स्थानीय राजपत्र
टीकापुर नगरपालिकाद्वारा प्रकालित
खण्ड

)१( कै िािी , असार २६ गते , २०७५ साि , )संख्या ८(

भाग -१
स्थानीय सरकार संचािन ऐन ( कफ प ोा १०२कफ ोा २०७५,२ ाफलजा टीकापुर नगर कायपालिका )
िे नाएकफ ति िेलखए ाफलजाकफ ऐन स साधारणकफ जानकारीकफ िालग प्रकािन गररएकफ छ |

न्यालयक सलालतिे जुरीकफ कारवाही ककनारा ग ा अपना नुपने कायलवलधका
सम् न्धाा व्यवस्था गन नेकफ ऐन @)&%
नगर सभा ाट स्वीकृ त लालत
२०७५/०३/२५

प्रस्तावनााः न्यालयक सलालतिे प्रचलित कानून

ाफलजा

जुरीकफ कारवाही र ककनारा ग ा अपना नुपने

कायलवलध तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पार र्िता काया गरी कानूनकफ िासन तथा न्याय प्रलतकफ
जनलवश्वास काया राखीरहनकफ िालग प्रचिनाा रहेकफ संघीय कानूनाा भए ले ख ाहेक थप कानूनी व्यवस्था
गन वाञ्छनीय भएकफिे, नेपािकफ संलवधानकफ धारा २२१ कफ पधारा (१)
ऐन नाएकफ छ ।

ाफलजा टीकापुर नगर सभािे of]
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पररच्छे -१
प्रारलम्भक
१. संलिप्त नाा र प्रारम्भाः (१) यस ऐनकफ नाा टीकापुर नगरपालिका न्यालयक सलालत (कायलवलध
सम् न्धी) ऐन, २०७५” रहेकफ छ ।
(२) यफ ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथ निागेाा यस ऐनाा;
(क) “ जुरी” भन्नािे सलालत साि परे कफ जुरी ाट िुरु भएकफ प्रचलित कानून ाफलजा सलालतिे
कारवाही र ककनारा गने जुरी सम्झनुपछ ।
(ख) “खाम्ने”भन्नािे तफककएकफ सम्पलिकफ ाूलयांकन गरर ा भ्या ने ह िाई सम्झनुप छ ।
(ग) “चिन चिाईक ने” भन्नािे लनणय पश्चात हक अलधकार प्राप्त भएकफ व्यलििाई कु नै वस्तु
वा सम्पलि भफग गन क ने कायिाई सम्झनुप छ ।
(घ)

“जाानत”भन्नािे कु नै व्यलि वा सम्पलििाई न्यालयक सलालतिे चाहेकफ वखताा

पलस्थत वा हालजर गरा न लिएकफ लजम्ाा वा िर ालयत्विाई सम्झनुप छ ।
(ङ) “तााेिी” भन्नािे न्यालयक सलालतकफ िेत्रालधकार लभत्रका लववा हरुाा सम्वलन्धत पििाई
वुझाईने म्या , सुचना, आ ि
े , पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवक वुझा ने कायिाई सम्झनुपछ ।
(च)

“ताय ात” भन्नािे सम्पलिकफ लववरण वा गन्ती गरेकफ संख्या जलनने व्यहफरा वा

सम्पलिकफ ोााँटवारी वा िगतिाई सम्झनुप छ ।
(छ)“तफककएकफ” वा “तफककए

ाफलजा” भन्नािे यस ऐन अन्तगत

नेकफ लनयााा तफककए

ाफलजा सम्झनुपछ ।
(ज)“ रपीठ”भन्नािे न्यालयक सलालत साि पेि हुन आएका कु नै कागजपत्रकफ सम् न्धाा ररत
नपुगे वा कानूनिे

ता नहुने वा निाग्ने भएाा त्यसकफ पछालडपरि सफकफ कारण र अवस्था जनाइ

अलधकारप्राप्त अलधकारीिे िेलखक ने लन ि
े न वा व्यहफरािाई सम्झनुप छ ।
(झ)

“नााेसी”भन्नािे कु नै व्यलिकफ नाा, थर र वतन साेतकफ लवस्तृत लववरण खुिाइएकफ

व्यहफरािाई सम्झनुप छ ।
(ञ)

“नालिि” भन्नािे कु नै लववा कफ लवषयाा ोा ८ ाफलजा क एकफ जुरी,लनवे न वा

कोरा सम्झनुपछ
1
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(ट)
खडा गरे कफ

“लनणय ककता ” भन्नािे सलालतिे

जुरीाा गरे कफ लनणयकफ अलभिेख राख्नकफ िालग

जुरीाा लनणय गरे कफ व्यहफरा र त्यसकफ आधार तथा कारणकफ संलिप्त

लिेख भएकफ

ककता सम्झनुपछ ।
(ठ) “पन्चकृ लत ाफि”भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पलिकफ स्थिगत तथा स्थानीय अविफकन ाूलयांकन
गरी लवक्री लवतरण हुनसक्ने लचत ठहराएर लनलश्चत गरे कफ ाुलयिाई सम्झनुप छ ।
(ड) “पेिी” भन्नािे न्यालयक सलालत साि लनणयाथ पेि हुने लववा हरुाा पिहरुिाई पलस्थत
गराई सुनुवाइ गने काािाई सम्झनुप छ ।
(ढ) “प्रलत ा ी” भन्नािे ा ीिे जसका पर जुरी ता ग छ सफ व्यलि वा संस्था सम्झनुपछ ।
(ण) “वकपत्र” भन्नािे लववा सम् न्धाा जानकार भई सािीकफ रुपाा व्यि गरे का कु रा िेलखने
वा िेलखएकफ कागजिाई सम्झनुपछ ।
(त)“ न्

ईजिास”भन्नािे न्यालयक सलालत अन्तगत लनरुपण हुने लववा हरु ाध्ये गफप्य

प्रकु लतकफ लववा भएकफ र सम्वद्ध पिहरुलवच गफपलनयता काया गन आवश्यक ले खएाा सम्वद्ध पिहरु
ाात्र सहभागी हुनेगरी प्रवन्ध गरीएकफ सुनुवाई कििाई सम्झनुपछ ।

(थ)“ ा ी” भन्नािे

कसै पर सलालत साि जुरी ता गने व्यलि वा संस्था सम्झनुपछ ।
( )“ाूलतवी” भन्नािे न्यालयक सलालत अन्तगत लवचाराधीन ाुद्धा अन्य अड्डा अ ािताा साेत
लवचारालधन भईरहेकफ अवस्थााा न्यालयक सलालतिे लनणय ग ा अन्य लवचारालधन ाुद्धााा प्रभालवत
हुने ले खएाा प्रभाव पाने ाुद्धाकफ ोै सिा नभएसम्ा प्रभालवत हुने ाुद्धा स्थलगत गने कायिाई सम्झनुपछ
(ध)

“िगापात”भन्नािे घरजग्गा र त्यससाँग अन्तरलनलहत टहरा,

फट लवरुवा, खुलिा जलान र त्यसाा

रहेका स ैखािे संरचना वा चचेकफ जग्गा, छे छा , सेरफोे रफ र सम्पूण अवयविाई सम्झनुप छ ।
(न)“स रस्याहा” भन्नािे धरौटीाा रहेकफ रकाकफ िगत किा गरी आम् ानीाा वाध्ने कायिाई
सम्झनुपछ
(प) “सभा” भन्नािे टीकापुर नगरसभा सम्झनुपछ ।
(ो) “सलालत” भन्नािे न्यालयक सलालत सम्झनुपछ र सफ िव् िे स्थानीय ऐनकफ ोा ४८ कफ प ोा
(६)

ाफलजाकफ सलालतिाइ साेत जना नेछ ।

( )“साि वसािी” भन्नािे हरे क वषकफ िालग छु िाछु िै हुने गरी प्रलतवषकफ लनलाि स्थायी रुपाा तय
गररएकफ ित सम्झनुपछ ।
2

खण्ड १ संख्या ८ स्थानीय राजपत्र भाग १ लालत २०७५|०३|२६
(भ) “स्थानीय ऐन”भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछ ।
(ा) "संलवधान" भन्नािे नेपािकफ संलवधान सम्झनुपछ
(य) “ नगरपालिका ” भन्नािे टीकापुर नगरपालिका सम्झनुप छ ।
(र) “ जुरी प्रिासक ” भन्नािे सलालत साि आ ने जुरीहरुका सम् न्धाा काा कारवाही गने व्यलि
सम्झनु प छ ।
(ि) “अलभिेख प्रिासक” भन्नािे सलालतिे लनणय गरे का लववा हरुकफ कायान्वयन अलभिेख राख्ने व्यलििाई
सम्झनु प छ ।
(व) “ गा ाँ वडघर / भिांसा ” भन्नािे परापूवकाि ख
े ी पलश्चा तराईका थारु )चौधरी( साु ायका / जालतका
ाालनसहरुिे गा ाँ टफिाा आई पने लवलभन्न सााालजक, सााँस्कृ लतक एवंा धार्ाक सास्याहरुकफ सााधान
सााजकफ नेतृत्व वग

ाटै हफस भन्ने

श्े यका िागी आोु हरु ाध्ये ाट प्रत्येक वषकफ ााघ ालहनााा

नेतृत्व गनका िागी छनौट गररएकफ व्यलि।
पररच्छे -२
सलालतकफ अलधकार
३.

जुरीाा लनणय सम् न्धी काााः सलालताा ता भएका जुरी वा जुरीकफ लनणय गने वा ता भएकफ
नालिि वा जुरीकफ कु नै व्यहफरािे िगत किा गने अलधकार सलालतिाइ ाात्र हुनेछ ।

४. लनणय सम् न्धी

ाहेक अन्य काााः (१)

ोा ३ ाा

लिेख भएकफ वा प्रचलित कानूनिे सलालत वा

सलालतकफ स स्यिे नै गने भन्ने व्यवस्था गरे कफ वा कायकफ प्रकृ लतिे सलालत वा सलालतकफ स स्यिे नै
गनुपने स्पष्ट भैरहेकफ

ले ख

ाहेककफ अन्य कायहरू यस ऐनाा तफककएकफ काचारी र त्यसरी

नतफककएकफाा सलालतिे लनणय गरी तफके कफ वा अलधकार प्र ान गरे कफ काचारीिे गनुपनेछ ।
(२) तफककएकफ िाखा प्राुख वा तफककएका अन्य काचारीिे यस ऐन र प्रचलित कानून ाफलजा
तफककएकफ काा ग ा सलालतकफ संयफजक वा सलालतिे तफके कफ स स्यकफ प्रत्यि लन ि
े न,

ख
े ख
े र

लनयन्त्रणाा रही गनुपनेछ ।
५. यस ऐन ाफलजा कायलवलध अविम् न गनुपनेाः सलालतिे जुरी वा जुरीकफ कारवाही र ककनारा ग ा
प्रचलित र सम् लन्धत संघीय कानूनाा स्पष्ट

लिेख भए ले ख

ाहेक यस ऐन

ाफलजाकफ कायलवलध

अविम् न गनुपनेछ ।
६. सलालतिे हेनाःे सलालतिाइ ह
े ाय ाफलजाकफ जुरीहरूाा कारवाही र ककनारा गने अलधकार रहनेछाः
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(क)

स्थानीय ऐनकफ ोा ४७ अन्तगतकफ जुरी,

(ख)

ाेिलािाप ऐन,२०६८ अनुसार ाेिलािापकफ िालग नगरपालिकााा प्रेलषत जुरी,

(ग)

संलवधानकफ अनुसूची-८ अन्तगतकफ एकि अलधकार अन्तगत सभािे

नाएकफ कानून

ाफलजा लनरूपण हुने गरी लसर्जत जुरी,तथा
(घ)

प्रचलित कानूनिे नगरपालिकािे हेने भलन तफके का जुरीहरू ।

७. सलालतकफ िेत्रालधकाराः सलालतिे

ोा ६ अन्तगतका ाध्ये

ह
े ाय

ाफलजाका

जुरीहरूाा ाात्र

िेत्रालधकार ग्रहण गने तथा कारवाही ककनारा गनेछाः
(क)

व्यलिकफ हकाा

जुरीका स ै पि नगरपालिकाकफ भैगफलिक िेत्रालधकार लभत्र

सफ ास गरीरहेकफ,
(ख)प्रचलित कानून र संलवधानकफ भाग ११ अन्तगतकफ कु नै अ ाित वा न्यायाधीकरण वा
लनकायकफ िेत्रालधकार लभत्र नरहेकफ,
(ग)नगरपालिकाकफ िेत्रालधकार लभत्र परे का कु नै अ ाित वा लनकाय ाट ाेिलािाप वा
लािापत्रकफ िालग प्रेलषत गरीएकफ,
(घ)अचि सम्पलि साावेि रहेकफ लवषयाा सफ अचि सम्पलि नगरपालिकाकफ भैगफलिक
िेत्रालधकार लभत्र रलहरहेकफ, तथा
(ङ)

कु नै घटनासाँग सम् लन्धत लवषयवस्तु रहेकफाा सफ घटना नगरपालिकाकफ भैगफलिक िेत्र

लभत्र घटेकफ ।

पररच्छे -३
जुरी तथा प्रलतवा
८. ल वा

ता गनेाः (१) कसै पर ल वा

ता

ता ग ा वा जुरी चिा ाँ ा प्रचलित कानून ाफलजा हक य
ै ा

पुगेकफ व्यलििे सलालतकफ तफककएकफ िाखासाि जुरी ता गनसक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा जुरी द ं ा यस ऐन तथा प्रचलित कानून ाफलजा खुिा नुपने

कु रा स ै खुिाइ तथा पुया नुपने प्रकक्रया स ै पुरागरी अनुसूची-१ ाफलजाकफ ढााँचााा क नुपनेछ ।
(३)

प ोा (२) ाा िेलखए

ले ख

ाहेक

खुिा नुपनेछाः
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जुरीाा

ह
े ाय

ाफलजाकफ व्यहफरा साेत
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(क)

ा ीकफ नाा,थर,वतन र लनजकफ ा ू र आाा,तथा थाहा भएसम्ा ाजे र ज्यै कफ

(ख)

प्रलत ा ीकफ नाा, थर र थाहा भएसम्ा लनजकफ ा ु र आााकफ नाा, थर र स्थान

नाा;
पिा
िाग्नेगरी स्पष्ट खुिेकफ वतन; टफि, घर नं.
(ग) नगरपालिकाकफ नाा सलहत सलालतकफ नाा;
(घ)

जुरी गनुपरे कफ व्यहफरा र सम्पूण लववरण;

(ङ)

नगरपालिकािे तफके अनुसारकफ स्तुर ुझाएकफ रलस वा लनस्सा;

(च)

सलालतकफ िेत्रालधकार लभत्रकफ जुरी रहेकफ व्यहफरा र सम् लन्धत कानून;

(छ)

ा ीिे ावी गरे कफ लवषय र सफसाँग सम् न्धीत प्रााणहरू;

(ज)

ह म्या िाग्ने भएाा ह म्या रहेकफ तथा हक य
ै ा पुगेकफ सम् न्धी व्यहफरा;

(झ)

कु नै सम्पलिसाँग सम् लन्धत लवषय भएकफाा सफ सम्पलि चि भए रहेकफ स्थान, अवस्था
तथा अचि भए चारककलिा सलहतकफ स ै लववरण ।

(४)

प्रचलित कानूनाा कु नै लविेष प्रकक्रया वा ढााँचा वा अन्य के लह लिेख भएकफ रहेछ भने
सफ सन् भाा आवश्यक लववरण साेत खुिेकफ हुनुपनेछ ।

(५) कु नै ककलसाकफ िलतपूर्त भरा नुपने अथवा

ण्डा िगा नुपने अवस्थाकफ

जुरीकफ हकाा त्यस्तफ

िलतपूर्त वा ण्डा वा चिनकफ िालग सम् लन्धत अचि सम्पलिकफ लववरण खुिेकफ हुनुपनेछ ।
९.

ल वा

ता गरी लनस्सा क नेाः (१) जुरी प्रिासकिे ोा ८ ाफलजा प्राप्त जुरी ता गरी ा ीिाइ

तारे ख तफकक अनुसच
ू ी-२ ाफलजाकफ ढााँचााा ल वा
(२)

प ोा (१)

ताकफ लनस्सा क नुपनेछ ।

ाफलजा तारे ख क नु पने अवस्थााा तारे ख तफक् ा अनुसूची-३

ाफलजाकफ ढााँचााा

तारे ख भपाइ खडा गरी सम् लन्धत पिकफ स्तखत गराइ लालसि सााेि राख्नुपछ ।
(३) प ोा (२) ाफलजा तारे ख भपाइाा तफककएकफ तारे ख तथा ि लालताा हुने काय साेत लिेख
गरी सम् लन्धत पििाइअनुसच
ू ी-४ ाफलजाकफ ढााँचााा तारे ख पचा क नुपनेछ ।
१०.

