
 

 

 
 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 1        संख्या: ५       लमलि: 2075/03/31 

भाग -1 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु  

नगरपालिकाको नगर सभािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको ऐन सर्वसाधारणको 
जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
न्याययक सलमलि (कायवयर्लध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ 
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प्रस्िार्नााः न्याययक सलमलििे प्रचलिि कानून बमोजजम उजरुीको कारर्ाही र यकनारा गदाव अपनाउनपुने 
कायवयर्लध िय गरी स्पष्टिा, एकरूपिा एरं् पारदजशविा कायम गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको 
जनयर्श्वास कायम राखी रहनको िालग प्रचिनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देजख बाहेक थप कानूनी 
व्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीय भएकोिे, 
 नेपािको संयर्धानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमोजजम रामपरु नगरपालिकाको नगरसभािे यो 
ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "रामपरु नगरपालिका न्याययक सलमलि (कायवयर्लध 
सम्बन्धी) ऐन, २०७५" रहेको छ । 

  (२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः यर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा; 
(क) "उजरुी" भन्नािे सलमलि समि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचलिि कानून बमोजजम 

सलमलििे कारर्ाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछव । 

(ख) "खाम्न"े भन्नािे िोयकएको सम्पजोको मूययाङ्कन गरर दा भ्याउने हदिाई सम्झनपुदवछ । 

(ग) "चिन चिाईददने" भन्नािे लनणवय पश्चाि ्हक अलधकार प्राप्त भएको व्यजििाई र्स्ि ुर्ा                                             
सम्पजो भोग गनव ददने कायविाई सम्झनपुदवछ । 

(घ) "जमानि" भन्नािे कुनै व्यजि र्ा सम्पजोिाई न्याययक सलमलििे चाहेको र्खिमा 
उपजस्थि र्ा हाजजर गराउन लिएको जजम्मा र्ा उोरदाययत्र्िाई सम्झनपुदवछ । 

(ङ) "िामेिी"  भन्नािे न्याययक सलमलिको िेत्रालधकार लभत्रका यर्र्ादहरुमा सम्र्जन्धि पििाई 
र्झुाईने म्याद, सचुना, आदेश, पूजी र्ा जानकारी पत्र ररिपूर्वक बझुाउने कायविाई सम्झन ु
पछव ।  

(च) "िायदाि" भन्नािे सम्पजोको यर्र्रण र्ा गन्िी गरेको संख्या जलनने व्यहोरा र्ा 
सम्पजोको फा टर्ारी र्ा िगििाई सम्झनपुदवछ ।  

(छ) "िोयकएको" र्ा िोयकए "बमोजजम" भन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयममा िोयकए 
बमोजजम सम्झनपुछव । 

(ज) "दरपीठ" भन्नािे न्याययक सलमलि समि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको सम्बन्धमा 
ररि नपगेु र्ा कानूनिे दिाव नहनुे र्ा निाग्ने भएमा त्यसको पछालडपयि सोको कारण र 
अर्स्था जनाई अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेजखददने लनदेशन र्ा व्यहोरािाई सम्झनपुछव । 

(झ) "नामेसी" भन्नािे कुनै व्यजिको नाम, थर र र्िन समेिको यर्स्ििृ यर्र्रण खिुाइएको 
व्यहोरािाई सम्झनपुदवछ । 

(ञ) "नालिश" भन्नािे कुनै यर्र्ादको यर्षयमा दफा ८ बमोजजम ददएको उजरुी, लनरे्दन र्ा 
यफराद सम्झनपुछव। 
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(ट) "लनणवय यकिाब" भन्नािे सलमलििे उजरुीमा गरेको लनणवयको अलभिेख राख्नको िालग 
खडा गरेको उजरुीमा लनणवय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार िथा कारणको संजिप्त 
उयिेख भएको यकिाब सम्झनपुछव । 

(ठ) "पन्चकृलि मोि" भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पजोको स्थिगि िथा स्थानीय अर्िोकन 
मूययांकन गरी यर्ी वि यर्िरण हनुसे ने उजचि ठहराएर लनजश्चि गरेको मयुयिाई 
सम्झनपुदवछ ।    

(ड) "पेशी" भन्नािे न्याययक सलमलि समि लनणवयाथव पेश हनुे यर्र्ादहरुमा पिहरुिाई 
उपजस्थि गराई सनुरु्ाइ गने कामिाई सम्झनपुदवछ । 

(ढ) "प्रलिबादी" भन्नािे बादीिे जसका उपर उजरुी दिाव गदवछ सो व्यजि र्ा संस्था 
सम्झनपुछव । 

(ण) "र्कपत्र" भन्नािे यर्र्ाद सम्बन्धमा जानकार भई सािीको रुपमा व्यि गरेका कुरा 
िेजखने र्ा िेजखएको कागजिाई सम्झनपुछव । 

(ि) "बन्द ईजिास" भन्नािे न्याययक सलमलि अन्िगवि लनरुपण हनुे यर्र्ादहरु मध्ये गोप्य 
प्रकृलिको यर्र्ाद भएको र सम्र्द्ध पिहरुयर्च गोपलनयिा कायम गनव आर्श्यक 
देजखएमा सम्र्द्ध पिहरु मात्र सहभागी हनुेगरी प्रर्न्ध गररएको सनुरु्ाई कििाई 
सम्झनपुछव ।  

(थ) "बादी" भन्नािे कसै उपर सलमलि समि उजरुी दिाव गने व्यजि र्ा संस्था सम्झनपुछव 
। 

(द) "मूयिर्ी" भन्नािे न्याययक सलमलि अन्िगवि यर्चाराधीन मदु्धा अन्य अड्डा अदाििमा 
समेि यर्चारालधन भईरहेको अर्स्थामा न्याययक सलमलििे लनणवय गदाव अन्य यर्चारालधन 
मदु्धा प्रभायर्ि हनुे देजखएमा प्रभार् पाने मदु्धाको फैसिा नभएसम्म प्रभायर्ि हनुे मदु्दा 
स्थलगि गने कायविाई सम्झनपुछव ।  

(ध) "िगापाि" भन्नािे घरजग्गा र त्यसस ग अन्िरलनयहि टहरा, बोट यर्रुर्ा, खयुिा जलमन 
र त्यसमा रहेका सबैखािे संरचना र्ा चचेको जग्गा, छेउछाउ ,सेरोफेरो र सम्पूणव 
अर्यर्िाई सम्झनपुदवछ ।  

(न) "सदरस्याहा" भन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगि किा गरी आम्दानीमा र्ाध्न े
कायविाई सम्झनपुछव ।   

(प) "सभा" भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको नगरसभा सम्झनपुछव । 

(फ) "नगरपालिका" भन्नािे रामपरु नगरपालिका सम्झनपुछव। 

(ब) "सलमलि" भन्नािे न्याययक सलमलि सम्झनपुछव र सो शव्दिे स्थानीय सरकार संचािन 
ऐन, २०७४ को दफा ४८ को उपदफा (६) बमोजजमको सलमलििाइव समेि जनाउनेछ 
। 
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(भ) "साि र्सािी" भन्नािे हरेक र्षवको िालग छुिाछुिै हनु ेगरी प्रलिर्षवको लनलमो स्थायी  
रुपमा िय गररएको शिव सम्झनपुछव । 

(म) "स्थानीय ऐन" भन्नािे "स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४" सम्झनपुछव । 

(य) "संयर्धान" भन्नािे नेपािको संयर्धान सम्झनपुछव । 

 

पररच्छेद-२ 

सलमलिको अलधकार  

३. उजरुीमा लनणवय सम्बन्धी कामाः सलमलिमा दिाव भएका उजरुी र्ा उजरुीको लनणवय गने र्ा दिाव भएको 
नालिश र्ा उजरुीको कुनै व्यहोरािे िगि किा गने अलधकार सलमलििाइव मात्र हनुछे । 

४. लनणवय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामाः (१) दफा ३ मा उयिेख भएको र्ा प्रचलिि कानूनिे सलमलि र्ा 
सलमलिको सदस्यिे नै गने भने्न व्यर्स्था गरेको र्ा कायवको प्रकृलििे सलमलि र्ा सलमलिको सदस्यिे 
नै गनुवपने स्पष्ट भैरहेको देजख बाहेकको अन्य कायवहरू यस ऐनमा िोयकएको कमवचारी र त्यसरी 
निोयकएकोमा सलमलििे लनणवय गरी िोकेको र्ा अलधकार प्रदान गरेको कमवचारीिे गनुवपनेछ । 

  (२) िोयकएको शाखा प्रमखु र्ा िोयकएका अन्य कमवचारीिे यस ऐन र प्रचलिि कानून 
बमोजजम िोयकएको काम गदाव सलमलिको संयोजक र्ा सलमलििे िोकेको सदस्यको प्रत्यि लनदेशन, 
देखदेख र लनयन्त्रणमा रही गनुवपनेछ । 

५. यस ऐन बमोजजम कायवयर्लध अर्िम्बन गनुवपनेाः सलमलििे उजरुी र्ा उजरुीको कारर्ाही र यकनारा गदाव 
प्रचलिि र सम्बजन्धि संघीय कानूनमा स्पष्ट उयिेख भए देजख बाहेक यस ऐन बमोजजमको कायवयर्लध 
अर्िम्बन गनुवपनेछ । 

६. सलमलििे हेनेाः सलमलििाइव देहाय बमोजजमको उजरुीहरूमा कारर्ाही र यकनारा गने अलधकार रहनेछाः 
(क) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अन्िगविको उजरुी, 
(ख) मेिलमिाप ऐन, २०६८ अनसुार मेिलमिापको िालग नगरपालिकामा प्रयेषि उजरुी, 
(ग) संयर्धानको अनसूुची  ८ अन्िगविको एकि अलधकार अन्िगवि सभािे बनाएको कानून 

बमोजजम लनरूपण हनुे गरी लसजजवि उजरुी, िथा 
(घ) प्रचलिि कानूनिे नगरपालिकािे हेने भनी िोकेका उजरुीहरू । 

७. सलमलिको िते्रालधकाराः सलमलििे दफा ६ अन्िगविका मध्ये देहाय बमोजजमका उजरुीहरूमा मात्र 
िेत्रालधकार ग्रहण गने िथा कारर्ाही यकनारा गनेछाः 

(क) व्यजिको हकमा उजरुीका सबै पि नगरपालिकाको भौगोलिक िेत्रालधकार लभत्र 
बसोबास गरररहेको, 

(ख) प्रचलिि कानून र संयर्धानको भाग ११ अन्िगविको कुनै अदािि र्ा न्यायाधीकरण र्ा 
लनकायको िेत्रालधकार लभत्र नरहेको, 

(ग) नगरपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र परेका कुनै अदािि र्ा लनकायबाट मेिलमिाप र्ा 
लमिापत्रको िालग प्रयेषि गररएको, 
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(घ) अचि सम्पजो समारे्श रहेको यर्षयमा सो अचि सम्पजो नगरपालिकाको भौगोलिक 
िेत्रालधकार लभत्र रयहरहेको, िथा 

(ङ) कुनै घटनास ग सम्बजन्धि यर्षयर्स्ि ुरहेकोमा सो घटना नगरपालिकाको भौगोलिक िते्र 
लभत्र घटेको । 

पररच्छेद-३ 

उजरुी िथा प्रलिर्ाद दिाव 
८. यर्र्ाद दिाव गनेाः (१) कसै उपर यर्र्ाद दिाव गदाव र्ा उजरुी चिाउ दा प्रचलिि कानून बमोजजम 

हकदैया पगेुको व्यजििे सलमलिको िोयकएको शाखा समि उजरुी दिाव गनवसे नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम उजरुी ददंदा यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजम खिुाउनपुने 
कुरा सबै खिुाइव िथा परु् याउनपुने प्रयी या सबै पूरा गरी अनसूुची १ बमोजजमको ढा चामा ददनपुनेछ 
। 

  (३) उपदफा (२) मा िेजखए देजख बाहेक उजरुीमा देहाय बमोजजमको व्यहोरा समेि 
खिुाउनपुनेछाः 

(क) बादीको नाम, थर, र्िन र लनजको बाबू र आमा, िथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै 
को नाम; 

(ख) प्रलिबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म लनजको बाब ुर आमाको नाम, थर र स्थान 
पोा िाग्नेगरी स्पष्ट खिेुको र्िन; 

(ग) नगरपालिकाको नाम सयहि सलमलिको नाम; 

(घ) उजरुी गनुवपरेको व्यहोरा र सम्पूणव यर्र्रण; 
(ङ) नगरपालिकािे िोके अनसुारको दस्िरु बझुाएको रलसद र्ा लनस्सा; 
(च) सलमलिको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहेको व्यहोरा र सम्बजन्धि कानून; 

(छ) बादीिे दार्ी गरेको यर्षय र सोस ग सम्बजन्धि प्रमाणहरू; 

(ज) हदम्याद िाग्ने भएमा हदम्याद रहेको िथा हकदैया पगेुको सम्बन्धी व्यहोरा; 
(झ) कुनै सम्पजोस ग सम्बजन्धि यर्षय भएकोमा सो सम्पजो चि भए रहेको स्थान, 

अर्स्था िथा अचि भए चारयकयिा सयहिको सबै यर्र्रण । 

  (४) प्रचलिि कानूनमा कुनै यर्शेष प्रयी या र्ा ढा चा र्ा अन्य केयह उयिेख भएको रहेछ भन े
सो सन्दभवमा आर्श्यक यर्र्रण समेि खिेुको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकलसमको िलिपूलिव भराउनपुने अथर्ा बण्डा िगाउनपुने अर्स्थाको उजरुीको 
हकमा त्यस्िो िलिपूलिव र्ा बण्डा र्ा चिनको िालग सम्बजन्धि अचि सम्पजोको यर्र्रण खिेुको 
हनुपुनेछ । 

९. यर्र्ाद दिाव गरी लनस्सा ददनाेः (१) उजरुी प्रशासकिे दफा ८ बमोजजम प्राप्त उजरुी दिाव गरी बादीिाइव 
िारेख िोकवि अनसूुची २ बमोजजमको ढा चामा यर्र्ाद दिावको लनस्सा ददनपुनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोजजम िारेख ददन ुपने अर्स्थामा िारेख िोे दा अनसूुची ३ बमोजजमको 
ढा चामा िारेख भपावइव खडा गरी सम्बजन्धि पिको दस्िखि गराइव लमलसि सामेि राख्नपुछव । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम िारेख भपावइवमा िोयकएको िारेख िथा उि लमलिमा हनुे कायव 
समेि उयिेख गरी सम्बजन्धि पििाइव अनसूुची ४ बमोजजमको ढा चामा िारेख पचाव ददनपुनेछ । 

१०.  उजरुी दरपीठ गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे दफा ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमा प्रयी या नपगेुको 
देजखए परुा गनुवपने देहायको प्रयी या परुा गरी अथर्ा खिुाउनपुने देहायको व्यहोरा खिुाई ययाउन ु
भने्न व्यहोरा िेखी पा च ददनको समय िोकवि िथा यर्र्ाद दिाव गनव नलमयने भए सो को कारण 
सयहिको व्यहोरा जनाइव दरपीठ गरेमा बादीिाइव उजरुी यफिाव ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम प्रयी या नपगेुको भनी दरपीठ गरी यफिाव गरेको उजरुीमा 
दरपीठमा उयिेख भए बमोजजमको प्रयी या परुा गरी पा च ददनलभत्र ययाएमा दिाव गररददनपुछव । 

  (३) उपदफा (१) बमोजजमको दरपीठ आदेश उपर जचो नबझु्ने पििे सो आदेश भएको 
लमलििे लिन ददन लभत्र उि आदेशको यर्रूद्धमा सलमलि समि लनरे्दन ददन से नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोजजम ददएको लनरे्दन व्यहोरा मनालसब देजखए सलमलििे उपदफा (१) 
बमोजजमको दरपीठ बदर गरी यर्र्ाद दिाव गनव आदेश ददनसे नेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोजजम आदेश भएमा उजरुी प्रशासकिे त्यस्िो यर्र्ाद दिाव गरी अरू 
प्रयी या परुा गनुवपनेछ । 

११.  दिाव गनव नहनुाेः उजरुी प्रशासकिे दफा ८ बमोजजम पेश भएको उजरुीमा देहाय बमोजजमको व्यहोरा 
दठक भए नभएको जा च गरी दिाव गनव नलमयन े देजखएमा दफा १० बमोजजमको प्रयी या परुा गरी 
दरपीठ गनुवपनेछाः 

(क) प्रचलिि कानूनमा हदम्याद िोयकएकोमा हद म्याद र्ा म्याद लभत्र उजरुी 
परे/नपरेको; 

(ख) प्रचलिि कानून बमोजजम सलमलिको िेत्रालधकार लभत्रको उजरुी रहे/नरहेको; 
(ग) कानून बमोजजम िाग्ने दस्िरु दाजखि भए/नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजो र्ा अलधकारस ग सम्बजन्धि यर्षयमा यर्र्ाद लनरूपण गनुवपने यर्षय 

उजरुीमा समारे्श रहेकोमा त्यस्िो सम्पजो र्ा अलधकार यर्षयमा उजरुी गनव बादीको 
हक स्थायपि भएको प्रमाण आर्श्यक पनेमा सो प्रमाण रहे/नरहेको; 

(ङ) उि यर्षयमा उजरुी गने हकदैया बादीिाइव रहे/नरहेको;  

(च) लिखिमा परुा गनुवपने अन्य ररि पगेु/नपगेुको; िथा 
11.1 दोहोरो दिाव गनव नहनुाेः (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून 

