश;
)ख( कुनै नजकरको व्याख्या सा असलवबन गरे को भए सो नजकरको यससरण र यबसादमा उि नजकरको
यसध्दान्त के कुन आधारमा लागु भएको हो अथसा लागु नभएको हो भन्ने कारण सयहतको
यसश्लेषण;
)ग( यनणबयबाट कसैलाइब कुनै कुरा यदनु भराउनु पने भएको भए कसलाइब के कयत भराइब यदनपु ने हो
सोको यससरण; तथा
15

(घ)

यबसादको क्रममा कुनै मालसामान सा प्रमाणको रुपमा के यह सस्तु सयमयत समि पेश भएको भए
सो मालसामान सा सस्तक
ु ो हकमा के गने हो भन्ने यसषय ।

२३. प्रारयवभक सनु साइबमा यनणबय हुनसक्नेाः )१( सयमयतले पयहलो सनु साइबको लायग पेश भएको असस्थामा नै यबसादमा
थप प्रमाण बयु झरहनपु ने असस्था नरहेको देखमे ा अथसा हदवयाद सा हकदैया सा सयमयतको िेत्रायधकार नरहेको
कारणले यबसाद यनणबय गनब नयमलने देखेमा पयहलो सनु साइबमा नै यनणबय गनब सक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको यनणबय िेत्रायधकारको अभास रहेको कारणले भएको असस्थामा
िेत्रायधकार ग्रहण गने अदालत सा स्थानकय तह सा अन्य यनकायमा उजरु क गनब जानु भयन सवबयन्धत पिलाइब
जानकारक यदनु पनेछ ।
२२. यनणबय सश
ं ोधनाः (१) सयमयत समि यबसादको पि सा कुनै सरोकारसालाले यबसादको यनणबयमा भएको कुनै
लेखाइबको त्रटु क संशोधन गरक पाउन यजयकर यलइब यनणबयको जानकारक भएको पैंयतस यदन यभत्र यनसेदन यदन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदन परक सयमयतले हेदाब सामान्य त्रटु क भएको र संशोधनबाट यनणबयको
मल
ू आशयमा कुनै हेरफे र नहुने देखमे ा छुिै पचाब खडा गरक यनसेदन बमोयजम यनणबय संशोधन गने आदेश
यदनसक्नेछ ।
(३) उपदफा (४) बमोयजमको आदेश मल
ू यनणबयको अयभन्न अङ्गको रुपमा यलइनेछ ।
२५. यनणबयमा हेरफे र गनब नहुनेाः (१) सयमयतका सदस्य अथसा अरु कसैले पयन सयमयतका सदस्यहरुको दस्तखत
भैसके पयछ यनणबयमा कुनै प्रकारको थपघट सा के रमेट गनब हुदाँ नै ।
(४) कसैले उपदफा (१) बमोयजम को कसरु गने कमबचारकलाइब आसश्यक कारसाहकको लायग सवबयन्धत
यनकायमा लेयख पठाउनपु नेछ ।
२६. यनणबय भएपयछ गनबपु ने कारसायहाः (१) उजरु क प्रशासकले सयमयतबाट यनणबय भएपश्चात यनणबय यकताबमा सयमयतका
सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको ययकन गरक यनणबय यकताब र यमयसल यजवमा यलनपु छब ।
(४) यस ऐन बमोयजम यनणबयको पणू पब ाठ तयार भएपयछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसके पयछ उजरु क
प्रशासकले यनणबयको कायाबन्यसय गनबका लायग तत्काल गनबपु ने के यह कायब भए सो सवपन्न गरक यमयसल
अयभलेखको लागक पठाउनपु छब ।
२७. यनणबय गनबपने असयधाः (१) सयमयतले प्रयतसाद दायखल भएको सा बयान गनबपु नेमा प्रयतबादकको बयान भएको
यमयतले तथा प्रयतसाद दायखल नभएको सा बयान नभएकोमा सो हुनपु ने वयाद भि
ु ान भएको यमयतले नब्बे
यदनयभत्र यबसादको अयन्तम यनणबय गनबपु नेछ ।
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)४( उपदफा )१( बमोयजमको समयासयध गणना गदाब मेलयमलापको लायग पठाइबएको यबसादको हकमा
मेलयमलापको प्रयक्रयामा लागेको समय कटाइब असयध गणना गनबपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन यबसादमा बझ्ु नपु ने प्रमाण तथा परु ा गनबपु ने
प्रयक्रया बााँयक नरहक यबसाद यनणबय गनब अङ्ग पयु गसके को भए सो पगु क
े ो पन्र यदनयभत्र अयन्तम यनणबय गनबपु नेछ ।
२८. अन्तररम संरिणात्मक आदेश जारक गनब सयकनेाः
स्थानकय ऐनको दफा २९ को उपदफा ८ को खण्ड सवम उयललयखत यसषयमा तत्काल अन्तररम )ङ( देयख )क(
सरं िणात्मक आदेश जारक गनब सयकनेछ । यस्तो आदेश जारक गदाब यनसेदकले पेश गरे को कागजात, यनजको
असस्था र सस्तगु त पररयस्थयतको प्रारयवभक छानयसन गरक तत्काल आदेश नगरे यनसेदकलाई पनब सक्ने नकारात्मक
प्रभासको मलु यांकन गनबु पदबछ । न्याययक सयमयतले जारक गने अन्तररम संरिणात्मक आदेश अनसु चू क ८ मा
उललेख गरे बमोयजम हुनेछ ।
पररच्छे द-७
सयमयतको सयचसालय
२९. सयमयतको सयचसालयाः )१(सयमयतको कायबसवपादनलाइब सहयजकरणा गनब एक सयचसालय रहने छ
)४( उपदफा )१( समोयजमको सयचसालयमा कायबपायलकाले आसश्यता अनसु ार उजरु क प्रशासक,
अयभलेख प्रशासक तथा अन्य कमबचारकहरुको व्यसस्था गनब सक्नेछ । सयचसालयको कायबसवपादनलाइब व्यसयस्थत
गनब सयचसालय अन्तगबत उजरु क शाखा/ फााँट तथा अयभलेख शाखा /फााँट रहन सक्नेछ ।
५७. उजरु क प्रशासकको काम, कतबव्य र अयधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए देयख बाहेक उजरु क प्रशासकको
काम, कतबव्य र अयधकार देहाय बमोयजम हुनेछाः
(क)
(ख)

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

पेश भएका उजरु क, प्रयतसाद र अन्य यलखतहरु जााँच गरक रकत पगु क
े ो भए काननू बमोयजम लाग्ने दस्तरु यलइब
दताब गने र दताब गनब नयमलने भए कारण जनाइब दरपकठ गने;
यससादमा प्रमाणको लायग पेश भएका नक्कल कागजलाइब सक्कलसाँग यभडाइब यठक देयखएमा प्रमायणत गने र
यमयसल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा के यह कै यफयत देयखएमा सो जनाइब सवबयन्धत पिको सयहछाप गराइब
राख्ने;
पेश भएका यलखत साथ संलग्न हुनपु ने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ सा छै न भए ठकक छ सा छै न जााँच्ने;
सयमयतको आदेशले यझकाउनुपने प्रयतबादक, सािक सा अन्य व्ययिको नाममा वयाद जारक गने;
यससादका पिलाइब तारे ख सा पेशक तारे ख तोक्ने;
सयमयत समि पेश हुनपु ने यनसेदन दताब गरक आदेशको लायग सयमयत समि पेश गने;
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(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)

(ढ)
(ण)
(त)

(त)
(थ)

काननू बमोयजम सारे स यलने तथा गज्र
ु ेको तारे ख थावने यनसेदन यलइब आसश्यक कारसाहक गने;
सयमयतबाट भएको आदेश कायाबन्सयन गने गराउने;
सयमयतमा पेश सा प्राप्त भएका कागजपत्र बझ्ु ने, भपाबइब गने लगायतका कायबहरु गने;
आसश्यकतानसु ार सयमयतको तफब बाट पत्राचार गने;
सयमयतको आदेशले तामेल गनबपु ने वयाद तामेल गनेगराउने, तामेल भएको वयादको तामेलक जााँचक
रकतपसू क
ब को नभए पनु ाः जारक गने तथा अन्य अदालत सा यनकायबाट प्राप्त भएको नगरपायलकाले तामेल
गररयदनपु ने वयाद तामेल गने गराउने;
यनणबय यकताब र उजरु कको यमयसल यजवमा यलने;
सयमयतमा दताब भएका यससाद तथा यनसेदन लगायतका कागजातको अयभलेख तयार गने र मायसक सा
सायषबक प्रयतसेदन पेश गनबपु ने यनकाय समि प्रयतसेदन तयार गरक संयोजकबाट प्रमायणत गराइब सवबयन्धत
यनकायमा पठाउने;
आफ्नो यजवमा रहेका उजरु कका यमयसलमा रहेका कागजातको रकतपसू क
ब नक्कल यदने;
यजलला अदालतमा पनु रासेदन लाग्ने गरक यनणबय भएका यससादमा पनु रासेदन वयाद जारक गरक तामेल
गनेगराउने;
अदालत सा अन्य कुनै यनकायमा यससादको यमयसल सा कुनै कागजात पठाउनपु ने भएमा सयमयतलाइब
जानकारक गराइब यमयसल सा कागजात पठाउने तथा यफताब प्राप्त भएपयछ काननू बमोयजम सरु यित राख्ने
व्यसस्था यमलाउने;
यनणबय यकताब यजवमा यलने; तथा
पेश भएका यनसेदन लगायतका कागजातमा सयमयतबाट आदेश हुनपु ने सा यनकासा यलनपु नेमा सयमयत समि
पेश गने ।

५१. अयभलेख प्रशासकको काम, कतबव्य र अयधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उललेख भए बाहेक अयभलेख प्रशासकको
काम, कतबव्य र अयधकार देहाय बमोयजम हुनेछाः
(क) यनणबय कायाबन्सयन सवबन्धकाः
(४) यनणबय बमोयजम चलन चलाउनपु ने, कुनै कुरा यदलाइबभराइब यदनपु ने लगायतका यनणबय
कायाबन्सयनका लायग गनबपु ने कायबहरु गने तथा यनणबय कायाबन्सयनको अयभलेख राखक काननू
बमोयजम यससरण पठाउनपु ने यनकायहरुमा यससरण पठाउने;
(३) यनणबय कायाबन्सयनको क्रममा यनसेदन यदएका पिहरुको सारे स यलने, सकार गराउने, गज्र
ु ेको
तारे ख थमाउने लगायतका कायबहरु गने;
(२) सयमयतको आदेशले रोक्का भएको सा अरु कुनै अदालत सा यनकायबाट रोक्का भै आएको
जायजेथा अन्य अड्डा अदालतमा दायखल चलान गनबपु ने भए सो गने;
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(५)
(६)