जुरी रपीठ गनेाः (१) जुरी प्रिासकिे ोा ८

ाफलजा पेि भएकफ

जुरीाा प्रकक्रया नपुगेकफ

ले खए पुरा गनुपने ह
े ायकफ प्रकक्रया पुरा गरी अथवा खुिा नुपने ह
े ायकफ व्यहफरा खुिाइ लया नु भन्ने
व्यहफरा िेलख पाच क नकफ साय तफकक तथा ल वा

ता गन नलालने भए सफ कफ कारण सलहतकफ व्यहफरा

जनाइ रपीठ गरे ाा ा ीिाइ जुरी कोता क नुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा प्रकक्रया नपुगेकफ भलन रपीठ गरी कोता गरे कफ जुरीाा रपीठाा लिेख

भए ाफलजाकफ प्रकक्रया पुरा गरी पाच क नलभत्र लयाएाा ता गररक नु पछ ।
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(३)

प ोा (१)

ाफलजाकफ रपीठ आ ि
े
पर लचि न ुझ्ने पििे सफ आ ि
े भएकफ लालतिे लतन

क न लभत्र ि आ ि
े कफ लवरूध् ाा सलालत साि लनवे न क नसक्नेछ ।
(४)

प ोा (३)

ाफलजाकफ रपीठ
(५)

प ोा (४)

ाफलजा क एकफ लनवे न व्यहफरा ानालस
र गरी ल वा

ले खए सलालतिे

प ोा (१)

ता गन आ ि
े क नसक्नेछ ।

ाफलजा आ ि
े भएाा जुरी प्रिासकिे त्यस्तफ ल वा

ता गरी अरू प्रकक्रया पुरा

गनुपनेछ ।
११.

ता गन नहुनेाः जुरी प्रिासकिे ोा ८ ाफलजा पेि भएकफ जुरीाा ह
े ाय ाफलजाकफ व्यहफरा

रठक भए नभएकफ जााँच गरी ता गन नलालने ले खएाा ोा १० ाफलजाकफ प्रकक्रया पुरा गरी रपीठ
गनुपनेछाः
(क)

प्रचलित कानूनाा ह म्या

तफककएकफाा ह म्या

वा म्या

लभत्र

जुरी परे नपरे कफ;

(ख) प्रचलित कानून ाफलजा सलालतकफ िेत्रालधकार लभत्रकफ जुरी रहेनरहेकफ;
(ग) कानुन ाफलजा िाग्ने स्तुर ालखि भएनभएकफ;
(घ) कु नै सम्पलि वा अलधकारसाँग सम् लन्धत लवषयाा लववा

लनरूपण गनुपने लवषय

जुरीाा

साावेि रहेकफाा त्यस्तफ सम्पलि वा अलधकार लवषयाा जुरी गन ा ीकफ हक स्थालपत भएकफ
प्रााण आवश्यक पनेाा सफ प्रााण रहेनरहेकफ;
(ङ)

ि लवषयाा जुरी गने हक य
ै ा ा ीिाइ रहेनरहेकफ;

(च) लिखताा पुरागनुपने अन्य ररत पुगेनपुगेकफ; तथा
१२.

फहफरफ ता गन नहुनेाः (१)यस ऐनाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन प्रचलित कानून

ाफलजा

सलालत वा अन्य कु नै अ ाित वा लनकायाा कु नै पििे जुरी गरी सलालत वा ि अ ाित वा लनकाय ाट
जुरीाा लिेख भएकफ लवषयाा प्रााण ुलझ वा न ुलझ लववा लनरफपण भैसके कफ लवषय रहेकफ छ भने सफ
जुरीाा रहेका पि लवपिकफ ीचाा सफलह लवषयाा सलालतिे जुरी ता गन र कारवाही गन हुाँ न
ै ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा

ता गन नलालने

जुरी भुिवि

ता भएकफाा सफ व्यहफरा

जानकारी भएपलछ जुरी जुनसुकै अवस्थााा रहेकफ भए पलन सलालतिे जुरी खारे ज गनुपनेछ ।
१३. जुरीसाथ लिखत प्रााणकफ सक्कि पेि गनुपनेाः जुरीसाथ पेि गनु पने प्रत्येक लिखत प्रााणकफ सक्कि र
कलम्ताा एक प्रलत नक्कि

जुरीसाथै पेि गनुपनेछ र

जुरी प्रिासकिे त्यस्तफ लिखताा कु नै कै कोयत

जना नुपने भए सफ जनाइ सफ प्रााण सम् लन्धत लालसिाा राख्नेछ ।
१४.

जुरीतथा प्रलतवा

ता स्तुराः (१) प्रचलित कानूनाा ल वा

ाफलजा तथा स्तुर नतफककएकफाा एक सय रूपैयााँ ुझा नुपनेछ ।
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(२) प्रचलित कानूनाा प्रलतवा

ता स्तुर निाग्ने भनेकफाा ाहेक एक सय रूपैयााँ प्रलतवा

ता स्तुर िाग्नेछ ।
१५.

प्रलतवा पेि गनुपनेाः (१) प्रलत ा ीिे ोा २० ाफलजा म्या वा सूचना प्राप्त भएपलछ म्या वा

सूचनााा तफककएकफ सायावलध लभत्र जुरी प्रिासक साि आोै वा वारे स ााोत लिलखत प्रलतवा

ता

गनुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा प्रलतवा पेि ग ा प्रलत ा ीिे भएकफ प्रााण तथा कागजातका

प्रलतलिलप साथै संिग्न गरी पेि गनुपनेछ ।
(३) प्रलतवा ीिेलिलखत ब्यहफरा द ाँ ा अनुसच
ू ी-५ ाफलजाकफ ढााँचााा क नुपनेछ ।
१६.

प्रलतवा

जााँच गनेाः (१)

जुरी प्रिासकिे ोा १५

ाफलजा पेि भएकफ प्रलतवा जााँच गरी

कानून ाफलजाकफ ररत पुगक
े फ तथा म्या लभत्र पेि भएकफ ले खए ता गरी सलालत साि पेि हुने गरी
लालसि सााेि गनुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा प्रलतवा

ता हुने भएाा

जुरी प्रिासकिे प्रलत ा ीिाइ

ा ी

लिखताा पुरागनुपने सााान्य ररताः (१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनाा अन्यत्र िेलखए

ले ख

लािानकफ तारे ख तफक्नुपनेछ ।
१७.

ाहेक सलालत साि

ता गन लयाएका

जुरी तथा प्रलतवा ाा

ह
े ाय

ाफलजाकफ ररत साेत पुरा

गनुपनेछाः
(क)

एोफर साइज कफ नेपािी कागजाा ायााँ तो पााँच सेलन्टलाटर, पलहिफ पृष्ठाा िीरतो

ि सेलन्टलाटर र त्यसपलछकफ पृष्ठाा पााँच सेलन्टलाटर छफडेकफ तथा प्रत्येक पृष्ठाा लिस हरोाा न ढाइ
कागजकफ एकातो ाात्र िेलखएकफ;
(ख)

लिखत ता गन लया ने प्रत्येक व्यलििे लिखतकफ प्रत्येक पृष्ठकफ िीर पुछाराा छफटकरी

स्तखत गरी अलन्ता पृष्ठकफ अन्त्याा िेखात्ाक तथा लयाप्चे सलहछाप गरे कफ;
(ग)

कु नै कानून व्यवसायीिे लिखत तयार गरे कफ भए लनजिे पलहिफ पृष्ठकफ

ायााँ तो

लनजकफ कानून व्यवसायी ता प्रााणपत्र नं र, नाा र कानून व्यवसायीकफ ककलसा खुिाइ स्तखत
गरे कफ; तथा
(घ)

लिखतकफ अलन्ता प्रकरणाा यस लिखताा िेलखएकफ व्यहफरा रठक सााँचफ छ, झुट्ठा ठहरे

कानून ाफलजा सहुाँिा ुझा ाँ िा भन्ने लिेख गरी सफ ाुलन लिखत ता गन लयाएकफ वष, ालहना र गते
तथा वार खुिाइ लिखत ता गन लया ने व्यलििे स्तखत गरे कफ ।
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तर ब्यहफरा पुरयाइ पेि भएकफ लिखत लिनिाइ यफ प ोािे ाधा पारेकफ ाालनने छैन
।
(२) लिखताा लवषयहरू क्रा ध् रूपाा प्रकरण प्रकरण छु ट्याइ संयलात र ायाक त भाषााा
िेलखएकफ हुनुपनेछ ।
(३) लिखताा पेट फलिाा परे कफ स्थानकफ पलहचान हुने स्पष्ट लववरण र व्यलिकफ नाा, थर ,
ठे गाना तथा अन्य लववरण स्पष्ट खुिेकफ हुनुपनेछ ।
(४) लिखत ता गन लया ने वा सलालताा कु नै कागज गन आ नेिे लनजकफ नाा, थर र वतन
खुिेकफ नागररकता वा अन्य कु नै प्रााण पेि गनुपछ ।
(५) लिखताा थपघट वा के राेट भएकफ भए सफ ाा सम्वलन्धत पिकफ सलह छाप
गराई सफ कु रा लिखतकफ अन्ताा कै कोयताा खुिा नु पने छ ।
१८.

नक्कि पेि गनुपनेाः जुरी वा प्रलतवा

ता गन लया नेिे लवपिीकफ िालग जुरी तथा प्रलतवा कफ

नक्कि तथा संिग्न लिखत प्रााणहरूकफ नक्कि साथै पेि गनुपछ ।
१९.

जुरी वा प्रलतवा

संिफधनाः(१) लिखत

ता गन लया ने पििे सलालताा

ता भइसके कफ

लिखताा िेखाइ वा टाइप वा ाुद्रणकफसााान्य त्रुटी सच्या न लनवे न क न सक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ लनवे नाा ााग

ाफलजा सच्या ाँ ा

ावी तथा प्रलतवा ाा

गरीएकफ ााग वा ावीाा ाुिभुत पिाा ोरक नपने र लनकै सााान्य प्रकारकफ संिफधन ााग गरे कफ
ख
े ेाा जुरी प्रिासकिे सफ ाफलजा सच्या न क न सक्नेछ ।
(३)

प ोा (२)

ाफलजा संिफधन भएाा सफ कफ जानकारी जुरीकफ अको पििाइ क नुपनेछ

।

पररच्छे -४
म्या तााेिी तथा तारे ख
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२०.

म्या सूचना तााेि गनेाः (१)

जुरी प्रिासकिे ोा ९ ाफलजा ल वा

ता भएपलछ कढाा

इु क न लभत्र प्रलत ा ीका नाााा प्रचलित कानूनाा म्या तफककएकफ भए सफलह ाफलजा र नतफककएकफ
भए पन्र क नकफ म्या क इ सम् लन्धत वडा कायािय ााोत ि म्या वा सूचना तााेि गन सक्नेछ ।
(२) प ोा (१)

ाफलजा म्या वा सूचना तााेि ग ा ोा ९ ाफलजाकफ जुरी तथा ि

जुरी साथ पेि भएकफ प्रााण कागजकफ प्रलतलिपी साेत संिग्न गरी पठा नुपनेछ ।
(३)

प ोा (२) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन एक भन् ा कढ प्रलत ा ीिाइ म्या

क नुप ा प्रााणकागजकफ नक्कि कु नै एकजना ाुि प्रलत ा ीिाइ पठाइ ााँकककफ म्या ाा प्रााणकागजकफ
नक्कि ोिानाकफ म्या साथ पठाइएकफ छ भन्ने व्यहफरा िेलख पठा नुपनेछ ।
(४)

प ोा (१)

ाफलजा प्राप्त भएकफ म्या वडा कायाियिे कढाा लतन क न लभत्र तााेि

गरी तााेिीकफ व्यहफरा खुिाइ सलालताा पठा नु पनेछ ।
(५)

प ोा (१)

ाफलजा म्या

तााेि हुन नसके ाा

ह
े ाय

ाफलजाकफ लवद्युतीय ााध्या वा

पलत्रकााा सूचना प्रकािन गरे र म्या तााेि गनुपनेछाः
)क( म्या

तााेि गररनुपने व्यलिकफ कु नै फ्याक्स वा इाेि वा अन्य कु नै अलभिेख हुन सक्ने

लवद्युतीय ााध्याकफ ठे गाना भए सफ ााध्या ाट;
)ख( प्रलत ा ीिे म्या

तााेिी भएकफ जानकारी पा न सक्ने ानालस

आधार छ भन्ने

ले खएाा

सलालतकफ लनणय ाट कु नै स्थानीय लै नक पलत्रकााा सूचना प्रकािन गरे र वा स्थानीय एो.एा. रे लडयफ
वा स्थानीय टेलिलभजन ाट सूचना प्रसारण गरे र; वा
(ग)अन्य कु नै सरकारी लनकाय ाट म्या

तााेि गरा ाँ ा म्या

तााेि हुन सक्ने ानालस

कारण

ले खएाा सलालतकफ आ ि
े ाट त्यस्तफ सरकारी लनकाय ााोत ।
(६) यस ऐन ाफलजा म्या जारी गनुप ा अनुसूची-६ ाफलजाकफ ढााँचााा जारी गनुपनेछ ।
(७) यस ऐन वाफलजा म्या
परर म्या
२१.

जारी भएकफाा कसैकफ कावु भन् ा वालहरकफ पररलस्थलत

गुज्रन गएाा प्रचलित कानून वाफलजा म्या

थाम्न पा ने छ ।

रफहवराा राख्नुपनेाः यस ऐन ाफलजा वडा कायािय ााोत तााेि गररएकफ म्या ाा सम् लन्धत

वडाकफ अध्यि वा स स्य तथा कलम्ताा इु जना स्थानीय भिा ला रफहवराा राख्नुपनेछ ।
२२.

रीत रे ीत जााँच गनेाः (१)

जुरी प्रिासकिे म्या तााेिीकफ प्रलतवे न प्राप्त भएपलछ रीतपूवककफ

तााेि भएकफ छ वा छैन जााँच गरी आवश्यक भए सम् लन्धत वडा सलचवकफ प्रलतवे न साेत लिइ
रीतपूवककफ ले खए लालसि सााेि रालख तथा ेरीतकफ ले खए

र गरी पुनाः म्या तााेि गन िगाइ

तााेिी प्रलत लालसि सााेि राख्नुपनेछ ।
(२) प ोा (१) ाफलजा जााँच ग ा सम् लन्धत काचारीिे

लनयत रालख कायगरेकफ

ले खए जुरी प्रिासकिे सफ व्यहफरा खुिाइ सलालत साि प्रलतवे न पेि गनुपनेछ ।
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(३) प ोा (२) ाफलजाकफ प्रलतवे नकफ व्यहफरा पयुि ले खए सलालतिे सम् लन्धत
काचारी पर कारवाहीकफ िालग कायपालिका साि िेलख पठा नसक्नेछ ।
२३.

तारे खाा राख्नूपनेाः (१)
ोा १६ ाफलजा प्रलतवा

जुरी प्रिासकिे ोा ९ ाफलजा ल वा

ता गरे पलछ जुरीकतािाइ र

ता गरे पलछ प्रलत ा ीिाइ तारे ख तफकक तारे खाा राख्नुपछ ।

जुरीका पिहरूिाइ तारे ख तफक् ा तारे ख तफककएकफ क न गररने कााकफ व्यहफरा

(२)

तारे ख भपाइ तथा तारे ख पचााा खुिाइ जुरीका स ै पििाइ एकै लािानकफ लालत तथा साय लिेख
गरी एकै लािानकफ तारे ख तफक्नुपछ ।
(३)

प ोा (२)

ाफलजा तारे ख तफककएकफ सायाा कु नै पि हालजर नभए पलन

तफककएकफ काय सम्पन्न गरी अको तारे ख तफक्नुपने भएाा हालजर भएकफ पििाइ तारे ख तफकक सायाा
हालजर नभइ पलछ हालजर हुने पििाइ अलघ हालजर भइ तारे ख िाने पिसाँग एकै लािान हुनेगरी तारे ख
तफक्नुपछ ।
(४) यस ोा ाफलजा तफककएकफ तारे खाा पलस्थत भएका पिहरूिाइ साथै रालख
सलालतिे जुरीकफ कारवालह गनुपछ ।
(५)

प ोा (३) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन तफककएकफ तारेखाा कु नै पि

पलस्थत नभए पलन सलालतिे ल वा कफ लवषयाा कारवाही गन ाधा पनेछैन ।
२४.

सलालतकफ लनणय ाफलजा हुनेाः सलालतिे म्या तााेिी सम् न्धाा प्रचलित कानून तथा यस ऐनाा

िेलखए ले ख ाहेककफ लवषयाा आवश्यक प्रकक्रया लनधारण गन सक्नेछ ।
पररच्छे -५
सुनवाइ तथा प्रााण ुझ्ने सम् न्धाा
२५.