बमोजजम सलमलि र्ा अन्य कुनै अदािि र्ा लनकायमा कुनै पििे उजरुी गरी सलमलि र्ा उि 
अदािि र्ा लनकायबाट उजरुीमा उयिेख भएको यर्षयमा प्रमाण बझुी र्ा नबझुी यर्र्ाद 
लनरोपण भैसकेको यर्षय रहेको छ भने सो उजरुीमा रहेका पि यर्पिको बीचमा सोयह 
यर्षयमा सलमलििे उजरुी दिाव गनव र कारर्ाही गनव हु दैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोजजम दिाव गनव नलमयने उजरुी भिुर्श दिाव भएकोमा सो व्यहोरा 
जानकारी भएपलछ उजरुी जनुसकैु अर्स्थामा रहेको भए पलन सलमलििे उजरुी खारेज गनुवपनेछ ।  

१२.  उजरुीसाथ लिखि प्रमाणको सक्कि पेश गनुवपनेाः उजरुीसाथ पेश गनुवपने प्रत्येक लिखि प्रमाणको 
सक्कि र कजम्िमा एक प्रलि नक्कि उजरुीसाथै पेश गनुवपनेछ र उजरुी प्रशासकिे त्यस्िो लिखिमा 
कुनै कैयफयि जनाउनपुने भए सो जनाई सो प्रमाण सम्बजन्धि लमलसिमा राख्नछे । 

१३.  उजरुी िथा प्रलिर्ाद दिाव दस्िरुाः (१) प्रचलिि कानूनमा यर्र्ाद दिाव दस्िरु िोयकएकोमा सोयह 
बमोजजम िथा दस्िरु निोयकएकोमा एक सय रूपैया  बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचलिि कानूनमा प्रलिर्ाद दिाव दस्िरु निाग्ने भनकेोमा बाहेक दईु सय रूपैया  प्रलिर्ाद 
दिाव दस्िरु िाग्नछे । 

१४.  प्रलिर्ाद पेश गनुवपनेाः (१) प्रलिबादीिे दफा 19 बमोजजम म्याद र्ा सूचना प्राप्त भएपलछ म्याद र्ा 
सूचनामा िोयकएको समयार्लध लभत्र उजरुी प्रशासक समि आफैँ  र्ा र्ारेस माफव ि लिजखि प्रलिर्ाद 
दिाव गनुवपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम प्रलिर्ाद पेश गदाव प्रलिबादीिे भएको प्रमाण िथा कागजािका 
प्रलिलियप साथै संिग्न गरी पेश गनुवपनेछ । 

  (३) प्रलिर्ादीिे लिजखि ब्यहोरा दद दा अनसूुची  ५ बमोजजमको ढा चामा ददनपुनेछ । 

१५.  प्रलिर्ाद  जा च गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे दफा १4 बमोजजम पेश भएको प्रलिर्ाद जा च गरी 
कानून बमोजजमको ररि पगेुको िथा म्याद लभत्र पेश भएको देजखए दिाव गरी सलमलि समि पेश हनु े
गरी लमलसि सामेि गनुवपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम प्रलिर्ाद दिाव हनुे भएमा उजरुी प्रशासकिे प्रलिबादीिाइव बादी 
लमिानको िारेख िोे नपुनेछ । 

१६.  लिखिमा पूरा गनुवपने सामान्य ररिाः (१) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनमा अन्यत्र िेजखए देजख बाहेक 
सलमलि समि दिाव गनव ययाएका उजरुी िथा प्रलिर्ादमा देहाय बमोजजमको ररि समेि पूरा गनुवपनेछाः 

(क) A4 साइज को नेपािी कागजमा बाया  िफव  पा च सेजन्टलमटर, पयहिो पषृ्ठमा शीरिफव  
दश सेजन्टलमटर र त्यसपलछको पषृ्ठमा पा च सेजन्टलमटर छोडेको िथा प्रत्येक पषृ्ठमा 
बजोस हरफमा नबढाइव कागजको एकािफव  मात्र िेजखएको, 

(ख) लिखि दिाव गनव ययाउने प्रत्येक व्यजििे लिखिको प्रत्येक पषृ्ठको शीर पछुारमा 
छोटकरी दस्िखि गरी अजन्िम पषृ्ठको अन्त्यमा िेखात्मक िथा ययाप्चे सयहछाप 
गरेको, 

(ग) कुनै कानून व्यर्सायीिे लिखि ियार गरेको भए लनजिे पयहिो पषृ्ठको बाया  िफव  
लनजको कानून व्यर्सायी दिाव प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यर्सायीको यकलसम 
खिुाइव दस्िखि गरेको, िथा 

(घ) लिखिको अजन्िम प्रकरणमा यस लिखिमा िेजखएको व्यहोरा दठक सा चो छ, झटु्ठा 
ठहरे कानून बमोजजम सहु िा बझुाउ िा भने्न उयिेख गरी सो मलुन लिखि दिाव गनव 
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ययाएको र्षव, मयहना र गिे िथा र्ार खिुाइव लिखि दिाव गनव ययाउन े व्यजििे 
दस्िखि गरेको । 

 िर ब्यहोरा परुाई पेश भएको लिखि लिनिाई यो उपदफािे बाधा पारेको मालनने छैन ।  

  (२) लिखिमा यर्षयहरू ी मबद्ध रूपमा प्रकरण प्रकरण छुट्याइव संयलमि र मयावददि भाषामा 
िेजखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) लिखिमा पेटबोलिमा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यर्र्रण र व्यजिको नाम, थर, 
ठेगाना िथा अन्य यर्र्रण स्पष्ट खिेुको हनुपुनेछ । 

  (४) लिखि दिाव गनव ययाउने र्ा सलमलिमा कुनै कागज गनव आउनेिे लनजको नाम, थर र 
र्िन खिेुको नागररकिा र्ा अन्य कुनै प्रमाण पेश गनुवपछव । 

१७.  नक्कि पेश गनुवपनेाः उजरुी र्ा प्रलिर्ाद दिाव गनव ययाउनेिे यर्पिीको िालग उजरुी िथा प्रलिर्ादको 
नक्कि िथा संिग्न लिखि प्रमाणहरूको नक्कि साथै पेश गनुवपछव । 

१८.  उजरुी र्ा प्रलिर्ाद संशोधनाः (१) लिखि दिाव गनव ययाउन े पििे सलमलिमा दिाव भइसकेको 
लिखिमा िेखाइ र्ा टाइप र्ा मदु्रणको सामान्य त्रटुी सच्याउन लनरे्दन ददन से नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दनमा माग बमोजजम सच्याउ दा दार्ी िथा प्रलिर्ादमा 
गररएको माग र्ा दार्ीमा मिुभिु पिमा फरक नपने र लनकै सामान्य प्रकारको संशोधन माग गरेको 
देखेमा उजरुी प्रशासकिे सो बमोजजम सच्याउन ददन से नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम संशोधन भएमा सो को जानकारी उजरुीको अको पििाइव ददनपुनेछ 
। 

 

पररच्छेद-४ 

म्याद िामेिी िथा िारेख  

१९.  म्याद सूचना िामेि गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे दफा ९ बमोजजम यर्र्ाद दिाव भएपलछ बढीमा दइुव 
ददनलभत्र प्रलिबादीका नाममा प्रचलिि कानूनमा म्याद िोयकएको भए सोयह बमोजजम र निोयकएको भए 
पन्र ददनको म्याद ददइव सम्बजन्धि र्डा कायाविय माफव ि उि म्याद र्ा सूचना िामेि गनव से नछे 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम म्याद र्ा सूचना िामेि गदाव दफा ९ बमोजजमको उजरुी िथा 
उि उजरुी साथ पेश भएको प्रमाण कागजको प्रलिलिपी समेि संिग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन एक भन्दा बढी प्रलिबादीिाइव 
म्याद ददनपुदाव प्रमाण कागजको नक्कि कुनै एकजना मिु प्रलिबादीिाइव पठाइव बा कविको म्यादमा 
प्रमाण कागजको नक्कि फिानाको म्याद साथ पठाइएको छ भने्न व्यहोरा िेखी पठाउनपुनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त भएको म्याद र्डा कायावियिे बढीमा लिन ददनलभत्र िामेि 
गरी िामेिीको व्यहोरा खिुाइव सलमलिमा पठाउन ुपनेछ । 

  (५) उपदफा (१) बमोजजम म्याद िामेि हनु नसकेमा देहाय बमोजजमको यर्द्यिुीय माध्यम 
र्ा पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्याद िामेि गनुवपनेछाः 
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(क) म्याद िामेि गररनपुने व्यजिको कुनै फ्याे स र्ा इवमेि र्ा अन्य कुनै अलभिेख हनु 
से ने यर्द्यिुीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट; 

(ख) प्रलिबादीिे म्याद िामेिी भएको जानकारी पाउन से न े मनालसब आधार छ भने्न 
देजखएमा सलमलिको लनणवयबाट कुनै स्थानीय दैलनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गरेर 
र्ा स्थानीय एफ.एम. रेलडयो र्ा स्थानीय टेलिलभजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; र्ा 

(ग) अन्य कुनै सरकारी लनकायबाट म्याद िामेि गराउ दा म्याद िामेि हनु से न े
मनालसब कारण देजखएमा सलमलिको आदेशबाट त्यस्िो सरकारी लनकाय माफव ि । 

  (६) यस ऐन बमोजजम म्याद जारी गनुवपदाव अनसूुची ६ बमोजजमको ढा चामा जारी गनुवपनेछ । 
२०.  रोहर्रमा राख्नपुनेाः यस ऐन बमोजजम र्डा कायाविय माफव ि िामेि गररएको म्यादमा सम्बजन्धि 

र्डाको अध्यि र्ा सदस्य िथा कजम्िमा दइुवजना स्थानीय भिादमी रोहर्रमा राख्नपुनेछ । 

२१.  रीि बेरीि जा च गनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे म्याद िामेिीको प्रलिरे्दन प्राप्त भएपलछ रीिपूर्वकको 
िामेि भएको छ र्ा छैन जा च गरी आर्श्यक भए सम्बजन्धि र्डा सजचर्को प्रलिरे्दन समेि लिइव 
रीिपूर्वकको देजखए लमलसि सामेि राखी िथा बेरीिको देजखए बदर गरी पनुाः म्याद िामेि गनव 
िगाइव िामेिी प्रलि लमलसि सामेि राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम जा च गदाव सम्बजन्धि कमवचारीिे बदलनयि राखी कायव गरेको 
देजखए उजरुी प्रशासकिे सो व्यहोरा खिुाइव सलमलि समि प्रलिरे्दन पेश गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजमको प्रलिरे्दनको व्यहोरा उपयिु देजखए सलमलििे सम्बजन्धि 
कमवचारी उपर कारर्ाहीको िालग कायवपालिका समि िेखी पठाउन से नेछ । 

२२. िारेखमा राखू्नपनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे दफा ९ बमोजजम यर्र्ाद दिाव गरेपलछ उजरुीकिाविाइव र 
दफा १६ बमोजजम प्रलिर्ाद दिाव गरेपलछ प्रलिबादीिाइव िारेख िोकवि िारेखमा राख्नपुछव । 

  (२) उजरुीका पिहरूिाइव िारेख िोे दा िारेख िोयकएको ददन गररने कामको व्यहोरा िारेख 
भपावइव िथा िारेख पचावमा खिुाइव उजरुीका सबै पििाइव एकै लमिानको लमलि िथा समय उयिेख 
गरी एकै लमिानको िारेख िोे नपुछव । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम िारेख िोयकएको समयमा कुनै पि हाजजर नभए पलन िोयकएको 
कायव सम्पन्न गरी अको िारेख िोे नपुने भएमा हाजजर भएको पििाइव िारेख िोकवि समयमा हाजजर 
नभइव पलछ हाजजर हनु े पििाइव अजघ हाजजर भइव िारेख िान े पिस ग एकै लमिान हनुेगरी िारेख 
िोे नपुछव । 

  (४) यस दफा बमोजजम िोयकएको िारेखमा उपजस्थि भएका पिहरूिाइव साथै राखी 
सलमलििे उजरुीको कारर्ाही गनुवपछव । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िोयकएको िारेखमा कुनै पि 
उपजस्थि नभए पलन सलमलििे यर्र्ादको यर्षयमा कारर्ाही गनव बाधा पनेछैन । 

२३.  सलमलिको लनणवय बमोजजम हनुाेः सलमलििे म्याद िामेिी सम्बन्धमा प्रचलिि कानून िथा यस ऐनमा 
िेजखए देजख बाहेकको यर्षयमा आर्श्यक प्रयी या लनधावरण गनव से नेछ । 
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पररच्छेद-५ 

सनुर्ाइव िथा प्रमाण बझु्न ेसम्बन्धमा 
२४.  प्रारजम्भक सनुर्ाइवाः (१) मेिलमिापबाट यर्र्ाद लनरुपण हनु नसकवि सलमलिमा आएका यर्र्ाद प्रलिर्ाद 

दिाव र्ा बयान र्ा सो सरहको कुनै कायव भएपलछ सनुर्ाइवको िालग पेश भएको यर्र्ादमा उपिब्ध 
प्रमाणका आधारमा ित्काि लनणवय गनव सयकने भएमा सलमलििे यर्र्ाद पेश भएको पयहिो सनुर्ाइवमा 
नै लनणवय गनव से नछे । 

  (२) सलमलि समि पेश भएको यर्र्ादमा उपदफा (१) बमोजजम ित्काि लनणवय गनव सयकन े
नदेजखएमा सलमलििे देहाय बमोजजमको आदेश गनव से नछेाः- 

(क) यर्र्ादमा मखु नलमिेको कुरामा यकविन गनव प्रमाण बझु्न ेर्ा अन्य कुनै कायव गने; 

(ख) यर्र्ादमा बझु्नपुने प्रमाण ययकन गरी पिबाट पेश गनव िगाउन े र्ा सम्बजन्धि 
लनकायबाट माग गने आदेश गने; 

(ग) मेिलमिापका सम्बन्धमा यर्र्ादका पिहरूस ग छिफि गने; िथा 
(घ) यर्र्ादका पि उपजस्थि भएमा सनुरु्ाइको िालग िारेख िथा पेशीको समय िालिका 

लनधावरण गने । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन सलमलििे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, 2074 को दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजजमको उजरुीमा मेिलमिापको िालग 
पठाउने आदेश गनुवपनेछ । 

२५.  प्रमाण दाजखि गनेाः बादी र्ा प्रलिबादीिे कुनै नया  प्रमाण पेश गनव अनमुलि माग गरी लनरे्दन पेश 
गरेमा उजरुी प्रशासकिे सोयह ददन लिन से नेछ । 

२६.  लिखि जा च गनेाः (१) सलमलििे उजरुीमा पेश भएको कुनै लिखिको सत्यिा परीिण गनव रेखा र्ा 
हस्िािर यर्शेषज्ञिाइव जा च गराउन जरूरी देखेमा सो लिखििाइव असत्य भने्न पिबाट परीिण दस्िरु 
दाजखि गनव िगाइव रेखा र्ा हस्िािर यर्शषेज्ञबाट लिखि जा च गराउन से नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम जा च गदाव मनालसब मायफकको समय िोकवि आदेश गनुवपनेछ र 
समय लभत्र जा च सम्पन्न हनुको िालग यथासम्भर् व्यर्स्था गनुवपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोजजम जा च गदाव लिखि असत्य ठहररएमा लिखि सत्य रहेको भने्न 
पिबाट िागेको दस्िरु असिु गरी उपदफा (१) बमोजजम दस्िरु दाजखि गने पििाइव भराइवददनपुछव 
। 

२७.  सािी बझु्नाेः (१) सलमलिबाट सािी बझु्ने आदेश गदाव सािी बझु्ने ददन िोकवि आदेश गनुवपनेछ । 
सािी राख्दा बढीमा ५ जनासम्म राख्न सयकनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम आदेश भएपलछ उजरुी प्रशासकिे उजरुीको पििाइव आदेशमा 
उयिेख भएको लमलिमा सािी बझु्ने िारेख िोे नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने िारेख िोयकएको ददनमा आफ्नो सािी सलमलि समि उपजस्थि गराउन ु
सम्बजन्धि पिको दाययत्र् हनुेछ । 
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२८.  सलमलिको िफव बाट बकपत्र गराउनाेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन 
नाबािक र्ा अशि र्ा र्दृ्धर्ृद्धा पि रहेको उजरुीमा सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको 
ददन उपजस्थि नभएको र्ा उपजस्थि नगराइएको सािीिाइव सलमलििे म्याद िोकवि सलमलिको िफव बाट 
जझकाइव बकपत्र गराउन से नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम सािी जझकाउ दा बकपत्र हनुे िारेख िोकवि म्याद जारी गनुवपनेछ 
र उजरुीका पिहरूिाइव समेि सोयह लमिानको िारेख िोे नपुनेछ । 

२९.  सािी बकपत्र गराउनाेः (१) उजरुी प्रशासकिे सािी बकपत्रको िालग िोयकएको ददन पिहरूस ग 
लनजहरूिे उपजस्थि गराउन ययाएका सािीको नामार्िी लिइव सलमलि समि पेश गनुवपनेछ । 

  (२) सािी बकपत्रको िालग िोयकएको िारेखको ददन उजरुीका सबै पििे सािी उपजस्थि 
गराउन ययाएको भए कायाविय खयुनासाथ िथा कुनै पििे सािी उपजस्थि गराउन नययाएको भए 
ददनको बाह्र बजेपलछ सलमलििे उपिब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

३०.  बन्देज गनव से नाेः (१) सािीको बकपत्र गराउ दा उजरुीको यर्षयर्स्ि ुभन्दा फरक प्रकारको िथा 
सािी र्ा उजरुीको पििाइव अपमालनि गने र्ा जझझ्याउन े र्ा अनजुचि प्रकारको प्रश्न सोलधएमा 
सलमलििे त्यस्िो प्रश्न सोध्नबाट पििाइव बन्देज गनव से नेछ । 