यनणबय बमोयजम यललाम गने लगायतका अन्य कुनै काम गनबपु ने भए सो समेत गने; तथा
लेयखए देयख बाहेकको कुनै कायब यनणबय कायाबन्सयनको क्रममा गनबपु ने भएमा सयमयत समि पेश
गरक आदेश बमोयजम गने ।
(ख) अयभलेख संरिण सवबन्धकाः
(१) अयभलेख शाखाको रे खदेख गरक यनणबय भएका यमयसल सरु यित राख्ने र काननू बमोयजम
सडाउनपु ने कागजहरु सडाउने;
(४) यनणबय भएका यमयसलहरुमा कागजात जााँच गरक दरुु स्त रहेनरहेको हेने र यमयसल काननू
बमोयजम गरक दरुु स्त असस्थामा राख्ने;
(३) काननू बमोयजम सडाउने कागजको यससरण तयार गरक सो यससरण सरु यित रहने व्यसस्था गने;
(२) अयभलेख शाखामा प्राप्त भएको यमयसलहरुको सालबसालक अयभलेख राख्ने र
आसश्यकतानसु ार यससरण तयार गने; तथा
(५) कुनै अदालत सा यनकायबाट अयभलेखमा रहेको यमयसल सा कुनै कागजात माग भै आएमा
रकतपसू क
ब पठाउने र यफताब प्राप्त भएपयछ रकतपसू क
ब गरक सरु यित राख्ने ।
५४. उजरु क प्रशासक सा अयभलेख प्रशासकको आदेश उपरको यनसेदनाः (१) यस ऐन बमोयजम उजरु क प्रशासक सा
अयभलेख प्रशासकले गरे को आदेश सा कारसाहक उपर यचि नबझ्ु ने पिले सो आदेश सा कारसाहक भएको पााँच
यदनयभत्र सयमयत समि यनसेदन यदन सक्नेछ ।
(४) सयमयतले उपदफा (१) बमोयजम पेश भएको यनसेदन उपर सनु सु ाइब गरक यनसेदन पेश भएको बयढमा
सात यदन यभत्र यनसेदन उपरको कारसायह टुङ्ग्याउनपु नेछ ।
(३) उपदफा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदन उपर आदेश
सा यनणबय गनबपु सू ब के यह बझ्ु नपु ने भए सो बझु रे मात्र यनणबय सा आदेश गनबपु नेछ ।
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पररच्छे द-८
मेलयमलाप सवबन्धक व्यसस्था
५३. यमलापत्र गराउनेाः )१( सयमयतले प्रचयलत काननू बमोयजम यमलापत्र हुन सक्ने जनु सक
ु ै उजरु कमा यमलापत्र गराउन
सक्नेछ ।
)४( यससादका पिहरूले यमलापत्रको लायग अनसु चू क-९ बमोयजमको ढााँचामा यनसेदन यदएमा सयमयतले
उजरु कमा यमलापत्र गराउन उपयुि देखमे ा यमलापत्र गराइयदनेछ ।
)३( उपदफा )४( बमोयजम पिहरूले यदएको यनसेदनको व्यहोरा सयमयतले दसु ै पिलाइब सुनाइब त्यसको
पररणाम सवझाइब पिहरूको यमलापत्र गने सवबन्धमा सहमयत रहेनरहेको सोध्नपु नेछ ।
)२( उपदफा )३( बमोयजम सनु ाउाँदा पिहरूले यमलापत्र गनब मञ्जरु गरे मा सयमयतले पिहरूको
यनसेदनमा उललेख भएको व्यहोरा बमोयजमको यमलापत्र तकन प्रयत तयार गराउनपु नेछ ।
)५( उपदफा )२( बमोयजमको यमलापत्रको व्यहोरा पिहरूलाइब पढकबााँचक सनु ाइब यमलापत्र गनब मञ्जरु
भएमा पिहरूको सयहछाप गराइब सयमयतका सदस्यहरूले यमलापत्र कागज अनसु चू क-१७ बमोयजमको ढााँचामा
प्रमायणत गरक एक प्रयत सयमयतले अयभलेखको लायग यमयसलमा राख्नपु नेछ तथा एक-एक प्रयत बादक तथा
प्रयतबादकलाइब यदनपु नेछ ।
५२. मेलयमलाप गराउन सक्नेाः )१( सयमयतले प्रचयलत काननू बमोयजम यमलापत्र गनब यमलने उजरु कमा पिहरूबकच
मेलयमलाप गराउन सक्नेछ ।
)४( पिहरूले जनु सक
ु ै तहमा यसचाराधकन रहेको प्रचयलत काननू ले मेलयमलापको माध्यमबाट समाधान
गनब सयकने यससादमा यससादका पिले सयं ि
ु रूपमा सयमयत समि यनसेदन यदन सक्नेछन् ।
)३( उपदफा )४( बमोयजम यनसेदन यदएकोमा मेलयमलापबाट उजरु कको यनरोपण हुन उपयुि देयखएमा
सयमयतले त्यस्तो उजरु क मेलयमलापको माध्यमबाट यनरोपण गनब लेयख पठाउनु पनेछ ।
)२( उपदफा )३( बमोयजमको आदेशपयछ मेलयमलाप सवबन्धक कारसायह प्रारवभ गरक पिहरूबकच
मेलयमलाप गराइबयदनपु नेछ ।
)५( मेलयमलाप सवबन्धक अन्य व्यसस्था तोयकए बमोयजम हुनेछ ।
५५. उजरु क यनणबय गनेाः )१( सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलापको माध्यमबाट उजरु कको यनरोपण गनब प्रयक्रया
बढाएकोमा मेलयमलापको माध्यमबाट उजरु कको यनरोपण हुन नसके मा पिहरूलाइब उजरु कको पेशक तारे ख तोयक
काननू बमोयजम कारसाहक गरक सनु साइब तथा यनणबय गने प्रयक्रया बढाउनपु नेछ ।
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)४( उपदफा )१( मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन स्थानकय ऐनको दफा २७ को उपदफा )४(
बमोयजमको उजरु कमा मेलयमलाप सा यमलापत्र हुन नसके मा सयमयतले अयधकार िेत्र रहेको अदालतमा जाने भयन
सनु ाइबयदनपु नेछ ।
५६. मेलयमलाप सा यमलापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन कुनै उजरु कमा यमलापत्र
गराउाँदा उजरु कको प्रकृ यत सा यमलापत्रको व्यहोराबाट सासबजयनक तथा सरकारक सवपयि सा यहतमा असर पने
देयखएमा सयमयतले त्यस्तो यससादमा यमलापत्र गराउनेछैन ।
तर त्यस्तो असर पने व्यहोरा हटाइब अन्य व्यहोराबाट मात्र यमलापत्र गनब चाहेमा भने यमलापत्र
गराइबयदनपु नेछ ।
५७. मेलयमलापको लायग प्रोत्साहन गनेाः )१( सयमयतले सयमयत समि सनु साइबको लायग पेश भएको उजरु कमा
मेलयमलाप हुनसक्ने सवभासना रहेको देखमे ा पिहरूलाइब मेलयमलापको लायग तारे ख तोक्न सक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजमको तारे खको यदन सयमयतले यससादका पि तथा यसपि, उपयस्थत भएसवम
पिले पत्याइब साथै यलइआएका अन्य व्ययि समेत उपयस्थत गराइब मेलयमलापको लायग छलफल गराइब पिहरूको
बकचमा सहमयत भएमा सहमयत भए बमोयजम यमलापत्र कागज तयार गनब लगाइब यमलापत्र गराइबयदनपु नेछ ।
)३( उजरु कमा तोयकएको वयादमा सयमयत समि उपयस्थत नभएको सा उपयस्थत भएर पयन तारे ख गजु ारक
यससादमा तारे खमा नरहेको पि अथसा यससादमा पि कायम नभएको भए तापयन यससादको पेटबोलकबाट
उजरु कको पि कायम हुने देयखएको व्ययि समेत मेलयमलापको लायग उपयस्थत भएमा सयमयतले मेलयमलाप गराइब
यमलापत्रको कागज गराइबयदनपु नेछ ।
५८. प्रारयवभक सनु साइब पसू ब मेलयमलापाः )१( उजरु क प्रशासकले प्रारयवभक सनु साइबको लायग सयमयत समि उजरु क पेश
हुनपु सू ब उजरु कमा मेलयमलाप हुनसक्ने असस्था देयखएमा सा पिहरूले सो व्यहोराको यनसेदन यलइब आएमा
यमलापत्रको व्यहोरा खल
ु ेको कागज तयार गरक सयमयत समि पेश गनबसक्नेछ ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम गदाब यमलापत्रमा अयन्तम सहमयत नजटु ेको भए तापयन पिहरू मेलयमलापको
लायग प्रयक्रयामा जान सहमत भएमा उजरु क प्रशासकले पिहरूको यनसेदन यलइब उजरु कमा मेलयमलापको लायग
मेलयमलापकताब समि पठाउने आदेशको लायग सयमयत समि पेश गनबसक्नेछ ।
५९. मेलयमलापकताबको सचू क तयार गनेाः )१( सयमयतले मेलयमलापको कायब गराउनको लायग देहाय बमोयजमको
योग्यता पगु क
े ो व्ययिहरूको यससरण खल
ु ाइब सवभायसत मेलयमलापकताबको सचू क तयार गनेछाः
)क(
)ख(

कयवतमा माध्ययमक तह उयिणब गरे को;
कुनै राजनकयतक दल प्रयत आस्था राखक राजनकयतमा सयक्रय नरहेको; तथा
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)ग( स्थानकय स्तरमा समाजसेसकको रुपमा पयहचान बनाएको ।
)घ( मेलयमलापकताबको २८ घण्टा तायलम यलइ मेलयमलापकताबको कायब गदै आएको
)ङ( ४५ बषब उमेर परु ा भएको ।
)च( माथक योग्यतामा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भएता पयन तायलम यलइ हाल काम गरररहेकाको
हकमा यनजलाइ यनरन्तरता यदन सयकने ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम सचू क तयार भएपयछ सयमयतले सासबजयनक जानकारकको लायग सचू ना
प्रकाशन गनबपु नेछ ।
६७. मेलयमलापकताबको सचू क अद्यासयधक गनेाः )१( सयमयतले दफा ५९ बमोयजम तयार भएको सचू क प्रत्येक सषब
अद्यासयधक गनबपु नेछ ।
)४( प्रत्येक सषब अद्यासयधक गरे को मेलयमलापकताबको सचू क सयमयतले प्रकाशन गनबपु नेछ ।
)३( यस ऐन तथा प्रचयलत काननू बमोयजम मेलयमलापकताबको सचू कमा सचू ककृ त हुन योग्यता पगु क
े ो
व्ययिले सयमयत समि सचू ककृ त गररपाउनको लायग अनुसचू क-११ बमोयजमको ढााँचामा यनसेदन यदनसक्नेछ ।
६१. मेलयमलापकताबको सचू कबाट हटाउनेाः )१( सयमयतले दफा ६७ बमोयजम मेलयमलापकताबको सचू क अद्यासयधक
गदाब देहायको असस्थाका मेलयमलापकताबको नाम सचू कबाट हटाउनेछाः)क( यनजको मृत्यु भएमा;
)ख( यनजले आफ्नो नाम सचू कबाट हटाइबपाउाँ भन्ने यनसेदन यदएमा;
)ग( यनजले नैयतक पतन देयखने फौजदारक अयभयोगमा सजाय पाएमा;
)घ( सयमयतले दफा ६७ को उपदफा (४) बमोयजम यनजलाइब सचू कबाट हटाउने यनणबय गरे मा ।
)ङ( नगरपायलका िेत्रबाट अन्यत्र बसाइ सराई गरे मा ।
)४( उपदफा )१( बमोयजम सचू कबाट नाम हटाइएका मेलयमलापकताबहरूको नामासलक सयमयतले
सासबजयनक सचू नाको लायग प्रकाशन गनबपु नेछ ।
६४. मेलयमलापको लायग समयासयध तोक्नेाः )१( सयमयतले यस ऐन बमोयजम मेलयमलाको लायग पिहरुलाई
मेलयमलापकताब समि पठाउाँदा बयढमा एक मयहना सवमको समय तोयक पठाउनेछ ।
)४( मेलयमलापको लायग पठाउाँदा सामान्यतयााः सयढमा तकनजना बाट मेलयमलाप गराउने गरक
तोक्नपु नेछ ।
६३. मेलयमलापकताबको छनौटाः )१( सयमयतले मेलयमलाप गराउने कायबको लायग यससादका पिहरूलाइब एक जना
मेलयमलापकताबको छनौट गनेछ ।
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)४( उपदफा )१( बमोयजम गदाब पिहरूबकचमा एकजना मेलयमलापकताबको लायग सहमयत नभएमा
सयमयतले पिहरूको सहमयतमा यतन जनासवम मेलयमलापकताबको छनौट गनबपु नेछ ।
)३( पिहरूको बकचमा मेलयमलापकताबको नाममा सहमयत हुन नसके मा सयमयतले मेलयमलापकताबको
सचू कमा रहेका मेलयमलापकताबहरू मध्येबाट दसु ै पिबाट एक-एक जना मेलयमलापकताब छनौट गनब लगाइब तेस्रो
मेलयमलापकताब छनौट गररयदनुपनेछ ।
)२( उजरु कका सबै पिको सहमयतमा मेलयमलापकताबको सचू कमा नरहेको यस ऐन बमोयजम
मेलयमलापकताब हुन अयोग्य नभएको कुनै व्ययि सा संस्थाबाट मेलयमलाप प्रयक्रया अगाडक बढाउन सहमत भै
यलयखत यनसेदन यदएमा सयमयतले त्यस्तो व्ययि सा संस्थालाइब मेलयमलापकताब तोयकयदनपु नेछ ।
६२. मेलयमलापकताबको पररसतबनाः )१( सयमयतले देहायको असस्था परर पिहरूले यनसेदन यदएको असस्थामा
मेलयमलापकताब पररसतबन गररयदनपु नेछाः)क(
)ख(
)ग(
)घ(
)ङ(