प्रारलम्भक सुनवाइाः (१) ाेिलािाप ाट ल वा

प्रलतवा

ता वा

लनरुपण हुन नसकी सलालताा आएका ल वा

यान वा सफ सरहकफ कु नै काय भएपलछ सुनवाइकफ िालग पेि भएकफ ल वा ाा

पिब्ध प्रााणका आधाराा तत्काि लनणय गन सककने भएाा सलालतिे ल वा पेि भएकफ पलहिफ
सुनवाइाा नै लनणय गन सक्नेछ ।
(२) सलालत साि पेि भएकफ ल वा ाा प ोा (१)

ाफलजा तत्काि लनणय गन सककने न ले खएाा

सलालतिे ह
े ाय ाफलजाकफ आ ि
े गन सक्नेछाः(क) ल वा ाा ाुख नलािेकफ कु रााा यकीन गन प्रााण ुझ्ने वा अन्य कु नै काय गने;
(ख)ल वा ाा ुझ्नुपने प्रााण यककन गरी पि ाट पेि गन िगा ने वा सम् लन्धत लनकाय ाट ााग
गने आ ि
े गने;
(ग)ाेिलािापका सम् न्धाा ल वा का पिहरूसाँग छिोि गने; तथा
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(घ) ल वा का पि पलस्थत भएाा सुनुवाइकफ िालग तारे ख तथा पेलिकफ साय तालिका लनधारण
गने ।
(३)

प ोा (१) र (२) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन सलालतिे स्थानीय ऐनकफ ोा ४७ कफ

प ोा (२)

ाफलजाकफ जुरीाा ाेिलािापकफ िालग पठा ने आ ि
े गनुपनेछ ।

२६. प्रााण ालखि गनेाः ा ी वा प्रलत ा ीिे कु नै नयााँ प्रााण पेि गन अनुालत ााग गरी लनवे न पेि गरे ाा
जुरी प्रिासकिे सफलह क न लिन सक्नेछ ।
२७. लिखत जााँच गनेाः (१) सलालतिे

जुरीाा पेि भएकफ कु नै लिखतकफ सत्यता परीिण गन रे खा वा

हस्तािर लविेषज्ञिाइ जााँच गरा न जरूरी ख
े ेाा सफ लिखतिाइ असत्य भन्ने पि ाट परीिण स्तुर ालखि
गन िगाइ रे खा वा हस्तािर लविेषज्ञ ाट लिखत जााँच गरा न सक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा जााँच ग ा ानालस ााकोककफ साय तफकक आ ि
े गनुपनेछ र साय लभत्र

जााँच सम्पन्न हुनकफ िालग यथासम्भव व्यवस्था गनुपनेछ ।
(३)

प ोा (१)

ाफलजा जााँच ग ा लिखत असत्य ठहरीएाा लिखत सत्य रहेकफ भन्ने पि ाट

िागेकफ स्तुर असुि गरी प ोा (१)

ाफलजा स्तुर ालखि गने पििाइ भराइ क नुपछ ।

२८. सािी झ्ु नेाः (१) सलालत ाट सािी ुझ्ने आ ि
े ग ा सािी ुझ्ने क न तफकक आ ि
े गनुपनेछ । साछी
राख् ा ढीाा ५ जना राख्नु पने ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा आ ि
े भएपलछ

जुरी प्रिासकिे

जुरीकफ पििाइ आ ि
े ाा

लिेख

भएकफ लालताा सािी ुझ्ने तारे ख तफक्नुपनेछ ।
(३) सािी

ुझ्ने तारे ख तफककएकफ क नाा आफ्नफ सािी सलालत साि

पलस्थत गरा नु सम् लन्धत

पिकफ ालयत्व हुनेछ ।
२९. सलालतकफ तो ाट

कपत्र गरा नेाः (१) यस ऐनाा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन

ना ािक वा अिि वा वृध् वृध् ा पि रहेकफ

जुरीाा सालि कपत्रकफ िालग तफककएकफ तारे खकफ

क न पलस्थत नभएकफ वा पलस्थत नगराइएकफ सािीिाइ सलालतिे म्या तफकक सलालतकफ तो ाट
लझकाइ कपत्र गरा न सक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा सािी लझका ाँ ा कपत्र हुने तारे ख तफकक म्या जारी गनुपनेछ र जुरीका

पिहरूिाइ साेत सफलह लािानकफ तारे ख तफक्नुपनेछ ।
३०. सािी

कपत्र गरा नेाः (१)

जुरी प्रिासकिे सािी

कपत्रकफ िालग तफककएकफ क न पिहरूसाँग

लनजहरूिे पलस्थत गरा न लयाएका सालिकफ नाााविी लिइ सलालत साि पेि गनुपनेछ ।
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(२) सािी

कपत्रकफ िालग तफककएकफ तारे खकफ क न

जुरीका स ै पििे सािी

पलस्थत गरा न

लयाएकफ भए कायािय खुलनासाथ तथा कु नै पििे सािी पलस्थत गरा न नलयाएकफ भए क नकफ ाह्र
जेपलछ सलालतिे पिब्ध भए सम्ाका सािीकफ कपत्र गरा नुपनेछ ।
३१. न् ज
े गन सक्नेाः (१) सािीकफ कपत्र गरा ाँ ा जुरीकफ लवषयवस्तु भन् ा ोरक प्रकारकफ तथा सािी
वा जुरीकफ पििाइ अपाालनत गने वा लझझ्या ने वा अनुलचत प्रकारकफ प्रश्न सफलधएाा सलालतिे त्यस्तफ
प्रश्न सफध्न ाट पििाइ न् ज
े गन सक्नेछ ।
(२) ना ािक वा वृध् वा असि वाल रााीिे सािी क्नुपने भइ त्यस्तफ जुरीाा कु नै पिकफ पलस्थलत
वा अन्य कु नै ानालस कारणिे सािीिाइ कपत्र गन अनुलचत

ाव परे कफ वा पने प्र ि सम्भावना

रहेकफ छ भन्ने सलालतिाइ िागेाा सलालतिे त्यस्तफ पिकफ प्रत्यि

पलस्थलतिाइ

न् ज
े गरी लनजिे

सािीिे न ख्न
े े गरी ाात्र पलस्थत हुन आ ि
े गन सक्नेछ ।
(३)

प ोा (२)

ाफलजा आ ि
े गरे ाा सािीिे न ख्न
े े गरी पि

पलस्थत हुने व्यवस्था लािा ने

ालयत्व सलालतकफ हुनेछ ।
(४)

प ोा (१) वा (२)

ाफलजा ग ा सलालतिे

जुरीसाँग सम् लन्धत आवश्यक प्रश्न तयार गरी

सलालतकफ तो ाट कपत्र गरा न सक्नेछ ।
३२. पेिी सूची प्रकािन गनुपनेाः(१)

जुरी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िुक्रवार अगााी हप्ताकफ िालग पेिी

तफककएकफ ल वा हरूकफ साप्तालहक पेिी सूची तथा तफककएकफ क न ि क नकफ िालग पेिी तफककएका
ल वा हरूकफ पेिी सूची प्रकािन गनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ सूची संयफजकिे र लनजकफ अनुपलस्थलताा लनजिे लजम्ाेवारी तफके कफ

सलालतकफ स स्यिे प्राालणत गनुपनेछ ।
३३.

लै नक पेिी सूचीाः (१)

जुरी प्रिासकिे

ोा ३२

ाफलजाकफ साप्तालहक पेिी सूचीाा चढेका

ल वा हरूकफ तफककएकफ क नकफ पेिी सूची तयार गरी एक प्रलत सूचना पाटीाा टााँस्न िगा नुपनेछ
तथा एक प्रलत सलालतका स स्यहरूिाइ पिब्ध गरा नुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ सूचीाा ल वा हरू

लिेख ग ा ल वा

ताकफ आधाराा

क्रााा तयार गरी प्रकािन गरा नुपनेछाः(क)

ना ािक पि भएकफ ल वा ;

(ख)

िारररीक असिता वा अपाङ्गता भएकफ व्यलि पि भएकफ ल वा ;

(ग)

सिरी वष ाेर पुरा भएकफ वृध् वा वृध् ा पि भएकफ ल वा ; तथा

(घ)

ल वा

ताकफ क्राानुसार पलहिे ता भएकफ ल वा ।
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अ ाित,

(ङ)

व
ु ै पि ालहिा भएकफ लववा ,

(३)

प ोा (२)

ाफलजा पेिी सूची तयार ग ा ाुलतवी ाट जागेका तथा सवोच्च

च्च अ ाित तथा लजलिा अ ाित ाट पुनाः इन्साोकफ िालग प्राप्त भइ ता भएकफ ल वा कफ

हकाा िुरूाा सलालताा ता भएकफ लालतिाइ नै ता लालत ाालन क्रा लनधारण गनुपनेछ ।
(४)

प ोा (१) वा (२) ाा रहेकफ क्राानुसार नै सलालतिे ल वा कफ सुनवाइ र कारवाही तथा

ककनारा गनुपनेछ ।
३४. जुरी प्रिासककफ लजम्ाेवारी हुनेाः पेिी सूचीाा चढेका ल वा हरू कायािय खुिेकफ एक घण्टा लभत्र
सलालत साि सुनवाइकफ िालग पेि गने तथा ि क नकफ तफककएकफ काय सककए पलछ सलालत ाट
कोता ुलझलिइ सुरलित राख्ने लजम्ाेवारी जुरी प्रिासककफ हुनेछ ।
३५. प्रााण सुना न सक्नेाः सलालतिे ोा २५

ाफलजा तफककएकफ तारे खकफ क न

अको पििे पेि गरे कफ प्रााण एवा् कागजात ख
े ाइ पकढ ााँची सुनाइ सफ

पलस्थत स ै पििाइ
ारे ाा अको पिकफ कु नै

कथन रहेकफ भए लिलखत यान गराइ लालसि सााेि गरा न सक्नेछ ।
३६. ल वा कफ सुनवाइ गनेाः (१) सलालतिे

व
ु ै पिकफ कु रा सुनी लनजहरूकफ ल वा कफ सुनवाइ तथा

लनणय गनुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

(३)

प ोा (१)

ाफलजाकफ सुनवाइ तथा लनणय ग ा पिहरूकफ रफहवराा गनुपनेछ ।
ाफलजा ल वा कफ सुनवाइ ग ा इजिास काया गरी सुनवाइ गन ानालसव

ले खएाा सफही अनुसार गन सक्नेछ ।
तर ु ै पिकफ भनाइ तथा लजककर सुन्निाइ प ोा ३ अनुसारकफ इजिास काया गन ाधा हुने छैन ।
३७. न्

इजिासकफ गठन गनसक्ने (१) सलालतिे ालहिा तथा

ाि ालिका साावेि रहेकफ तथा

आवश्यक ख
े ेकफ अन्य ल वा कफ सुनवाइकफ िालग न् इजिास काया गरी सुनवाइ गन सक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ

न् इजिासाा ल वा का पि तथा अन्य सरफकारवािा

ाहेक अन्य

व्यलििाइ इजिासाा प्रवेि गन नपा ने गरी न् इजिासकफ गठन गनुपनेछ ।
(३)

न् इजिास ाट हेररने ल वा कफ काा कारवाही, लपडीतकफ नाा थर ठे गाना िगायतका लवषय

गफप्य राख्नुपनेछ ।
३८.

न्

इजिास सम् न्धी अन्य व्यवस्थााः (१)

न्

इजिास ाट हेररएका ल वा हरूकफ कागजातकफ

प्रलतलिलप ा ी, प्रलतवाक र लनजकफ लहताा असर परेकफ कु नै सरफकारवािा ाहेक अरू कसैिाइ पिब्ध
गरा नुहुाँ न
ै ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ ल वा कफ तथ्य खुिाइ कु नै सााचार कु नै पत्रपलत्रकााा संप्रष
े ण हुन क नु

हुाँ न
ै ।
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(३)

प ोा (२) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन सलालतिे पिकफ गफपलनयता तथा लहताा

प्रलतकु ि प्रभाव नपने गरी सााचार संप्रेषण गन भने कु नै ाधा पनेछैन ।
३९. थप प्रााण ुझ्नेाः ल वा कफ सुनवाइकफ क्रााा ल वा कफ कु नै पिकफ अनुरफधाा वा ल वा सुनवाइकफ
क्रााा सलालत आोै िे थप प्रााण

ुझ्नुपने ख
े ेाा

जुरीका पिहरूिाइ थप प्रााण पेि गन पेि गने

तारे ख तफकक आ ि
े गनसक्नेछ ।
४०.

स्वाथ

ालझएकफ ल वा

हेन नहुनेाः सलालतकफ स स्यिे

ह
े ायका ल वा कफ कारवाही र

ककनारााा संिग्न हुनुहुाँ न
ै ाः(क)
स्पष्टीकरणाः यस

आफ्नफ वा नलजककफ नाते ारकफ हक लहत वा सरफकार रहेकफ ल वा ;

प ोाकफ प्रयफजनकफ िालग "नलजककफ नाते ार" भन्नािे अपुतािी प ा कानून

ाफलजा अपुतािी प्राप्त गन सक्ने प्राथलाकता क्रााा रहेकफ व्यलि, ाााा, ााइजु, सानीआाा,
ठू िीआाा, सानफ ा ु, ठू िफ ा ,ू पलत वा पत्नी तोका सासू, ससुरा, ोू पु, ोू पाजु, सािा, जेठान,
सािी, क

लहनी, लभनाजु,

ी,

लहनी ज्वाइ,ाँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइ,ाँ भाञ्जी

ुहारी तथा

त्यस्तफ नाताका व्यलिकफ एकासगफिाा रहेकफ पररवारकफ स स्य सम्झनुपछ ।
(ख) लनजिे अन्य कु नै हैलसयताा गरे कफ कु नै काय वा लनज संिग्न रहेकफ कु नै लवषय
साावेि रहेकफ कु नै ल वा ;
(ग)

कु नै लवषयाा लनजिे ल वा चलने वा नचलने लवषयकफ छिोिाा सहभालग

भइ कु नै राय क एकफ भए सफ लवषय साावेि रहेकफ ल वा ; वा
(घ)

अन्य कु नै कारणिे आधारभूत रूपाा लनज र लनजकफ एकाघर संगफिका

पररवारका स स्यकफ कु नै स्वाथ ालझएकफ ल वा ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ कु नै अवस्था ले खएाा जुन स स्यकफ त्यस्तफ अवस्था पछ ि

स स्यिे ल वा हेन नहुने कारण खुिाइ आ ि
े गनुपनेछ ।
(३)

प ोा (१) कफ प्रलतकु ि हुने गरी कु नै स स्यिे कु नै ल वा कफ कारवालह र

ककनारााा सहभालग हुन िागेाा ल वा कफ कु नै पििे आवश्यक प्रााण सलहत ल वा कफ कारवालह
ककनारा नगन लनवे न क न सक्नेछ र सफ सम् न्धाा काा कार ाही स्थानीय ऐनकफ

ोा ४८(५)

अनुसार हुनेछ ।
(४)

प ोा (३) अनुसार ल वा लनरुपण हुन नसक्ने अवस्थााा स्थानीय ऐनकफ ोा

४८(६) र (७) कफ ब्य स्था अनुसारकफ सभािे तफके कफ सलालतिे काा कारवालह र ककनारााा गनेछ ।
(५)

प ोा (४)

ाफलजा ग ा सभािे ल वा का पिहरूिाइ सफलह

प ोा

ाफलजा गरठत सलालत ाट ल वा कफ कारवालह ककनारा हुने कु राकफ जानकारी गराइ ि सलालत साि
पलस्थत हुन पठा नुपनेछ ।
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पररच्छे -६
लनणय र अन्य आ ि
े
४१.

लनणय गनुपनेाः (१) सलालतिे सुनवाइकफ िालग पेि भएकफ ल वा हे ा कु नै प्रााण झ्ु नुपने
ााँकक नरलह ल वा ककनारा गने अवस्था रहेकफ ले खएाा सफलह पेिीाा ल वा ाा लनणय गनुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा लनणय गरे पलछ लनणयकफ व्यहफरा लनणय ककता ाा िेलख

सलालताा पलस्थत स स्यहरू स ैिे स्तखत गनुपनेछ ।
(३)

प ोा (१)

ाफलजा गरीएकफ लनणयकफ

ोा ४२ र अन्य प्रचलित कानून

ाफलजा खुिा नुपने लववरण खुिेकफ पूण पाठ लनणय भएकफ लालतिे कढाा सात क न लभत्र तयार गरी
लालसि सााेि राख्नुपछ ।
(४)

प ोा (१) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन सायाभाव अथवा अन्य कु नै

ानालस कारणिे ग ा सफलह क न ल वा लनणय गन नसक्ने भएाा आगाला हप्ताकफ कु नै क नकफ
िालग अको पेिी तारे ख तफक्नुपनेछ ।
४२.