  (२) नाबािक र्ा र्ृद्ध र्ा असि र्ा लबरामीिे सािी बे नपुने भइव त्यस्िो उजरुीमा कुनै 
पिको उपजस्थलि र्ा अन्य कुनै मनालसब कारणिे सािीिाइव बकपत्र गनव अनजुचि दबार् परेको र्ा 
पने प्रबि सम्भार्ना रहेको छ भने्न सलमलििाइव िागेमा सलमलििे त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलििाइव 
बन्देज गरी लनजिे सािीिे नदेख्न ेगरी मात्र उपजस्थि हनु आदेश गनव से नछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम आदेश गरेमा सािीिे नदेख्न ेगरी पि उपजस्थि हनुे व्यर्स्था 
लमिाउने दाययत्र् सलमलिको हनुेछ । 

  (४) उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम गदाव सलमलििे उजरुीस ग सम्बजन्धि आर्श्यक प्रश्न 
ियार गरी सलमलिको िफव बाट बकपत्र गराउन  से नेछ । 

३१.  पेशी सूची प्रकाशन गनुवपनेाः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रत्येक हप्ता शीु र्ार आगामी हप्ताको िालग पेशी 
िोयकएको यर्र्ादहरूको साप्तायहक पेशी सूची िथा िोयकएको ददन उि ददनको िालग पेशी िोयकएका 
यर्र्ादहरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको सूची संयोजकिे र लनजको अनपुजस्थलिमा लनजिे जजम्मेर्ारी 
िोकेको सलमलिको सदस्यिे प्रमाजणि गनुवपनेछ । 

३२.  दैलनक पेशी सूचीाः (१) उजरुी प्रशासकिे दफा ३२ बमोजजमको साप्तायहक पेशी सूचीमा चढेका 
यर्र्ाद हरूको िोयकएको ददनको पेशी सूची ियार गरी एक प्रलि सूचना पाटीमा टा स्न िगाउनपुनेछ 
िथा एक प्रलि सलमलिका सदस्यहरूिाइव उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको सूचीमा यर्र्ादहरू उयिेख गदाव यर्र्ाद दिावको आधारमा 
देहायको ी ममा ियार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछाः- 

  (क) नाबािक पि भएको यर्र्ाद; 
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  (ख) शारररीक असििा र्ा अपाङ्गिा भएको व्यजि पि भएको यर्र्ाद; 

  (ग) सोरी र्षव उमेर परुा भएको र्ृद्ध र्ा र्दृ्धा पि भएको यर्र्ाद; िथा 
  (घ) यर्र्ाद दिावको ी मानसुार पयहिे दिाव भएको यर्र्ाद । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम पेशी सूची ियार गदाव मयुिर्ीबाट जागेका िथा सर्ोच्च 
अदािि, उच्च अदािि िथा जजयिा अदाििबाट पनुाः इन्साफको िालग प्राप्त भइव दिाव भएको 
यर्र्ादको हकमा शरुूमा सलमलिमा दिाव भएको लमलििाइव नै दिाव लमलि मानी ी म लनधावरण गनुवपनेछ 
। 

  (४) उपदफा (१) र्ा (२) मा रहेको ी मानसुार नै सलमलििे यर्र्ादको सनुर्ाइव र कारर्ाही 
िथा यकनारा गनुवपनेछ । 

३३.  उजरुी प्रशासकको जजम्मेर्ारी हनुाेः पेशी सूचीमा चढेका यर्र्ादहरू कायाविय खिेुको एक घण्टा लभत्र 
सलमलि समि सनुर्ाइवको िालग पेश गने िथा उि ददनको िोयकएको कायव सयकए पलछ सलमलिबाट 
यफिाव बजुझलिइव सरुजिि राख्न ेजजम्मेर्ारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ । 

३४.  प्रमाण सनुाउन से नाेः सलमलििे दफा २५ बमोजजम िोयकएको िारेखको ददन उपजस्थि सबै पििाइव 
अको पििे पेश गरेको प्रमाण एर्म ्कागजाि देखाइव पयढबा ची सनुाइव सो बारेमा अको पिको कुनै 
कथन रहेको भए लिजखि बयान गराइव लमलसि सामेि गराउन से नछे । 

३५.  यर्र्ादको सनुर्ाइव गनेाः (१) सलमलििे दरैु् पिको कुरा सनुी लनजहरूको यर्र्ादको सनुर्ाइव िथा 
लनणवय गनुवपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको सनुर्ाइव िथा लनणवय गदाव पिहरूको रोहर्रमा गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोजजम यर्र्ादको सनुर्ाइव गदाव इजिास कायम गरी सनुर्ाइव गनव 
मनालसर् देजखएमा सोही अनसुार गनव से नछे । 

              िर दबैु पिको भनाइ िथा जजयकर सनु्निाई उपदफा ३ अनसुारको इजिास कायम गनव बाधा हनुे 
छैन । 

३६.  बन्द इजिासको गठन गनवसे न े (१) सलमलििे मयहिा िथा बािबालिका समारे्श रहेको िथा 
आर्श्यक देखेको अन्य यर्र्ादको सनुर्ाइवको िालग बन्द इजिास कायम गरी सनुर्ाइव गनव से नछे 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको बन्द इजिासमा यर्र्ादका पि िथा अन्य सरोकारर्ािा 
बाहेक अन्य व्यजििाइव इजिासमा प्ररे्श गनव नपाउने गरी बन्द इजिासको गठन गनुवपनेछ । 

  (३) बन्द इजिासबाट हेररने यर्र्ादको काम कारर्ाही, पीलडिको नाम थर ठेगाना 
िगायिका यर्षय गोप्य राख्नपुनेछ । 

३७.  बन्द इजिास सम्बन्धी अन्य व्यर्स्थााः (१) बन्द इजिासबाट हेररएका यर्र्ादहरूको कागजािको 
प्रलिलियप बादी, प्रलिर्ादी र लनजको यहिमा असर परेको कुनै सरोकारर्ािा बाहेक अरू कसैिाइव 
उपिब्ध गराउनहुु दैन । 
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  (२) उपदफा (१) बमोजजमको यर्र्ादको िथ्य खिुाइव कुनै समाचार कुनै पत्रपलत्रकामा 
संप्रषेण हनु ददनहुु दैन । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सलमलििे पिको गोपलनयिा िथा 
यहिमा प्रलिकुि प्रभार् नपने गरी समाचार संप्रषेण गनव भने कुनै बाधा पनेछैन । 

३८.  थप प्रमाण बझु्नाेः यर्र्ादको सनुर्ाइवको ी ममा यर्र्ादको कुनै पिको अनरुोधमा र्ा यर्र्ाद 
सनुर्ाइवको ी ममा सलमलि आफैिे थप प्रमाण बझु्नपुने देखेमा उजरुीका पिहरूिाइव थप प्रमाण पेश 
गनव पेश गने िारेख िोकवि आदेश गनवसे नेछ । 

३९.  स्र्ाथव बाजझएको यर्र्ाद हेनव नहनुाेः (1) सलमलिको सदस्यिे देहायका यर्र्ादको कारर्ाही र 
यकनारामा संिग्न हनुहुु दैनाः- 

(क) आफ्नो र्ा नजजकको नािेदारको हक यहि र्ा सरोकार रहेको यर्र्ाद; 

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग "नजजकको नािेदार" भन्नािे अपिुािी 
पदाव कानून बमोजजम अपिुािी प्राप्त गनव से ने प्राथलमकिा ी ममा रहेको व्यजि, 
मामा, माइज,ु सानीआमा, ठूिीआमा, सानोबाब,ु ठूिोबाब,ु पलि र्ा पत्नी िफव का 
सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु सािा, जेठान, सािी, दददी, बयहनी, लभनाज,ु बयहनी 
ज्र्ाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्र्ाइँ, भाञ्जी बहुारी िथा त्यस्िो नािाका व्यजिको 
एकासगोिमा रहेको पररर्ारको सदस्य सम्झनपुछव । 

(ख) लनजिे अन्य कुनै हैलसयिमा गरेको कुनै कायव र्ा लनज संिग्न रहेको कुनै यर्षय 
समारे्श रहेको कुनै यर्र्ाद; 

(ग) कुनै यर्षयमा लनजिे यर्र्ाद चयने र्ा नचयने यर्षयको छिफिमा सहभागी भइव कुनै 
राय ददएको भए सो यर्षय समारे्श रहेको यर्र्ाद; र्ा 

(घ) अन्य कुनै कारणिे आधारभिू रूपमा लनज र लनजको एकाघर संगोिका पररर्ारका 
सदस्यको कुनै स्र्ाथव बाजझएको यर्र्ाद । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको कुनै अर्स्था देजखएमा जनु सदस्यको त्यस्िो अर्स्था पछव 
उि सदस्यिे यर्र्ाद हेनव नहनुे कारण खिुाइव आदेश गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) को प्रलिकुि हनुे गरी कुनै सदस्यिे कुनै यर्र्ादको कारर्ाही र 
यकनारामा सहभागी हनु िागेमा यर्र्ादको कुनै पििे आर्श्यक प्रमाण सयहि यर्र्ादको कारर्ायह 
यकनारा नगनव लनरे्दन ददन से नेछ  र सो सम्बन्धमा काम कारबाही स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ को दफा ४८ (५) अनसुार हनुेछ । 

  (४) उपदफा (३) अनसुार यर्र्ाद लनरुपण हनु नसे ने अर्स्थामा स्थानीय सरकार संचािन 
ऐन, २०७४ को दफा ४८(६) र (७) को ब्यबस्था अनसुारको सभािे िोकेको सलमलििे काम 
कारर्ायह र यकनारा गनेछ । 
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  (५) उपदफा (४) बमोजजम गदाव सभािे यर्र्ादका पिहरूिाइव सोयह उपदफा बमोजजम 
गदठि सलमलिबाट यर्र्ादको कारर्ायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइव उि सलमलि समि 
उपजस्थि हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेद-६ 

लनणवय र अन्य आदेश 

४०.  लनणवय गनुवपनेाः (१) सलमलििे सनुर्ाइवको िालग पेश भएको यर्र्ाद हेदाव कुनै प्रमाण बझु्नपुने बा कवि 
नरही यर्र्ाद यकनारा गने अर्स्था रहेको देजखएमा सोयह पेशीमा यर्र्ादमा लनणवय गनुवपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम लनणवय गरेपलछ लनणवयको व्यहोरा लनणवय यकिाबमा िेखी 
सलमलिमा उपजस्थि सदस्यहरू सबैिे दस्िखि गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोजजम गरीएको लनणवयको दफा ४1 र अन्य प्रचलिि कानून बमोजजम 
खिुाउनपुने यर्र्रण खिेुको पूणव पाठ लनणवय भएको लमलििे बढीमा साि ददन लभत्र ियार गरी लमलसि 
सामेि राख्नपुछव ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन समयाभार् अथर्ा अन्य कुनै 
मनालसब कारणिे गदाव सोयह ददन यर्र्ाद लनणवय गनव नसे ने भएमा आगामी हप्ताको कुनै ददनको 
िालग अको पेशी िारेख िोे नपुनेछ । 

४१.  लनणवयमा खिुाउनपुनेाः (१) सलमलििे दफा 40 बमोजजम गरेको लनणवयको पूणवपाठमा यस दफा 
बमोजजमका कुराहरू खिुाइव अनसूुची ७ बमोजजमको ढा चामा ियार गनुवपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम पूणवपाठ ियार गदाव बादी िथा प्रलिबादीको जजयकर, लनणवय 
गनुवपने देजखएको यर्षय, दरैु् पिबाट पेश भएको प्रमाणका कुराहरू समेिको यर्षय खिुाउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा उयिेख भएदेजख बाहेक पूणवपाठमा देहायका कुराहरू समेि 
खिुाउनपुनेछाः- 

(क) िथ्यको ब्यहोरा; 
(ख) यर्र्ादको कुनै पििे कानून व्यर्सायी राखेको भएमा लनजिे पेश गरेको बहस नोट 

िथा बहसमा उठाइएका मिु यर्षयहरु; 

(ग) लनणवय गनवको िालग आधार लिइएको प्रमाणका साथै दरैु् पिबाट पेश भएको प्रमाण 
िथा त्यसको यर्श्लषेण; 

(घ) लनणवय कायावन्र्यन गनवको िालग गनुवपने यर्षयहरूको लसिलसिेर्ार उयिेखन 
सयहिको िपलसि खण्ड; िथा 

(ङ) लनणवय उपर पनुरारे्दन िाग्ने भएमा पनुरारे्दन िाग्न ेजजयिा अदाििको नाम र के 
कलि ददनलभत्र पनुरारे्दन गनुवपने हो सो समेि ।  

 (४) उपदफा २ िथा ३ मा उयिेख भएदेजख बाहेक देहायका कुराहरु समेि लनणवयमा 
खिुाउन से नेछाः- 
(क) सािी र्ा सजवलमनको बकपत्रको सारांश; 
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(ख) कुनै नजीरको व्याख्या र्ा अर्िम्बन गरेको भए सो नजीरको यर्र्रण र यर्र्ादमा 
उि नजीरको लसद्धान्ि के कुन आधारमा िाग ुभएको हो अथर्ा िाग ुनभएको हो 
भने्न कारण सयहिको यर्श्लषेण; 

(ग) लनणवयबाट कसैिाइव कुनै कुरा भराइददनपुने भएको भए कसिाइव के कलि 
भराइवददनपुने हो सोको यर्र्रण; िथा 

(घ) यर्र्ादको ी ममा कुनै मािसामान र्ा प्रमाणको रुपमा केयह र्स्ि ुसलमलि समि पेश 
भएको भए सो मािसामान र्ा र्स्िकुो हकमा के गने हो भने्न यर्षय । 

४२.  प्रारजम्भक सनुर्ाइवमा लनणवय हनुसे नाेः (१) सलमलििे पयहिो सनुर्ाइवको िालग पेश भएको अर्स्थामा नै 
यर्र्ादमा थप प्रमाण बजुझ रहनपुने अर्स्था नरहेको देखेमा अथर्ा हदम्याद र्ा हकदैया र्ा सलमलिको 
िेत्रालधकार नरहेको कारणिे यर्र्ाद लनणवय गनव नलमयने देखेमा पयहिो सनुर्ाइवमा नै लनणवय गनव से नेछ 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको लनणवय िेत्रालधकारको अभार् रहेको कारणिे भएको 
अर्स्थामा िते्रालधकार ग्रहण गने अदािि र्ा स्थानीय िह र्ा अन्य लनकायमा उजरुी गनव जान ुभनी 
सम्बजन्धि पििाइव जानकारी ददन ुपनेछ । 

४३.  लनणवय संशोधनाः  (१) सलमलि समि यर्र्ादको पि र्ा कुनै सरोकारर्ािािे यर्र्ादको लनणवयमा भएको 
कुनै िेखाइवको त्रटुी संशोधन गरीपाउन जजयकर लिइव लनणवयको जानकारी भएको पैंलिस ददन लभत्र 
लनरे्दन ददन से नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दन परी सलमलििे हेदाव सामान्य त्रटुी भएको र संशोधनबाट 
लनणवयको मूि आशयमा कुनै हेरफेर नहनु े देखेमा छुिै पचाव खडा गरी लनरे्दन बमोजजम लनणवय 
संशोधन गने आदेश ददनसे नेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजमको आदेश मूि लनणवयको अलभन्न अङ्गको रुपमा लिइनछे । 

४४.  लनणवयमा हेरफेर गनव नहनुाेः (१) सलमलिका सदस्य अथर्ा अरु कसैिे पलन सलमलिका सदस्यहरुको 
दस्िखि भैसकेपलछ लनणवयमा कुनै प्रकारको थपघट र्ा केरमेट गनव हु दैन । 

  (२) कसैिे उपदफा (१) बमोजजम को कसरु गने कमवचारीिाइव आर्श्यक कारर्ाहीको िालग 
सम्बजन्धि लनकायमा िेखी पठाउनपुनेछ ।  

४५.  लनणवय भएपलछ गनुवपने कारर्ाहीाः (१) उजरुी प्रशासकिे सलमलिबाट लनणवय भएपश्चाि ्लनणवय यकिाबमा 
सलमलिका सदस्यहरु सबैको दस्िखि भएको ययकन गरी लनणवय यकिाब र लमलसि जजम्मा लिनपुछव । 

  (२) यस ऐन बमोजजम लनणवयको पूणवपाठ ियार भएपलछ सबै सदस्यको दस्िखि भैसकेपलछ 
उजरुी प्रशासकिे लनणवयको कायावन्यर्य गनवका िालग ित्काि गनुवपने केयह कायव भए सो सम्पन्न गरी 
लमलसि अलभिेखको िालग पठाउनपुछव । 

४६.  लनणवय गनवपने अर्लधाः (१) सलमलििे प्रलिर्ाद दाजखि भएको र्ा बयान गनुवपनेमा प्रलिबादीको बयान 
भएको लमलििे िथा प्रलिर्ाद दाजखि नभएको र्ा बयान नभएकोमा सो हनुपुने म्याद भिुान भएको 
लमलििे नब्बे ददनलभत्र यर्र्ादको अजन्िम लनणवय गनुवपनेछ ।  
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  (२) उपदफा (१) बमोजजमको समयार्लध गणना गदाव मेिलमिापको िालग पठाइवएको 
यर्र्ादको हकमा मेिलमिापको प्रयी यामा िागेको समय कटाइव अर्लध गणना गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन यर्र्ादमा बझु्नपुने प्रमाण िथा पूरा 
गनुवपने प्रयी या बा कवि नरही यर्र्ाद लनणवय गनव अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगेुको पन्र ददनलभत्र अजन्िम 
लनणवय गनुवपनेछ । 

 