दफा ६१ बमोयजम मेलयमलापकताबको सचू कबाट हटाउने असस्था भएमा;
पिहरूले पारस्पररक सहमयतमा मेलयमलापकताब हेरफे र गनब मञ्जरु भएमा;
यससादको कुनै पिले मेलयमलापकताब प्रयत अयसश्वास रहेको यलयखत जानकारक गराएमा;
कुनै कारणले मेलयमलापकताबले मेलयमलापमा सहभागक भैरहन नसक्ने जनाएमा;
यससादको यसषयसस्तमु ा मेलयमलापकताबको कुनै स्साथब रहेको मेलयमलापकताबले जानकारक गराएमा
सा कुनै स्रोतबाट सयमयत समि जानकारक भएमा; तथा
)च( मेलयमलापकताबले मेलयमलापकताबको हैयसयतले कायबगदाब दफा ६६ तथा अन्य प्रचयलत काननू
बमोयजम पालन गनबपु ने आचरण पालन नगरे मा ।
)४( मेलयमलापकताब पररसतबनको कारणले तोयकएको समयमा मेलयमलापको कायब सवपन्न हुन नसक्ने
भएमा सयमयतले बयढमा पन्र यदनसवमको समय थप गनब सक्नेछ ।
६५. मेलयमलापको लायग पठाउाँदा गने प्रयक्रयााः )१( सयमयतले कुनै उजरु क मेलयमलापको लायग मेलयमलापकताब समि
पठाउाँदा पिहरूलाइब मेलयमलापकताबको सवपकब उपलब्ध गराइब मेलयमलापकताब समि उपयस्थत हुने तारे ख तोयक
देहाय बमोयजमको कागज साथै रायख लेयखपठाउनपु नेछाः
)क(
)ख(

उजरु कको सारसंिेप सा मख्ु य मख्ु य कागजातको प्रयतयलपक;
उजरु कको पि सा सारे स भए सारे सको नाम, थर, सतन र उपलब्ध भएसवम टेयलफोन नवबर, इबमल
े ,
फ्याक्स तथा अन्य सवपकब यससरण; तथा
)ग( मेलयमलाप सवबन्धक प्रयक्रया सवपन्न गनबपु ने स्थान र समय ।
)४( मेलयमलापकताबले सयमयत समि माग गरे मा उजरु कका कागजातहरूको नक्कल उपलब्ध
गराउनपु नेछ ।
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)३( मेलयमलापको लायग तोयकएको समय सवपन्न भएको सात यदन यभत्र उजरु कको पिहरू सयमयत समि
उपयस्थत हुने गरक तारे ख तोक्नुपनेछ ।
)२( उपदफा )३( मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन मेलयमलापकताबले तोयकएको समय अगासै
उजरु क सयमयत समि यफताब पठाउने यनणबय गरे मा सो यनणबयको जानकारक भएको सात यदन यभत्र पिहरूलाइब सयमयत
समि उपयस्थत हुनेगरक पठाउनुपनेछ ।
६६. मेलयमलापमा असलवबन गनबपु ने प्रयक्रयााः )१( सयमयतले पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापको लायग छलफल गने
तथा अन्य कायब गने स्थानको छनौट गरक पि तथा मेलयमलापकताबलाइब सोको जानकारक उपलब्ध गराउनपु नेछ ।
तर पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापकताबले अन्य कुनै स्थानको छनौट गनब बाधा पनेछैन ।
)४( पिहरूलाइब उपदफा )१( बमोयजम मेलयमलापकताबले तोके को स्थानमा तोयकएको समयमा
उपयस्थत हुने दाययत्स रहनेछ ।
)३( उपदफा )४( बमोयजमको दाययत्स पिहरूले परु ा नगरे मा मेलयमलापकताबले मेलयमलापको प्रयक्रया
बन्द गरक सयमयतलाइब सोको यलयखत जानकारक गराइब उजरु कको कागजात यफताब पठाउनसक्नेछ ।
)२( मेलयमलापको क्रममा मेलयमलापकताबले पिहरूबकचमा सहजकताबको भयू मका गनेछ र उि भयू मका
यनसाबह गने क्रममा यनजले पिहरू बाहेक देहायका व्ययिहरूसाँग समेत एकल सा सामयू हक साताब गनबसक्नेछाः
)क( यससादको यसषयमा जानकारक रहेको उजरु कका पिले रोजेको व्ययि; तथा
)ख( यससादको यसषयसस्तक
ु ो बारे मा जानकारक रहेको स्थानकय भरभलादमक ।
)५( मेलयमलापकताबले पिहरूको सहमयतमा पिहरूसाँग देहाय बमोयजम साताब गनबसक्नेछाः
)क( पिहरूसाँग एकल एकान्तसाताब; तथा
)ख( टेयलफोन साताब, यभडकयो कन्रे न्स सा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट साताबलाप ।
)६( प्रचयलत काननू तथा यस ऐनको मान्यता यसपरकत नहुनेगरक पिहरूको सहमयतमा मेलयमलापकताबले
मेलयमलापको कायबयसयध यनधाबरण गनबसक्नेछ ।
६७. मेलयमलापकताबको आचरणाः (१) मेलयमलापकताबले देहाय बमोयजमको आचरण पालन गनबपु नेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

मेलयमलाप सवबन्धक कारसाहक यनष्पि ढङ्गले सवपादन गनबपु ने;
कुनै पिप्रयत झक
ु ास, आग्रह, पसू ाबग्रह नराख्ने सा राखेको देयखने कुनै आचरण सा व्यसहार नगने;
कुनै पिलाइब डर, त्रास, झक्ु यान सा प्रलोभनमा पारक मेलयमलाप गराउन नहुने;
यससाद कायम रहेको असस्थामा यससादको कुनै पिसाँग आयथबक कारोबारमा साँलग्न नहुने;
मेलयमलाप सवबन्धमा बनेको प्रचयलत काननू तथा अन्य स्थायपत मान्यता यसपरकत आचरण गनब नहुने;
मेलयमलापको क्रममा पिहरुसाँग सवमानजनक, सदभासपणू ब र सबै पिप्रयत समान व्यसहार कायम गने;
मेलयमलापको क्रममा पिहरुले व्यि गरे को यसषयसस्तक
ु ो गोपनकयता कायम राख्ने; तथा
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(ज)

मेलयमलापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात सा सस्तु प्रयक्रया सवपन्न भएपयछ सा यनज
प्रयक्रयाबाट अलग भएपयछ सवबयन्धत पिलाइब सरु यित यफताब गने ।
(४) सयमयतले कुनै मेलयमलापकताबले उपदफा (१) बमोयजमको आचरण पालना नगरे को उजरु क परक सा
सो यसषयमा स्सयं जानकारक प्राप्त गरक छानयसन गदाब व्यहोरा यठक देयखए त्यस्तो मेलयमलापकताबलाइब
मेलयमलापकताबको सचू कबाट हटाउनेछ ।
६८. यलखत तयारक र यमलापत्राः (१) मेलयमलापकताबले पिहरुसाँगको छलफल पश्चात मेलयमलापको लायग दसु ै पि
सहमत भएकोमा यमलापत्र गराइब सहमयत भएको यसषयसस्तु बमोयजमको यमलापत्रको यलखत तयार गरर सयमयत
समि पठाउनपु नेछ ।
६९. मेलयमलाप नभएको उजरु कमा गनबपु ने कारसाहकाः (१) मेलयमलापकताबले पिहरु बकचमा मेलयमलाप हुन नसके मा
सो व्यहोरा खल
ु ाइब प्रयतसेदन तयार गरक यससादका सबै कागजात सयहत सयमयतमा यफताब पठाउनपु नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोयजम गदाब मेलयमलापकताबले पिहरुलाइब सयमयत समि हाजकर हुन जाने बयढमा
सात यदनको वयाद तोयक पठाउनु पनेछ ।
७७. मेलयमलाप नभएको उजरु कमा यनणबय गनबपु नेाः (१) स्थानकय ऐनको दफा २७ )१( को यसबादमा सयमयतले
मेलयमलापको लायग पठाएको उजरु कमा पिहरुबकच मेलयमलाप हुन नसयक मेलयमलापकताबको प्रयतसेदन सयहत
प्राप्त हुन आएमा काननू बमोयजम कारसाहक गरक यनणबय गनबपु छब ।
(४) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन देहाय बमोयजमको उजरु कमा अयधकारिेत्र ग्रहण
गने सवबयन्धत अदालत सा यनकायमा उजरु क गनब जानु भयन सनु ाइब पठाइबयदनपु छब ाः(क) स्थानकय ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) बमोयजमको यससादमा; तथा
(ख) कुनै अदालत सा यनकायबाट मेलयमलापको लायग प्रेयषत भएको यससादमा ।
(३) उपदफा (४) को देहाय (ख) बमोयजमको यससादमा सवबयन्धत अदालत सा यनकायमा पठाउाँदा
हायजर हुन जाने तारे ख तोकी पठाउने तथा यमयसल समेत नक्कल खडा गरक अयभलेख रायख सक्कल यमयसल
सवबयन्धत अदालत सा यनकायमा पठाउनपु नेछ ।
७१.