लनणयाा खुिा नुपनेाः(१) सलालतिे ोा ४१ ाफलजा गरे कफ लनणयकफ पूणपाठाा यस ोा
ाफलजाका कु राहरू खुिाइ अनुसूची-७ ाफलजाकफ ढााँचााा तयार गनुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा पूणपाठ तयार ग ा ा ी तथा प्रलत ा ीकफ लजककर, लनणय

गनुपने ले खएकफ लवषय, व
ु ै पि ाट पेि भएकफ प्रााणका कु राहरू साेतकफ लवषय खुिा नुपनेछ ।
(३)

प ोा (२) ाा

लिेख भए

ले ख

ाहेक पूणपाठाा

ह
े ायका कु राहरू साेत

खुिा नुपनेछाः(क)

तथ्यकफ ब्यहफरा;

(ख)

ल वा कफ कु नै पििे कानून व्यवसायी राखेकफ भएाा लनजिे पेि गरे कफ हस

नफट तथा हसाा ठाइएका ाुि लवषयहरु;
(ग)

लनणय गनकफ िालग आधार लिइएकफ प्रााणका साथै व
ु ै पि ाट पेि भएकफ

प्रााण तथा त्यसकफ लवश्लेषण;
(घ)

लनणय कायान्वयन गनकफ िालग गनुपने लवषयहरूकफ लसिलसिेवार

लिेखन

सलहतकफ तपलसि खण्ड; तथा
(ङ)

लनणय पर पुनरावे न िाग्ने भएाा पुनरावे न िाग्ने लजलिा अ ाितकफ नाा र

के कलत क नलभत्र पुनरावे न गनुपने हफ सफ साेत ।
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(४)

प ोा २ तथा ३ ाा लिेख भए ले ख ाहेक ह
े ायका कु राहरु साेत लनणयाा खुिा न

सक्नेछाः(क)

सािी वा सजलानकफ कपत्रकफ सारांि;

(ख)

कु नै नजीरकफ व्याख्या वा अविम् न गरे कफ भए सफ नजीरकफ लववरण र

ल वा ाा ि नजीरकफ लसध् ान्त के कु न आधाराा िागु भएकफ हफ अथवा िागु नभएकफ हफ भन्ने कारण
सलहतकफ लवश्लेषण;
(ग)

लनणय ाट कसैिाइ कु नै कु रा क नु भरा नुपने भएकफ भए कसिाइ के कलत

भराइ क नुपने हफ सफकफ लववरण; तथा
(घ)ल वा कफ क्रााा कु नै ाािसााान वा प्रााणकफ रुपाा के लह वस्तु सलालत साि पेि
भएकफ भए सफ ाािसााान वा वस्तुकफ हकाा के गने हफ भन्ने लवषय ।
४३.

प्रारलम्भक सुनवाइाा लनणय हुनसक्नेाः (१) सलालतिे पलहिफ सुनवाइकफ िालग पेि भएकफ

अवस्थााा नै ल वा ाा थप प्रााण ुलझरहनुपने अवस्था नरहेकफ ख
े ेाा अथवा ह म्या वा हक य
ै ा वा
सलालतकफ िेत्रालधकार नरहेकफ कारणिे ल वा लनणय गन नलालने ख
े ेाा पलहिफ सुनवाइाा नै लनणय
गन सक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ लनणय िेत्रालधकारकफ अभाव रहेकफ कारणिे भएकफ

अवस्थााा िेत्रालधकार ग्रहण गने अ ाित वा स्थानीय तह वा अन्य लनकायाा

जुरी गन जानु भलन

सम् लन्धत पििाइ जानकारी क नु पनेछ ।
४४.

लनणय संिफधनाः (१) सलालत साि ल वा कफ पि वा कु नै सरफकारवािािे ल वा कफ लनणयाा

भएकफ कु नै िेखाइकफ त्रुटी संिफधन गरीपा न लजककर लिइ लनणयकफ जानकारी भएकफ पैंलतस क न लभत्र
लनवे न क न सक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ लनवे न परी सलालतिे हे ा सााान्य त्रुटी भएकफ र

संिफधन ाट लनणयकफ ाूि आियाा कु नै हेरोे र नहुने ख
े ेाा छु िै पचा खडा गरी लनवे न

ाफलजा

लनणय संिफधन गने आ ि
े क नसक्नेछ ।
(३) प ोा (२) ाफलजाकफ आ ि
े ाूि लनणयकफ अलभन्न अङ्गकफ रुपाा लिइनेछ ।
४५.

लनणयाा हेरोे र गन नहुनेाः (१) सलालतका स स्य अथवा अरु कसैिे पलन सलालतका

स स्यहरुकफ स्तखत भैसके पलछ लनणयाा कु नै प्रकारकफ थपघट वा के राेट गन हुाँ न
ै ।
(२) कसैिे

प ोा (१) ाफलजा कफ कसुर गने काचारीिाइ आवश्यक कारवाहीकफ

िालग सम् लन्धत लनकायाा िेलख पठा नुपनेछ ।
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४६.

लनणय भएपलछ गनुपने कारवालहाः (१) जुरी प्रिासकिे सलालत ाट लनणय भएपश्चात लनणय

ककता ाा सलालतका स स्यहरु स ैकफ स्तखत भएकफ यककन गरी लनणय ककता

र लालसि लजम्ाा

लिनुपछ ।
(२) यस ऐन

ाफलजा लनणयकफ पूणपाठ तयार भएपलछ स ै स स्यकफ

स्तखत

भैसके पलछ जुरी प्रिासकिे लनणयकफ कायान्यवय गनका िालग तत्काि गनुपने के लह काय भए सफ सम्पन्न
गरी लालसि अलभिेखकफ िागी पठानुपछ ।
४७.

लनणय गनपने अवलधाः (१) सलालतिे प्रलतवा
यान भएकफ लालतिे तथा प्रलतवा

ालखि भएकफ वा यान गनुपनेाा प्रलत ा ीकफ

ालखि नभएकफ वा

यान नभएकफाा सफ हुनुपने म्या भुिान

भएकफ लालतिे नब् े क नलभत्र ल वा कफ अलन्ता लनणय गनुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ सायावलध गणना ग ा ाेिलािापकफ िालग पठाइएकफ

ल वा कफ हकाा ाेिलािापकफ प्रकक्रयााा िागेकफ साय कटाइ अवलध गणना गनुपनेछ ।
(३) प ोा (१) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन ल वा ाा ुझ्नुपने प्रााण तथा
पुरा गनुपने प्रकक्रया

ााँकक नरही ल वा लनणय गन अङ्ग पुलगसके कफ भए सफ पुगेकफ पन्र क नलभत्र

अलन्ता लनणय गनुपनेछ ।
४८.

अन्तररा संरिणात्ाक आ ि
े जारी गन सककनेाः
स्थानीय ऐनकफ

ोा ४९ कफ

प ोा ८ कफ खण्ड (क)

ख
े ी (ङ) सम्ा

ललिलखत

लवषयाा तत्काि अन्तररा संरिणात्ाक आ ि
े जारु गन सककनेछ । यस्तफ आ ि
े जारी ग ा
लनवे किे पेि गरे कफ कागजात ,लनजकफ अवस्था र वस्तुगत पररलस्थलतकफ प्रारलम्भक छानलवन
गरी तत्काि आ ि
े नगरे लनवे किाई पन सक्ने नकरात्ाक प्रभावकफ ालयांकन गनु प छ ।
न्यालयक सलालतिे जारी गने अन्तररा संरिणात्ाक आ ि
े
अनुसूची ८ ाा

लिेख गरे

ाफलजा हुनेछ ।
पररच्छे -७
सलालतकफ सलचवािय
४९.

सलालतकफ सलचवाियाः (१)सलालतकफ कायसम्पा निाइ सहलजकरणा गन एक सलचवािय

रहने छ
(२) प ोा(१)वाफलजाकफ सलचवाियाा कायपालिकािे आवश्यताअनुसार

जुरी

प्रिासक, अलभिेख प्रिासक तथा अन्य काचारीहरुकफ व्यवस्था गन सक्नेछ । सलचवाियकफ
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कायसम्पा निाइ व्यवलस्थत गन सलचवािय अन्तगत

जुरी िाखा/ ोााँट तथा अलभिेख िाखा/ोााँट

रहन सक्नेछ ।
५०.

जुरी प्रिासककफ काा, कतव्य र अलधकाराः यस ऐनाा अन्यत्र लिेख भए ले ख ाहेक जुरी

प्रिासककफ काा, कतव्य र अलधकार ह
े ाय ाफलजा हुनेछाः
पेि भएका जुरी, प्रलतवा र अन्य लिखतहरु जााँच गरी रीत पुगेकफ भए कानून

(क)

ाफलजा िाग्ने स्तुर लिइ ता गने र ता गन नलालने भए कारण जनाइ रपीठ गने;
लववा ाा प्रााणकफ िालग पेि भएका नक्कि कागजिाइ सक्किसाँग लभडाइ रठक

(ख)

ले खएाा प्राालणत गने र लालसि सााेि राख्ने तथा सक्किाा के लह कै कोयत

ले खएाा सफ जनाइ

सम् लन्धत पिकफ सलहछाप गराइ राख्ने;
(ग)

पेि भएका लिखत साथ संिग्न हुनुपने प्रााण तथा अन्य कागजात छ वा छैन भए

ठीक छ वा छैन जााँच्ने;
सलालतकफ आ ि
े िे लझका नुपने प्रलत ा ी, सािी वा अन्य व्यलिकफ नाााा

(घ)
म्या जारी गने;
(ङ)
(च)

लववा का पििाइ तारे ख वा पेिी तारे ख तफक्ने;
सलालत साि पेि हुनुपने लनवे न ता गरी आ ि
े कफ िालग सलालत साि पेि

गने;
(छ) कानून ाफलजा वारे स लिने तथा गुज्रेकफ तारे ख थाम्ने लनवे न लिइ आवश्यक कारवाही
गने;
(ज)

सलालत ाट भएकफ आ ि
े कायान्वयन गने गरा ने;

(झ)

सलालताा पेि वा प्राप्त भएका कागजपत्र ुझ्ने, भपाइ गने िगायतका कायहरु

(ञ)

आवश्यकतानुसार सलालतकफ तो ाट पत्राचार गने;

(ट)

सलालतकफ आ ि
े िे तााेि गनुपने म्या

गने;
तााेि गने गरा ने, तााेि भएकफ

म्या कफ तााेिी जााँची रीतपूवककफ नभए पुनाः जारी गने तथा अन्य अ ाित वा लनकाय ाट प्राप्त भएकफ
नगरपालिकािे तााेि गररक नुपने म्या तााेि गने गरा ने;
(ठ)
(ड)

लनणय ककता र जुरीकफ लालसि लजम्ाा लिने;
सलालताा ता भएका लववा तथा लनवे न िगायतका कागजातकफ अलभिेख

तयार गने र ाालसक वा वार्षक प्रलतवे न पेि गनुपने लनकाय साि प्रलतवे न तयार गरी संयफजक ाट
प्राालणत गराइ सम् लन्धत लनकायाा पठा ने;
(ढ)

आफ्नफ लजम्ाा रहेका जुरीका लालसिाा रहेका कागजातकफ रीतपूवक नक्कि क ने;
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(ण)

लजलिा अ ािताा पुनरावे न िाग्ने गरी लनणय भएका लववा ाा पुनरावे न

म्या जारी गरी तााेि गने गरा ने;
(त)

अ ाित वा अन्य कु नै लनकायाा लववा कफ लालसि वा कु नै कागजात पठा नुपने भएाा

सलालतिाइ जानकारी गराइ लालसि वा कागजात पठा ने तथा कोता प्राप्त भएपलछ कानून ाफलजा
सुरलित राख्ने व्यवस्था लािा ने;
(त)

लनणय ककता लजम्ाा लिने; तथा

(थ) पेि भएका लनवे न िगायतका कागजाताा सलालत ाट आ ि
े हुनुपने वा लनकासा
लिनुपनेाा सलालत साि पेि गने ।
५१.

अलभिेख प्रिासककफ काा, कतव्य र अलधकाराः यस ऐनाा अन्यत्र लिेख भए ाहेक अलभिेख

प्रिासककफ काा, कतव्य र अलधकार ह
े ाय ाफलजा हुनेछाः
(क) लनणय कायान्वयन सम् न्धीाः
(१)

लनणय ाफलजा चिन चिा नुपने, कु नै कु रा क िाइभराइ क नुपने िगायतका
लनणय कायान्वयनका िालग गनुपने कायहरु गने तथा लनणय कायान्वयनकफ
अलभिेख राखी कानून

ाफलजा लववरण पठा नुपने लनकायहरुाा लववरण

पठा ने;
(२)

लनणय कायान्वयनकफ क्रााा लनवे न क एका पिहरुकफ वारे स लिने, सकार
गरा ने, गुज्रेकफ तारे ख थाा ने िगायतका कायहरु गने;

(३)

सलालतकफ आ ि
े िे रफक्का भएकफ वा अरु कु नै अ ाित वा लनकाय ाट रफक्का भै
आएकफ जायजेथा अन्य अड्डा अ ािताा ालखि चिान गनुपने भए सफ गने;

(४)

लनणय ाफलजा लििाा गने िगायतका अन्य कु नै काा गनुपने भए सफ साेत
गने; तथा

(५)

िेलखए ले ख

ाहेककफ कु नै काय लनणय कायान्वयनकफ क्रााा गनुपने भएाा

सलालत साि पेि गरी आ ि
े
ाफलजा गने ।
(ख)

अलभिेख संरिण सम् न्धीाः

(१)

अलभिेख िाखाकफ रे ख ख
े गरी लनणय भएका लालसि सुरलित राख्ने र कानून
ाफलजा सडा नेपने कागजहरु सडा ने;

(२)

लनणय भएका लालसिहरुाा कागजात जााँच गरी

रु
ु स्त रहे नरहेकफ हेने र

लालसि कानून ाफलजा गरी रु
ु स्त अवस्थााा राख्ने;
(३)

कानून

ाफलजा सडा ने कागजकफ लववरण तयार गरी सफ लववरण सुरलित

रहने व्यवस्था गने;
(४)

अलभिेख िाखााा प्राप्त भएकफ लालसिहरुकफ साि सािी अलभिेख राख्ने र
आवश्यकतानुसार लववरण तयार गने; तथा
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(५)

कु नै अ ाित वा लनकाय ाट अलभिेखाा रहेकफ लालसि वा कु नै कागजात ााग
भै आएाा रीतपूवक पठा ने र कोता प्राप्त भएपलछ रीतपूवक गरी सुरलित राख्ने
।

५२.

जुरी प्रिासक वा अलभिेख प्रिासककफ आ ि
े
परकफ लनवे नाः (१) यस ऐन ाफलजा जुरी

प्रिासक वा अलभिेख प्रिासकिे गरे कफ आ ि
े वा कारवाही

पर लचि न ुझ्ने पििे सफ आ ि
े वा

कारवाही भएकफ पााँच क नलभत्र सलालत साि लनवे न क न सक्नेछ ।
(२) सलालतिे प ोा (१) ाफलजा पेि भएकफ लनवे न पर सुनुवाइ गरी लनवे न पेि
भएकफ कढाा सात क न लभत्र लनवे न परकफ कारवालह टुङ्ग्या नुपनेछ ।
(३)

प ोा (२) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन

प ोा (१)

ाफलजाकफ

लनवे न पर आ ि
े वा लनणय गनुपूव के लह ुझ्नुपने भए सफ ुझेर ाात्र लनणय वा आ ि
े गनुपनेछ ।

पररच्छे -८
ाेिलािाप सम् न्धी व्यवस्था
५३.

लािापत्र गरा नेाः (१) सलालतिे प्रचलित कानून

ाफलजा लािापत्र हुन सक्ने जुनसुकै

जुरीाा लािापत्र गरा नसक्नेछ ।
(२) लववा का पिहरूिे लािापत्रकफ िालग अनुसूची-९ ाफलजाकफ ढााँचााा लनवे न
क एाा सलालतिे जुरीाा लािापत्र गरा न पयुि ख
े ेाा लािापत्र गराइक नेछ ।
(३)

प ोा (२)

ाफलजा पिहरूिे क एकफ लनवे नकफ व्यहफरा सलालतिे

व
ु ै

पििाइ सुनाइ त्यसकफ पररणाा सम्झाइ पिहरूकफ लािापत्र गने सम् न्धाा सहालत रहे नरहेकफ
सफध्नुपनेछ ।
(४)

प ोा (३)

ाफलजा सुना ाँ ा पिहरूिे लािापत्र गन ाञ्जुर गरे ाा सलालतिे

पिहरूकफ लनवे नाा लिेख भएकफ व्यहफरा ाफलजाकफ लािापत्र तीन प्रलत तयार गरा नुपनेछ ।
(५)

प ोा (४)

ाफलजाकफ लािापत्रकफ व्यहफरा पिहरूिाइ पढी ााँची सुनाइ

लािापत्र गन ाञ्जुर भएाा पिहरूकफ सलहछाप गराइ सलालतका स स्यहरूिे लािापत्र कागज अनुसूची१० ाफलजाकफ ढााँचााा प्राालणत गरी एक प्रलत सलालतिे अलभिेखकफ िालग लालसिाा राख्नुपनेछ तथा
एक-एक प्रलत ा ी तथा प्रलत ा ीिाइ क नुपनेछ ।
५४.