अन्िररम संरिणात्मक आदेश जारी गनव सयकनाेः 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड (क) देजख 
(ङ) सम्म उजयिजखि यर्षयमा ित्काि अन्िररम संरिणात्मक आदेश जारी गनव सयकनेछ। 
यस्िो आदेश जारी गदाव लनरे्दकिे पेश गरेको कागजाि, लनजको अर्स्था र र्स्िगुि 
पररजस्थलिको प्रारजम्भक छानयर्न गरी ित्काि आदेश नगरे लनरे्दकिाई पनव से न े
नकारात्मक प्रभार्को मयुयांकन गनुव पदवछ। न्याययक सलमलििे जारी गने अन्िररम 
संरिणात्मक आदेश अनसूुची ८ मा उयिेख गरे बमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

सलमलिको सजचर्ािय 

४७.  सलमलिको सजचर्ाियाः (१) सलमलिको कायवसम्पादनिाइव सहजजकरण गनव एक सजचर्ािय रहने छ । 

  (२) उपदफा (१) र्मोजजमको सजचर्ाियमा कायवपालिकािे आर्श्यिाअनसुार उजरुी 
प्रशासक, अलभिेख प्रशासक िथा अन्य कमवचारीहरुको व्यर्स्था गनव से नेछ । सजचर्ाियको 
कायवसम्पादनिाइव व्यर्जस्थि गनव सजचर्ािय अन्िगवि उजरुी शाखा/ फा ट िथा अलभिेख शाखा/फा ट 
रहन से नेछ । 

 

४८.  उजरुी प्रशासकको काम, किवव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उयिेख भएदेजख बाहेक उजरुी 
प्रशासकको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुछेाः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रलिर्ाद र अन्य लिखिहरु जा च गरी रीि पगेुको भए कानून 
बमोजजम िाग्ने दस्िरु लिइव दिाव गने र दिाव गनव नलमयन ेभए कारण जनाइव दरपीठ 
गने; 

(ख) यर्र्ादमा प्रमाणको िालग पेश भएका नक्कि कागजिाइव सक्किस ग लभडाइव दठक 
देजखएमा प्रमाजणि गने र लमलसि सामेि राख्न ेिथा सक्किमा केयह कैयफयि देजखएमा 
सो जनाइव सम्बजन्धि पिको सयहछाप गराइव राख्न;े 

(ग) पेश भएका लिखि साथ संिग्न हनुपुने प्रमाण िथा अन्य कागजाि छ र्ा छैन भए 
ठीक छ र्ा छैन जा च्न;े 
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(घ) सलमलिको आदेशिे जझकाउनपुने प्रलिबादी, सािी र्ा अन्य व्यजिको नाममा म्याद 
जारी गने; 

(ङ) यर्र्ादका पििाइव िारेख र्ा पेशी िारेख िोे न;े 

(च) सलमलि समि पेश हनुपुने लनरे्दन दिाव गरी आदेशको िालग सलमलि समि पेश गने; 

(छ) कानून बमोजजम र्ारेस लिने िथा गजु्रकेो िारेख थाम्ने लनरे्दन लिइव आर्श्यक 
कारर्ाही गने; 

(ज) सलमलिबाट भएको आदेश कायावन्र्यन गने गराउन;े 

(झ) सलमलिमा पेश र्ा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्न,े भपावइव गने िगायिका कायवहरु गने; 

(ञ) आर्श्यकिानसुार सलमलिको िफव बाट पत्राचार गने; 

(ट) सलमलिको आदेशिे िामेि गनुवपने म्याद िामेि गने गराउन,े िामेि भएको म्यादको 
िामेिी जा ची रीिपूर्वकको नभए पनुाः जारी गने िथा अन्य अदािि र्ा लनकायबाट 
प्राप्त भएको नगरपालिकािे िामेि गररददनपुने म्याद िामेि गने गराउन;े 

(ठ) लनणवय यकिाब र उजरुीको लमलसि जजम्मा लिन;े 

(ड) सलमलिमा दिाव भएका यर्र्ाद िथा लनरे्दन िगायिका कागजािको अलभिेख ियार 
गने र मालसक र्ा र्ायषवक प्रलिरे्दन पेश गनुवपने लनकाय समि प्रलिरे्दन ियार गरी 
संयोजकबाट प्रमाजणि गराइव सम्बजन्धि लनकायमा पठाउन;े 

(ढ) आफ्नो जजम्मा रहेका उजरुीका लमलसिमा रहेका कागजािको रीिपूर्वक नक्कि ददन;े 

(ण) जजयिा अदाििमा पनुरारे्दन िाग्ने गरी लनणवय भएका यर्र्ादमा पनुरारे्दन म्याद 
जारी गरी िामेि गने गराउने; 

(ि) अदािि र्ा अन्य कुनै लनकायमा यर्र्ादको लमलसि र्ा कुनै कागजाि पठाउनपुने 
भएमा सलमलििाइव जानकारी गराइव लमलसि र्ा कागजाि पठाउने िथा यफिाव प्राप्त 
भएपलछ कानून बमोजजम सरुजिि राख्न ेव्यर्स्था लमिाउन;े 

(थ) लनणवय यकिाब जजम्मा लिन;े िथा 
(द) पेश भएका लनरे्दन िगायिका कागजािमा सलमलिबाट आदेश हनुपुने र्ा लनकासा 

लिनपुनेमा सलमलि समि पेश गने । 

 

४९.  अलभिेख प्रशासकको काम, किवव्य र अलधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उयिेख भए बाहेक अलभिेख 
प्रशासकको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुछेाः 
 (क) लनणवय कायावन्र्यन सम्बन्धीाः 

(1) लनणवय बमोजजम चिन चिाउनपुने, कुनै कुरा ददिाइवभराइव ददनपुने 
िगायिका लनणवय कायावन्र्यनका िालग गनुवपने कायवहरु गने िथा लनणवय 
कायावन्र्यनको अलभिेख राखी कानून बमोजजम यर्र्रण पठाउनपुने 
लनकायहरुमा यर्र्रण पठाउन;े 
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(2) लनणवय कायावन्र्यनको ी ममा लनरे्दन ददएका पिहरुको र्ारेस लिन,े सकार 
गराउने, गजु्रकेो िारेख थमाउने िगायिका कायवहरु गने; 

(3) सलमलिको आदेशिे रोक्का भएको र्ा अरु कुनै अदािि र्ा लनकायबाट रोक्का 
भै आएको जायजेथा अन्य अड्डा अदाििमा दाजखि चिान गनुवपने भए सो 
गने; 

(4) लनणवय बमोजजम लििाम गने िगायिका अन्य कुनै काम गनुवपने भए सो 
समेि गने; िथा 

(5) िेजखएदेजख बाहेकको कुनै कायव लनणवय कायावन्र्यनको ी ममा गनुवपने भएमा 
सलमलि समि पेश गरी आदेश बमोजजम गने । 

 (ख) अलभिेख संरिण सम्बन्धीाः 
(१) अलभिेख शाखाको रेखदेख गरी लनणवय भएका लमलसि सरुजिि राख्न े र 

कानून बमोजजम सडाउनपुने कागजहरु सडाउन;े 

(२) लनणवय भएका लमलसिहरुमा कागजाि जा च गरी दरुुस्ि रहे नरहेको हेने र 
लमलसि कानून बमोजजम गरी दरुुस्ि अर्स्थामा राख्न;े 

(३) कानून बमोजजम सडाउने कागजको यर्र्रण ियार गरी सो यर्र्रण सरुजिि 
रहने व्यर्स्था गने; 

(४) अलभिेख शाखामा प्राप्त भएको लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राख्न े र 
आर्श्यकिानसुार यर्र्रण ियार गने; िथा 

(५) कुनै अदािि र्ा लनकायबाट अलभिेखमा रहेको लमलसि र्ा कुनै कागजाि 
माग भै आएमा रीिपूर्वक पठाउन े र यफिाव प्राप्त भएपलछ रीिपूर्वक गरी 
सरुजिि राख्न े। 

५०.  उजरुी प्रशासक र्ा अलभिेख प्रशासकको आदेश उपरको लनरे्दनाः (१) यस ऐन बमोजजम उजरुी 
प्रशासक र्ा अलभिेख प्रशासकिे गरेको आदेश र्ा कारर्ाही उपर जचो नबझु्ने पििे सो आदेश र्ा 
कारर्ाही भएको पा च ददनलभत्र सलमलि समि लनरे्दन ददन से नेछ । 

  (२) सलमलििे उपदफा (१) बमोजजम पेश भएको लनरे्दन उपर सनुरु्ाइव गरी लनरे्दन पेश 
भएको बढीमा साि ददन लभत्र लनरे्दन उपरको कारर्ायह टुङ्गग्याउनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दन 
उपर आदेश र्ा लनणवय गनुवपूर्व केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर मात्र लनणवय र्ा आदेश गनुवपनेछ । 
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पररच्छेद-८ 

मेिलमिाप सम्बन्धी व्यर्स्था 
 

५१.  लमिापत्र गराउनाेः (१) सलमलििे प्रचलिि कानून बमोजजम लमिापत्र हनु से ने जनुसकैु उजरुीमा 
लमिापत्र गराउन से नेछ । 

  (२) यर्र्ादका पिहरूिे लमिापत्रको िालग अनसूुची ९ बमोजजमको ढा चामा लनरे्दन ददएमा 
सलमलििे उजरुीमा लमिापत्र गराउन उपयिु देखेमा लमिापत्र गराइददनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम पिहरूिे ददएको लनरे्दनको व्यहोरा सलमलििे दरैु् पििाइव 
सनुाइव त्यसको पररणाम सम्झाइव पिहरूको लमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमलि रहे नरहेको सोध्नपुनेछ 
। 

  (४) उपदफा (३) बमोजजम सनुाउ दा पिहरूिे लमिापत्र गनव मञु्जर गरेमा सलमलििे 
पिहरूको लनरे्दनमा उयिेख भएको व्यहोरा बमोजजमको लमिापत्र िीन प्रलि ियार गराउनपुनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोजजमको लमिापत्रको व्यहोरा पिहरूिाइव पढीबा ची सनुाइव लमिापत्र 
गनव मञु्जर भएमा पिहरूको सयहछाप गराइव सलमलिका सदस्यहरूिे लमिापत्र कागज अनसूुची १० 
बमोजजमको ढा चामा प्रमाजणि गरी एक प्रलि सलमलििे अलभिेखको िालग लमलसिमा राख्नपुनेछ िथा 
एक-एक प्रलि बादी िथा प्रलिबादीिाइव ददनपुनेछ । 

   

५२.  मेिलमिाप गराउन से नाेः (१) सलमलििे प्रचलिि कानून बमोजजम लमिापत्र गनव लमयने उजरुीमा 
पिहरूबीच मेिलमिाप गराउन से नेछ । 

  (२) पिहरूिे जनुसकैु िहमा यर्चाराधीन रहेको प्रचलिि कानूनिे मेिलमिापको माध्यमबाट 
समाधान गनव सयकने यर्र्ादमा यर्र्ादका पििे संयिु रूपमा सलमलि समि लनरे्दन ददन से नेछन ्। 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम लनरे्दन ददएकोमा मेिलमिापबाट उजरुीको लनरोपण हनु उपयिु 
देजखएमा सलमलििे त्यस्िो उजरुी मेिलमिापको माध्यमबाट लनरोपण गनव िेखी पठाउन ुपनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोजजमको आदेशपलछ मेिलमिाप सम्बन्धी कारर्ायह प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच मेिलमिाप गराइवददनपुनेछ । 

  (५) मेिलमिाप सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोयकए बमोजजम हनुेछ । 

५३.  उजरुी लनणवय गनेाः (१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपण गनव 
प्रयी या बढाएकोमा मेिलमिापको माध्यमबाट उजरुीको लनरोपण हनु नसकेमा पिहरूिाइव उजरुीको 
पेशी िारेख िोकवि कानून बमोजजम कारर्ाही गरी सनुर्ाइव िथा लनणवय गने प्रयी या बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजजमको उजरुीमा मेिलमिाप र्ा लमिापत्र हनु नसकेमा 
सलमलििे अलधकार िेत्र रहेको अदाििमा जाने भनी सनुाइवददनपुनेछ । 

५४.  मेिलमिाप र्ा लमिापत्र हनु नसे नाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन कुनै 
उजरुीमा लमिापत्र गराउ दा उजरुीको प्रकृलि र्ा लमिापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भइव 
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चिेको कुनै यर्र्ाद र्ा सार्वजलनक िथा सरकारी सम्पजो र्ा यहिमा असर पने देजखएमा सलमलििे 
त्यस्िो यर्र्ादमा लमिापत्र गराउनेछैन । 

  िर त्यस्िो असर पने व्यहोरा हटाइव अन्य व्यहोराबाट मात्र लमिापत्र गनव चाहेमा भन े
लमिापत्र गराइवददनपुनेछ । 

५५.  मेिलमिापको िालग प्रोत्साहन गनेाः (१) सलमलििे सलमलि समि सनुर्ाइवको िालग पेश भएको 
उजरुीमा मेिलमिाप हनुसे न ेसम्भार्ना रहेको देखेमा पिहरूिाइव मेिलमिापको िालग िारेख िोे न 
से नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको िारेखको ददन सलमलििे यर्र्ादका पि िथा यर्पि, उपजस्थि 
भएसम्म पििे पत्याइव साथै लिइआएका अन्य व्यजि समेि उपजस्थि गराइव मेिलमिापको िालग 
छिफि गराइव पिहरूको बीचमा सहमलि भएमा सहमलि भए बमोजजम लमिापत्र कागज ियार गनव 
िगाइव लमिापत्र गराइवददनपुनेछ । 

  (३) उजरुीमा िोयकएको म्यादमा सलमलि समि उपजस्थि नभएको र्ा उपजस्थि भएर पलन 
िारेख गजुारी यर्र्ादमा िारेखमा नरहेको पि अथर्ा यर्र्ादमा पि कायम नभएको भए िापलन 
यर्र्ादको पेटबोिीबाट उजरुीको पि कायम हनुे देजखएको व्यजि समेि मेिलमिापको िालग 
उपजस्थि भएमा सलमलििे मेिलमिाप गराइव लमिापत्रको कागज गराइवददनपुनेछ । 

५६.  प्रारजम्भक सनुर्ाइव पूर्व मेिलमिापाः (१) उजरुी प्रशासकिे प्रारजम्भक सनुर्ाइवको िालग सलमलि समि 
उजरुी पेश हनुपूुर्व उजरुीमा मेिलमिाप हनुसे ने अर्स्था देजखएमा र्ा पिहरूिे सो व्यहोराको 
लनरे्दन लिइव आएमा लमिापत्रको व्यहोरा खिेुको कागज ियार गरी सलमलि समि पेश गनवसे नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम गदाव लमिापत्रमा अजन्िम सहमलि नजटेुको भए िापलन पिहरू 
मेिलमिापको िालग प्रयी यामा जान सहमि भएमा उजरुी प्रशासकिे पिहरूको लनरे्दन लिइव उजरुीमा 
मेिलमिापको िालग मेिलमिापकिाव समि पठाउने आदेशको िालग सलमलि समि पेश गनवसे नेछ । 

५७.  मेिलमिापकिावको सूची ियार गनेाः (१) सलमलििे मेिलमिापको कायव गराउनको िालग देहाय 
बमोजजमको योग्यिा पगेुको व्यजिहरूको यर्र्रण खिुाइव सम्भायर्ि मेिलमिापकिावको सूची ियार 
गनेछाः 

 (क) कजम्िमा स्नािक उजोणव गरेको; 
 (ख) कुनै राजनीलिक दि प्रलि आस्था राखी राजनीलिमा सयी य नरहेको; िथा 
 (ग) स्थानीय स्िरमा समाजसेर्ीको रुपमा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  मेिलमिापकिावको ४८ घण्टा िालिम लिई मेिलमिापकिावको कायव गदै आएको  

 (ङ)  २५ बषव उमेर परुा भएको । 

       (च) मालथ योग्यिामा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन िालिम लिई हाि काम 
 गरररहेकाको हकमा लनजिाई लनरन्िरिा ददन सयकने । 

  (२) मेिलमिापकिावको सूची ियार गरेपलछ सलमलििे सूची सभा समि पेश गरी अनमुोदन 
गराउनपुनेछ । 
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  (३) उपदफा (२) बमोजजम सूची अनमुोदन भएपलछ सलमलििे सार्वजलनक जानकारीको िालग 
सूचना प्रकाशन गनुवपनेछ िथा मेिलमिापको िालग पठाउ दा प्रत्येक पििाइव सो सूची उपिब्ध 
गराउनपुनेछ । 

५८.  मेिलमिापकिावको सूची अद्यार्लधक गनेाः (१) सलमलििे दफा 57 बमोजजम ियार भएको सूची 
प्रत्येक र्षव अद्यार्लधक गनुवपनेछ । 

  (२) प्रत्येक र्षव अद्यार्लधक गरेको मेिलमिापकिावको सूची सलमलििे सभाबाट अनमुोदन 
गराउनपुनेछ । 

  (३) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजम मेिलमिापकिावको सूचीमा सूचीकृि हनु योग्यिा 
पगेुको व्यजििे सलमलि समि सूचीकृि गररपाउनको िालग अनसूुची ११ बमोजजमको ढा चामा लनरे्दन 
ददन से नेछ । 

५९.  मेिलमिापकिावको सूचीबाट हटाउनाेः (१) सलमलििे दफा 58 बमोजजम मेिलमिापकिावको सूची 
अद्यार्लधक गदाव देहायको अर्स्थाका मेिलमिापकिावको नाम सूचीबाट हटाउनेछाः- 

(क) लनजको मतृ्य ुभएमा; 
(ख) लनजिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइपाउ  भने्न लनरे्दन ददएमा; 
(ग) लनजिे नैलिक पिन देजखने फौजदारी अलभयोगमा सजाय पाएमा; 
(घ) लनज कुनै संस्थास ग सम्बद्ध रहेकोमा सो संस्था खारेज र्ा यर्घटन भएमा; र 

(ङ) सलमलििे दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजजम लनजिाइव सूचीबाट हटाउन े
लनणवय गरेमा । 