मेलयमलाप दस्तरु ाः मेलयमलापमा जाने यससादको हकमा मेलयमलापकताबले पिहरुले सहमयतमा यदन
मञ्जरु भएदेयख बाहेक कुनै प्रकारको दस्तरु लाग्नेछैन ।
७४.
समदु ाय स्तरमा हुने सामदु ाययक मेलयमलाप प्रसधबन गनब कमबचारक तोक्न सक्नेाः )१(सयमयतले स्थानकय
स्तरमा मेलयमलाप प्रसध्दबन गनबको लायग कायबपायलकामा अनरु ोध गरे मा कमबचारक खटाइब समदु ाय स्तरमा
मेलयमलापको प्रसध्दबनात्मक कायबक्रम गनब सयकनेछ ।
)४( समदु ाय स्तरमा हुने सामदु ाययक मेलयमलापको हकमा दफा ५९ )१( अनसु ारको योग्यता तथा अनभु स
नभएका मेलयमलापकताबसाट मेलयमलाप गराउन साधा पने छै न ।
)४( सयमयतले समदु ायस्तरमा हुने सामदु ाययक मेलयमलापको कायबयसयध तोके समोयजम हुनेछ ।
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पररच्छे द-९
यनणबय कायाबन्सयन सवबन्धक व्यसस्था
७३. सयचसालयको यजवमेसारकाः सयमयतको प्रत्यि यनयन्त्रण र यनदेशनमा रयह सयमयतको यनणबय कायाबन्सयन गने गराउने
सवबन्धक सवपणू ब कायबको रे खदेख गने यजवमेसारक सहन गनबपु नेछ ।
७२. सहयोग गनबपु नेाः )१(नगरपायलका कायाबलय तथा सो अन्तगबतका सबै सडा कायाबलय तथा अन्य कायाबलयले यस
ऐन तथा प्रचयलत काननू बमोयजम सयमयतले गरे को यनणबय बमोयजम व्ययि सा संस्था सा अन्य कसैसाँग असुल
गनबपु ने जरकसाना सा अन्य रकम असल
ु उपर गनब सहयोग गनबपु नेछ ।
(४) यस ऐन तथा प्रचयलत काननू बमोयजम सयमयतले असल
ू गनबपने जरकसाना, यबगो सा अन्य कुनै
प्रकारको रकम असल
ु उपर नभइब उपदफा (१) मा उललेख भए बमोयजमका कायाबलयहरुले कुनै यसफाररश सा कुनै
कायब गररयदनेछैनन ।
७५. असल
ु उपर गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले सयमयतको यनणबय बमोयजम कुनै पिसाँग जरकसाना सा यबगो सा अन्य
कुनै प्रकारको असल
ु उपर गनबपु ने भएमा सो पिले जरकसाना यतनब बझु ाउन लयाएमा बुयझ सदरस्याहा गरक
जरकसानाको लगत किा गनबपु नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोयजम असल
ु उपर नभएमा लगत राखक सवबयन्धत पिको नाम नामेसक तथा
जरकसाना रकम समेतको यससरण नगरपायलकाको कायाबलयका साथै सबै सडा कायाबलयमा समेत अयभलेखको
लायग पठाउनपु नेछ ।
(३) सवबयन्धत कायाबलयहरुले उपदफा (४) बमोयजम लेयख आएमा त्यस्तो पिसाँग जरकसाना रकम
असल
ु उपर गरक अयभलेख शाखामा सदरस्याहा गनब पठाउनपु नेछ ।
७६. भरकभराउ गनेाः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरे को कुनै यनणबय बमोयजम कुनै पिले राखेको दस्तरु , सा अन्य
कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइब पाउने भएमा भराइब पाउने पिले भरक यदनपु ने पिको त्यस्तो रकम भराइब
यदनपु ने स्रोत खल
ु ाइब अनसु चू क-१४ बमोयजमको ढााँचामा यनसेदन यदनपु नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोयजम यनसेदन यदाँदा यथासवभस नगद रहेको बै ाँक खाता सा कुनै सहकारक सा बचत
संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा यललाम यबक्री गरक असुल उपर गनबपु ने असस्था भएमा कुनै अचल सवपयिको
व्यहोरा खल
ु ाइब यनसेदन यदनपु नेछ ।
(३) उपदफा (४) बमोयजमको यनसेदनमा दफा ७८ बमोयजमको यससरण खल
ु ाइब यनसेदन यदनपु नेछ
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७७. चलन चलाइबयदनेाः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम गरे को कुनै यनणबय बमोयजम कुनै सवपयि सा अयधकार सा कुनै
यसषयसस्तु सा सेसा सा अन्य कुनै यसषयको चलन पाउने ठहरे को पिले त्यस्तो चलन पाउने यसषयको यससरण
खल
ु ाइब अयभलेख प्रशासक समि अनसु चू क-१३ को ढााँचामा यनसेदन यदनपु नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोयजम यनसेदन परे मा अयभलेख प्रशासकले यनणबय बमोयजमको यसषयको चलन
चलाइबयदनपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदन यदाँदा चलन चलाउनु पने सवपयिको दफा ७८ बमोयजमको यससरण
खल
ु ाउनपु नेछ ।
७८. सवपयिको यससरण खल
ु ाउनपु नेाः भररभराउ गनब सा चलन चलाइ पाउनको लायग यनसेदन यदने यससादको पिले
यनसेदनमा सवपयिको यससरण उललेख गदाब देहाय बमोयजमको यससरण खल
ु ाउनु पनेछाः(क)

(ख)

अचल सवपयिको यससरण
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना तथा चार यकलला;
(४) घर जग्गाको यकिा नवबर तथा िेत्रफल;;
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कसल र सवभस भएसवम सगबयफट;
(२) घर जग्गाको असयस्थतक आसास सा औद्योयगक सा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा;
(५) कच्चक सा पयक्क सडकसाँग जोयडएको व्यहोरा;
(६) घरजग्गाको स्सायमत्स रहेको व्ययिको नाम थर साथै स्सायमत्स भन्दा फरक व्ययिको
भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाम थरका साथै अन्य यससरण; तथा
(७) घरमा भएको लागपात तथा खररदयबयक्र हुन सक्ने न्यनू तम मलू य ।
चल सवपयिको यससरणाः
(१) चल सवपयि रहेको ठाउाँ तथा भोग सा यनयन्त्रण राख्नेको नाम थर;
(४) बै ाँक खातामा रहेको नगद भए खातासालको साथै बै ाँक तथा शाखाको नाम;
(३) चल सवपयिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सवभायसत यबयक्र मलू य; तथा
(२) नगद बाहेकको चल सवपयि भए असस्था, प्रकृ यत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको
साइज र साँख्या ।