ाेिलािाप गरा न सक्नेाः (१) सलालतिे प्रचलित कानून ाफलजा लािापत्र गन लालने जुरीाा

पिहरू ीच ाेिलािाप गरा न सक्नेछ ।
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(२) पिहरूिे जुनसुकै तहाा लवचाराधीन रहेकफ प्रचलित कानूनिे ाेिलािापकफ
ााध्या ाट सााधान गन सककने लववा ाा लववा का पििे संयुि रूपाा सलालत साि लनवे न क न
सक्नेछन् ।
(३)

प ोा (२)

ाफलजा लनवे न क एकफाा ाेिलािाप ाट जुरीकफ लनरफपण हुन

पयुि ले खएाा सलालतिे त्यस्तफ जुरी ाेिलािापकफ ााध्या ाट लनरफपण गन िेलख पठा नु पनेछ ।
(४)

प ोा (३)

ाफलजाकफ आ ि
े पलछ ाेिलािाप सम् न्धी कारवालह प्रारम्भ गरी

पिहरू ीच ाेिलािाप गराइक नुपनेछ ।
(५) ाेिलािाप सम् न्धी अन्य व्यवस्था तफककए ाफलजा हुनेछ ।
५५.

जुरी लनणय गनेाः (१) सलालतिे यस ऐन

ाफलजा ाेिलािापकफ ााध्या ाट

जुरीकफ

लनरफपण गन प्रकक्रया ढाएकफाा ाेिलािापकफ ााध्या ाट जुरीकफ लनरफपण हुन नसके ाा पिहरूिाइ
जुरीकफ पेिी तारे ख तफकक कानून

ाफलजा कारवाही गरी सुनवाइ तथा लनणय गने प्रकक्रया

ढा नुपनेछ ।
(२)
प ोा (२)

प ोा (१) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन स्थानीय ऐनकफ ोा ४७ कफ

ाफलजाकफ जुरीाा ाेिलािाप वा लािापत्र हुन नसके ाा सलालतिे अलधकार िेत्र रहेकफ

अ ािताा जाने भलन सुनाइ क नुपनेछ ।
५६.

ाेिलािाप वा लािापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनाा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन कु नै
जुरीाा लािापत्र गरा ाँ ा जुरीकफ प्रकृ लत वा लािापत्रकफ व्यहफरा ाट नेपाि सरकार ा ी भइ चिेकफ

कु नै लववा

वा सावजलनक तथा सरकारी सम्पलि वा लहताा असर पने

ले खएाा सलालतिे त्यस्तफ

लववा ाा लािापत्र गरा नेछैन ।
तर त्यस्तफ असर पने व्यहफरा हटाइ अन्य व्यहफरा ाट ाात्र लािापत्र गन चाहेाा भने
लािापत्र गराइक नुपनेछ ।
५७.

ाेिलािापकफ िालग प्रफत्साहन गनेाः (१) सलालतिे सलालत साि सुनवाइकफ िालग पेि

भएकफ

जुरीाा ाेिलािाप हुनसक्ने सम्भावना रहेकफ ख
े ेाा पिहरूिाइ ाेिलािापकफ िालग तारे ख

तफक्न सक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजाकफ तारे खकफ क न सलालतिे लववा का पि तथा लवपि,

पलस्थत भएसम्ा पििे पत्याइ साथै लिइआएका अन्य व्यलि साेत पलस्थत गराइ ाेिलािापकफ िालग
छिोि गराइ पिहरूकफ

ीचाा सहालत भएाा सहालत भए

िगाइ लािापत्र गराइक नुपनेछ ।
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(३)

जुरीाा तफककएकफ म्या ाा सलालत साि पलस्थत नभएकफ वा पलस्थत भएर

पलन तारे ख गुजारी लववा ाा तारे खाा नरहेकफ पि अथवा लववा ाा पि काया नभएकफ भए तापलन
लववा कफ पेट फिी ाट जुरीकफ पि काया हुने ले खएकफ व्यलि साेत ाेिलािापकफ िालग पलस्थत
भएाा सलालतिे ाेिलािाप गराइ लािापत्रकफ कागज गराइक नुपनेछ ।
५८.

प्रारलम्भक सुनवाइ पूव ाेिलािापाः (१)

सलालत साि

जुरी पेि हुनुपूव

जुरी प्रिासकिे प्रारलम्भक सुनवाइकफ िालग

जुरीाा ाेिलािाप हुनसक्ने अवस्था

ले खएाा वा पिहरूिे सफ

व्यहफराकफ लनवे न लिइ आएाा लािापत्रकफ व्यहफरा खुिेकफ कागज तयार गरी सलालत साि पेि
गनसक्नेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा ग ा लािापत्राा अलन्ता सहालत नजुटेकफ भए तापलन

पिहरू ाेिलािापकफ िालग प्रकक्रयााा जान सहात भएाा

जुरी प्रिासकिे पिहरूकफ लनवे न लिइ

जुरीाा ाेिलािापकफ िालग ाेिलािापकता साि पठा ने आ ि
े कफ िालग सलालत साि पेि गनसक्नेछ
।
५९.

ाेिलािापकताकफ सूची तयार गनेाः(१) सलालतिे ाेिलािापकफ काय गरा नकफ िालग ह
े ाय
ाफलजाकफ यफग्यता पुगेकफ व्यलिहरूकफ लववरण खुिाइ सम्भालवत ाेिलािापकताकफ सूची तयार

गनेछाः
(क)

कलम्ताा ााध्यलाक तह लिण गरे कफ;

(ख)

कु नै राजनीलतक ि प्रलत आस्था राखी राजनीलताा सकक्रय नरहेकफ; तथा

(ग) स्थानीय स्तराा सााजसेवीकफ रुपाा पलहचान नाएकफ गा ाँ वडघर साेत।
(घ) ाेिलािापकताकफ ४८ घण्टा तालिा लिइ ाेिलािापकताकफ काय ग ै आएकफ
(ङ)

२५ ष ाेर पुरा भएकफ ।

(च) ााथी यफग्यतााा जुन सुकै कु रा िेलखएकफ भएता पलन तालिा लिइ हाि काा
गरररहेकाकफ हकाा लनजिाइ लनरन्तरता क न सककने ।
(छ) नेपािी नागररक हुनुपछ ।
(२) ाेिलािापकताकफ सूची तयार गरे पलछ सलालतिे सूची सभा साि पेि गरी
अनुाफ न गरा नुपनेछ ।
(३)

प ोा (२)

ाफलजा सूची अनुाफ न भएपलछ सलालतिे सावजलनक

जानकारीकफ िालग सूचना प्रकािन गनुपनेछ तथा ाेिलािापकफ िालग पठा ाँ ा प्रत्येक पििाइ सफ सूची
पिब्ध गरा नुपनेछ ।
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६०.

ाेिलािापकताकफ सूची अद्यावलधक गनेाः (१) सलालतिे ोा ५९

ाफलजा तयार भएकफ

सूची प्रत्येक वष अद्यावलधक गनुपनेछ ।
(२) प्रत्येक वष अद्यावलधक गरे कफ ाेिलािापकताकफ सूची सलालतिे सभा ाट
अनुाफ न गरा नुपनेछ ।
(३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून ाफलजा ाेिलािापकताकफ सूचीाा सूचीकृ त हुन
यफग्यता पुगेकफ व्यलििे सलालत साि सूचीकृ त गररपा नकफ िालग अनुसच
ू ी-११ ाफलजाकफ ढााँचााा
लनवे न क नसक्नेछ ।
६१.

ाेिलािापकताकफ सूची ाट हटा नेाः (१) सलालतिे ोा ६०

ाफलजा ाेिलािापकताकफ

सूची अद्यावलधक ग ा ह
े ायकफ अवस्थाका ाेिलािापकताकफ नाा सूची ाट हटाईनेछाः(क)

लनजकफ ाृत्यु भएाा;

(ख)

लनजिे आफ्नफ नाा सूची ाट हटाइपा ाँ भन्ने लनवे न क एाा;

(ग)

लनजिे नैलतक पतन ले खने ोौज ारी अलभयफगाा सजाय पाएाा;

(घ)

लनज कु नै संस्थासाँग सम् ध् रहेकफाा सफ संस्था खारे ज वा लवघटन भएाा; र

(ङ)

सलालतिे ोा ६७ कफ प ोा (२) ाफलजा लनजिाइ सूची ाट हटा ने लनणय
गरे ाा ।

(च) नगरपालिका िेत्र ाट अन्यत्र
(२)

प ोा (१)

सााँई सराइ गरे ाा ।

ाफलजा सूची ाट नाा हटाइएका ाेिलािापकताहरूकफ नाााविी

सलालतिे सावजलनक सूचनाकफ िालग प्रकािन गनुपनेछ ।
६२.

ाेिलािापकफ िालग सायावलध तफक्नेाः (१) सलालतिे यस ऐन ाफलजा ाेिलािाकफ िालग

ाेिलािापकता पठा ाँ ा कढाा डेढ ालहना सम्ाकफ साय तफकक पठा नेछ ।
(२) ाेिलािापकफ िालग पठा ाँ ा सााान्यतयााः वकढाा तीनजना

ाट ाेिलािाप

गरा ने गरी तफक्नुपनेछ ।
६३.

ाेिलािापकताकफ छनौटाः (१) सलालतिे ाेिलािाप गरा ने कायकफ िालग लववा का

पिहरूिाइ एक जना ाेिलािापकताकफ छनौट गनेछ ।
(२)

प ोा (१)

ाफलजा ग ा पिहरू ीचाा एकजना ाेिलािापकताकफ िालग

सहालत नभएाा सलालतिे पिहरूकफ सहालताा लतन जना ाेिलािापकताकफ छनौट गनुपनेछ ।
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(३) पिहरूकफ

ीचाा ाेिलािापकताकफ नाााा सहालत हुन नसके ाा सलालतिे

ाेिलािापकताकफ सूचीाा रहेका ाेिलािापकताहरू ाध्ये ाट

व
ु ै पि ाट एक-एक जना

ाेिलािापकता छनौट गन िगाइ तेस्रफ ाेिलािापकता छनौट गररक नुपनेछ ।
(४)

जुरीका स ै पिकफ सहालताा ाेिलािापकताकफ सूचीाा नरहेकफ यस ऐन

ाफलजा ाेिलािापकता हुन अयफग्य नभएकफ कु नै व्यलि वा संस्था ाट ाेिलािाप प्रकक्रया अगाडी
ढा न सहात भै लिलखत लनवे न क एाा सलालतिे त्यस्तफ व्यलि वा संस्थािाइ ाेिलािापकता
तफककक नुपनेछ ।
६४.

ाेिलािापकताकफ पररवतनाः (१) सलालतिे ह
े ायकफ अवस्था परर पिहरूिे लनवे न क एकफ

अवस्थााा ाेिलािापकता पररवतन गररक नुपनेछाः(क)
(ख)

ोा ६१ ाफलजा ाेिलािापकताकफ सूची ाट हटा ने अवस्था भएाा;
पिहरूिे पारस्पररक सहालताा ाेिलािापकता हेरोे र गन ाञ्जुर भएाा;

(ग)

लववा कफ कु नै पििे ाेिलािापकता प्रलत अलवश्वास रहेकफ लिलखत जानकारी

(घ)

कु नै कारणिे ाेिलािापकतािे ाेिलािापाा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएाा;

(ङ)

लववा कफ लवषयवस्तुाा ाेिलािापकताकफ कु नै स्वाथ रहेकफ ाेिलािापकतािे

गराएाा;

जानकारी गराएाा वा कु नै स्रफत ाट सलालत साि जानकारी भएाा; तथा
(च)

ाेिलािापकतािे ाेिलािापकताकफ हैलसयतिे कायग ा ोा ६६ तथा अन्य

प्रचलित कानून ाफलजा पािन गनुपने आचरण पािन नगरे ाा ।
(२) ाेिलािापकता पररवतनकफ कारणिे तफककएकफ सायाा ाेिलािापकफ काय
सम्पन्न हुन नसक्ने भएाा सलालतिे कढाा पन्र क न सम्ाकफ साय थप गन सक्नेछ ।
६५.

ाेिलािापकफ िालग पठा ाँ ा गने प्रकक्रयााः (१) सलालतिे कु नै

ाेिलािापकता साि पठा ाँ ा पिहरूिाइ ाेिलािापकताकफ सम्पक

जुरी ाेिलािापकफ िालग

पिब्ध गराइ ाेिलािापकता

साि पलस्थत हुने तारे ख तफकक ह
े ाय ाफलजाकफ कागज साथै रालख िेलखपठा नुपनेछाः
)क(

जुरीकफ सारसंिेप वा ाुख्य ाुख्य कागजातकफ प्रलतलिपी;

)ख(

जुरीकफ पि वा वारे स भए वारे सकफ नाा, थर, वतन र

पिब्ध भएसम्ा

टेलिोफन नम् र, इाेि, फ्याक्स तथा अन्य सम्पक लववरण; तथा
)ग(

ाेिलािाप सम् न्धी प्रकक्रया सम्पन्न गनुपने स्थान र साय ।

(२) ाेिलािापकतािे सलालत साि ााग गरे ाा
पिब्ध गरा नुपनेछ ।
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(३) ाेिलािापकफ िालग तफककएकफ साय सम्पन्न भएकफ सात क न लभत्र

जुरीकफ

पिहरू सलालत साि पलस्थत हुने गरी तारे ख तफक्नुपनेछ ।
(४)

प ोा (३) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन ाेिलािापकतािे तफककएकफ

साय अगावै जुरी सलालत साि कोता पठा ने लनणय गरे ाा सफ लनणयकफ जानकारी भएकफ सात क न
लभत्र पिहरूिाइ सलालत साि पलस्थत हुनेगरी पठा नुपनेछ ।
६६.

ाेिलािापाा अविम् न गनुपने प्रकक्रयााः(१) सलालतिे पिहरूकफ सहालताा ाेिलािापकफ

िालग छिोि गने तथा अन्य काय गने स्थानकफ छनौट गरी पि तथा ाेिलािापकतािाइ सफकफ
जानकारी पिब्ध गरा नुपनेछ ।
तर पिहरूकफ सहालताा ाेिलािापकतािे अन्य कु नै स्थानकफ छनौट गन ाधा पने छैन ।
(२) पिहरूिाइ प ोा (१)

ाफलजा ाेिलािापकतािे तफके कफ स्थानाा तफककएकफ

सायाा पलस्थत हुने ालयत्व रहनेछ ।
(३)
ाेिलािापकफ प्रकक्रया

प ोा (२)

ाफलजाकफ

ालयत्व पिहरूिे पुरा नगरे ाा ाेिलािापकतािे

न् गरी सलालतिाइ सफकफ लिलखत जानकारी गराइ

जुरीकफ कागजात कोता

पठा न सक्नेछ ।
(४) ाेिलािापकफ क्रााा ाेिलािापकतािे पिहरू

ीचाा सहजकताकफ भूलाका

गनेछ र ि भूलाका लनवाह गने क्रााा लनजिे पिहरू ाहेक ह
े ायका व्यलिहरूसाँग साेत एकि वा
सााूलहक वाता गनसक्नेछाः
(क)

लववा कफ लवषयाा जानकारी रहेकफ जुरीका पििे रफजेकफ व्यलि; तथा

(ख)

लववा कफ लवषयवस्तुकफ ारेाा जानकारी रहेकफ स्थानीय भद्रभिा ाी ।

(५)

ाेिलािापकतािे पिहरूकफ सहालताा पिहरूसाँग

ह
े ाय

ाफलजा वाता

गनसक्नेछाः
(क)
(ख)

पिहरूसाँग एकि एकान्तवाता; तथा
टेलिोफन वाता, लभडीयफ कन्रे न्स वा सञ्चारकफ अन्य ााध्या ाट वातािाप ।

(६) प्रचलितकानून तथा यस ऐनकफ ाान्यता लवपरीत नहुनेगरी पिहरूकफ सहालताा
ाेिलािापकतािे ाेिलािापकफ कायलवलध लनधारण गनसक्नेछ ।
६७.