(च)   बसइ सराइ गरेमा । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम सूचीबाट नाम हटाइएका मेिलमिापकिावहरूको नामार्िी 
सलमलििे सार्वजलनक सूचनाको िालग प्रकाशन गनुवपनेछ । 

६०.  मेिलमिापको िालग समयार्लध िोे नाेः (१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम मेिलमिापको िालग 
मेिलमिापकिावकहा  पठाउ दा बढीमा लिन मयहना सम्मको समय िोकवि पठाउनेछ । 

  (२) मेिलमिापको िालग पठाउ दा सामान्यियााः र्ढीमा िीनजनाबाट मेिलमिाप गराउने गरी 
िोे नपुनेछ ।   

६१.  मेिलमिापकिावको छनौटाः (१) सलमलििे मेिलमिाप गराउने कायवको िालग यर्र्ादका पिहरूिाइव 
एक जना मेिलमिापकिावको छनौट गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम गदाव पिहरूबीचमा एकजना मेिलमिापकिावको िालग सहमलि 
नभएमा सलमलििे पिहरूको सहमलिमा लिन जना मेिलमिापकिावको छनौट गनुवपनेछ । 

  (३) पिहरूको बीचमा मेिलमिापकिावको नाममा सहमलि हनु नसकेमा सलमलििे 
मेिलमिापकिावको सूचीमा रहेका मेिलमिापकिावहरू मध्येबाट दरैु् पिबाट एक-एक जना 
मेिलमिापकिाव छनौट गनव िगाइव िेस्रो मेिलमिापकिाव छनौट गररददनपुनेछ । 
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  (४) उजरुीका सबै पिको सहमलिमा मेिलमिापकिावको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजजम 
मेिलमिापकिाव हनु अयोग्य नभएको कुनै व्यजि र्ा संस्थाबाट मेिलमिाप प्रयी या अगालड बढाउन 
सहमि भै लिजखि लनरे्दन ददएमा सलमलििे त्यस्िो व्यजि र्ा संस्थािाइव मेिलमिापकिाव िोयकददनपुनेछ 
। 

६२.  मेिलमिापकिावको पररर्िवनाः (१) सलमलििे देहायको अर्स्था परी पिहरूिे लनरे्दन ददएको 
अर्स्थामा मेिलमिापकिाव पररर्िवन गररददनपुनेछाः- 

(क) दफा ५९ बमोजजम मेिलमिापकिावको सूचीबाट हटाउने अर्स्था भएमा; 
(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहमलिमा मेिलमिापकिाव हेरफेर गनव मञु्जर भएमा; 
(ग) यर्र्ादको कुनै पििे मेिलमिापकिाव प्रलि अयर्श्वास रहेको लिजखि जानकारी गराएमा; 
(घ) कुनै कारणिे मेिलमिापकिाविे मेिलमिापमा सहभागी भैरहन नसे ने जनाएमा; 
(ङ) यर्र्ादको यर्षयर्स्िमुा मेिलमिापकिावको कुनै स्र्ाथव रहेको मेिलमिापकिाविे जानकारी 

गराएमा र्ा कुनै स्रोिबाट सलमलि समि जानकारी भएमा; िथा 
(च) मेिलमिापकिाविे मेिलमिापकिावको हैलसयििे कायव गदाव दफा ६५ िथा अन्य प्रचलिि 

कानून बमोजजम पािन गनुवपने आचरण पािन नगरेमा । 

  (२) मेिलमिापकिाव पररर्िवनको कारणिे िोयकएको समयमा मेिलमिापको कायव सम्पन्न हनु 
नसे ने भएमा सलमलििे बढीमा एक मयहना सम्मको समय थप गनव से नेछ । 

६३.  मेिलमिापको िालग पठाउ दा गने प्रयी यााः (१) सलमलििे कुनै उजरुी मेिलमिापको िालग 
मेिलमिापकिाव समि पठाउ दा पिहरूिाइव मेिलमिापकिावको सम्पकव  उपिब्ध गराइव मेिलमिापकिाव 
समि उपजस्थि हनुे िारेख िोकवि देहाय बमोजजमको कागज साथै राखी िेजखपठाउनपुनेछाः 

(क) उजरुीको सारसंिेप र्ा मखु्य मखु्य कागजािको प्रलिलिपी; 
(ख) उजरुीको पि र्ा र्ारेस भए र्ारेसको नाम, थर, र्िन र उपिब्ध भएसम्म 

टेलिफोन नम्बर, इवमेि, फ्याे स िथा अन्य सम्पकव  यर्र्रण; िथा 
(ग) मेिलमिाप सम्बन्धी प्रयी या सम्पन्न गनुवपने स्थान र समय । 

  (२) मेिलमिापकिाविे सलमलि समि माग गरेमा उजरुीका कागजािहरूको नक्कि उपिब्ध 
गराउनपुनेछ । 

  (३) मेिलमिापको िालग िोयकएको समय सम्पन्न भएको साि ददन लभत्र उजरुीको पिहरू 
सलमलि समि उपजस्थि हनुे गरी िारेख िोे नपुनेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन मेिलमिापकिाविे िोयकएको समय 
अगारै् उजरुी सलमलि समि यफिाव पठाउने लनणवय गरेमा सो लनणवयको जानकारी भएको साि ददन 
लभत्र पिहरूिाइव सलमलि समि उपजस्थि हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 

६४.  मेिलमिापमा अर्िम्बन गनुवपने प्रयी यााः (१) सलमलििे पिहरूको सहमलिमा मेिलमिापको िालग 
छिफि गने िथा अन्य कायव गने स्थानको छनौट गरी पि िथा मेिलमिापकिाविाइव सोको 
जानकारी उपिब्ध गराउनपुनेछ । 
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  िर पिहरूको सहमलिमा मेिलमिापकिाविे अन्य कुनै स्थानको छनौट गनव बाधा पनेछैन । 

  (२) पिहरूिाइव उपदफा (१) बमोजजम मेिलमिापकिाविे िोकेको स्थानमा िोयकएको 
समयमा उपजस्थि हनुे दाययत्र् रहनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजमको दाययत्र् पिहरूिे पूरा नगरेमा मेिलमिापकिाविे 
मेिलमिापको प्रयी या बन्द गरी सलमलििाइव सोको लिजखि जानकारी गराइव उजरुीको कागजाि यफिाव 
पठाउनसे नेछ । 

  (४) मेिलमिापको ी ममा मेिलमिापकिाविे पिहरूबीचमा सहजकिावको भलूमका गनेछ र 
उि भलूमका लनर्ावह गने ी ममा लनजिे पिहरू बाहेक देहायका व्यजिहरूस ग समेि एकि र्ा 
सामूयहक र्ािाव गनवसे नेछाः 

(क) यर्र्ादको यर्षयमा जानकारी रहेको उजरुीका पििे रोजेको व्यजि; िथा 
(ख) यर्र्ादको यर्षयर्स्िकुो बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादमी । 

  (५) मेिलमिापकिाविे पिहरूको सहमलिमा पिहरूस ग देहाय बमोजजम र्ािाव गनवसे नेछाः 
(क) पिहरूस ग एकि एकान्िर्ािाव; िथा 
(ख) टेलिफोन र्ािाव,  लभडीयो कन्रेन्स र्ा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट र्ािाविाप 

। 
  (६) प्रचलिि कानून िथा यस ऐनको मान्यिा यर्परीि नहनुे गरी पिहरूको सहमलिमा 

मेिलमिापकिाविे मेिलमिापको कायवयर्लध लनधावरण गनवसे नेछ । 

६५.  मेिलमिापकिावको आचरणाः (१) मेिलमिापकिाविे देहाय बमोजजमको आचरण पािन गनुवपनेछाः- 
(क) मेिलमिाप सम्बन्धी कारर्ाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुवपने; 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुार्, आग्रह, पूर्ावग्रह नराख्न े र्ा राखेको देजखने कुनै आचरण र्ा व्यर्हार 
नगने; 

(ग) कुनै पििाइव डर, त्रास, झेु यान र्ा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन नहनु;े 

(घ) यर्र्ाद कायम रहेको अर्स्थामा यर्र्ादको कुनै पिस ग आलथवक कारोबारमा संिग्न नहनुे; 
(ङ) मेिलमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलिि कानून िथा अन्य स्थायपि मान्यिा यर्परीि आचरण 

गनव नहनु;े 

(च) मेिलमिापको ी ममा पिहरुस ग सम्मानजनक, सदभार्पूणव र सबै पिप्रलि समान व्यर्हार 
कायम गने; 

(छ) मेिलमिापको ी ममा पिहरुिे व्यि गरेको यर्षयर्स्िकुो गोपनीयिा कायम राख्न;े िथा 
(ज) मेिलमिापको ी ममा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजाि र्ा र्स्ि ुप्रयी या सम्पन्न भएपलछ 

र्ा लनज प्रयी याबाट अिग भएपलछ सम्बजन्धि पििाइव सरुजिि यफिाव गने । 

  (२) सलमलििे कुनै मेिलमिापकिाविे उपदफा (१) बमोजजमको आचरण पािना नगरेको उजरुी 
परी र्ा सो यर्षयमा स्र्यं जानकारी प्राप्त गरी छानयर्न गदाव व्यहोरा दठक देजखए त्यस्िो 
मेिलमिापकिाविाइव मेिलमिापकिावको सूचीबाट हटाउनछे । 
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६६.  लिखि ियारी र लमिापत्राः (१) मेिलमिापकिाविे पिहरुस गको छिफि पश्चाि मेिलमिापको िालग 
दरैु् पि सहमि भएकोमा लमिापत्र गराइव सहमलि भएको यर्षयर्स्ि ुबमोजजमको लमिापत्रको लिखि 
ियार गरी सलमलि समि पठाउनपुनेछ ।    

६७.  मेिलमिाप नभएको उजरुीमा गनुवपने कारर्ाहीाः (१) मेिलमिापकिाविे पिहरु बीचमा मेिलमिाप हनु 
नसकेमा सो व्यहोरा खिुाइव प्रलिरे्दन ियार गरी यर्र्ादका सबै कागजाि सयहि सलमलिमा यफिाव 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम गदाव मेिलमिापकिाविे पिहरुिाइव सलमलि समि हाजीर हनु जान े
बढीमा साि ददनको म्याद िोकवि पठाउनपुनेछ । 

६८.  मेिलमिाप नभएको उजरुीमा लनणवय गनुवपनेाः (१) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा 
४७ (१) को यर्बादमा सलमलििे मेिलमिापको िालग पठाएको उजरुीमा पिहरुबीच मेिलमिाप हनु 
नसकवि मेिलमिापकिावको प्रलिरे्दन सयहि प्राप्त हनु आएमा कानून बमोजजम कारर्ाही गरी लनणवय 
गनुवपछव । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन देहाय बमोजजमको उजरुीमा 
अलधकारिेत्र ग्रहण गने सम्बजन्धि अदािि र्ा लनकायमा उजरुी गनव जान ुभनी सनुाइव पठाइवददनपुछवाः- 

(क) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजजमको यर्र्ादमा; 
िथा 

(ख) कुनै अदािि र्ा लनकायबाट मेिलमिापको िालग प्रयेषि भएको यर्र्ादमा । 

  (३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोजजमको यर्र्ादमा सम्बजन्धि अदािि र्ा लनकायमा 
पठाउ दा हाजजर हनु जाने िारेख िोकवि पठाउने िथा लमलसि समेि नक्कि खडा गरी अलभिेख राखी 
सक्कि लमलसि सम्बजन्धि अदािि र्ा लनकायमा पठाउनपुनेछ । 

६९.  मेिलमिाप दस्िरुाः मेिलमिापमा जाने यर्र्ादको हकमा मेिलमिापकिाविे पिहरुिे सहमलिमा ददन 
मञु्जर भएदेजख बाहेक कुनै प्रकारको दस्िरु िाग्नेछैन ।िर पिहरूको सहमलिमा मेिलमिापकिाविे 
प्रत्येक पिबाट बढीमा रु. ५००।- लिन पाउनछेन ्।  

७०.  समदुाय स्िरमा हनु ेसामदुाययक मेिलमिाप प्रर्द्धवन गनव कमवचारी िोे न से नाेः (१) सलमलििे स्थानीय 
स्िरमा मेिलमिाप प्रर्द्धवन गनवको िालग कायवपालिकामा अनरुोध गरेमा कमवचारी खटाइव समदुाय 
स्िरमा मेिलमिापको प्रर्द्धवनात्मक कायवी म गनव सयकनछे । 

(२) समदुाय स्िरमा हनुे सामदुाययक मेिलमिापको हकमा दफा ५७ (१) अनसुारको योग्यिा िथा 
अनभुर् नभएका मेिलमिापकिावर्ाट मेिलमिाप गराउन र्ाधा पने छैन । 

(३) सलमलििे समदुायस्िरमा हनुे सामदुाययक मेिलमिापको कायवयर्लध िोके र्मोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेद-९ 

लनणवय कायावन्र्यन सम्बन्धी व्यर्स्था 
७१.  सजचर्ाियको जजम्मेर्ारीाः कायवपालिकाको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदेशनमा रही सलमलिको लनणवय 

कायावन्र्यन गने गराउने सम्बन्धी सम्पूणव कायवको रेखदेख गने जजम्मेर्ारी र्हन गनुवपनेछ । 

७२.  सहयोग गनुवपनेाः (१) नगरपालिका कायाविय िथा सो अन्िगविका सबै र्डा कायाविय िथा अन्य 
कायावियिे यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजम सलमलििे गरेको लनणवय बमोजजम व्यजि र्ा संस्था 
र्ा अन्य कसैस ग असिु गनुवपने जरीर्ाना र्ा अन्य रकम असिुउपर गनव सहयोग गनुवपनेछ । 

  (२) यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजम सलमलििे असूि गनवपने जरीर्ाना, लबगो र्ा अन्य 
कुनै प्रकारको रकम असिुउपर नभइव उपदफा (१) मा उयिेख भए बमोजजमका कायावियहरुिे कुनै 
लसफाररश र्ा कुनै कायव गररददने छैनन ्। 

७३.  असिु उपर गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलिको लनणवय बमोजजम कुनै पिस ग जरीर्ाना र्ा 
लबगो र्ा अन्य कुनै प्रकारको असिु उपर गनुवपने भएमा सो पििे जरीर्ाना लिनव बझुाउन ययाएमा 
बझुी सदरस्याहा गरी जरीर्ानाको िगि किा गनुवपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम असिुउपर नभएमा िगि राखी सम्बजन्धि पिको नाम नामेसी 
िथा जरीर्ाना रकम समेिको यर्र्रण नगरपालिकाको कायावियका साथै सबै र्डा कायावियमा समेि 
अलभिेखको िालग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्धि कायावियहरुिे उपदफा (२) बमोजजम िेजखआएमा त्यस्िो पिस ग जरीर्ाना 
रकम असिुउपर गरी अलभिेख शाखामा सदरस्याहा गनव पठाउनपुनेछ । 

   

७४.  भरीभराउ गनेाः (१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम गरेको कुनै लनणवय बमोजजम कुनै पििे राखेको 
दस्िरु, र्ा अन्य कुनै प्रकारको रकम कुनै पिबाट भराइवपाउन ेभएमा भराइव पाउने पििे भरीददनपुने 
पिको त्यस्िो रकम भराइवददनपुने स्रोि खिुाइव अनसूुची १२ बमोजजमको ढा चामा लनरे्दन ददनपुनेछ 
। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम लनरे्दन दद दा यथासम्भर् नगद रहेको बैँक खािा र्ा कुनै 
सहकारी र्ा बचि संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लििाम लबी वि गरी असिुउपर गनुवपने 
अर्स्था भएमा कुनै अचि सम्पजोको व्यहोरा खिुाइव लनरे्दन ददनपुनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजमको लनरे्दनमा दफा ७६ बमोजजमको यर्र्रण खिुाइव लनरे्दन 
ददनपुनेछ। 

७५.  चिन चिाइवददनाेः (१) सलमलििे यस ऐन बमोजजम गरेको कुनै लनणवय बमोजजम कुनै सम्पजो र्ा 
अलधकार र्ा कुनै यर्षयर्स्ि ुर्ा सेर्ा र्ा अन्य कुनै यर्षयको चिन पाउन ेठहरेको पििे त्यस्िो 
चिन पाउने यर्षयको यर्र्रण खिुाइव अलभिेख प्रशासक समि अनसूुची १३ को ढा चामा लनरे्दन 
ददनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम लनरे्दन परेमा अलभिेख प्रशासकिे लनणवय बमोजजमको यर्षयको 
चिन चिाइवददनपुनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दन दद दा चिन चिाउनपुने सम्पजोको दफा ७६ 
बमोजजमको यर्र्रण खिुाउनपुनेछ । 

७६.  सम्पजोको यर्र्रण खिुाउनपुनेाः भररभराउ गनव र्ा चिनचिाई पाउनको िालग लनरे्दन ददने यर्र्ादको 
पििे लनरे्दनमा सम्पजोको यर्र्रण उयिेख गदाव देहाय बमोजजमको यर्र्रण खिुाउनपुनेछाः- 

  (क) अचि सम्पजोको यर्र्रण 

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

(३) घर रहेको भए घरको ििा िथा कर्ि र सम्भर् भएसम्म र्गवयफट; 

(४) घर जग्गाको अर्जस्थलि आर्ास र्ा औद्योलगक र्ा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा; 
(५) कच्ची र्ा पक्की सडकस ग जोलडएको व्यहोरा; 
(६) घरजग्गाको स्र्ालमत्र् रहेको व्यजिको नाम थर साथै स्र्ालमत्र् भन्दा फरक व्यजिको 

भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै अन्य यर्र्रण; िथा 
(७) घरमा भएको िगापाि िथा खररदलबी वि हनु से ने न्यूनिम मूयय । 