७९. सवपयि रोक्का राख्नेाः (१) अयभलेख प्रशासकले दफा ७५ सा ७६ बमोयजम यनणबय कायाबन्सयनको लायग यनसेदन
परे पयछ देखाइएको सवपयिको हकमा आसश्यक पने जयत जेथा सयं ोजकको आदेशानसु ार अयभलेख प्रशासकले
जेथा रोक्का राख्नको लायग सो जेथा दताब रहेको कायाबलय सा रयजष्रेशन गने कायाबलयमा लेयख पठाउनपु नेछ ।
(४) बालक, ब्याज, बहाल लगायतको सवपयिको हकमा यनसेदन परे को बयढमा दइु ब यदन यभत्र सवपयि
तायदात गनब लगाइब तायदात गदाबको समयमा नै आसश्यक पने जयत सवपयि सा सोबाट प्राप्त हुने बालक, बहाल,
ब्याज, मनु ाफा आयद आय यनयन्त्रण गनबु सा रोक्का राख्नपु छब र त्यसको भपाबइब सवबयन्धत पिलाइब यदनपु छब ।
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(३) दफा ७८ को देहाय (ख) बमोयजमको सवपयिको हकमा भररभराउको लायग आसश्यक पने जयत
सवपयि रोक्का राखक रोक्काको सचू ना आसश्यकताअनसु ार लेखा शाखा सा सवबयन्धत बै ाँक सा सवबयन्धत
यनकायमा तरुु न्त लेयख पठाउनुपनेछ ।
)२( सवपयत रोक्का सवसयन्ध आदेश अनसु चू क १२ बमोयजम हुनेछ ।
८७. सवपयि यललाम गदाब अपनाउनपु ने कायबयसयधाः (१) सयमयतले यस ऐन बमोयजम भरकभराउ गनबपु ने यबगो सा कोटब
फी सा त्यस्तै कुनै रकम असल
ु उपर गनब दफा ७८ को देहाय (क) बमोयजम सवपयिको यससरण खल
ु ाइब दखाबस्त
परे मा त्यस्तो रकम भरक यदनपु ने व्ययिलाइब बझु ाउनपु ने रकम बझु ाउन सात यदनको वयाद यदइब सचू ना जारक गनबपु छब ।
(४) उपदफा (४) बमोयजमको वयादमा रकम बझु ाउन नलयाएमा त्यस्तो भरकयदनपु ने व्ययिको भरकपाउने
व्ययिले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोयजमको सवपयि तायदात गरकलयाउनपु छब ।
(३) दण्ड, जरकसाना, सरकारक यबगो सा कुनै अदालत सा यनकाय सा नगरपायलका सा सयमयतको यनणबयले
असल
ु उपर गनबपु ने कुनै रकमको हकमा त्यस्तो असल
ु उपर हुनपु ने व्ययिले बझु ाउन नलयाएमा यनजको जनु सक
ुै
अचल सवपयि फे ला परे मा तायदात गरक रोक्का राख्नपु छब ।
(२) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन जेथा जमानत सा कुनै प्रकारको नगद धरौट
दायखल गरे को हकमा सो सवपयिबाट खावने जयत रकमको लायग उपदफा (३) बमोयजम गरररहनपु दैन ।
(५) उपदफा (२) बमोयजम मोल कायम भएपयछ उि अचल सवपयिको यललामको सचू ना सवबयन्धत
पिलाइब यदइब ससबसाधारणको जानकारकको लायग यललाम हुने यमयत र सवपयिको यससरण सयहतको सासबजयनक
सचू ना नगरपायलका, यजलला प्रशासन कायाबलय, यजलला अदालत, यजलला समन्सय सयमयतको कायाबलय तथा
कोष तथा लेखा यनयन्त्रकको कायाबलयमा टााँस्न लगाउनपु नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोयजमको सचू नामा तोयकएको यदनमा उि सचू नामा तोयकएको सवपयि पञ्चयकते
मोलबाट मायथ बढाबढ प्रयक्रया बमोयजम यललाम गनबपु नेछ ।
(७) यललाम प्रयक्रयामा सवभस भएसवम यजलला अदालत, यजलला प्रशासन कायाबलय सा स्थानकय
प्रशासन कायाबलय, स्थानकय प्रहरक कायाबलय तथा नगरपायलका िेत्र यभत्र रहेका अन्य सरकारक कायाबलयका
प्रयतयनयधलाइब रोहसरमा राख्नपु नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोयजम गदाब उि सवपयि कसैले पयन यललाम सकार नगरे मा सोयह प्रयक्रयाबाट पनु ाः
दोस्रोपटक यललाम गनबपु नेछ तथा दोस्रोपटक गदाब पयन कसैले यललाम सकार नगरे मा भराइबपाउने पि यनसेदकलाइब
नै उि सवपयि पञ्चयकते मोलमा सकार गनब लगाउनपु नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोयजम गदाब यनसेदकले सवपयि सकार गनब नचाहेमा पयछ अको जेथा खलु न आएका
बखत काननू बमोयजम गनेगरक यनजको यनसेदन तामेलकमा राखक यललाममा चढाइबएको सवपयि फुकुसा गरकयदनपु छब
।
(१७) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन नगरपायलकाको कुनै रकम असल
ु उपर
गने क्रममा यललाम गदाब कसैले सकार नगरे मा जयतमा सकार हुन्छ त्ययतमा नै सो सवपयि यललाम गरक प्राप्त रकम
सदरस्याहा गरक नपगु रकमको हकमा काननू बमोयजम अन्य सवपयि सा प्रयक्रयाबाट असल
ु उपर गनबपु नेछ ।
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८१. तायदात गने प्रयक्रयााः (१) अयभलेख प्रशासकले दफा ७९ बमोयजम सवपयि तायदात गनबपु दाब कयवतमा सडा
सयचस स्तरको कमबचारक खटाइब त्यस्तो अचल सवपयिको चलनचलतकको मलू य स्पष्ट खलु ने गरक तायदात
गनबलगाउनपु नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोयजम तायदात गने कमबचारकले तायदात गनबपु ने सवपयिको चलनचलतकको मलू य
कायम गने प्रयोजनले पञ्चयकते मोल कायम गरक मचु लु का खडा गरक अयभलेख प्रशासक समि प्रयतसेदन सयहत
पेश गनबपु नेछ ।
(३) उपदफा (४) बमोयजम पञ्चयकते मोल कायम गदाब देहाय बमोयजमक कुरालाइब आधार यलइब कायम
गनबपु नेछाः
(क) यनसेदकले यनसेदनमा खल
ु ाएको मलू य;
(ख) यनणबयमा उललेख भएको भए सो मलू य;
(ग) पिले जमानत सा कुनै अन्य प्रयोजनको लायग कायबपायलका समि यनसेदन यदाँदा खल
ु ाएको
मलू य;
(घ) तायदात गदाब भै आएको स्थानकय मलू यााँकन अनुसारको मलू य;
(ङ) मालपोत कायाबलयले कायम गरे को न्यनू तम मलू य;
(च) अन्य कुनै प्रयोजनले कुनै सरकारक यनकायले कुनै मलू य कायम गरे को भए सो मलू य;
(छ) पञ्चयकते मोल कायम गनबभु न्दा तत्काल अगासै कुनै खररदयबयक्र भएको भए सो मलू य ।
स्पयष्टकरणाः
“पञ्चयकते मोल” भन्नाले अचल सवपयि यबयक्र गनबपु दाब यबयक्रहुने न्यनु तम
मलू यलाइब सवझनपु छब ।
(२) उपदफा (३) बमोयजम गदाब देहाय बमोयजमको कुरालाइब समेत ध्यानमा राख्नपु नेछाः
(क) औद्योयगक सा व्यापाररक सा आसास िेत्र लगायत सडक सञ्जालसाँग जोयडएको छ सा
छै न; तथा
(ख) नगरिेत्रयभत्र पने घरको हकमा घरको सतबमान असस्था सवबन्धमा प्रायसयधक मलु यााँकन
प्रयतसेदन ।
८४. खावनेजयत मात्र यललाम गनबपु नेाः (१) कायबपायलकाले दफा ८७ बमोयजम यललाम गदाब असल
ु गनबपु ने बााँयक खावने
जयत सवपयिमात्र यललाम गनबपु नेछ ।
(४) सवपयि यललाम गदाब सकार भएको रकम असल
ु उपर गनबपु ने भन्दा बयढ भएमा सो बयढ भएको जयत
रकम सवपयिसाल पिलाइब यफताब गरकयदनपु छब ।
(३) उपदफा (४) बमोयजम रकम यफताब पाउने पि यललाम गदाबको बखत उपयस्थत नभएको भए रकम
यफताब यलन आउनभु नक यनजको नाममा सात यदनको सचू ना जारक गरकयझकाइब रकम यफताब गनबपु छब ।
(२) उपदफा (३) बमोयजम गदाब सवबयन्धत पि रकम यफताबयलन नआएमा उि रकम सयञ्चतकोषमा
दायखल गरक आवदानकबााँयध सदरस्याहा गनबपु छब ।
(५) अयभलेख प्रशासकले दफा ८७ बमोयजम यललाम गरे को सवपयि सकार गने पिको नाममा सवपयि
दताब नामसारकको लायग सवबयन्धत कायाबलय सा यनकायमा पत्राचार गरक यनजलाइब सवपयिको चलनपजू ी उपलब्ध
गराइब आसश्यक परे सो सवपयिको चलन चलाइबयदनपु छब ।
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(६) यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन दफा ८७ बमोयजमको यललाम प्रयक्रया
अगाडक बयढसके पयछ भराउनपु ने रकम बझु ाउन लयाए पयन सो रकम बयु झ सवपयि यललाम रोक्नपु नेछ ।
८३. यललाम उपरको उजरु काः यस ऐन बमोयजम भएको यललामको प्रयक्रयामा यचि नबझ्ु ने पिले जनु प्रयक्रया उपर यचि
नबझु क
े ो हो सो भएको पन्र यदन यभत्र सयमयत समि उजरु क पेश गरक भएको आदेश बमोयजम गनबपु नेछ ।
८२. यबगो भराउाँदा सा चलनचलाउाँदा लागेको खचबाः यस ऐन बमोयजम यबगो भराउाँदा सा चलनचलाउाँदा लागेको खचब
यबगो भरकयदनपु ने सा चलनयदनपु ने सवबयन्धत पिले व्यहोनबपु नेछ ।
८५. यथायस्थयतमा राख्नेाः सयमयतले यस ऐन बमोयजम चलनचलाइब माग्न सा यबगो भराइबपाउन कुनै सवपयि देखाइब
यनसेदन परे पयछ यबगो भराउने सा चलनचलाउने कायब सवपन्न नभएसवमको लायग उि सवपयि हकहस्तान्तरण
गनब, भत्काउन, यबगानब तथा कुनै प्रकारको यनमाबण कायब गरक उि सवपयिको स्सरुप पररसतबन गनब नपाउने गरक
रोक्का राख्न सवबयन्धत पिको नाममा आदेश जारक गरक उि सवपयि यथायस्थयतमा राख्नपु नेछ ।
८६. यनसेदनबाट कारसाहक गनेाः (१) अयभलेख प्रशासकले कुनै पिले दफा ८५ बमोयजम भएको आदेश यसपररत कुनै
सवपयिको हक हस्तान्तरण सा स्सरुप पररसतबन आयद गरे को यनसेदन परे मा उि यनसेदन दताब गरक त्यस्तो गने
पिको नाममा यतन यदनको वयाद जारक गरक यनजलाइब हायजर गराइब सो यनसेदन सयमयत समि पेश गनबपु नेछ ।
(४) सयमयतले उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदन पेश हुन आएमा पिलाइब नयााँ उजरु क दताब गनब नलगाइब
उि यनसेदनबाट नै आसश्यक कारसाहक गरक यनणबय गनबपु नेछ ।
(३) उपदफा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदनको
व्यहोराबाट यनसेदन सयमयतको िेत्रायधकार यभत्र नपने यसषयमा परे को देयखएमा सयमयतले उि यसषयमा
िेत्रायधकार ग्रहण गने अदालत सा यनकाय समि जान सनु ाइब यदनपु नेछ ।
८७. चलनचलाउने सचू नााः (१) अयभलेख प्रशासकले सयमयतको यनणबय बमोयजम चलन चलाइब पाउन यनसेदन परे मा
चलन चलाउने यमयत खल
ु ाइब फलानो यमयतमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कमबचारक खयटइब आउने हुदाँ ा सो
यमयत अगासै घर जग्गा खायल गरकयदनु भयन चलन यदनपु ने पिको नाममा सचू ना जारक गनबपु नेछ ।
(४) चलनयदनपु ने सवपयि उजरु कको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अयभलेख
प्रशासकले सोयह पिको नाममा उपदफा (१) बमोयजमको सूचना जारकगनबपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोयजम तोयकएको यमयतमा खयटइबजााँदा घरजग्गा खालक गरे को भए सवबयन्धत
कमबचारकले चलन चलाइब यदएको मचु लु का खडागरक तथा घरजग्गा खालक नगरे को भए खालक गराइब चलन चलाइब
चलन चलाएको मचु लु का खडा गरक प्रयतसेदन साथ अयभलेख शाखामा पेश गनबपु नेछ ।
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पररच्छे द-१७
यसयसध
८८. नक्कल यनसेदनाः (१) सयमयत समि दताब रहेको उजरु कको कुनै सरोकारसाला पिले यससादको यमयसलमा रहेको
कुनै कागजपत्रको नक्कल यलनको लायग यनसेदन यदएमा सयमयतले उि पिलाइब सो कागजको नक्कल उपलब्ध
गराउनपु नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदन यदाँदा सवबयन्धत पिले उजरु क शाखामा रहेको यमयसलको नक्कल
यलनपु दाब उजरु क प्रशासक तथा अयभलेख शाखामा रहेको यमयसलको नक्कल यलनपु ने भएमा अयभलेख प्रशासक
समि यनसेदन पेश गनबपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदन यदनको एघार बजे अगासै पेश भएमा सवबयन्धत कमबचारकले सोयह
यदन र सो भन्दा पछक पेश भएमा सवभस भएसवम सोयह यदन नभए सोको भोयलपलट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोयजम यनसेदन यदाँदा फरक फरक उजरु कको लायग फरक फरक यनसेदन यदनपु नेछ ।
(५) यससादको कुनै पिले उपदफा (१) बमोयजमको यनसेदन यदाँदा नक्कलको सिामा कागजपत्रको फोटो
यखच्ने अनुमयत मागेमा सो यदनुपनेछ ।
(६) नक्कल यनसेदन यदाँदा अनसु चू क-१५ बमोयजमको ढााँचामा यदनपु नेछ ।
८९. नक्कल दस्तरु ाः (१) सवबयन्धत प्रशासकले दफा ८८ बमोयजम नक्कल सा फोटो यखच्नको लायग यनसेदन
यदनेपिसाँग देहाय बमोयजमको दस्तरु यलइब नक्कल उपलब्ध गराउनपु नेछाः
(क)
(ख)
(ग)

नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रयत पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको दरले;
सयमयतको यनणबय कागजको हकमा प्रयत सक्कल पानाको प्रयत पृष्ठको रू ५।– रुपैयााँको दरले; तथा
यलखत कागजपत्रको नक्कल नयलइब फोटो यखच्न चाहेमा प्रयत पानाको रू ५।– रुपैयााँको दरले ।
(४) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन प्रचयलत काननू बमोयजम नक्कल दस्तरु नलाग्ने
पिलाइब यस दफा बमोयजमको दस्तरु लाग्नेछैन ।
(३) यस दफा बमोयजम नक्कल उतार गरक लैजाने पिले नक्कल उतार गदाब लागेको खचबको व्यसस्था
आफै गनबपु नेछ ।
९७.

दस्तरु उललेख गनेाः (१) नक्कल प्रमायणत गने सवबयन्धत प्रशासकले नक्कल प्रमायणत गदाब नक्कल लैजाने
पिको नाम थर तथा उजरु कमा हैयसयतका साथै नक्कल उतार गरे सापत दायखल गरे को दस्तरु र नक्कल पाना समेत
उललेख गरक नक्कल यदएको व्यहोरा जनाइब नक्कल प्रमायणत गनबपु नेछ ।
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९१. दस्तरु चि
ु ा नभइब नक्कल नयदइनेाः सवबयन्धत प्रशासकले यस ऐन बमोयजम नक्कल माग्ने पिले नक्कल उतार
गदाब दफा ८९ बमोयजम लाग्ने दस्तरु दायखल नगदाबसवम नक्कल यदनेछैन र सो नक्कलको आयधकाररकता
प्रमायणत गनब पाउनेछैन ।
९४. प्रचयलत काननू बमोयजम हुनेाः यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा लेयखएको भए तापयन उजरु कसाँग सवबयन्धत प्रचयलत
काननू मा कुनै कुरा लेयखएको भए सोमा लेयखए जयतको हकमा सोयह बमोयजम हुनेछ ।
९३. यनयम बनाउने अयधकाराः सयमयतले यस ऐनको प्रभासकारक कायाबन्सयनको लायग आसश्यक यनयम बनाउन
सक्नेछ ।
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अनसु चू क-१
(दफा ८ को उपदफा (४) साँग सवबयन्धत)
उजरु कको ढााँचा
सकरे न्रनगर नगरपायलका न्याययक सयमयत समि पेश गरे को
यनसेदन-पत्र

.............. यजलला............. . नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं सस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................. /छोरक/श्रकमयत
सषब .................................. को .............................................)प्रथम पि( यनसेदक.............
यसरुद्ध
.............. यजलला............. . नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं सस्ने सषब ............... ......... .
)दोस्रो पि( यसपिक.................................................................................. को ..................
यसषयाः सवसन्ध यसच्छे द
म यनवन सदाँु ाहरुमा लेयखए समोयजम यनसेदन गदबछु :
१.
म यनसेदक र यस यससादको दोस्रो पियसच संसत ४७६९ सालमा सामायजक परवपरा अनसु ार यससाह गररएको हो
। यससाह भएपश्चात ४ सषबसवम अथाबत ४७७१ सालसवम हामकयसच सुमधरु दावपत्य जकसन रहेको यथयो । हामकबाट ४७७१
साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक आपसमा लोग्ने स्सास्नकयसचको सहमयत र सहकायबमा छोरा
जन्मेपछक क्रमशाः समस्या देयखाँदै जान थालयो । ४७७१ सालको यतहारमा माइत गएपछक उनक घर आइनन् । पटक पटक घर
आउन फोनबाट अनरु ोध गरे ाँ । ४ पटकसवम यलन गएाँ । तर यनजले यतमकसाँग मेरो जकसन चलन सक्दैन, म घर जान सयिन,
यतमक जे गनबपु छब गर भयन ठाडो जसाफ यदन थायलन । के कारणले यस्तो हुन गयो भयन सोध्दा अस यतम्रो र मेरो सवसन्ध छै न
आफुखसु क गर र मलाई सवपकब नगर,गरे मा राम्रो हुदाँ नै भयन धाक धवकी र त्रास मसेत यदइन । लामो समयसवम मन फके ला
र घर आउयलन भयन पखी ससे ाँ तर आईनन । कररस ३ सषबपछक अथाबत ४७७२ साल भार मयहनामा पनु ाः यलन गएाँ तर
यसपिक मसाँग सोलदै नसोलक घरयभत्र यछररन र साला जेठान पठाईशारकररक आक्रमण गने सवमको कायब गरक मलाई तथानाम
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गायल गलौच गरे । मयु श्कलले ज्यान जोगाई यनराश भएर घर फयकब एाँ र अस दोस्रो पिश्रकमतक मसाँग पनु ाः फयकब आउने र
दावपत्य जकसन समु धरु हुने सवभासना नभएकोले पाररसाररक यससाद यनरुपणका लायग यो यनसेदन यदन आएको छु ।
४.