ाेिलािापकताकफ आचरणाः (१) ाेिलािापकतािे

ह
े ाय

ाफलजाकफ आचरण पािन

गनुपनेछाः(क)

ाेिलािाप सम् न्धी कारवाही लनष्पि ढङ्गिे सम्पा न गनुपने;
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(ख)

कु नै पिप्रलत झुकाव, आग्रह, पूवाग्रह नराख्ने वा राखेकफ ले खने कु नै आचरण वा व्यवहार

नगने;
(ग)

कु नै पििाइ डर, त्रास, झुक्यान वा प्रिफभनाा पारी ाेिलािाप गरा न नहुने;

(घ)

लववा काया रहेकफ अवस्थााा लववा कफ कु नै पिसाँग आर्थक कारफ ाराा

(ङ)

ाेिलािाप सम् न्धाा

साँिग्न नहुने;
नेकफ प्रचलित कानून तथा अन्य स्थालपत ाान्यता

लवपरीत आचरण गन नहुने;
(च)

ाेिलािापकफ क्रााा पिहरुसाँग सम्ाानजनक, स भावपूण र स ै पिप्रलत

साान व्यवहार काया गने;
(छ)

ाेिलािापकफ क्रााा पिहरुिे व्यि गरे कफ लवषयवस्तुकफ गफपनीयता काया

(ज)

ाेिलािापकफ क्रााा पि ाट प्राप्त भएकफ कु नै कागजात वा वस्तु प्रकक्रया

राख्ने; तथा
सम्पन्न भएपलछ वा लनज प्रकक्रया ाट अिग भएपलछ सम् लन्धत पििाइ सुरलित कोता गने ।
(२) सलालतिे कु नै ाेिलािापकतािे प ोा (१) ाफलजाकफ आचरण पािना नगरे कफ
जुरी परी वा सफ लवषयाा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानलवन ग ा व्यहफरा रठक

ले खए त्यस्तफ

ाेिलािापकतािाइ ाेिलािापकताकफ सूची ाट हटा नेछ ।
६८.

लिखत तयारी र लािापत्राः (१) ाेिलािापकतािे पिहरुसाँगकफ छिोि पश्चात ाेिलािापकफ

िालग व
ु ै पि सहात भएकफाा लािापत्र गराइ सहालत भएकफ लवषयवस्तु

ाफलजाकफ लािापत्रकफ

लिखत तयार गरर सलालत साि पठा नुपनेछ ।

६९.

ाेिलािाप नभएकफ

जुरीाा गनुपने कारवाहीाः(१) ाेिलािापकतािे पिहरु

ीचाा

ाेिलािाप हुन नसके ाा सफ व्यहफरा खुिाइ प्रलतवे न तयार गरी लववा का स ै कागजात सलहत
सलालताा कोता पठा नुपनेछ ।
(२) प ोा (१) ाफलजा ग ा ाेिलािापकतािे पिहरुिाइ सलालत साि हाजीर हुन
जाने कढाा सात क नकफ म्या तफकक पठा नुपनेछ ।
७०.

ाेिलािाप नभएकफ जुरीाा लनणय गनुपनेाः (१) स्थानीय ऐनकफ ोा ४७ (१) कफ लव ा ाा

सलालतिे ाेिलािापकफ िालग पठाएकफ जुरीाा पिहरु ीच ाेिलािाप हुन नसकक ाेिलािापकताकफ
प्रलतवे न सलहत प्राप्त हुन आएाा कानून ाफलजा कारवाही गरी लनणय गनुपछ ।
(२) प ोा (१) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन ह
े ाय ाफलजाकफ जुरीाा
अलधकारिेत्र ग्रहण गने सम् लन्धत अ ाित वा लनकायाा जुरी गन जानु भलन सुनाइ पठाइक नुपछाः(क) स्थानीय ऐनकफ ोा ४७ कफ प ोा (२) ाफलजाकफ लववा ाा; तथा
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(ख) कु नै अ ाित वा लनकाय ाट ाेिलािापकफ िालग प्रेलषत भएकफ लववा ाा ।
(३) प ोा (२) कफ ह
े ाय (ख) ाफलजाकफ लववा ाा सम् लन्धत अ ाित वा लनकायाा
पठा ाँ ा हालजर हुन जाने तारे ख तफकी पठा ने तथा लालसि साेत नक्कि खडा गरी अलभिेख रालख सक्कि
लालसि सम् लन्धत अ ाित वा लनकायाा पठा नुपनेछ ।
७१. ाेिलािाप स्तुराः ाेिलािापाा जाने लववा कफ हकाा ाेिलािापकतािे पिहरुिे सहालताा क न
ाञ्जुर भए ले ख

ाहेक कु नै प्रकारकफ स्तुर िाग्ने छैन । तर पिहरूकफ सहालताा ाेिलािापकतािे

पिहरु ाट ढीाा रु ५००।-/५००।- लिन पा नेछन ।
७२.

साु ाय स्तराा हुने सााु ालयक ाेिलािाप प्रवधन गन काचारी तफक्न सक्नेाः(१)सलालतिे

स्थानीय स्तराा ाेिलािाप प्रवध् न गनकफ िालग कायपालिकााा अनुरफध गरेाा काचारी खटाइ
साु ाय स्तराा ाेिलािापकफ प्रवध् नात्ाक कायक्रा गन सककनेछ ।
(२) साु ाय स्तराा हुने सााु ालयक ाेिलािापकफ हकाा

ोा ५९ (१)

अनुसारकफ यफग्यता तथा अनुभव नभएका ाेिलािापकतावाट ाेिलािाप गरा न वाधा पने
छैन ।
(३) सलालतिे साु ायस्तराा हुने सााु ालयक ाेिलािापकफ कायलवलध तफके वाफलजा
हुनेछ ।

पररच्छे -९
लनणय कायान्वयन सम् न्धी व्यवस्था
७३.

सलचवाियकफ लजम्ाेवारीाः कायपालिकाकफ प्रत्यि लनयन्त्रण र लन ि
े नाा रलह सलालतकफ

लनणय कायान्वयन गने गरा ने सम् न्धी सम्पूण कायकफ रेख ख
े गने लजम्ाेवारी वहन गनुपनेछ ।
७४.

सहयफग गनुपनेाः(१)नगरपालिका कायािय तथा सफ अन्तगतका स ै वडा कायािय तथा अन्य

कायाियिे यस ऐन तथा प्रचलित कानून ाफलजा सलालतिे गरे कफ लनणय ाफलजा व्यलि वा संस्था वा
अन्य कसैसाँग असुि गनुपने जरीवाना वा अन्य रका असुि पर गन सहयफग गनुपनेछ ।
(२)यस ऐन तथा प्रचलित कानून ाफलजा सलालतिे असूि गनपने जरीवाना, ल गफ वा
अन्य कु नै प्रकारकफ रका असुि पर नभइ प ोा (१) ाा लिेख भए ाफलजाका कायाियहरुिे कु नै
लसोाररि वा कु नै काय गररक ने छैनन ।
७५.

असुि पर गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे सलालतकफ लनणय ाफलजा कु नै पिसाँग जरीवाना वा

ल गफ वा अन्य कु नै प्रकारकफ असुि पर गनुपने भएाा सफ पििे जरीवाना लतन ुझा न लयाएाा ुलझ
स रस्याहा गरी जरीवानाकफ िगत किा गनुपनेछ ।
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(२) प ोा (१) ाफलजा असुि पर नभएाा िगत राखी सम् लन्धत पिकफ नाा
नााेसी तथा जरीवाना रका साेतकफ लववरण नगरपालिकाकफ कायाियका साथै स ै वडा कायाियाा
साेत अलभिेखकफ िालग पठा नुपनेछ ।
(३) सम् लन्धत कायाियहरुिे प ोा (२) ाफलजा िेलख आएाा त्यस्तफ पिसाँग
जरीवाना रका असुि पर गरी अलभिेख िाखााा स रस्याहा गन पठा नुपनेछ ।
७६.

भरीभरा गनेाः (१) सलालतिे यस ऐन ाफलजा गरे कफ कु नै लनणय ाफलजा कु नै पििे राखेकफ
स्तुर, वा अन्य कु नै प्रकारकफ रका कु नै पि ाट भराइपा ने भएाा भराइपा ने पििे भरीक नुपने

पिकफ त्यस्तफ रका भराइक नुपने स्रफत खुिाइ अनुसूची-१२ ाफलजाकफ ढााँचााा लनवे न क नुपनेछ ।
(२) प ोा (१) ाफलजा लनवे न द ाँ ा यथासम्भव नग रहेकफ क
ै ाँ खाता वा कु नै
सहकारी वा चत संस्थााा रहेकफ रका र सफ नभएाा लििाा ल क्री गरी असुि पर गनुपने अवस्था
भएाा कु नै अचि सम्पलिकफ व्यहफरा खुिाइ लनवे न क नुपनेछ ।
(३) प ोा (२) ाफलजाकफ लनवे नाा ोा ७८ ाफलजाकफ लववरण खुिाइ लनवे न
क नुपनेछ
७७.

चिनचिाइक नेाः (१) सलालतिे यस ऐन ाफलजा गरे कफ कु नै लनणय ाफलजा कु नै सम्पलि वा

अलधकार वा कु नै लवषयवस्तु वा सेवा वा अन्य कु नै लवषयकफ चिन पा ने ठहरे कफ पििे त्यस्तफ चिन
पा ने लवषयकफ लववरण खुिाइ अलभिेख प्रिासक साि अनुसूची-१३ कफ ढााँचााा लनवे न क नुपनेछ ।
(२) प ोा (१) ाफलजा लनवे न परे ाा अलभिेख प्रिासकिे लनणय ाफलजाकफ
लवषयकफ चिन चिाइक नुपनेछ ।
(३) प ोा (१) ाफलजाकफ लनवे न द ाँ ा चिन चिा नुपने सम्पलिकफ ोा
७८ ाफलजाकफ लववरण खुिा नुपनेछ ।
७८.

सम्पलिकफ लववरण खुिा नुपनेाः भररभरा

गन वा चिनचिाइ पा नकफ िालग लनवे न क ने

लववा कफ पििे लनवे नाा सम्पलिकफ लववरण लिेख ग ा ह
े ाय ाफलजाकफ लववरण खुिा नुपनेछाः(क) अचि सम्पलिकफ लववरण
(१) घरजग्गा भए रहेकफ स्थानकफ ठे गाना तथा चार ककलिा;
(२ घर जग्गाकफ ककिा नम् र तथा िेत्रोि;;
(३) घर रहेकफ भए घरकफ तिा तथा कवि र सम्भव भएसम्ा वगकोट;
(४) घर जग्गाकफ अवलस्थती आवास वा औद्यफलगक वा व्यापाररक िेत्राा रहेकफ व्यहफरा;
(५) कच्ची वा पकक्क सडकसाँग जफलडएकफ व्यहफरा;
(६) घरजग्गाकफ स्वालात्व रहेकफ व्यलिकफ नाा थर साथै स्वालात्व भन् ा ोरक व्यलिकफ
भफगचिन रहेकफ भए भफगचिन गनेकफ नाा थरका साथै अन्य लववरण; तथा
(७) घराा भएकफ िगापात तथा खरर ल कक्र हुन सक्ने न्यूनता ाूलय ।
(ख) चि सम्पलिकफ लववरणाः
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(१) चिसम्पलि रहेकफ ठा ाँ तथा भफग वा लनयन्त्रण राख्नेकफ नाा थर;
(२) क
ै ाँ खातााा रहेकफ नग भए खातावािकफ साथै क
ै ाँ तथा िाखाकफ नाा;
(३) चि सम्पलिकफ प्रकार तथा नग ाहेककफ भए सम्भालवत ल कक्र ाूलय; तथा
(४) नग
ाहेककफ चि सम्पलि भए अवस्था, प्रकृ लत तथा नफटका साथै प्रत्येककफ
साइज र साँख्या ।
७९.

सम्पलि रफक्का राख्नेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे

ोा ७५ वा ७६

ाफलजा लनणय

कायान्वयनकफ िालग लनवे न परे पलछ ख
े ाइएकफ सम्पलिकफ हकाा आवश्यक पने जलत जेथा रफक्का राख्ने
सम् न्धाा लनणयकफ िालग कायापालिका साि पेि गने र कायपालिका ाट रफक्का राख्ने लनणय गरे पछी
लनणय ाफलजा जेथा रफक्का राख्नकफ िालग सफ जेथा ता रहेकफ कायािय वा रलजष्ट्रेिन गने कायाियाा
िेलख पठा नुपनेछ ।
(२) ािी, ब्याज, हाि िगायतकफ सम्पलिकफ हकाा लनवे न परे कफ कढाा इु क न
लभत्र सम्पलि ताय ात गन िगाइ ताय ात ग ाकफ सायाा नै आवश्यक पने जलत सम्पलि वा सफ ाट
प्राप्त हुने ािी, हाि, ब्याज, ाुनाोा आक आय लनयन्त्रण गनु वा रफक्का राख्नुपछ र त्यसकफ भपाइ
सम् लन्धत पििाइ क नुपछ ।
(३) ोा ७८ कफ ह
े ाय (ख) ाफलजाकफ सम्पलिकफ हकाा भररभरा कफ िालग
आवश्यक पने जलत सम्पलि रफक्का राखी रफक्काकफ सूचना आवश्यकताअनुसार िेखा िाखा वा सम् लन्धत
ै ाँ वा सम् लन्धत लनकायाा तुरुन्त िेलख पठा नुपनेछ ।
क
(४) सम्पलत रफक्का सम्वलन्ध आ ि
े अनुसूची १४ ाफलजा हुनेछ ।
८०.

सम्पलि लििाा ग ा अपना नुपने कायलवलधाः (१) कायपालिकािे यस ऐन

ाफलजा

भरीभरा गनुपने ल गफ वा कफट ोी वा त्यस्तै कु नै रका असुि पर गन ोा ७८ कफ ह
े ाय (क) ाफलजा
सम्पलिकफ लववरण खुिाइ खास्त परे ाा त्यस्तफ रका भरीक नुपने व्यलििाइ ुझा नुपने रका ुझा न
सात क नकफ म्या क इ सूचना जारी गनुपछ ।
(२) प ोा (२) ाफलजाकफ म्या ाा रका ुझा न नलयाएाा त्यस्तफ भरीक नुपने
व्यलिकफ भरीपा ने व्यलििे ख
े ाएकफ ोा ७८ कफ ह
े ाय (क) ाफलजाकफ सम्पलि ताय ात
गरीलया नुपछ ।
(३) ण्ड, जरीवाना, सरकारी ल गफ वा कु नै अ ाित वा लनकाय वा नगरपालिका वा
सलालतकफ लनणयिे असुि पर गनुपने कु नै रकाकफ हकाा त्यस्तफ असुि पर हुनुपने व्यलििे ुझा न
नलयाएाा लनजकफ जुनसुकै अचि सम्पलि ोे िा परे ाा ताय ात गरी रफक्का राख्नुपछ ।
(४) प ोा (३) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन जेथा जाानत वा कु नै प्रकारकफ
नग धरौट ालखि गरे कफ हकाा सफ सम्पलि ाट खाम्ने जलत रकाकफ िालग प ोा (३) ाफलजा
गरररहनुप न
ै ।
(५) प ोा (४) ाफलजा ाफि काया भएपलछ ि अचि सम्पलिकफ लििााकफ
सूचना सम् लन्धत पििाइ क इ सवसाधारणकफ जानकारीकफ िालग लििाा हुने लालत र सम्पलिकफ
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लववरण सलहतकफ सावजलनक सूचना नगरपालिका, लजलिा प्रिासन कायािय, लजलिा अ ाित, लजलिा
सान्वय सलालतकफ कायािय तथा कफष तथा िेखा लनयन्त्रककफ कायाियाा टााँस्न िगा नुपनेछ ।
(६) प ोा (५) ाफलजाकफ सूचनााा तफककएकफ क नाा ि सूचनााा तफककएकफ
सम्पलि पञ्चककते ाफि ाट ाालथ ढा ढ प्रकक्रया ाफलजा लििाा गनुपनेछ ।
(७) लििाा प्रकक्रयााा सम्भव भएसम्ा लजलिा अ ाित, लजलिा प्रिासन कायािय वा
स्थानीय प्रिासन कायािय, स्थानीय प्रहरी कायािय तथा नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका अन्य सरकारी
कायाियका प्रलतलनलधिाइ रफहवराा राख्नुपनेछ ।
(८) प ोा (६) ाफलजा ग ा ि सम्पलि कसैिे पलन लििाा सकार नगरे ाा सफलह
प्रकक्रया ाट पुनाः फस्रफपटक लििाा गनुपनेछ तथा फस्रफपटक ग ा पलन कसैिे लििाा सकार नगरे ाा
भराइपा ने पि लनवे किाइ नै ि सम्पलि पञ्चककते ाफिाा सकार गन िगा नुपनेछ ।
(९) प ोा (८) ाफलजा ग ा लनवे किे सम्पलि सकार गन नचाहेाा पलछ अको जेथा
खुलन आएका खत कानून ाफलजा गनेगरी लनजकफ लनवे न तााेिीाा राखी लििाााा चढाइएकफ
सम्पलि ोु कु वा गरीक नुपछ ।
(१०) यस ोााा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन नगरपालिकाकफ कु नै रका
असुि पर गने क्रााा लििाा ग ा कसैिे सकार नगरे ाा जलताा सकार हुन्छ त्यलताा नै सफ सम्पलि
लििाा गरी प्राप्त रका स रस्याहा गरी नपुग रकाकफ हकाा कानून ाफलजा अन्य सम्पलि वा
प्रकक्रया ाट असुि पर गनुपनेछ ।
८१.