  (ख) चि सम्पजोको यर्र्रणाः 
(१) चिसम्पजो रहेको ठाउ  िथा भोग र्ा लनयन्त्रण राख्नकेो नाम थर; 

(२) बैँक खािामा रहेको नगद भए खािार्ािको साथै बैँक िथा शाखाको नाम; 

(३) चि सम्पजोको प्रकार िथा नगद बाहेकको भए सम्भायर्ि लबी वि मूयय; िथा 
(४) नगद बाहेकको चि सम्पजो भए अर्स्था, प्रकृलि िथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज 

र सङ्गख्या । 

७७.  सम्पजो रोक्का राख्नाेः (१) अलभिेख प्रशासकिे दफा ७५ र्ा ७६ बमोजजम लनणवय कायावन्र्यनको 
िालग लनरे्दन परेपलछ देखाइएको सम्पजोको हकमा आर्श्यक पने जलि जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्धमा 
लनणवयको िालग कायावपालिका समि पेश गने र कायवपालिकाबाट रोक्का राख्न े लनणवय गरेपलछ लनणवय 
बमोजजम जेथा रोक्का राख्नको िालग सो जेथा दिाव रहेको कायाविय र्ा रजजषे्ट्रशन गने कायावियमा िेखी 
पठाउनपुनेछ । 

  (२) बािी, ब्याज, बहाि िगायिको सम्पजोको हकमा लनरे्दन परेको बढीमा दइुव ददनलभत्र 
सम्पजो िायदाि गनव िगाइव िायदाि गदावको समयमा नै आर्श्यक पने जलि सम्पजो र्ा सोबाट प्राप्त 
हनुे बािी, बहाि, ब्याज, मनुाफा आदद आय लनयन्त्रण गनुव र्ा रोक्का राख्नपुछव र त्यसको भपावइव 
सम्बजन्धि पििाइव ददनपुछव । 

  (३) दफा ७६ को देहाय (ख) बमोजजमको सम्पजोको हकमा भररभराउको िालग आर्श्यक 
पने जलि सम्पजो रोक्का राखी रोक्काको सूचना आर्श्यकिाअनसुार िेखा शाखा र्ा सम्बजन्धि बैँक र्ा 
सम्बजन्धि लनकायमा िरुुन्ि िेखी पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पलि रोक्का सम्र्जन्ध आदेश अनसूुची १४ बमोजजम हनुेछ । 
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७८.  सम्पजो लििाम गदाव अपनाउनपुने कायवयर्लधाः (१) कायवपालिकािे यस ऐन बमोजजम भरीभराउ गनुवपने 
लबगो र्ा कोटव फवि र्ा त्यस्िै कुनै रकम असिुउपर गनव दफा ७८ को देहाय (क) बमोजजम 
सम्पजोको यर्र्रण खिुाइव दखावस्ि परेमा त्यस्िो रकम भरीददनपुने व्यजििाइव बझुाउनपुने रकम 
बझुाउन साि ददनको म्याद ददइव सूचना जारी गनुवपछव । 

  (२) उपदफा (२) बमोजजमको म्यादमा रकम बझुाउन नययाएमा त्यस्िो भरीददनपुने व्यजिको 
भरीपाउने व्यजििे देखाएको दफा ७६ को देहाय (क) बमोजजमको सम्पजो िायदाि गरी ययाउनपुछव 
।  

  (३) दण्ड, जरीर्ाना, सरकारी लबगो र्ा कुनै अदािि र्ा लनकाय र्ा नगरपालिका र्ा 
सलमलिको लनणवयिे असिु उपर गनुवपने कुनै रकमको हकमा त्यस्िो असिुउपर हनुपुने व्यजििे 
बझुाउन नययाएमा लनजको जनुसकैु अचि सम्पजो फेिा परेमा िायदाि गरी रोक्का राख्नपुछव । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन जेथा जमानि र्ा कुनै प्रकारको 
नगद धरौट दाजखि गरेको हकमा सो सम्पजोबाट खाम्न ेजलि रकमको िालग उपदफा (३) बमोजजम 
गरररहन ुपदैन । 

  (५) उपदफा (४) बमोजजम मोि कायम भएपलछ उि अचि सम्पजोको लििामको सूचना 
सम्बजन्धि पििाइव ददइव सर्वसाधारणको जानकारीको िालग लििाम हनुे लमलि र सम्पजोको यर्र्रण 
सयहिको सार्वजलनक सूचना नगरपालिका, जजयिा प्रशासन कायाविय, जजयिा अदािि, जजयिा समन्र्य 
सलमलिको कायाविय िथा कोष िथा िेखा लनयन्त्रकको कायावियमा टा स्न िगाउनपुनेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोजजमको सूचनामा िोयकएको ददनमा उि सूचनामा िोयकएको सम्पजो 
पञ्चयकिे मोिबाट मालथ बढाबढ प्रयी या बमोजजम लििाम गनुवपनेछ । 

  (७) लििाम प्रयी यामा सम्भर् भएसम्म जजयिा अदािि, जजयिा प्रशासन कायाविय र्ा 
स्थानीय प्रशासन कायाविय, स्थानीय प्रहरी कायाविय िथा नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका अन्य सरकारी 
कायावियका प्रलिलनलधिाइव रोहर्रमा राख्नपुनेछ ।  

  (८) उपदफा (६) बमोजजम गदाव उि सम्पजो कसैिे पलन लििाम सकार नगरेमा सोयह 
प्रयी याबाट पनुाः दोस्रोपटक लििाम गनुवपनेछ िथा दोस्रोपटक गदाव पलन कसैिे लििाम सकार 
नगरेमा भराइवपाउने पि लनरे्दकिाइव नै उि सम्पजो पञ्चयकिे मोिमा सकार गनव िगाउनपुनेछ । 

  (९) उपदफा (८) बमोजजम गदाव लनरे्दकिे सम्पजो सकार गनव नचाहेमा पलछ अको जेथा 
खयुन आएका बखि कानून बमोजजम गने गरी लनजको लनरे्दन िामेिीमा राखी लििाममा चढाइएको 
सम्पजो फुकुर्ा गरीददनपुछव ।  

  (१०) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन नगरपालिकाको कुनै रकम 
असिु उपर गने ी ममा लििाम गदाव कसैिे सकार नगरेमा जलिमा सकार हनु्छ त्यलिमा नै सो 
सम्पजो लििाम गरी प्राप्त रकम सदरस्याहा गरी नपगु रकमको हकमा कानून बमोजजम अन्य सम्पजो 
र्ा प्रयी याबाट असिुउपर गनुवपनेछ ।  
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७९.  िायदाि गने प्रयी यााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सम्पजो िायदाि गनुवपदाव कजम्िमा र्डा सजचर् 
स्िरको कमवचारी खटाइव त्यस्िो अचि सम्पजोको चिनचयिीको मूयय स्पष्ट खयुने गरी िायदाि गनव 
िगाउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम िायदाि गने कमवचारीिे िायदाि गनुवपने सम्पजोको चिनचयिीको 
मूयय कायम गने प्रयोजनिे पञ्चयकिे मोि कायम गरी मचुयुका खडा गरी अलभिेख प्रशासक समि 
प्रलिरे्दन सयहि पेश गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम पञ्चयकिे मोि कायम गदाव देहाय बमोजजमका कुरािाइव आधार 
लिइव कायम गनुवपनेछाः 

(क) लनरे्दकिे लनरे्दनमा खिुाएको मूयय; 

(ख) लनणवयमा उयिेख भएको भए सो मूयय; 

(ग) पििे जमानि र्ा कुनै अन्य प्रयोजनको िालग कायवपालिका समि लनरे्दन 
दद दा खिुाएको मूयय; 

(घ) िायदाि गदाव भै आएको स्थानीय मूययांकन अनसुारको मूयय; 

(ङ) मािपोि कायावियिे कायम गरेको न्यूनिम मूयय; 

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

(छ) पञ्चयकिे मोि कायम गनुवभन्दा ित्काि अगारै् कुनै खररदलबी वि भएको भए 
सो मूयय । 

स्पयष्टकरणाः "पञ्चयकिे मोि" भन्नािे अचि सम्पजो लबी वि गनुवपदाव लबी वि हनु े
न्यनुिम मूययिाइव सम्झनपुछव । 

  (४) उपदफा (३) बमोजजम गदाव देहाय बमोजजमको कुरािाइव समेि ध्यानमा राख्नपुनेछाः 
(क) औद्योलगक र्ा व्यापाररक र्ा आर्ास िेत्र िगायि सडक सञ्जािस ग 

जोलडएको छ र्ा छैन; िथा 
(ख) नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमा घरको र्िवमान अर्स्था सम्बन्धमा 

प्रायर्लधक मयुयांकन प्रलिरे्दन । 

८०.  खाम्नजेलि मात्र लििाम गनुवपनेाः (१) कायवपालिकािे दफा ७८ बमोजजम लििाम गदाव असिु गनुवपने 
बा कवि खाम्ने जलि सम्पजो मात्र लििाम गनुवपनेछ । 

  (२) सम्पजो लििाम गदाव सकार भएको रकम असिुउपर गनुवपने भन्दा बढी भएमा सो बढी 
भएको जलि रकम सम्पजोर्ाि पििाइव यफिाव गरीददनपुछव । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम रकम यफिाव पाउने पि लििाम गदावको बखि उपजस्थि नभएको भए 
रकम यफिाव लिन आउन ु भनी लनजको नाममा साि ददनको सूचना जारी गरी जझकाइव रकम यफिाव 
गनुवपछव । 
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  (४) उपदफा (३) बमोजजम गदाव सम्बजन्धि पि रकम यफिाव लिन नआएमा उि रकम 
सजञ्चिकोषमा दाजखि गरी आम्दानी बा धी सदरस्याहा गनुवपछव । 

  (५) अलभिेख प्रशासकिे दफा 78 बमोजजम लििाम गरेको सम्पजो सकार गने पिको 
नाममा सम्पजो दिाव नामसारीको िालग सम्बजन्धि कायाविय र्ा लनकायमा पत्राचार गरी लनजिाइव 
सम्पजोको चिनपूजी उपिब्ध गराइव आर्श्यक परे सो सम्पजोको चिन चिाइवददनपुछव । 

  (६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन दफा ७८ बमोजजमको लििाम 
प्रयी या अगाडी बयढसकेपलछ भराउनपुने रकम बझुाउन ययाए पलन सो रकम नबझुी सम्पजो लििाम 
गनुवपनेछ । 

८१.  लििाम उपरको उजरुीाः यस ऐन बमोजजम भएको लििामको प्रयी यामा जचो नबझु्ने पििे जनु 
प्रयी या उपर जचो नबझेुको हो सो भएको पन्र ददन लभत्र सलमलि समि उजरुी पेश गरी भएको 
आदेश बमोजजम गनुवपनेछ । 

८२.  लबगो भराउ दा र्ा चिन चिाउ दा िागेको खचवाः यस ऐन बमोजजम लबगो भराउ दा र्ा चिन चिाउ दा 
िागेको खचव लबगो भरीददनपुने र्ा चिन ददनपुने सम्बजन्धि पििे व्यहोनुवपनेछ । 

८३.  यथाजस्थलिमा राख्नाेः कायवपालिकािे यस ऐन बमोजजम चिन चिाइवमाग्न र्ा लबगो भराइवपाउन कुनै 
सम्पजो देखाइव लनरे्दन परेपलछ लबगो भराउन े र्ा चिन चिाउने कायव सम्पन्न नभएसम्मको िालग 
उि सम्पजो हकहस्िान्िरण गनव, भत्काउन, लबगानव िथा कुनै प्रकारको लनमावण कायव गरी उि 
सम्पजोको स्र्रुप पररर्िवन गनव नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धि पिको नाममा आदेश जारी गरी 
उि सम्पजो यथाजस्थलिमा राख्नपुनेछ । 

८४. लनरे्दनबाट कारर्ाही गनेाः (१) अलभिेख प्रशासकिे कुनै पििे दफा ८३ बमोजजम भएको आदेश 
यर्पररि कुनै सम्पजोको हक हस्िान्िरण र्ा स्र्रुप पररर्िवन आदद गरेको लनरे्दन परेमा उि 
लनरे्दन दिाव गरी त्यस्िो गने पिको नाममा लिन ददनको म्याद जारी गरी लनजिाइव हाजजर गराइव सो 
लनरे्दन सलमलि समि पेश गनुवपनेछ । 

  (२) सलमलििे उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दन पेश हनु आएमा पििाइव नया  उजरुी दिाव 
गनव निगाइव उि लनरे्दनबाट नै आर्श्यक कारर्ाही गरी लनणवय गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दनको 
व्यहोराबाट लनरे्दन सलमलिको िेत्रालधकार लभत्र नपने यर्षयमा परेको देजखएमा सलमलििे उि 
यर्षयमा िेत्रालधकार ग्रहण गने अदािि र्ा लनकाय समि जान सनुाइवददनपुनेछ । 

८५.  चिन चिाउन े सूचनााः (१) अलभिेख प्रशासकिे सलमलिको लनणवय बमोजजम चिन चिाइव पाउन 
लनरे्दन परेमा चिन चिाउने लमलि खिुाइव फिानो लमलिमा फिानो घर जग्गाको चिन चिाउन 
कमवचारी खयटइव आउने हु दा सो लमलि अगारै् घर जग्गा खािी गरीददन ुभनी चिन ददनपुने पिको 
नाममा सूचना जारी गनुवपनेछ । 

  (२) चिन ददनपुने सम्पजो उजरुीको पिबाहेक अन्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा 
अलभिेख प्रशासकिे सोयह पिको नाममा उपदफा (१) बमोजजमको सूचना जारी गनुवपनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोजजम िोयकएको लमलिमा खयटइव जा दा घरजग्गा खािी गरेको भए 
सम्बजन्धि कमवचारीिे चिन चिाइव ददएको मचुयुका खडा गरी िथा घरजग्गा खािी नगरेको भए 
खािी गराइव चिन चिाइव चिन चिाएको मचुयुका खडा गरी प्रलिरे्दन साथ अलभिेख शाखामा पेश 
गनुवपनेछ ।  

 

पररच्छेद-१० 

यर्यर्ध 

८६.  नक्कि लनरे्दनाः (१) सलमलि समि दिाव रहेको उजरुीको कुनै सरोकारर्ािा पििे यर्र्ादको 
लमलसिमा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कि लिनको िालग लनरे्दन ददएमा सलमलििे उि पििाइव सो 
कागजको नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दन दद दा सम्बजन्धि पििे उजरुी शाखामा रहेको 
लमलसिको नक्कि लिनपुदाव उजरुी प्रशासक िथा अलभिेख शाखामा रहेको लमलसिको नक्कि लिनपुने 
भएमा अलभिेख प्रशासक समि लनरे्दन पेश गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दन ददनको एघार बजे अगारै् पेश भएमा सम्बजन्धि 
कमवचारीिे सोयह ददन र सो भन्दा पलछ पेश भएमा सम्भर् भएसम्म सोयह ददन नभए सोको भोलिपयट 
नक्कि उपिब्ध गराउनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोजजम लनरे्दन दद दा फरक फरक उजरुीको िालग फरक फरक लनरे्दन 
ददनपुनेछ । 

  (५) यर्र्ादको कुनै पििे उपदफा (१) बमोजजमको लनरे्दन दद दा नक्किको सिामा 
कागजपत्रको फोटो जखच्न ेअनमुलि मागेमा सो ददनपुनेछ । 

  (६) नक्कि लनरे्दन दद दा अनसूुची १५ बमोजजमको ढा चामा ददनपुनेछ । 
८७.  नक्कि दस्िरुाः (१) सम्बजन्धि प्रशासकिे दफा ८८ बमोजजम नक्कि र्ा फोटो जखच्नको िालग लनरे्दन 

ददने पिस ग देहाय बमोजजमको दस्िरु लिइव नक्कि उपिब्ध गराउनपुनेछाः 
(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– रुपैया को दरिे; 
(ख) सलमलिको लनणवय कागजको हकमा प्रलि सक्कि पानाको प्रलि पषृ्ठको रू ५।– 

रुपैया को दरिे; िथा 
(ग) लिखि कागजपत्रको नक्कि नलिइव फोटो जखच्न चाहेमा प्रलि पानाको रू ५।–   

रुपैया को दरिे । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बमोजजम नक्कि 
दस्िरु निाग्ने पििाइव यस दफा बमोजजमको दस्िरु िाग्ने छैन । 

  (३) यस दफा बमोजजम नक्कि उिार गरी िैजाने पििे नक्कि उिार गदाव िागेको खचवको 
व्यर्स्था आफैँ  गनुवपनेछ । 
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८८. दस्िरु उयिेख गनेाः (१) नक्कि प्रमाजणि गने सम्बजन्धि प्रशासकिे नक्कि प्रमाजणि गदाव नक्कि िैजान े
पिको नाम थर िथा उजरुीमा हैलसयिका साथै नक्कि उिार गरेर्ापि दाजखि गरेको दस्िरु र नक्कि 
पाना समेि उयिेख गरी नक्कि ददएको व्यहोरा जनाइव नक्कि प्रमाजणि गनुवपनेछ । 

८९.  दस्िरु चिुा नभइव नक्कि नददइनाेः सम्बजन्धि प्रशासकिे यस ऐन बमोजजम नक्कि माग्ने पििे नक्कि 
उिार गदाव दफा ८७ बमोजजम िाग्ने दस्िरु दाजखि नगदावसम्म नक्कि ददनछैेन र सो नक्किको 
आलधकाररकिा प्रमाजणि गनव पाउनेछैन ।  

९०.  प्रचलिि कानून बमोजजम हनुाेः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उजरुीस ग सम्बजन्धि 
प्रचलिि कानूनमा कुनै कुरा िेजखएको भए सोमा िेजखए जलिको हकमा सोयह बमोजजम हनुेछ । 

९१.  लनयम बनाउन े अलधकाराः सलमलििे यस ऐनको प्रभार्कारी कायावन्र्यनको िालग आर्श्यक लनयम 
बनाउन से नछे । 
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अनसूुची १ 

(दफा ८ को उपदफा (२)स ग सम्बजन्धि) 
उजरुीको ढा चा 

न्याययक सलमलि समि पेश गरेको 
लनरे्दन-पत्र 

पायपा जजयिा रामपरु नगरपालिका .............. नं र्डा. ................... र्स्ने ......................... 
........................................................................को छोरा/छोरी/श्रीमलि र्षव .................. को 
..........................................................................लनरे्दक (प्रथम पि) 

यर्रुद्ध 

.............. जजयिा .................................... नगरपालिका, र्डा नं. ........................ र्स्ने र्षव .................. 