यस सयमयतबाट दोस्रो पि यझकाई जे जो सझ्ु नपु छब सझु क यससाद यनरुपण गराईपाउाँ ।

३.
यस नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलकाबाट जारक भएको स्थानकय न्याययक कायबयसयधको दफा
...... समोयजम यनसेदन दस्तरु रु...., दोस्रो पि १ जनालाई वयाद सचू ना दस्तरु रु ........., पाना ४ को यनसेदनको प्रयतयलपक
दस्तरु रु यसै यनसेदनसाथ दायखल गरे को छु ।...... समेत गरक जवमा रु .............
२.
यो यनसेदन स्थानकय सरकार संचालन ऐन, ४७७२ को दफा २७अनसु ार यसै सयमयतको अयधकारिेत्रयभत्र )४(
पदबछ ।
५.

यो यनसेदन हदवयादयभत्रै छ र म यनसेदकलाई यस यसषयमा यनसेदन यदने हकदैया प्राप्त छ ।

६.

यस यसषयमा अन्यत्र कहक ाँ कतै कुनै यनकायमा कुनै प्रकारको यनसेदन यदएको छै न ।

७.

यसमा दोस्रो पिको माइतक तफब का र मेरो घर तफब का पररसारका सदस्यहरु यझकाई थप व्यहोरा सझ्ु न सयकनेछ ।

८.

यसमा लेयखएका व्यहोरा यठक सााँचो सत्य हुन,् झठु ा ठहरे काननू समोयजम संजाय भोग्न तयार छु ।

यनसेदक
नामाः .............................
इयत संसत् ............. साल...................मयहना......................गते.....................रोज शभु म् ।
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अनसु चू क-४
(दफा ९ को उपदफा (१) साँग सवबयन्धत)
उजरु क दताब गरे को यनस्साको ढााँचा
श्रक ....................
........................ ।

यसषय: उजरु क दताबको यनस्सापत्र सवबन्धमा ।

.................... बस्ने तपाइ यसरुद्धमा ....................... बस्ने .................... ले ........................
कायम ................ .भनक उजरु क दताब गनब लयाएकोमा आजको यमयतमा दताब गरक दताब नं .......................................
भएकोले यो यनस्सा जारक गररयदएको छ ।

अयधकृ त कमबचारक
दस्तखत:........
यमयत:...........
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अनसु चू क-३
(दफा ९ को उपदफा (४) साँग सवबयन्धत)
ताररख भपाबइब
न्याययक सयमयत
सकरे न्रनगर नगरपायलकामा खडा गररएको तारे ख भरपाई

सादक

प्रयतसादक

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

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

मद्दु ा ....................
यमयत ........... मा ......................................... काम भएकोले सोहक यदन ........... बजे यस न्याययक
सयमयत/कायाबलयमा उपयस्थत हुनेछु भनक सहक गने ......

सादक ................

प्रयतसादक ................

इयत संसत् ............. साल...................मयहना......................गते.....................रोज शभु म् ।
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अनसु चू क-२
(दफा ९ को उपदफा (३) साँग सवबयन्धत)
ताररख पचाब
न्याययक सयमयत
सकरे न्रनगर नगरपायलका
बाट जारक भएको तारे खको पचाब

सादक

प्रयतसादक

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

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

मद्दु ााः ......................

यमयत ............... मा .................... काम गनब ........ बजे हायजर हुन आउनहु ोला ।

फााँटसालाको दस्तखत
यमयत .................
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अनसु चू क-५
(दफा १५ को उपदफा (३) साँग सवबयन्धत)
प्रयतसादको ढााँचा
यलयखत जसाफको नमनू ा
न्याययक सयमयत समि पेश गरे को
प्रयतउिर पत्र
प्रथम पि
................................यजलला......................
नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका
सडा
नको
ं .................. सस्ने .................................................. (नाता सवबन्ध उललेख गने ) सषब .............
यलयखत जसाफ प्रस्ततु कताब.....................................................................को
दोस्रो पि
.............. यजलला............. . नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं सस्ने ............... .
को
.........
को
छोरा
सषब...................................................................
)दकयनसे( यसपिक....................................................................................................
यसषय सवसन्ध यसच्छे द ।
म यनवन सदाँु ाहरुमा लेयखए समोयजम यनसेदन गदबछु :
१.
म यलयखत जसाफ प्रस्ततु कताब र यसपिक यनसेदकयसच ससं त ४७६९ सालमा सामायजक परवपरा अनसु ार यससाह
भएको व्यहोरा यठक हो । हामकबाट ४७७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको यठक हो । ४७७१ सालको
यतहारमा माइत गएपछक म घर नफके को, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को, ४ पटकसवम यलन आएको तर म
घर नगएको,मैले यसपिक यनसेदकलाई दावपत्य जकसन चलन नसक्ने भनेको र मेरा दाईभाईले शारकररक आक्रमण गने
सवमको कायब गरे कोभयन कपोलकयलपत झठु ा र हुदाँ ै नभएका यनराधार व्यहोरा उललेख गरक यससाद गरे को कुरा उललेख गनब
चाहान्छु ।
४.
मलाई यसपिक यनसेदक समेत यमलक गायल गलौच, डर, धाक, धवकी देखाई हातपात गरक घरबाट यनकाला गरे पछक
म माइतकमा आई ससेकी हुाँ । यससाह भएको के हक सषबपछक यसना कारण ममाथक यसयभन्न यकयसमका आरोप लगाई अपमान
गने, गालक गलौच गने लगायतका कामहरु हुदाँ गै ए । पररसारका अन्य सदस्यहरुले म माथक घृणा गने, सोलचाल नगने जस्ता
कायब गरे पयन यसपिकबाट के हक समय मलाई नै समथबन र सहयोग गदै आएका यथए तर पछक यसपिक यनसेदक समेत
उयनहरुसाँगै यमले र मलाई जसरजस्त गरबाट यनकालने कायबमा सहभागक भए । के कुन कारणले सा मेरो के गलतकले यसो
गरे का हुन भयन सझ्ु दा सेलासेला दाइजो नलयाएको भयन माइतक पिसमेतको आलोचना गने गरे का यथए । सायद
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उयनहरुलाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई घरबाट यनकालकयदएका हुनपु दबछ । मैले कुनै गलतक नगरे को र यसपिक लोग्नेसाँग
पसू सब त माया, सद्भास र सवमान यथासत रहेकोले लोग्ने स्सास्नकको सवसन्ध यथासत कायम गरकपाउाँ ।
३.
घरबाट जसरजस्त यनकालेपछक २ मयहनाको नासालक छोरा काखक च्यापेर माइतक आएको झण्डै ३ सषबसवम
सेखसर, सवपकब यसयहन ससक अयहले एक्कासक सवसन्ध यसच्छे दको माग गरक यनसेदन यदनु आफै ाँमा आश्चयबजनक लागेको छ,
सत्य तथ्य सयु झ काननू समोयजम गररपाउाँ ।
२.
समोयजम यलयखत जसाफ सापत .... बाट जारक भएको स्थानकय न्याययक कायबयसधकको दफा.........................
यसै यनसेदनसाथ दायखल गरे को छु ।...... दस्तरु रु
५.

यो यलयखत जसाफ वयादयभत्रै यलई म आफैं उपयस्थत भएको छु ।

६.

यस यसषयमा अन्यत्र कहक ाँ कतै कुनै यनकायमा कुनै प्रकारको यनसेदन यदएको छै न ।

७.

यसमा लेयखएका व्यहोरा यठक सााँचो सत्य हुन,् झठु ा ठहरे काननू समोयजम संजाय भोग्न तयार छु ।

यनसेदक
नामाः ...................................
इयत ससं त .............. मयहना ..................... साल .................गतेरोज शभु म् ।....................
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अनसु चू क-६
(दफा ४७ को उपदफा (६) साँग सवबयन्धत)
न्याययक सयमयतबाट जारक भएको
वयाद सचू ना
.............................................................सस्ने
को
नाउाँमा.....................................................
........................................ नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका कायाांलयबाट जारक भएको १५ )पन्र(
यदने सचू ना

...............................................सस्ने ले तपाईको
ं यसरुद्ध....................................................................
यससाद परे को भयन यनसेदन दताब गरे को हुदाँ ा सो को प्रयतयलपक यसै साथ पठाईएको छ । अताः ...................................
१५ तपाईले यो वयाद सझु क
े ो सा ररत पसू क
ब तामेल भएको यमयतले (पन्रयदन यभत्रमा आफ्नो भनाइ सयहत आफैं सा )
काननू समोयजमको सारे श माफब त यस कायाबलयमा हायजर हुन आउनहु ोला । अन्यथा काननू समोयजम हुने व्यहोरा जानकारक
गराईन्छ ।

इयत संसत् ............. साल...................मयहना......................गते.....................रोज शभु म् ।
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अनसु चू क-७
(दफा २४ को उपदफा (१) साँग सवबयन्धत)
यनणबयको ढााँचा
सकरे न्रनगर नगरपायलका न्याययक सयमयत
संयोजक श्रक.........................................................................................
सदस्य श्रक...........................................................................................
सदस्य श्रक...........................................................................................
यनणबय
ससं त ............... सालको यनसेदन न.ं .......
यसषयाः सलेसकबाट पानक झारे को ।
................. यजलला ................ नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका सडा
...............................सस्ने ..................................................................................प्रथम पि

नं............

यसरुद्ध
................. यजलला ................ नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका सडा
...............................सस्ने ..................................................................................दोस्रो पि

नं............