ताय ात गने प्रकक्रयााः (१) अलभिेख प्रिासकिे ोा ७९

ाफलजा सम्पलि ताय ात गनुप ा

कलम्ताा वडा सलचव स्तरकफ काचारी खटाइ त्यस्तफ अचि सम्पलिकफ चिनचलतीकफ ाूलय स्पष्ट खुलने
गरी ताय ात गनिगा नुपनेछ ।
(२) प ोा (१) ाफलजा ताय ात गने काचारीिे ताय ात गनुपने सम्पलिकफ
चिनचलतीकफ ाूलय काया गने प्रयफजनिे पञ्चककते ाफि काया गरी ाुचुलका खडा गरी अलभिेख
प्रिासक साि प्रलतवे न सलहत पेि गनुपनेछ ।
(३) प ोा (२) ाफलजा पञ्चककते ाफि काया ग ा ह
े ाय ाफलजाक कु रािाइ आधार
लिइ काया गनुपनेछाः
(क)
लनवे किे लनवे नाा खुिाएकफ ाूलय;
(ख)
लनणयाा लिेख भएकफ भए सफ ाूलय;
(ग)
पििे जाानत वा कु नै अन्य प्रयफजनकफ िालग कायपालिका साि लनवे न द ाँ ा
खुिाएकफ ाूलय;
(घ)
ताय ात ग ा भै आएकफ स्थानीय ाूलयााँकन अनुसारकफ ाूलय;
(ङ)
ाािपफत कायाियिे काया गरे कफ न्यूनता ाूलय;
(च)
अन्य कु नै प्रयफजनिे कु नै सरकारी लनकायिे कु नै ाूलय काया गरे कफ भए सफ
ाूलय;
(छ)
पञ्चककते ाफि काया गनुभन् ा तत्काि अगावै कु नै खरर ल कक्र भएकफ भए सफ
ाूलय ।
स्पलष्टकरणाः “पञ्चककते ाफि” भन्नािे अचि सम्पलि ल कक्र गनुप ा ल कक्रहुने न्युनता
ाूलयिाइ सम्झनुपछ ।
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८२.

(४) प ोा (३) ाफलजा ग ा ह
े ाय ाफलजाकफ कु रािाइ साेत ध्यानाा राख्नुपनेछाः
(क)
औद्यफलगक वा व्यापाररक वा आवास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसाँग जफलडएकफ
छ वा छैन; तथा
(ख)
नगरिेत्रलभत्र पने घरकफ हकाा घरकफ वताान अवस्था सम् न्धाा प्रालवलधक
ाुलयााँकन प्रलतवे न ।
खाम्नेजलत ाात्र लििाा गनुपनेाः (१)कायपालिकािे ोा ८० ाफलजा लििाा ग ा

असुिगनुपने ााँकक खाम्ने जलत सम्पलिाात्र लििाा गनुपनेछ ।
(२) सम्पलि लििाा ग ा सकार भएकफ रका असुि पर गनुपने भन् ा कढ भएाा सफ
कढ भएकफ जलत रका सम्पलिवाि पििाइ कोता गरीक नुपछ ।
(३) प ोा (२) ाफलजा रका कोता पा ने पि लििाा ग ाकफ खत पलस्थत
नभएकफ भए रका कोता लिन आ नुभनी लनजकफ नाााा सात क नकफ सूचना जारी गरी लझकाइ रका
कोता गनुपछ ।
(४) प ोा (३) ाफलजा ग ा सम् लन्धत पि रका कोता लिन नआएाा ि रका
सलञ्चतकफषाा ालखि गरी आम् ानी ााँलध स रस्याहा गनुपछ ।
(५) अलभिेख प्रिासकिे ोा ८० ाफलजा लििाा गरे कफ सम्पलि सकार गने पिकफ
नाााा सम्पलि ता नाासारीकफ िालग सम् लन्धत कायािय वा लनकायाा पत्राचार गरी लनजिाइ
सम्पलिकफ चिन पूजी पिब्ध गराइ आवश्यक परे सफ सम्पलिकफ चिन चिाइ क नुपछ ।
(६) यस ऐनाा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन ोा ८० ाफलजाकफ
लििाा प्रकक्रया अगाडी कढसके पलछ भरा नुपने रका ुझा न लयाए सफ रका ुलझ सम्पलि लििाा
रफक्नुपनेछ ।
८३.

लििाा परकफ

जुन प्रकक्रया

जुरीाः यस ऐन ाफलजा भएकफ लििााकफ प्रकक्रयााा लचि न ुझ्ने पििे

पर लचि न झ
ु ेकफ हफ सफ भएकफ पन्र क न लभत्र सलालत साि

जुरी पेि गरी भएकफ

आ ि
े
ाफलजा गनुपनेछ ।
८४.

ल गफ भरा ाँ ा वा चिनचिा ाँ ा िागेकफ खचाः यस ऐन

ाफलजा ल गफ भरा ाँ ा वा

चिनचिा ाँ ा िागेकफ खच ल गफ भरीक नुपने वा चिनक नुपने सम् लन्धत पििे व्यहफनुपनेछ ।
८५.

यथालस्थलताा राख्नेाः कायपालिकािे यस ऐन ाफलजा चिनचिाइ ााग्न वा ल गफ भराइपा न

कु नै सम्पलि ख
े ाइ लनवे न परे पलछ ल गफ भरा ने वा चिनचिा ने काय सम्पन्न नभएसम्ाकफ िालग
ि सम्पलि हकहस्तान्तरण गन, भत्का न, ल गान तथा कु नै प्रकारकफ लनााण काय गरी ि सम्पलिकफ
स्वरुप पररवतन गन नपा ने गरी रफक्का राख्न सम् लन्धत पिकफ नाााा आ ि
े जारी गरी ि सम्पलि
यथालस्थलताा राख्नुपनेछ ।
८६.

लनवे न ाट कारवाही गनेाः (१) अलभिेख प्रिासकिे कु नै पििे ोा ८५

ाफलजा भएकफ आ ि
े

लवपररत कु नै सम्पलिकफ हक हस्तान्तरण वा स्वरुप पररवतन आक गरे कफ लनवे न परे ाा ि लनवे न
ता गरी त्यस्तफ गने पिकफ नाााा लतन क नकफ म्या
सलालत साि पेि गनुपनेछ ।
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(२) सलालतिे प ोा (१) ाफलजाकफ लनवे न पेि हुन आएाा पििाइ नयााँ जुरी
ता गन निगाइ ि लनवे न ाट नै आवश्यक कारवाही गरी लनणय गनुपनेछ ।
(३) प ोा (२) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन प ोा (१) ाफलजाकफ
लनवे नकफ व्यहफरा ाट लनवे न सलालतकफ िेत्रालधकार लभत्र नपने लवषयाा परे कफ ले खएाा सलालतिे
ि लवषयाा िेत्रालधकार ग्रहण गने अ ाित वा लनकाय साि जान सुनाइ क नुपनेछ ।
८७.

चिनचिा ने सूचनााः(१) अलभिेख प्रिासकिे सलालतकफ लनणय ाफलजा चिन चिाइ पा न

लनवे न परे ाा चिन चिा ने लालत खुिाइ ोिानफ लालताा ोिानफ घर जग्गाकफ चिन चिा न
काचारी खरटइ आ ने हुाँ ा सफ लालत अगावै घर जग्गा खालि गरीक नु भलन चिन क नुपने पिकफ नाााा
सूचना जारी गनुपनेछ ।
(२) चिनक नुपने सम्पलि जुरीकफ पि ाहेक अन्य कसैकफ भफगचिनाा रहेकफ भएाा
अलभिेख प्रिासकिे सफलह पिकफ नाााा प ोा (१) ाफलजाकफ सूचना जारीगनुपनेछ ।
(३) प ोा (१) ाफलजा तफककएकफ लालताा खरटइजााँ ा घरजग्गा खािी गरे कफ भए
सम् लन्धत काचारीिे चिन चिाइ क एकफ ाुचुलका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरे कफ भए खािी
गराइ चिन चिाइ चिन चिाएकफ ाुचुलका खडा गरी प्रलतवे न साथ अलभिेख िाखााा पेि गनुपनेछ ।
पररच्छे -१०
लवलवध
८८.

नक्कि लनवे नाः (१) सलालत साि ता रहेकफ

जुरीकफ कु नै सरफकारवािा पििे लववा कफ

लालसिाा रहेकफ कु नै कागजपत्रकफ नक्कि लिनकफ िालग लनवे न क एाा सलालतिे

ि पििाइ सफ

कागजकफ नक्कि पिब्ध गरा नुपनेछ ।
(२)

प ोा (१)

लालसिकफ नक्कि लिनुप ा

ाफलजाकफ लनवे न द ाँ ा सम् लन्धत पििे

जुरी िाखााा रहेकफ

जुरी प्रिासक तथा अलभिेख िाखााा रहेकफ लालसिकफ नक्कि लिनुपने

भएाा अलभिेख प्रिासक साि लनवे न पेि गनुपनेछ ।
(३) प ोा (१) ाफलजाकफ लनवे न क नकफ एघार जे अगावै पेि भएाा सम् लन्धत
काचारीिे सफलह क न र सफ भन् ा पछी पेि भएाा सम्भव भएसम्ा सफलह क न नभए सफकफ भफलिपलट
नक्कि पिब्ध गरा नेछ ।
(४)

प ोा (१)

ाफलजा लनवे न द ाँ ा ोरक ोरक

जुरीकफ िालग ोरक ोरक

लनवे न क नुपनेछ ।
(५) लववा कफ कु नै पििे

प ोा (१)

ाफलजाकफ लनवे न द ाँ ा नक्किकफ सिााा

कागजपत्रकफ ोफटफ लखच्ने अनुालत ाागेाा सफ क नुपनेछ ।
(६) नक्कि लनवे न द ाँ ा अनुसूची-१५ ाफलजाकफ ढााँचााा क नुपनेछ ।
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८९.

नक्कि स्तुराः (१) सम् लन्धत प्रिासकिे ोा ८८ ाफलजा नक्कि वा ोफटफ लखच्नकफ िालग

लनवे न क नेपिसाँग ह
े ाय ाफलजाकफ स्तुर लिइ नक्कि पिब्ध गरा नुपनेछाः
नक्किकफ हकाा सक्कि पानाकफ प्रलत पृष्ठकफ रू ५।–रुपैयााँकफ रिे;

(क)

(ख) सलालतकफ लनणय कागजकफ हकाा प्रलत सक्कि पानाकफ प्रलत पृष्ठकफ रू ५।–रुपैयााँकफ
रिे; तथा
(ग)

लिखत कागजपत्रकफ नक्कि नलिइ ोफटफ लखच्न चाहेाा प्रलत पानाकफ रू ५।–

(२)

प ोा (१) ाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन प्रचलित कानून ाफलजा नक्कि

रुपैयााँकफ रिे ।
स्तुर निाग्ने पििाइ यस ोा ाफलजाकफ स्तुर िाग्नेछैन ।
(३) यस ोा ाफलजा नक्कि तार गरी िैजाने पििे नक्कि तार ग ा िागेकफ खचकफ
व्यवस्था आोै गनुपनेछ ।
९०.

स्तुर

लिेख गनेाः (१) नक्कि प्राालणत गने सम् लन्धत प्रिासकिे नक्कि प्राालणत ग ा नक्कि िैजाने

पिकफ नाा थर तथा

जुरीाा हैलसयतका साथै नक्कि तार गरे वापत ालखि गरेकफ स्तुर र नक्कि

पाना साेत लिेख गरी नक्कि क एकफ व्यहफरा जनाइ नक्कि प्राालणत गनुपनेछ ।
९१.
नक्कि

स्तुर चुिा नभइ नक्कि नक इनेाः सम् लन्धत प्रिासकिे यस ऐन ाफलजा नक्कि ााग्ने पििे
तार ग ा ोा ८९

ाफलजा िाग्ने स्तुर ालखि नग ासम्ा नक्कि क नेछैन र सफ नक्किकफ

आलधकाररकता प्राालणत गन पा नेछैन ।
९२.

प्रचलित कानून

ाफलजा हुनेाः यस ऐनाा जुनसुकै कु रा िेलखएकफ भए तापलन

जुरीसाँग

सम् लन्धत प्रचलित कानूनाा कु नै कु रा िेलखएकफ भए सफाा िेलखए जलतकफ हकाा सफलह ाफलजा हुनेछ
।
९३.

लनया

ना ने अलधकाराः सलालतिे यस ऐनकफ प्रभावकारी कायान्वयनकफ िालग आवश्यक

लनया ना न सक्नेछ ।

अनुसच
ू ी-१
( ोा ८कफ प ोा २ साँग सम् लन्धत)
जुरीकफ ढााँचा
न्यालयक सलालत साि पेि गरे कफ
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लनवे न-पत्र
.............

लजलिा

.......नगरपालिका

वडा

नं.

....

वस्ने

.....

कफ

छफरा

/छफरी/श्रीालत

वष.........कफ

.………....................लनवे क (प्रथा पि)
लवरुद्ध
................लजलिा...............नगरपालिका वडा नं. .... वस्ने.....कफ छफरा /छफरी/श्रीालत वष........कफ .....................लवपिी
( फस्रफ पि)
लवषयाः सम्वन्ध लवच्छे
ा लनम्न वुाँ ाहरुाा िेलखए वाफलजा लनवे न ग छु स्
१. ा लनवे क र यस लववा कफ फस्रफ पिलवच संवत २०६९ सािाा सााालजक परम्परा अनुसार लववाह
गररएकफ हफ । लववाह भएपश्चात २ वषसम्ा अथात २०७१ सािसम्ा हााीलवच सुाधुर ाम्पत्य जीवन
रहेकफ लथयफ । हााी ाट २०७१ साि जेठाा १ छफराकफ साेत जायजन्ा भएकफ छ । एक आपसाा िफग्ने
स्वास्नीलवचकफ सहालत र सहकायाा छफरा जन्ाेपछी क्रािाः सास्या

ँे खाँ ै जान थालयफ । २०७१
सािकफ लतहाराा ााइत गएपछी नी घर आइनन् । पटक पटक घर आ न ोफन ाट अनुरफध गरेाँ । २
पटकसम्ा लिन गएाँ । तर लनजिे लताीसाँग ाेरफ जीवन चलन सक् न
ै , ा घर जान सलिन, लताी जे गनुपछ
गर भलन ठाडफ जवाो क न थालिन । के कारणिे यस्तफ हुन गयफ भलन सफध् ा अव लतम्रफ र ाेरफ सम्वन्ध
छैन आोु खुसी गर र ािाई सम्पक नगर, गरे ाा राम्रफ हुाँ न
ै भलन धाक धम्की र त्रास ासेत क इन । िााफ
सायसम्ा ान ोके िा र घर आ लिन भलन पखी वसेाँ तर आईनन । कररव ३ वष पछी अथात २०७४
साि भाद्र ालहनााा पुनाः लिन गएाँ तर लवपिी ासाँग वफल ै नवफिी घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाई
िारीररक आक्राण गने सम्ाकफ काय गरी ािाई तथानाा गालि गिौच गरे । ाुलश्कििे ज्यान जफगाई
लनराि भएर घर ोर्कएाँ र अव फस्रफ पि श्रीाती ा साँग पुनाः ोर्क आ ने र ाम्पत्य जीवन सुाधुर हुने
सम्भावना नभएकफिे पाररवाररक लववा लनरुपणका िालग यफ लनवे न क न आएकफ छु ।
२. यस सलालत ाट फस्रफ पि लझकाई जे जफ वुझ्नुपछ वुझी लववा लनरुपण गराईपा ाँ ।
३. यस गा ाँ पालिकारनगरपालिकार पाहानगरपालिकाराहानगरपालिका ाट जारी भएकफ स्थानीय
न्यालयक कायलवलधकफ ोा ..........वाफलजा लनवे न स्तुर रु ......... फस्रफ पि १ जनािाई म्या सूचना
स्तुर रु............. पाना २ कफ लनवे नकफ प्रलतलिपी स्तुर रु .............. साेत गरी जम्ाा रु .............यसै
लनवे नसाथ ालखि गरेकफ छु ।
४. यफ लनवे न स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ कफ

ोा ४७९२० अनुसार यसै सलालतकफ

अलधकारिेत्रलभत्र प छ ।
५. यफ लनवे न ह म्या लभत्रै छ र ा लनवे किाई यस लवषयाा लनवे न क ने हक य
ै ा प्राप्त छ ।
६. यस लवषयाा अन्यत्र कही ाँ कतै कु नै लनकायाा कु नै प्रकारकफ लनवे न क एकफ छैन ।
७. यसाा फस्रफ पिकफ ााइती तोका र ाेरफ घर तोका पररवारका स स्यहरु लझकाई थप व्यहफरा वुझ्न
सककनेछ ।
८. यसाा िेलखएका व्यहफरा रठक सााँचफ सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वाफलजा संजाय भफग्न तयार छु ।
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लनवे क
नाााः .........................................
इलत संवत............साि..............ालहना................गते...................रफज िुभा् ।

टीकापुर नगरपालिका
न्यालयक सलालत साि पेि गरे कफ
लनवे न-पत्र
.............

लजलिा

.......नगरपालिका

वडा

नं.