..................................................................................यर्पिी (दोस्रो पि) 

 

यर्षयाः सम्र्न्ध यर्च्छेद। 
म लनम्न र्ु दाहरुमा िेजखए र्मोजजम लनरे्दन गदवछु : 

१. म लनरे्दक र यस यर्र्ादको दोस्रो पियर्च संर्ि २०६९ सािमा सामाजजक परम्परा अनसुार यर्र्ाह 
गररएको हो । यर्र्ाह भएपश्चाि २ र्षवसम्म अथावि २०७१ सािसम्म हामीयर्च समुधरु दाम्पत्य 
जीर्न रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म भएको छ । एक 
आपसमा िोग्ने स्र्ास्नीयर्चको सहमलि र सहकायवमा छोरा जन्मेपछी ी मशाः समस्या देजख दै जान 
थाययो । २०७१ सािको लिहारमा माइि गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोध गरेँ  । २ पटकसम्म लिन गए  । िर लनजिे लिमीस ग मेरो जीर्न चयन से दैन, 

म घर जान सजिन, लिमी जे गनुवपछव गर भलन ठाडो जर्ाफ ददन थालिन । के कारणिे यस्िो हनु 
गयो भलन सोध्दा अर् लिम्रो र मेरो सम्र्न्ध छैन आफुखसुी गर र  मिाई सम्पकव  नगर,गरेमा राम्रो 
हु दैन भलन धाक धम्कवि र त्रास मसेि ददइन । िामो समयसम्म मन फकेिा र घर आउलिन भलन 
पखी र्सेँ िर आईनन । कररर् ३ र्षवपछी अथावि २०७४ साि भाद्र मयहनामा पनुाः लिन गए  िर 
यर्पिी मस ग र्ोयदै नर्ोिी घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाईशारीररक आी मण गने सम्मको 
कायव गरी मिाई िथानाम गालि गिौच गरे । मजुश्कििे ज्यान जोगाई लनराश भएर घर फयकव ए  र 
अर् दोस्रो पिश्रीमिी मस ग पनुाः फयकव  आउने र दाम्पत्य जीर्न समुधरु हनु ेसम्भार्ना नभएकोिे 
पाररर्ाररक यर्र्ाद लनरुपणका िालग यो लनरे्दन ददन आएको छु ।  

२. यस सलमलिबाट दोस्रो पि जझकाई जे जो र्झु्नपुछव र्झुी यर्र्ाद लनरुपण गराई पाउ  । 
३. यस गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय 

न्याययक कायवयर्लधको दफा ....र्मोजजम लनरे्दन दस्िरु रु ......, दोस्रो पि १ जनािाई म्याद सूचना 
दस्िरु रु ........., पाना २ को लनरे्दनको प्रलिलिपी दस्िरु रु ............. समेि गरी जम्मा रु 
......यसै लनरे्दनसाथ दाजखि गरेको छु ।  
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४. यो लनरे्दन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (अनसुार यसै सलमलिको  
अलधकारिेत्रलभत्र पदवछ ।  

५. यो लनरे्दन हदम्यादलभतै्र छ र म लनरे्दकिाई यस यर्षयमा लनरे्दन ददने हकदैया प्राप्त छ ।  

६. यस यर्षयमा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनरे्दन ददएको छैन ।  
७. यसमा दोस्रो पिको माइिी िफव का र मेरो घर िफव का पररर्ारका सदस्यहरु जझकाई थप व्यहोरा 

र्झु्न सयकनछे ।  

८. यसमा िेजखएका व्यहोरा दठक सा चो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून र्मोजजम संजाय भोग्न ियार छु ।  

 

 

 

 

लनरे्दक 

नामाः  ............................. 
 
 

इलि संर्ि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची २ 

(दफा ९ को उपदफा (१)स ग सम्बजन्धि) 

उजरुी दिाव गरेको लनस्साको ढा चा 
श्री .................... 
        ........................ । 

 

यर्षय:  उजरुी दिावको लनस्सापत्र सम्बन्धमा । 

 

..................................................... बस्ने िपाइ ........................ िे .................... बस्न े

....................................... यर्रुद्धमा ....................................... भनी उजरुी दिाव गनव ययाएकोमा 
आजको लमलिमा दिाव गरी दिाव नं. ................ कायम भएकोिे यो लनस्सा जारी गररददएको छ । 

 

अलधकृि कमवचारी 
दस्िखि:   ........  

लमलि:   ...........  
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अनसूुची ३ 

(दफा ९ को उपदफा (२)स ग सम्बजन्धि) 

िाररख भपावइव 
न्याययक सलमलि  

रामपरु नगरपालिकामा खडा गररएको िारेख भरपाई 

 

र्ादी           प्रलिर्ादी 
.................              ...................  

मदु्दा  .................... 
लमलि ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही ददन ........... बजे यस न्याययक 
सलमलि/कायावियमा उपजस्थि हनुेछु भनी सही गने ...... 
 

र्ादी ................         प्रलिर्ादी ................ 
 

 

 

 

 

 

इलि संर्ि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची ४ 

(दफा ९ को उपदफा (३)स ग सम्बजन्धि) 

िाररख पचाव 
न्याययक सलमलि 

रामपरु नगरपालिका 
बाट जारी भएको िारेखको पचाव 

 

 र्ादी        प्रलिर्ादी 
 ...............       ................. 

मदु्दााः ...................... 
 

लमलि ............... मा .................... काम गनव ........ बजे हाजजर हनु आउनहुोिा ।  

 

फा टर्ािाको दस्िखि  

लमलि ................. 
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अनसूुची ५ 

(दफा १4 को उपदफा (३)स ग सम्बजन्धि) 

प्रलिर्ादको ढा चा 
लिजखि जर्ाफको नमूना 

न्याययक सलमलि समि पेश गरेको 
लिजखि जर्ाफ 

प्रथम पि 

पायपा जजयिा रामपरु नगरपालिकाको .........नं र्डा........................... र्स्ने   ..................को....... 
............... (नािा सम्बन्ध उयिेख गने) र्षव ............. को........ ............... ........... ........... 
........................लिजखि जर्ाफ प्रस्ििुकिाव 

दोस्रो पि 

पायपा जजयिा रामपरु नगरपालिका, ......... नं र्डा. ............... र्स्न े ...................... ............... 
..............................को छोरा र्षव ......... को ................... ..................... .............. ................ 
..............................यर्पिी (लनरे्दक) 

यर्षय सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

म लनम्न र्ु दाहरुमा िेजखए र्मोजजम लनरे्दन गदवछु : 
1. म लिजखि जर्ाफ प्रस्ििुकिाव र यर्पिी लनरे्दकयर्च संर्ि २०६९ सािमा सामाजजक परम्परा 

अनसुार यर्र्ाह भएको व्यहोरा दठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेि 
जायजन्म भएको दठक हो । २०७१ सािको लिहारमा माइि गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक 
घर आउन फोनबाट अनरुोध गरेको, २ पटकसम्म लिन आएको िर म घर नगएको,मैिे यर्पिी 
लनरे्दकिाई दाम्पत्य जीर्न चयन नसे ने भनेको र मेरा दाईभाईिे शारीररक आी मण गने सम्मको 
कायव गरेकोभलन कपोिकजयपि झठुा र हु दै नभएका लनराधार व्यहोरा उयिेख गरी यर्र्ाद गरेको कुरा 
उयिेख गनव चाहान्छु ।  

2. मिाई यर्पिी लनरे्दक समेि लमिी गालि गिौच, डर, धाक, धम्कवि देखाई हािपाि गरी घरबाट 
लनकािा गरेपछी म माइिीमा आई र्सेकवि हु  । यर्र्ाह भएको केही र्षवपछी यर्ना कारण ममाथी 
यर्लभन्न यकलसमका आरोप िगाई अपमान गने, गािी गिौच गने िगायिका कामहरु हु दैगए । 
पररर्ारका अन्य सदस्यहरुिे म माथी घृणा गने, र्ोिचाि नगने जस्िा कायव गरेपलन यर्पिीबाट केही 
समय मिाई नै समथवन र सहयोग गदै आएका लथए िर पछी यर्पिी लनरे्दक समेि उलनहरुस गै 
लमिे र मिाई जर्रजस्ि गरबाट लनकायने कायवमा सहभागी भए  । के कुन कारणिे र्ा मेरो के 
गयिीिे यसो गरेका हनु भलन र्झु्दा रे्िारे्िा दाइजो नययाएको भलन माइिी पिसमेिको  आिोचना 
गने गरेका लथए । सायद उलनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण मिाई घरबाट लनकािीददएका 
हनुपुदवछ । मैिे कुनै गयिी नगरेको र यर्पिी िोग्नसे ग पूर्वर्ि माया, सद्भार् र सम्मान यथार्ि 
रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यथार्ि कायम गरीपाउ  ।  
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3. घरबाट जर्रजस्ि लनकािेपछी ४ मयहनाको नार्ािक छोरा काखी च्यापेर माइिी आएको झण्डै ३ 
र्षवसम्म रे्खर्र, सम्पकव यर्यहन र्सी अयहिे एक्कासी सम्र्न्ध यर्च्छेदको माग गरी लनरे्दन ददन ुआफैँ मा 
आश्चयवजनक िागेको छ, सत्य िथ्य र्जुझ कानून र्मोजजम गररपाउ  । 

4. .........................बाट जारी भएको स्थानीय न्याययक कायवयर्धीको दफा ...... र्मोजजम लिजखि 
जर्ाफ र्ापि दस्िरु रु ...........................यसै लनरे्दन साथ दाजखि गरेको छु ।   

5. यो लिजखि जर्ाफ म्यादलभतै्र लिई म आफैं  उपजस्थि भएको छु ।  

6. यस यर्षयमा अन्यत्र कहीीँ किै कुनै लनकायमा कुनै प्रकारको लनरे्दन ददएको छैन ।  

7. यसमा िेजखएका व्यहोरा दठक सा चो सत्य हनु,् झठुा ठहरे कानून र्मोजजम संजाय भोग्न ियार छु ।  

 

 

लनरे्दक 

नामाः ................................... 
 

 

 

 

इलि संर्ि ................. साि ..................... मयहना .............. गिे ....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची ६ 

(दफा २० को उपदफा (६)स ग सम्बजन्धि) 

न्याययक सलमलिबाट जारी भएको 
म्याद सूचना 

.............................................................र्स्ने .....................................................को नाउ मा रामपरु 
नगरपालिकाको कायाांियबाट जारी भएको १५ (पन्र) ददने सूचना 
 

...............................................र्स्न े ....................................................................िे िपाईंको यर्रुद्ध 

...................................यर्र्ाद परेको भलन लनरे्दन दिाव गरेको हु दा सो को प्रलिलिपी यसै साथ पठाईएको 
छ । अिाः िपाईिे यो म्याद र्झेुको र्ा ररि पूर्वक िामेि भएको लमलििे १५(पन्र) ददन लभत्रमा आफ्नो 
भनाइ सयहि आफैं  कानून र्मोजजमको र्ारेश माफव ि यस कायावियमा हाजजर हनु आउनहुोिा । अन्यथा 
कानून र्मोजजम हनुे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ र्ा ।  

 

 

 

 

 

इलि सम्बि...................साि.......................मयहना......................गिे रोज.............शभुम.्........ ।  
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अनसूुची ७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१)स ग सम्बजन्धि) 

लनणवयको ढा चा 
....................................... न्याययक सलमलि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

लनणवय 

संर्ि ............... सािको लनरे्दन नं........ 
यर्षयाः र्िेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. जजयिा ................ गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका र्डा 
नं............ ...............................र्स्ने 
..................................................................................प्रथम पि 

यर्रुद्ध 

................. जजयिा ................ गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका र्डा 
नं............ ...............................र्स्ने 
..................................................................................दोस्रो पि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ र्मोजजम लनरे्दन दिाव भई सोही ऐनको दफा ४६ 
र्मोजजम गठन भएको न्याययक सलमलि समि प्रस्ििु हनु आएको मदु्दाको संजिप्त िथ्य र लनणवय यस प्रकार 
छाः  

(१) .............. गाउ /नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका र्डा नं. ....................... ने सा लसट नं.... 
यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा पजश्चम िफव का यक.नं..........का संलधयार यर्पिी ...................िे 
घर र्नाउ दा आफ्नो घरजग्गामा लसमानासम्म आई जोलड र्नाएको िर छि िथा र्िेसीको पानी आफ्नो घर 
कम्पाउण्डलभत्र झानेगरी र्नाएको हु दा सो र्िेसी र्न्द गराइपाउ  भने्न लनरे्दकको लनरे्दन व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउ /नगर/महानगर पालिकाबाट प्रचलिि भर्न लनमावण सम्र्न्धी मापदण्ड र्मोजजम 
इजाजि प्राप्त गरी भर्नको ने सा समेि स्र्ीकृि गराई सो ने सा र्मोजजम भर्न लनमावण गरेको हु  । यर्पिी 
लनरे्दकिे भने र्मोजजम आफ्नो घरको छि िथा र्िेसीको पानी लनजको घर कम्पाउण्डलभत्र झाने नगरेको 
आफ्नै घरजग्गामा झाने गरेको हु दा झठुा लनरे्दन खारेज गररपाउ  भने्न प्रत्यथीको लिजखि जर्ाफ ।  

(३) .............. गाउ /नगर/उपमहानगर/महानगर पालिकाबाट स्थिगि लनररिण िथा सर्ेंिण गनव 
गएका प्रायर्लधक टोलििे स्थिगि लनररिण गरी लमलि.........मा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रलिरे्दनबाट 
प्रत्यथीको घरिफव बाट छि िथा र्िेसीको पानी खस्दा लनरे्दकको घर कम्पाउण्डलभत्र पने गरेको देजखन्छ 
भने्न व्यहोरा उयिेजखि भएको  ।  
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(४) यर्र्ादका दरैु् पििाई मेिलमिाप गराउन े प्रयोजनका िालग..........................गाउ पालिका 
/नगरपालिका/उपमहानगर/महानगरपालिक र्डा नं........,................. मा रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउ दा 
मेिलमिाप हनु नसकवि फयकव  आएको ।  

लनणवय 

दरैु् पििाई सनुरु्ाईको िालग आज पेशी िोयकएकोमा यर्र्ादका सम्र्जन्धि पिहरु स्र्यमं िथा लनजहरुबाट 
लनयिु गरेका कानून व्यर्सायीहरु समेिको भनाई सनुी पनुाः लमिापत्र गनुवहोस भलन सम्झाउ दा र्झुाउ दा पलन 
लमिापत्र गनव मञु्जर नगनुव भएकोिे फाइिमा संिग्न प्रमाण कागजहरुको समेि मूययाङ्कन गरी स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(२) र्मोजजमलनणवय ददनपुने हनु आई लनणवयिफव  यर्चार गदाव 
लनरे्दकको यक. नं....को पजश्चमिफव  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोलडएर रहेकोमा यर्र्ाद देजखएन । 
लनरे्दकको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छि िथा र्िेसीको पानी झारेको हो होइन 
भलन स्थिगि रुपमै जा चर्झु गरी प्रायर्लधक प्रलिरे्दन पेश गनव कायावियबाट खयट गएका प्रायर्लधक 
कमवचारीिे लमलि.............मा पेश गरेको स्केच सयहिको प्रायर्लधक प्रलिरे्दन समेिबाट लनरे्दकको माग दार्ी 
र्मोजजम आफ्नो घर कम्पाउण्डलभत्र प्रत्यथीको छि िथा र्िेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे देजखन्छ 
। प्रत्यथीिे यस कायावियबाट पाररि गरेको ने सामा समेि छि िथा र्िेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा 
झाने भलन देखाईएको र लनरे्दकको घर कम्पाउण्डलभत्र पानी झानव पाउनपुछव भलन प्रत्यथीिे दार्ी यर्रोध गनव 
समेि नसकेको र प्रचलिि कानून र प्रचिनबाट समेि अकावको घर कम्पाउण्डलभत्र आफ्नो छि िथा 
र्िेसीको पानी झानव पाउने नदेजखएको हु दा लनरे्दकको माग र्मोजजम प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथा र्िेसीबाट 
आफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रर्न्ध गनुवपने देजखन्छ । लनरे्दकको घर कम्पाउण्डमा पानी झानव नपाउन े
ठहछव  । सो ठहनाविे िपजशि बमोजजम गनुव ।  

िपजशि 

१. सरोकारर्ािािे नक्कि माग गनव आएमा लनयमानसुार दस्िरु लिई नक्कि ददन ु।  

२. यो लनणवयमा जचो नर्झेु ३५ ददनलभत्र ..............जजयिा अदाििमा पनुरारे्दन गनव जान ुभलन 
 प्रत्यथीिाई सनुाईददन ु।  

३. म्यादलभत्र पनुरारे्दन नपरेमा कानून र्मोजजम लनणवय कायावन्र्यन गनुव/गराउन ु।  

 

 

 

 

 

 

इलि संर्ि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची ८ 

(दफा ४6 को स ग सम्बजन्धि) 

अन्िररम संरिणात्मक आदेशको नमूना 
........................................................... न्याययक सलमलि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