स्थानकय सरकार सचं ालन ऐन ४७७२ को दफा २७)१(ञ समोयजम यनसेदन दताब भई सोहक ऐनको दफा २६ समोयजम गठन
भएको न्याययक सयमयत समि प्रस्ततु हुन आएको मद्दु ाको संयिप्त तथ्य र यनणबय यस प्रकार छाः
(१( .............. गाउाँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपायलका सडा नं. ....................... नक्सा यसट नं....
यक.न.ं .......िे.फ...........को घरजग्गामा पयश्चम तफब का यक.न.ं .........का सयं धयार यसपिक ...................ले घर सनाउाँदा
आफ्नो घरजग्गामा यसमानासवम आई जोयड सनाएको तर छत तथा सलेसकको पानक आफ्नो घर कवपाउण्डयभत्र झानेगरक
सनाएको हुदाँ ा सो सलेसक सन्द गराइपाउाँ भन्ने यनसेदकको यनसेदन व्यहोरा ।
(४( .............. गाउाँ/नगर/महानगर पायलकाबाट प्रचयलत भसन यनमाबण सवसन्धक मापदण्ड समोयजम इजाजत प्राप्त गरक
भसनको नक्सा समेत स्सककृ त गराई सो नक्सा समोयजम भसन यनमाबण गरे को हुाँ । यसपिक यनसेदकले भने समोयजम आफ्नो
घरको छत तथा सलेसकको पानक यनजको घर कवपाउण्डयभत्र झाने नगरे को आफ्नै घरजग्गामा झाने गरे को हुदाँ ा झठु ा यनसेदन
खारे ज गररपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखत जसाफ ।
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(३( .............. गाउाँ/नगर/उपमहानगर/महानगर पायलकाबाट स्थलगत यनररिण तथा ससेंिण गनब गएका प्रायसयधक
टोयलले स्थलगत यनररिण गरक यमयत.........मा पेश गरे को स्के च सयहतको प्रयतसेदनबाट प्रत्यथीको घरतफब बाट छत तथा
सलेसकको पानक खस्दा यनसेदकको घर कवपाउण्डयभत्र पने गरे को देयखन्छ भन्ने व्यहोरा उललेयखत भएको ।
(२( यससादका
दसु ै
पिलाई
मेलयमलाप
गराउने
प्रयोजनका
लायग..........................
नगरपायलका/उपमहानगर/महानगरपायलक सडा नं........,................. मा रहेको मेलयमलाप के न्रमा पठाउाँ दा मेलयमलाप
हुन नसकी फयकब आएको ।
यनणबय
दसु ै पिलाई सनु सु ाईको लायग आज पेशक तोयकएकोमा यससादका सवसयन्धत पिहरु स्सयमं तथा यनजहरुबाट यनयि
ु गरे का
काननू व्यससायकहरु समेतको भनाई सनु क पनु ाः यमलापत्र गनबहु ोस भयन सवझाउाँदा सझु ाउाँदा पयन यमलापत्र गनब मञ्जरु नगनबु
भएकोले फाइलमा संलग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मलू याङ्कन गरक स्थानकय सरकार संचालन ऐन ४७७२ को दफा
२९)४( समोयजमयनणबय यदनपु ने हुन आई यनणबयतफब यसचार गदाब यनसेदकको यक. न.ं ...को पयश्चमतफब प्रत्यथीको यक.न.ं ...को
घरजग्गा जोयडएर रहेकोमा यससाद देयखएन । यनसेदकको भनाई अनसु ार आफ्नो घर कवपाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छत तथा
सलेसकको पानक झारे को हो होइन भयन स्थलगत रुपमै जााँचसझु गरक प्रायसयधक प्रयतसेदन पेश गनब कायाबलयबाट खयट गएका
प्रायसयधक कमबचारकले यमयत.............मा पेश गरे को स्के च सयहतको प्रायसयधक प्रयतसेदन समेतबाट यनसेदकको माग दासक
समोयजम आफ्नो घर कवपाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छत तथा सलेसकबाट पानक झने गरे को भन्ने पयु ष्ट हुने देयखन्छ । प्रत्यथीले
यस कायाबलयबाट पाररत गरे को नक्सामा समेत छत तथा सलेसकको पानक आफ्नै घरजग्गामा झाने भयन देखाईएको र
यनसेदकको घर कवपाउण्डयभत्र पानक झानब पाउनपु छब भयन प्रत्यथीले दासक यसरोध गनब समेत नसके को र प्रचयलत काननू र
प्रचलनबाट समेत अकाबको घर कवपाउण्डयभत्र आफ्नो छत तथा सलेसकको पानक झानब पाउने नदेयखएको हुदाँ ा यनसेदकको
माग समोयजम प्रत्यथीले आफ्नो छत तथा सलेसकबाट आफ्नै घर जग्गामा पानक झाने प्रसन्ध गनबपु ने देयखन्छ । यनसेदकको
घर कवपाउण्डमा पानक झानब नपाउने ठहछब । सो ठहनाबले तपयशल बमोयजम गनबु ।
तपयशल
१.

सरोकारसालाले नक्कल माग गनब आएमा यनयमानसु ार दस्तरु यलई नक्कल यदनु ।

४.
यो यनणबयमा यचि नसझु े ३५ यदनयभत्र ..............यजलला अदालतमा पनु रासेदन गनब जानु भयन
सनु ाईयदनु ।
३.

वयादयभत्र पनु रासेदन नपरे मा काननू समोयजम यनणबय कायाबन्सयन गनब/ु गराउनु ।

इयत ससं त् ............. साल...................मयहना......................गते.....................रोज शभु म् ।
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प्रत्यथीलाई

अनसु चू क-८
(दफा २८ को साँग सवबयन्धत)
अन्तररम संरिणात्मक आदेशको नमनू ा
........................................................... न्याययक सयमयत
संयोजक श्रक.........................................................................................
सदस्य श्रक...........................................................................................
सदस्य श्रक...........................................................................................
आदेश
संसत ............................ सालको यनसेदन नं........
यसषयाः यपयडतलाई उपचार गराउने सवसन्धमा ।
................. यजलला ................ नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका सडा नं............
...............................सस्ने ..................................................................................प्रथम पि
यसरुद्ध
................. यजलला ................ नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका सडा नं............
...............................सस्ने ..................................................................................दोस्रो पि
यसमा यनसेदकको माग समोयजम ..........................यजलला सडा नं................................ सस्ने ...............को नायत
..........................को छोरा/छोरक सषब ................ को ................ले आफुलाई असाध्य रोग लायग यनययमत रुपमा
हप्ताको ४ पटक मृगौला डायलोयसस गनब यचयकत्सकले यशफाररस गरे कोमा एकाघरका छोरा सषब .................. को
...........................ले यनययमत रुपमा डायलोयसस गनब अटेर गरे को, घरर घरर रुपै ाँया नभएको सहाना गने गरे को, कयहले
कयहले कायाबलयको कामको व्यस्तताले फुसबद नयमलेको आयद कारण जनाई आफुले यनययमत प्राप्त गनबपु ने स्साथ्य सेसा
प्राप्त गनब नसके को हुदाँ ा आफ्नो जकसन झनझन खतरायि
ु सन्दै गएको भयन अस्पतालको यचयकत्सकको पजु ाब र यशफाररस
सयहत पेश हुन आएको यनसेदन उपर प्रारयवभक रुपमा जााँचसझु गदाब व्यहोरा मनायसस देयखएको हुदाँ ा हाललाई यनसेदकको
लायग यचयकत्सकले यशफाररस गरे समोयजम हरे क हप्ता ४ पटक डायलोयसस गनबु गराउनु तथा यनजको स्साथ्य लाभका
लायग आसश्यक अन्य प्रसन्ध समेत यमलाउनु भयन स्थानकय सरकार संचालन ऐन ४७७२ को दफा २९)८( समोयजम
यसपिक ........................को नाममा यो अन्तररम संरिणात्मक आदेश जारक गररयदएका छौं । यो आदेश यमयसल सामेल
राखक यसपिकलाई लेखक पठाईयदनु । यो आदेश अनसु ार उपचार भएको जानकारक प्राप्त गरक यमयसल सामेल राख्नु र
यनयमानसु ार पेश गनबु ।
ईयत संसत ................... साल ..........मयहना....गते रोज..शभु म् ।
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अनसु चू क-९
(दफा ५३ को उपदफा (४) साँग सवबयन्धत)
यमलापत्रको लायग यनसेदनको ढााँचा
सकरे न्रनगर नगरपायलका न्याययक सयमयतसमि पेश गरे को यमलापत्रको सयं ि
ु यनसेदनपत्र
.............. यजलला............. . नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं सस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................. /छोरक/श्रकमयत
सषब )प्रथम पि( यनसेदक............................................................................... को ..................
यसरुद्ध
.............. यजलला............. . नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं सस्ने सषब ............... ......... .
)दोस्रो पि( यलयखत जसाफकतािृ............................................ को ..................
यसषयाः सवसन्ध यसच्छे द ।
हामक यनसेदक यनवन यलयखत यनसेदन गदबछौाः
१.
हामकयसच ससं त ४७६९ सालमा सामायजक परवपरा अनसु ार यससाह गररएकोमा कररस ४ सषबसवम समु धरु
दावपत्य जकसन रहेको यथयो । हामकबाट ४७७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोयह सषब ४७७१
सालको यतहारमा माइत गएपछक घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को, यलन गएको तर उलटै
कुटयपट गरक पठाएको भयन यनसेदकको यनसेदन परे को ।
४.
आफुलाई दाइजो नलयाएको यनउाँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरक जसरजस्त घरबाट यनकाला गरे को हो ।
आफु खश
ु कले माइत गई ससेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयत आफ्नो यथासत माया, सद्भास र सवमान रहेकोले लोग्ने
स्सास्नकको सवसन्ध यथासत कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखत जसाफ रहेको ।
३.
हामक झगडा गरर आयौं, के हकसषब लोग्ने स्सास्नक छुयटएर सस्यौं, हामकबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को
छ । घरमा सामान्य घरायसक यसषयले मनमटु ास भई लोग्ने स्सास्नक अलग अलग ससेकोमा .....................
गाउाँपायलकानगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलकाको न्याययक सयमयत माफब त सडा नं ................. .
को पहलमा ए................. मेलयमलाप के न्रमा मेलयमलापकताब ............................ अन्तगबतकोक आपसमा छलफल
गरक यमलक आएको व्यहोरा यो छ की यसगतमा जे जस्ता यसषयमा असमझदारक तथा सेमल
े भएको भएतापनक हामकयसच एक
अकाबप्रयत यसश्वास, सदभास र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्सास्नकको सवसन्ध यसच्छे द गरक पाउाँ भन्ने यनसेदन दासक छोयड
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पनु ाः समु धरु सवसन्धका साथ दावपत्य जकसनलाई व्यसयस्थत ढंगले अगायड सढाउने छौं । यनसेदकको घरमा तत्काल लोग्ने
स्सास्नक यमयल सस्ने सातासरण नहुने भएकोले छुिै ठाउमा डेरा यलई सस्न हामक दसु ै पि सहमत भएकाले स्थानकय सरकार
सच
ु यनसेदन पेश गरे कासमोयजम यो यमलापत्र )४( छौं , लेयखए समोयजम यमलापत्र
ं ालन ऐन ४७७२ को दफा २७ को सयं ि
गरक पाउाँ ।
२.
..................नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका स्थानकय न्याययक कायबयसधक समोयजम यो
यमलापत्रको संयि
ु यनसेदन दस्तरु बापत रु यसैसाथ संलग्न छ ।...........
५.