संर्ि ............................ सािको लनरे्दन नं........ 
यर्षयाः  यपलडििाई उपचार गराउने सम्र्न्धमा । 

................. जजयिा ................ गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका र्डा 
नं............ ...............................र्स्ने 
..................................................................................प्रथम पि 

यर्रुद्ध 

................. जजयिा ................ गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका र्डा 
नं............ ...............................र्स्ने 
..................................................................................दोस्रो पि 

यसमा लनरे्दकको माग र्मोजजम ..........................जजयिा र्डा नं................................ र्स्न े
...............को नालि ..........................को छोरा/छोरी र्षव ................ को ................िे आफुिाई 
असाध्य रोग िालग लनयलमि रुपमा हप्ताको २ पटक मगृौिा डायिोलसस गनव जचयकत्सकिे जशफाररस गरेकोमा 
एकाघरका छोरा र्षव .................. को ...........................िे लनयलमि रुपमा डायिोलसस गनव अटेर 
गरेको, घरर घरर रुपैँया नभएको र्हाना गने गरेको, कयहिे कयहिे कायावियको कामको व्यस्ििािे फुसवद 
नलमिेको आदद कारण जनाई आफुिे लनयलमि प्राप्त गनुवपने स्र्ाथ्य सेर्ा प्राप्त गनव नसकेको हु दा आफ्नो 
जीर्न झनझन खिरायिु र्न्दै गएको भलन अस्पिािको जचयकत्सकको पजुाव र जशफाररस सयहि पेश हनु 
आएको लनरे्दन उपर प्रारजम्भक रुपमा जा चर्झु गदाव व्यहोरा मनालसर् देजखएको हु दा हाििाई लनरे्दकको 
िालग जचयकत्सकिे जशफाररस गरे र्मोजजम हरेक हप्ता २ पटक डायिोलसस गनुव गराउन ु िथा लनजको 
स्र्ाथ्यिाभका िालग आर्श्यक अन्य प्रर्न्ध समेि लमिाउन ुभलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
दफा ४९(८) र्मोजजम यर्पिी ........................को नाममा यो अन्िररम संरिणात्मक आदेश जारी 
गररददएका छौं । यो आदेश लमलसि सामेि राखी यर्पिीिाई िेखी  पठाईददन ु। यो आदेश अनसुार उपचार 
भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुव ।  

ईलि संर्ि ................... साि ..........मयहना....गिे रोज........शभुम ्। 
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अनसूुची ९ 

(दफा ५1 को उपदफा (२) स ग सम्बजन्धि) 

लमिापत्रको िालग लनरे्दनको ढा चा 
....................गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका न्याययक सलमलिसमि पेश 
गरेको लमिापत्र.............. जजयिा. ............. 
गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, र्डा नं. ......... ............... र्स्न े
.................................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीमलि र्षव 
.................. को ............................................................................... लनरे्दक (प्रथम पि) 

यर्रुद्ध 

.............. जजयिा. ............. गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, र्डा नं. 

......... ............... र्स्न े र्षव .................. को ............................................लिजखि जर्ाफकिाव 
(दोस्रो पि) को संयिु लनरे्दन पत्र 

यर्षयाः सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

हामी लनरे्दक लनम्न लिजखि लनरे्दन गदवछौाः 
१. हामी यर्च संर्ि २०६९ सािमा सामाजजक परम्परा अनसुार यर्र्ाह गररएकोमा कररर् २ र्षवसम्म  
समुधरु दाम्पत्य जीर्न रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म भएको,   
सोयह र्षव २०७१ सािको लिहारमा माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध 
गरेको, लिन गएको िर उयटै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनरे्दकको लनरे्दन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नययाएको लनउ बाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जर्रजस्ि घरबाट लनकािा 
गरेको हो । आफु खशुीिे माइि गई र्सेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथार्ि माया, सद्भार् र 
सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यथार्ि कायम गराईपाउ  भने्न प्रत्यथीको लिजखि जर्ाफ रहेको  
।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीर्षव िोग्ने स्र्ास्नी छुयटएर र्स्यौं, हामीबाट एक सन्िानको जायजन्म 
समेि भैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यर्षयिे मनमटुार् भई िोग्ने स्र्ास्नी अिग अिग र्सेकोमा 
..................... गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको न्याययक सलमलि माफव ि 
र्डा नं. ................. अन्िगविको ............................ मेिलमिाप केन्द्रमा मेिलमिापकिाव 
.................को पहिमा एक आपसमा छिफि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ कवि यर्गिमा जे जस्िा 
यर्षयमा असमझदारी िथा रे्मेि भएको भएिापनी हामीयर्च एक अकावप्रलि यर्श्वास, सदभार् र प्रमे कायमै 
रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यर्च्छेद गरी पाउ  भने्न लनरे्दन दार्ी छोलड पनुाः समुधरु सम्र्न्धका साथ 
दाम्पत्य जीर्निाई व्यर्जस्थि ढंगिे अगालड र्ढाउने छौं । लनरे्दकको घरमा ित्काि िोग्ने स्र्ास्नी लमलि 
र्स्ने र्ािार्रण नहनुे भएकोिे छुिै ठाउमा डेरा लिई र्स्न हामी दरैु् पि सहमि भएकािे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) र्मोजजम यो लमिापत्रको संयिु लनरे्दन पेश गरेका छौं , िेजखए 
र्मोजजम लमिापत्र गरी पाउ  ।  
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४. ..................गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका स्थानीय न्याययक 
कायवयर्धी र्मोजजम यो लमिापत्रको संयिु लनरे्दन दस्िरु बापि रु .......................यसैसाथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेजखएका व्यहोरा दठक सा चो  हनु,् झठुा ठहरे कानून र्मोजजम सहु िा र्झुाउ िा ।  

 

 

 

लनरे्दकहरु 

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

.................................... दोस्रो पि 

 

 

 

 

इलि संर्ि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची १० 

(दफा ५1 को उपदफा (५)स ग सम्बजन्धि) 

लमिापत्रको ढा चा 
....................गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका न्याययक सलमलिसमि पेश 

गरेको लमिापत्रको संयिु लनरे्दन पत्र 

..............जजयिा .............. गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, र्डा नं. 

...................... र्स्ने  ................................................ ........................... को छोरा 
/छोरी/श्रीमलि  र्षव .................. को ......................................................... .................... 
लनरे्दक (प्रथम पि) 

यर्रुद्ध 

..............जजयिा. ............. गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, र्डा नं 

लिजखि जर्ाफकिाव........................को .......................र्स्ने र्षव........................ (दोस्रो पि) 

यर्षयाः  सम्र्न्ध यर्च्छेद । 

हामी लनरे्दक  लनम्न लिजखि लनरे्दन गदवछौं : 
१. हामीयर्च संर्ि २०६९ सािमा सामाजजक परम्परा अनसुार यर्र्ाह गररएकोमा कररर्  २ र्षवसम्म  
समुधरु दाम्पत्य जीर्न रहेको लथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेि जायजन्म भएको,   
सोयह र्षव २०७१ सािको लिहारमा माइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोध 
गरेको, लिन गएको िर उयटै कुटयपट गरी पठाएको भलन लनरे्दकको लनरे्दन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नययाएको लनउ बाट घरमा हेिा गरेको, अपमान गरी जर्रजस्ि घरबाट लनकािा 
गरेको हो । आफु खशुीिे माइि गई र्सेको होइन अझपलन िोग्नेप्रलि आफ्नो यथार्ि माया, सद्भार् र 
सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यथार्ि कायम गराईपाउ  भने्न प्रत्यथीको लिजखि जर्ाफ रहेको  
।  

३. हामी झगडा गरर आयौं, केहीर्षव िोग्ने स्र्ास्नी छुयटएर र्स्यौं, हामीबाट एक सन्िानको जायजन्म 
समेि भैसकेको छ । घरमा सामान्य घरायसी यर्षयिे मनमटुार् भई िोग्ने स्र्ास्नी अिग अिग र्सेकोमा 
..................... गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको न्याययक सलमलि माफव ि 
र्डा नं. ................. अन्िगविको ............................ मेिलमिाप केन्द्रमा मेिलमिापकिाव 
.................को पहिमा एक आपसमा छिफि गरी लमिी आएको व्यहोरा यो छ कवि यर्गिमा जे जस्िा 
यर्षयमा असमझदारी िथा रे्मेि भएको भएिापनी हामीयर्च एक अकावप्रलि यर्श्वास, सदभार् र प्रमे कायमै 
रहेकोिे िोग्ने स्र्ास्नीको सम्र्न्ध यर्च्छेद गरी पाउ  भने्न लनरे्दन दार्ी छोलड पनुाः समुधरु सम्र्न्धका साथ 
दाम्पत्य जीर्निाई व्यर्जस्थि ढंगिे अगालड र्ढाउने छौं । लनरे्दकको घरमा ित्काि िोग्ने स्र्ास्नी लमलि 
र्स्ने र्ािार्रण नहनुे भएकोिे छुिै ठाउमा डेरा लिई र्स्न हामी दरैु् पि सहमि भएकािे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) र्मोजजम यो लमिापत्रको संयिु लनरे्दन पेश गरेका छौं , िेजखए 
र्मोजजम लमिापत्र गरी पाउ  ।  
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४. ..................गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिक स्थानीय न्याययक कायवयर्धी 
र्मोजजम यो लमिापत्रको संयिु लनरे्दन दस्िरु बापि रु ............ यसै साथ संिग्न छ ।  

५. यसमा िेजखएका व्यहोरा दठक सा चो  हनु,् झठुा ठहरे कानून र्मोजजम सहु िा र्झुाउ िा ।  

 

 

 

 

 

लनरे्दकहरु 

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

.................................... दोस्रो पि 

 

 

 

 

इलि संर्ि ्............. साि...................मयहना......................गिे.....................रोज शभुम ्। 
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अनसूुची ११ 

(दफा 58 को उपदफा (३)स ग सम्बजन्धि) 

मेिलमिापकिावमा सूचीकृि हनु ेलनरे्दन ढा चा 
न्याययक सलमलि 

............ गाउ पालिका/नगरपालिका समि पेश गरेको लनरे्दन 

 

यर्षयाः मेिलमिापकिावमा सूचीकृि हनु पाउ  । 

 

 

 

प्रस्ििु यर्षयमा िपलसिमा उयिेजखि कागजािहरुको प्रलिलिपी साथै राखी ...............................  
गाउ पालिका/नगरपालिकाको न्याययक सलमलि अन्िगविका ............ मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृि भई 
मेिलमिाप गराउन अनमुिी पाउ  भनी लनरे्दन गदवछु ।  

िपलसि  

१) नागररकिा प्रमाणपत्रको छा याकपी, 
२) स्नािक िहसम्म उलिणव गरेको शैजिक प्रमाणपत्रको छा याकपी, 
३) मेिलमिापकिावको िालिमप्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छाया कपी, 
४) मेिलमिाप सम्बन्धी अनभुर् र 

५) व्यजिगि यर्र्रण (Bio- data) 

 

 

 

 

लनरे्दक 

नाम थराः .......... 
दस्िखिाः ........... 
लमलिाः ............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

फोटो 
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अनसूुची १२ 

(दफा ७4 को उपदफा (१)स ग सम्बजन्धि) 

गfउ पालिका÷नगरपालिकाको न्याययक सलमलि समि पेश गरेको  
भररभराउको लनरे्दन पत्र 

 

यर्षयाः भररभराई पाउ  भने्न र्ारे । 

 

......र्स्ने................................लनरे्दक÷र्ादी÷प्रलिर्ादी 
यर्रुद्ध 

.......र्स्ने.............यर्पिी÷र्ादी÷प्रलिर्ादी 
मदु्धा 

म लनरे्दक लनरे्दन र्ापि रु १०।– दस्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनरे्दन गदवछु । 

 

 

 

 

 

 

लनरे्दक 

लनज.............. 
 

 

 

 

 

ईलि संर्ि..................साि...................मयहना.............गिे........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची १३ 

(दफा ७5 को उपदफा (१) स ग सम्बजन्धि) 

चिन चिाउन ेलनरे्दन 
.........गाउ पालिका÷नगरपालिकामा पेश गरेको 

लनरे्दन पत्र 

यर्षयाः चिन चिाई पाउ  भने्न र्ारे । 

.......र्स्न.े....................लनरे्दक÷र्ादी÷प्रलिर्ादी 
यर्रुद्ध 

.......र्स्ने..................यर्पिी ÷र्ादी÷प्रलिर्ादी 
मदु्धा 

म लनरे्दक लनरे्दन र्ापि रु १०।– दस्िरु साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनरे्दन गदवछु । 

१. उपरोि यर्पिीसंगको उयिेजखि मदु्धा यस गाउ पालिका÷नगरपालिकाको न्याययक सलमलिबाट 
लमलि........मा लनणवय भई उि घर जग्गा (र्ा जनु सम्पजो भोग गनव पाउन ेगरी लनणवय भएको छ सो सम्पजो 
र्ा र्स्ि ुउयिेख गने) मेरो हक भोग र स्र्ालमत्र्को हनु ेठहर भएकोमा श्री...... जजयिा अदाििमा यर्पिीिे 
पनुरार्िोकन गरेकोमा सम्मानीि अदाििबाट समेि लमलि.............. मा लनणवय हु दा न्याययक सलमलिकै 
लनणवयिाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम गरेको हु दा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पजो रहेको 
हु दा जशघ्रालिजशघ्र मिाई उि सम्पजो चिन चिाई पाउन यो लनरे्दन पेश गरेको छु । 

२. यसै लनरे्दन साथ देहायका कागजािहरु संिग्न गरेको छु । 

 क. न्याययक सलमलििे लमलि............मा गरेको लनणवयको छा या कपी 
 ख. श्री...........जजयिा अदािििे गरेको लमलि.............को सदर फैसिाको छा या कपी 
 ग. यस यर्र्ाद सम्र्द्ध लमलसि यसै कायावियमा रहेको छ । 

 घ. िेजखएको व्यहोरा दठक सा चो छ, झठुा ठहरे कानून बमोजजम सहु िा बझुाउ िा । 

 

 

 

 

 

लनरे्दक 

लनज............... 
 

 

 

 

 

ईलि संर्ि..................साि...................मयहना.............गिे........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची १४ 

(दफा ७७ को उपदफा (४) स ग सम्बजन्धि) 
सम्पलि रोक्काको आदेश 

.............................................. न्याययक सलमलि 

संयोजक श्री......................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 
सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

संर्ि  .................सािको लनरे्दन नं........  

यर्षयाः सम्पलि हस्िान्िरण रोक्का 
 

.............. जजयिा. ............. गाउ पालिक/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, र्डा नं. 

......... ............... र्स्ने .................................................................................................को 
छोरा/छोरी/श्रीमलिर्षव .................. को.........................................................लनरे्दक (प्रथम पि) 

यर्रुद्ध 

...............जजयिा...........गाउ पालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, र्डा नं....यर्पिी 
(दोश्रो पि)..........र्स्न.े...र्षव.....को यसमा लनरे्दकको माग बमोजजम......जजयिा..............गाउ पालिका/ 
नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, र्डा नं.... िे.फ.........यक.नं........ जग्गामा 
बनेको.........को नाममा रहेको अर्ण्डाको..................र्गवयफटको चार ियिे घर र लिग िगापाि समेि 
यर्पिी....सम्पजो लनज यर्पिीबाट अन्य अंजशयारहरुको मन्जरुी यर्ना हक हस्िान्िरण हनु से ने आशंका गरी 
लनरे्दकिे ददएको लनरे्दन उपर प्रारजम्भक रुपमा जा चर्झु गदाव व्यहोरा मनालसर् देजखएको हु दा हाििाई 
प्रत्यिीको नाममा रहेको उजयिजखि घरजग्गाको हक हस्िान्िरण गनव लसफाररस नददन र्डािाई र अको 
आदेश नभएसम्मका िालग उि घरजग्गाको हक हस्िान्िरण नगनुव/गनव नददन ुभनी मािपोि कायावियको 
नाममा समेि स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोजजम यो रोक्काको आदेश जारी 
गररददएका छौं । यो आदेश लमलसि सामेि राखी सम्र्जन्धि कायावियहरुमा पठाईददन ु। यो आदेश अनसुार 
रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी लमलसि सामेि राख्न ुर लनयमानसुार पेश गनुव । 

 

 

 

 

ईलि संर्ि................साि.............मायहना...........गिे‘..........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची १५ 

(दफा ८८ को उपदफा (६) स ग सम्बजन्धि) 

नक्किको िालग लनरे्दन 

न्याययक सलमलि  

.......... गाउ पालिका/नगरपालिकामा पेश गरेको 
लनरे्दन पत्र 

यर्षयाः नक्कि पाउ  भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... लनरे्दक/र्ादी/प्रलिर्ादी 
यर्रुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ यर्पिी/र्ादी/प्रलिर्ादी 
मदु्दााः ........................................................................ । 

म लनरे्दक लनरे्दन दस्िरु र्ापि रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहोरा लनरे्दन गदवछुाः 
(१) उपरोि यर्पिीस गको उयिेजखि मदु्दामा अध्ययनको िालग देहायका कागजािहरु आर्श्यक परेको 
हु दा प्रमाजणि प्रलिलिपी पाउ  भनी यो लनरे्दन साथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्किको प्रमाजणि प्रलिलिपी 
पाउ  ।  

देहाय 

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
२) िेजखएको व्यहोरा दठक सा चो छ, झिुा ठहरे कानून बमोजजम सहु िा बझुाउ िा ।  

 

 

लनरे्दक 

लनज 
.......................... 

 

इलि सम्र्ि ्......... साि .... मयहना .... गिे रोज ्... शभुम ्................ 
 
प्रमाजणकरण लमलि: 2075/03/31  

आज्ञािे 
ज्ञानराज कोइरािा 

प्रमखु प्रशासकविय अलधकृि 