यसमा लेयखएका व्यहोरा यठक सााँचो हुन,् झठु ा ठहरे काननू समोयजम सहुल
ाँ ा सझु ाउाँला ।

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

इयत संसत् ............. साल...................मयहना......................गते.....................रोज शभु म् ।
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अनसु चू क-१७
(दफा ५३ को उपदफा (५) साँग सवबयन्धत)
यमलापत्रको ढााँचा

सकरे न्रनगर नगरपायलका न्याययक सयमयतसमि पेश गरे को यमलापत्रको संयि
ु यनसेदनपत्र
.............. यजलला............. . नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं सस्ने ............... ......... .
को छोरा................................................................................................. /छोरक/श्रकमयत
सषब )प्रथम पि( यनसेदक............................................................................... को ..................
यसरुद्ध
.............. यजलला............. . नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं
यलयखत जसाफकताब........................को .......................सस्ने सषब........................ )दोस्रो पि(
यसषयाः सवसन्ध यसच्छे द ।
हामक यनसेदक यनवन यलयखत यनसेदन गदबछौं :
१.
हामकयसच ससं त ४७६९ सालमा सामायजक परवपरा अनसु ार यससाह गररएकोमा कररस ४ सषबसवम समु धरु
दावपत्य जकसन रहेको यथयो । हामकबाट ४७७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोयह सषब ४७७१
सालको यतहारमा माइत गएपछक घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरु ोध गरे को, यलन गएको तर उलटै
कुटयपट गरक पठाएको भयन यनसेदकको यनसेदन परे को ।
४.
आफुलाई दाइजो नलयाएको यनउाँबाट घरमा हेला गरे को, अपमान गरक जसरजस्त घरबाट यनकाला गरे को हो ।
आफु खश
ु कले माइत गई ससेको होइन अझपयन लोग्नेप्रयत आफ्नो यथासत माया, सद्भास र सवमान रहेकोले लोग्ने
स्सास्नकको सवसन्ध यथासत कायम गराईपाउाँ भन्ने प्रत्यथीको यलयखत जसाफ रहेको ।
३.
हामक झगडा गरर आयौं, के हकसषब लोग्ने स्सास्नक छुयटएर सस्यौं, हामकबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को
छ । घरमा सामान्य घरायसक यसषयले मनमटु ास भई लोग्ने स्सास्नक अलग अलग ससेकोमा .....................
नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलकाको न्याययक सयमयत माफब त सडा नं अन्तगबतको ................. .
को पहलमा एक आपसमा छलफल गरक यमलक ................. मेलयमलाप के न्रमा मेलयमलापकताब ............................
आएको व्यहोरा यो छ की यसगतमा जे जस्ता यसषयमा असमझदारक तथा सेमल
े भएको भएतापनक हामकयसच एक अकाबप्रयत
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यसश्वास, सदभास र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्सास्नकको सवसन्ध यसच्छे द गरक पाउाँ भन्ने यनसेदन दासक छोयड पनु ाः सुमधरु
सवसन्धका साथ दावपत्य जकसनलाई व्यसयस्थत ढंगले अगायड सढाउने छौं । यनसेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्सास्नक
यमयल सस्ने सातासरण नहुने भएकोले छुिै ठाउमा डेरा यलई सस्न हामक दसु ै पि सहमत भएकाले स्थानकय सरकार सच
ं ालन
ऐन ४७७२ को दफा २७ समोयजम यो यमलापत्रको संयुि यनसेदन पेश गरे का छौं )४(, लेयखए समोयजम यमलापत्र गरक पाउाँ
।
२.
..................नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलक स्थानकय न्याययक कायबयसधक समोयजम यो
यमलापत्रको संयि
ु यनसेदन दस्तरु बापत रु यसैसाथ संलग्न छ ।...........
५.

यसमा लेयखएका व्यहोरा यठक सााँचो हुन,् झठु ा ठहरे काननू समोयजम सहुल
ाँ ा सझु ाउाँला ।

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

इयत संसत् ............. साल...................मयहना......................गते.....................रोज शभु म् ।
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अनसु चू क-११
(दफा ६७ को उपदफा (३) साँग सवबयन्धत)
मेलयमलापकताबमा सचू ककृ त हुने यनसेदन ढााँचा
न्याययक सयमयत
सकरे न्रनगर नगरपायलका समि पेश गरे को यनसेदन
फोटो

यसषयाः मेलयमलापकताबमा सचू ककृ त हुन पाउाँ ।

प्रस्ततु यसषयमा तपयसलमा उललेयखत कागजातहरुको प्रयतयलपक साथै राखक ............ नगरपायलकाको न्याययक सयमयत
अन्तगबतका ............ मेलयमलाप के न्रमा सचू ककृ त भई मेलयमलाप गराउन अनमु तक पाउाँ भनक यनसेदन गदबछु ।
तपयसल
१(

नागररकता प्रमाणपत्रको छााँयाकपक,

४(

स्नातक तहसवम उयतणब गरे को शैयिक प्रमाणपत्रको छााँयाकपक,

३(

मेलयमलापकताबको तायलम प्राप्त गरे को प्रमाणपत्रको छायााँकपक,

२(

मेलयमलाप सवबन्धक अनभु स र

५(

व्ययिगत यससरण (Bio- data)
यनसेदक

नाम थराः ..........
दस्तखताः ...........
यमयताः .............
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अनसु चू क-१४
(दफा ७६ को उपदफा (१) साँग सवबयन्धत)
सकरे न्रनगर नगरपायलकाको न्यायकक सयमयत समि पेश गरे को
भररभराउको यनसेदन पत्र
यसषयाः भररभराई पाउाँ भन्ने सारे ।
यनसेदक................................सस्ने......÷सादक÷प्रयतसादक
यसरुद्ध
यसपिक.............सस्ने.......÷सादक÷प्रयतसादक
मद्ध
ु ा
म यनसेदक यनसेदन सापत रु १७।– दस्तरु साथै राखक यनवन व्यहोरा यनसेदन गदबछु ।
१उपरोि यसप .िक संगको उललेयखत मद्ध
ु ा यस गाउाँपायलका÷नगरपायलकाको न्याययक सयमयतको यमयतको ..............
यनणबय बमोयजम मैले यस कायाबलयमा राखेको दस्तरु ÷रकम यमयतयजलला ...................को श्रक..............
अदालतको फै सला बमोयजम मैले भरक भराई पाउने ठहर भएको हुदाँ ा उि रकम भरक भराई पाउन यो यनसेदन पेश
गरे को छु ।
४मैले यस कायाबलयमा जवमा गरे को दस्तरु .÷रकमको भरपाई÷रयसद÷भौचरको सक्कलै प्रयत र सवमानकत
श्रकको अयन्तम फै सलाको छायाकपक यसै साथ संलग्न छ ।यजलला अदालत.......................
३यसमा लेयखएको व्यहोरा यठक हो ., झठु ा ठहरे सहुल
ाँ ा बझु ाउला ।
यनसेदक
यनज..............
ईयत संसतरोज शभु म् ।........गते.............मयहना...................साल..................
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अनसु चू क-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) साँग सवबयन्धत)
चलन चलाउने यनसेदन
सकरे न्रनगर नगरपायलका न्यायकक सयमयतमा पेश भएको
यनसेदन पत्र
यसषयाः चलन चलाई पाउाँ भन्ने सारे ।
यनसेदक.....................सस्ने......./सादक/प्रयतसादक
यसरुद्ध
यसपिक..................सस्ने.......÷सादक÷प्रयतसादक
मद्ध
ु ा
म यनसेदक यनसेदन सापत रु १७।– दस्तरु साथै राखक यनवन व्यहोरा यनसेदन गदबछु ।
१ उपरोि यसपिकसंगको उललेख .यित मद्ध
ु ा यस गाउाँपायलका÷नगरपायलकाको न्याययक सयमयतबाट यमयतमा ........
) सा सस्तु उललेख गनेसा जनु सवपयि भोग गनब पाउने गरक यनणबय भएको छ सो सवपयि( यनणबय भई उि घर जग्गा
यजलला अदालतमा यसपिकले प ......मेरो हक भोग र स्सायमत्सको हुने ठहर भएकोमा श्रकिुनरासलोकन गरे कोमा
सवमानकत अदालतबाट समेत यमयतमा यनणबय हुदाँ ा न्याययक सयमयतकै यनणबयलाई सदर गरक मेरै हक भोग ..............
गको कायम भएको सवपयि रहेको हुदाँ ा यश ायतयश मलाई उि सवपयि चलन कायम गरे को हुदाँ ा सो मेरो हक भो
चलाई पाउन यो यनसेदन पेश गरे को छु ।
४यसै यनसेदन साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरे को छु । .
कमा गरे को यनणबयको छााँयााँकपक............न्याययक सयमयतले यमयत .
खको सदर फै सलाको छााँयााँकपक.............अदालतले गरे को यमयत यजलला...........श्रक .
गयस यससाद सवसद्ध यमयसल यसै कायाबलयमा रहेको छ । .
घलेयखएको व्यहोरा यठक सााँचो छ ., झठु ा ठहरे काननू बमोयजम सहुल
ाँ ा बुझाउाँला ।
यनसेदक
यनज...............
ईयत संसतरोज शभु म् ।........गते.............मयहना...................साल..................
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अनसु चू क-१२
(दफा ७९ को उपदफा (२) साँग सवबयन्धत)
सवपयत रोक्काको अदेश
.............................................. न्याययक सयमयत
संयोजक श्रक.........................................................................................
सदस्य श्रक...........................................................................................
सदस्य श्रक...........................................................................................
आदेश
ससं त ........सालको यनसेदन नं .................
यसषयाः सवपयत हस्तान्तरण रोक्का
.............. यजललागाउाँपायलक ............. ./नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा नं ......... .
को छोरा................................................................................................. सस्ने .............../छोरक/श्रकमयतसषब
..................को)प्रथम पि( यनसेदक.........................................................
यसरुद्ध
सख
ु ते यजलला सकरे न्रनगर नगरपायलका, सडा नं....यसपिक )दोश्रो पि(..........सस्ने....सषब.....को यसमा यनसेदकको माग
बमोयजम ......यजलला........ ......नगरपायलका/उपमहानगरपायलका/महानगरपायलका, सडा न.ं ... िे.फ.........यक.न.ं .......
जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको असण्डाको..................सगबयफटको चार तलले घर र यलग लगापात समेत
यसपिक....सवपयि यनज यसपिकबाट अन्य अयं शयारहरुको मन्जरु क यसना हक हस्तान्तरण हुन सक्ने आशक
ं ा गरक यनसेदकले
यदएको यनसेदन उपर प्रारयवभक रुपमा जााँचसझु गदाब व्यहोरा मनायसस देयखएको हुदाँ ा हाललाई प्रत्यिी को नाममा रहेको
उयललयखत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गनब यसफाररस नयदन सडालाई र अको आदेश नभएसवमका लायग उि घरजग्गाको
हक हस्तान्तरण नगन/बु गनब नयदनु भनक मालपोत कायाबलयको नाममा समेत स्थानकय सरकार संचालन ऐन ४७७२ को दफा
२९ )६( बमोयजम यो रोक्काको आदेश जारक गररयदएका छौं । यो आदेश यमयसल सामेल राखक सवसयन्धत कायाबलयहरुमा
पठाईयदनु । यो आदेश अनसु ार रोक्का भएको जानकारक प्राप्त गरक यमयसल सामेल राख्नु र यनयमानसु ार पेश गनबु ।
ईयत संसत................साल.............मायहना...........गते‘..........रोज शभु म् ।
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अनसु चू क-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) साँग सवबयन्धत)
नक्कलको लायग यनसेदन
न्याययक सयमयत
सकरे न्रनगर नगरपायलकामा पेश गरे को
यनसेदन पत्र
यसषयाः नक्कल पाउाँ भन्ने बारे ।
................... बस्ने ........................................................................... यनसेदक/सादक/प्रयतसादक
यसरुद्ध
............... बस्ने ................................................................................ यसपिक/सादक/प्रयतसादक
मद्दु ााः ..................................
...................................... ।
म यनसेदक यनसेदन दस्तरु सापत रु. १७।– साथै राखक यनवन व्यहोरा यनसेदन गदबछुाः
(१( उपरोि यसपिकसाँगको उललेयखत मद्दु ामा अध्ययनको लायग देहायका कागजातहरु आसश्यक परे को हुदाँ ा प्रमायणत
प्रयतयलपक पाउाँ भनक यो यनसेदन साथ उपयस्थत भएको छु । अताः नक्कलको प्रमायणत प्रयतयलपक पाउाँ ।
देहाय
क(.................................................................................
ख(.................................................................................
ग(.................................................................................
घ( ................................................................................
ङ( ................................................................................
४( लेयखएको व्यहोरा यठक सााँचो छ, झिु ा ठहरे काननू बमोयजम सहुल
ाँ ा बुझाउाँला ।
यनसेदक
यनज ..........................
इयत सवसत् ......... साल .... मयहना .... गते रोज् ... शभु म् ................
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