....

वस्ने

.....

कफ

छफरा

/छफरी/श्रीालत

वष.........कफ

.………....................लनवे क (प्रथा पि)
लवरुद्ध
................लजलिा...............नगरपालिका वडा नं. .... वस्ने.....कफ छफरा /छफरी/श्रीालत वष........कफ .....................लवपिी
( फस्रफ पि)
लवषयाः सम्वन्ध लवच्छे
ा लनम्न वुाँ ाहरुाा िेलखए वाफलजा लनवे न ग छु स्
१. ा लनवे क र यस लववा कफ फस्रफ पिलवच संवत २०६९ सािाा सााालजक परम्परा अनुसार लववाह
गररएकफ हफ । लववाह भएपश्चात २ वषसम्ा अथात २०७१ सािसम्ा हााीलवच सुाधुर ाम्पत्य जीवन
रहेकफ लथयफ । हााी ाट २०७१ साि जेठाा १ छफराकफ साेत जायजन्ा भएकफ छ । एक आपसाा िफग्ने
स्वास्नीलवचकफ सहालत र सहकायाा छफरा जन्ाेपछी क्रािाः सास्या

ँे खाँ ै जान थालयफ । २०७१
सािकफ लतहाराा ााइत गएपछी नी घर आइनन् । पटक पटक घर आ न ोफन ाट अनुरफध गरेाँ । २
पटकसम्ा लिन गएाँ । तर लनजिे लताीसाँग ाेरफ जीवन चलन सक् न
ै , ा घर जान सलिन, लताी जे गनुपछ
गर भलन ठाडफ जवाो क न थालिन । के कारणिे यस्तफ हुन गयफ भलन सफध् ा अव लतम्रफ र ाेरफ सम्वन्ध
छैन आोु खुसी गर र ािाई सम्पक नगर, गरे ाा राम्रफ हुाँ न
ै भलन धाक धम्की र त्रास ासेत क इन । िााफ
सायसम्ा ान ोके िा र घर आ लिन भलन पखी वसेाँ तर आईनन । कररव ३ वष पछी अथात २०७४
साि भाद्र ालहनााा पुनाः लिन गएाँ तर लवपिी ासाँग वफल ै नवफिी घरलभत्र लछररन र सािा जेठान पठाई
िारीररक आक्राण गने सम्ाकफ काय गरी ािाई तथानाा गालि गिौच गरे । ाुलश्कििे ज्यान जफगाई
लनराि भएर घर ोर्कएाँ र अव फस्रफ पि श्रीाती ा साँग पुनाः ोर्क आ ने र ाम्पत्य जीवन सुाधुर हुने
सम्भावना नभएकफिे पाररवाररक लववा लनरुपणका िालग यफ लनवे न क न आएकफ छु ।
२. यस सलालत ाट फस्रफ पि लझकाई जे जफ वुझ्नुपछ वुझी लववा लनरुपण गराईपा ाँ ।
३. यस गा ाँ पालिकारनगरपालिकार पाहानगरपालिकाराहानगरपालिका ाट जारी भएकफ स्थानीय
न्यालयक कायलवलधकफ ोा ..........वाफलजा लनवे न स्तुर रु ......... फस्रफ पि १ जनािाई म्या सूचना
स्तुर रु............. पाना २ कफ लनवे नकफ प्रलतलिपी स्तुर रु .............. साेत गरी जम्ाा रु .............यसै
लनवे नसाथ ालखि गरेकफ छु ।
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४. यफ लनवे न स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ कफ

ोा ४७९२० अनुसार यसै सलालतकफ

अलधकारिेत्रलभत्र प छ ।
५. यफ लनवे न ह म्या लभत्रै छ र ा लनवे किाई यस लवषयाा लनवे न क ने हक य
ै ा प्राप्त छ ।
६. यस लवषयाा अन्यत्र कही ाँ कतै कु नै लनकायाा कु नै प्रकारकफ लनवे न क एकफ छैन ।
७. यसाा फस्रफ पिकफ ााइती तोका र ाेरफ घर तोका पररवारका स स्यहरु लझकाई थप व्यहफरा वुझ्न
सककनेछ ।
८. यसाा िेलखएका व्यहफरा रठक सााँचफ सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वाफलजा संजाय भफग्न तयार छु ।
लनवे क
नाााः .........................................
इलत संवत............साि..............ालहना................गते...................रफज िुभा् ।
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अनुसच
ू ी-२
( ोा ९कफ प ोा (१)साँग सम् लन्धत)
जुरी ता गरेकफ लनस्साकफ ढााँचा
>L =========================
============================= .

ljifo M ph'/L btf{sf] lg:;fkq ;DjGwdf .

==========lhNnf==========gu/kflnsf j:g] tkfO{=================n] =============j:g] ===================lj?4df ===============egL ph'/L btf{ ug{
NofPsf]df cfhsf] ldltdf btf{ u/L btf{ g+= =========sfod ePsf]n] of] lg:;f hf/L ul/lbPsf] 5 .

clws[t sd{rf/L
b:tvt M ===============
ldlt M ===================
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अनुसच
ू ी-३
( ोा ९कफ प ोा (२)साँग सम् लन्धत)
ताररख भपाइ
न्यालयक सलालत
टीकापुर नगरपालिकााा खडा गररएकफ तारे ख भरपाई

वा ी

प्रलतवा ी

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

...................
ाुद्ााः .........

लालत ........ ाा ........... काा भएकफिे सफही क न ......

जे यस न्यालयक सलालत/कायाियाा

हुनेछु भनी सही गने ......

वा ी .......

प्रलतवा ी .......

इलतसंवत्............साि.........ालहना.......गते......रफज िुभा् ।
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पलस्थत

खण्ड १ संख्या ८ स्थानीय राजपत्र भाग १ लालत २०७५|०३|२६
अनुसच
ू ी-४
( ोा ९कफ प ोा (३)साँग सम् लन्धत)
ताररख पचा
न्यालयक सलालत
टीकापुर नगरपालिका
ाट जारी भएकफ तारे खकफ पचा

वा ी

प्रलतवा ी

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

.................
ाुद्ााः .........

लालत ......... ाा .........काा गन ........

जे हालजर हुन आ नुहफिा ।

ोााँटवािाकफ स्तखत
लालत .........
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अनुसच
ू ी ५
( ोा १५ कफ

प ोा (३) साँग सम्वलन्धत)
प्रलतवा कफ ढााँचा

न्यालयक सलालत साि पेि गरे कफ
लिलखत जवाो
प्रथा पि
......लजलिा .....नगरपालिका वडा नं. .....वस्ने कफ (नाता सम्वन्ध

लिेख गने ) वष.....कफ

............................लिलखत जवाो प्रस्तुतकता
फस्रफ पि
......लजलिा.....नगरपालिका

वडा

नं.

.....वस्ने

कफ

छफरा

वष...............कफ

............................लवपिी (लनवे क)
ा लनम्न वुाँ ाहरुाा िेलखए वाफलजा लनवे न ग छु :
१.

ा लिलखत जवाो प्रस्तुतकता र लवपिी लनवे कलवच संवत २०६९ सािाा सााालजक परम्परा अनुसार

लववाह भएकफ व्यहफरा रठक हफ । हााी ाट २०७१ साि जेठाा १ छफराकफ साेत जायजन्ा भएकफ रठक हफ ।
२०७१ सािकफ लतहाराा ााइत गएपछी ा घर नोके कफ, पटक पटक घर आ न ोफन ाट अनुरफध गरे कफ, २
पटकसम्ा लिन आएकफ तर ा घर नगएकफ,ाैिे लवपिी लनवे किाई ाम्पत्य जीवन चलन नसक्ने भनेकफ र ाेरा
ाई भाईिे िारीररक आक्राण गने सम्ाकफ काय गरेकफ भलन कपफिकललपत झुठा र हुाँ ै नभएका लनराधार
व्यहफरा लिेख गरी लववा गरे कफ कु रा लिेख गन चाहान्छु ।
२.

ािाई लवपिी लनवे क साेत लािी गालि गिौच, डर, धाक, धम्की ख
े ाई हातपात गरी घर ाट लनकािा

गरे पछी ा ााइतीाा आई वसेकी हुाँ । लववाह भएकफ के ही वषपछी लवना कारण ाााथी लवलभन्न ककलसाका आरफप
िगाई अपाान गने, गािी गिौच गने िगायतका कााहरु हुाँ ग
ै ए । पररवारका अन्य स स्यहरुिे ा ााथी घृणा
गने, वफिचाि नगने जस्ता काय गरे पलन लवपिी ाट के ही साय ािाई नै साथन र सहयफग ग ै आएका लथए तर
पछी लवपिी लनवे क साेत लनहरुसाँगै लािे र ािाई जवरजस्त गर ाट लनकालने कायाा सहभागी भए । के कु न
कारणिे वा ाेरफ के गलतीिे यसफ गरेका हुन भलन वुझ् ा वेिावेिा ाइजफ नलयाएकफ भलन ााइती पिसाेतकफ
आिफचना गने गरेका लथए । साय

लनहरुिाई ाइजफकै िफभका कारण ािाई घर ाट लनकािीक एका हुनुप छ

। ाैिे कु नै गलती नगरे कफ र लवपिी िफग्नेसाँग पूववत ााया, सद्भाव र सम्ाान यथावत रहेकफिे िफग्ने स्वास्नीकफ
सम्वन्ध यथावत काया गरीपा ाँ ।
40

खण्ड १ संख्या ८ स्थानीय राजपत्र भाग १ लालत २०७५|०३|२६
३.

घर ाट जवरजस्त लनकािेपछी ४ ालहनाकफ नावािक छफरा काखी च्यापेर ााइती आएकफ झण्डै ३

वषसम्ा वेखवर, सम्पकलवलहन वसी अलहिे एक्कासी सम्वन्ध लवच्छे कफ ााग गरी लनवे न क नु आोै ाँ ाा
आश्चयजनक िागेकफ छ, सत्य तथ्य वुलझ कानून वाफलजा गररपा ाँ ।
४.

वाफलजा लिलखत .... लयक कायलवधीकफ

ोा ाट जारी भएकफ स्थानीय न्या.........................

यसै लनवे नसाथ ालखि गरेकफ छु ।...... जवाो वापत स्तुर रु
५.

यफ लिलखत जवाो म्या लभत्रै लिई ा आोैं

पलस्थत भएकफ छु ।

६.

यस लवषयाा अन्यत्र कही ाँ कतै कु नै लनकायाा कु नै प्रकारकफ लनवे न क एकफ छैन ।

७.

यसाा िेलखएका व्यहफरा रठक सााँचफ सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून वाफलजा संजाय भफग्न तयार छु ।

लनवे क
नाााः ...................................
ईलत सम्वत ........साि ........ालहना ........गते.......रफज िुभा् ।
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अनुसच
ू ी —६
( ोा २० कफ प ोा ६ साँग सम्वलन्धत )

न्यालयक सलालत वाट जारी भएकफ
म्या सूचना
.................................वस्ने .....................................कफ ना ाँ ाा .............................नगरपालिका कायािय वाट जारी भएकफ
१५ (पन्ध) क ने सूचना

..................वस्ने ..........................................िे तपाईकफ लवरुद्ध ............................लववा परे कफ भलन लनवे न ता गरे कफ
हुाँ ा सफ कफ प्रलतलिपी यसै साथ पठाईएकफ छ ।अत ाः तपाईिे यफ म्या वुझक
े फ वा ररत पुवक तााेि भएकफ
लालतिे १५ (पन्र) क न लभत्राा आफ्नफ भनाई सलहत आोै वा कानून वाफलजाकफ वारे ि ााोत यस कायाियाा
हालजर हुन आ नु हफिा । अन्यथा कानून वाफलजा हुने ब्यवहफरा जानकारी गराईन्छ ।

ईलत सम्वत ............... साि ................ालहना ...................गते .............रफज ....................िुभा् ।
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अनुसच
ू ी-७
( ोा ४२कफ प ोा (१)साँग सम् लन्धत)
लनणयकफ ढााँचा
....................................... न्यालयक सलालत
संयफजक श्री............................................
स स्य श्री.............................................
स स्य श्री.............................................
लनणय
संवत .........सािकफ लनवे न नं......
लवषयाः विेसी ाट पानी झारेकफ ।
...............लजलिा..........नगरपालिका वडा नं. ..........वस्ने...........प्रथा पि
लवरुद्ध
...............लजलिा..........नगरपालिका वडा नं. ..........वस्ने ......... फस्रफ पि

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ कफ ोा ४७(१)ञ वाफलजा लनवे न ता भई सफही ऐनकफ ोा ४६
वाफलजा गठन भएकफ न्यालयक सलालत साि प्रस्तुत हुन आएकफ ाुद्ाकफ संलिप्त तथ्य र लनणय यस प्रकार छाः
(१) ..........नगरपालिका वडा नं. नक्सा लसट नं.... कक.नं........िे.ो.........कफ
घरजग्गााा पलश्चा तोका कक.नं.....का संलधयार लवपिी ........िे घर वना ाँ ा आफ्नफ
घरजग्गााा लसाानासम्ा आई जफलड वनाएकफ तर छत तथा विेसीकफ पानी आफ्नफ घर कम्पा ण्डलभत्र
झानेगरी वनाएकफ हुाँ ा सफ विेसी वन्

(२)

गराइपा ाँ भन्ने लनवे ककफ लनवे न व्यहफरा ।

.............. नगरपालिका ाट प्रचलित भवन लनााण सम्वन्धी ााप ण्ड वाफलजा इजाजत प्राप्त गरी

भवनकफ नक्सा साेत स्वीकृ त गराई सफ नक्सा वाफलजा भवन लनााण गरे कफ हुाँ । लवपिी लनवे किे भने वाफलजा
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आफ्नफ घरकफ छत तथा विेसीकफ पानी लनजकफ घर कम्पा ण्डलभत्र झाने नगरे कफ आफ्नै घरजग्गााा झाने गरेकफ
हुाँ ा झुठा लनवे न खारे ज गररपा ाँ भन्ने प्रत्यथीकफ लिलखत जवाो ।
(३)

.............. नगरपालिका ाट स्थिगत लनररिण तथा सवेंिण गन गएका प्रालवलधक टफलििे स्थिगत

लनररिण गरी लालत.........ाा पेि गरे कफ स्के च सलहतकफ प्रलतवे न ाट प्रत्यथीकफ घरतो ाट छत तथा विेसीकफ
पानी खस् ा लनवे ककफ घर कम्पा ण्डलभत्र पने गरे कफ ले खन्छ भन्ने व्यहफरा लिेलखत भएकफ ।
(४)

लववा का व
ु ै पििाई ाेिलािाप गरा ने प्रयफजनका िालग.........नगरपालिका वडा नं..... ाा रहेकफ

ाेिलािाप के न्द्राा पठा ाँ ा ाेिलािाप हुन नसकी ोर्क आएकफ ।
लनणय
व
ु ै पििाई सुनुवाईकफ िालग आज पेिी तफककएकफाा लववा का सम्वलन्धत पिहरु स्वयां तथा लनजहरु ाट
लनयुि गरे का कानून व्यवसायीहरु साेतकफ भनाई सुनी पुनाः लािापत्र गनुहफस भलन सम्झा ाँ ा वुझा ाँ ा पलन
लािापत्र गन ाञ्जुर नगनु भएकफिे ोाइिाा संिग्न प्रााण कागजहरुकफ साेत ाूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार
संचािन ऐन २०७४ कफ ोा ४९(२) वाफलजालनणय क नुपने हुन आई लनणयतो लवचार ग ा लनवे ककफ कक.
नं....कफ पलश्चातो प्रत्यथीकफ कक.नं....कफ घरजग्गा जफलडएर रहेकफाा लववा

ले खएन । लनवे ककफ भनाई

अनुसार आफ्नफ घर कम्पा ण्डलभत्र प्रत्यथीकफ छत तथा विेसीकफ पानी झारे कफ हफ हफइन भलन स्थिगत रुपाै
जााँचवुझ गरी प्रालवलधक प्रलतवे न पेि गन कायािय ाट खरट गएका प्रालवलधक काचारीिे लालत.............ाा
पेि गरे कफ स्के च सलहतकफ प्रालवलधक प्रलतवे न साेत ाट लनवे ककफ ााग

ावी वाफलजा आफ्नफ घर

कम्पा ण्डलभत्र प्रत्यथीकफ छत तथा विेसी ाट पानी झने गरे कफ भन्ने पुलष्ट हुने

ले खन्छ । प्रत्यथीिे यस

कायािय ाट पाररत गरे कफ नक्सााा साेत छत तथा विेसीकफ पानी आफ्नै घरजग्गााा झाने भलन ख
े ाईएकफ र
लनवे ककफ घर कम्पा ण्डलभत्र पानी झान पा नुपछ भलन प्रत्यथीिे ावी लवरफध गन साेत नसके कफ र प्रचलित
कानून र प्रचिन ाट साेत अकाकफ घर कम्पा ण्डलभत्र आफ्नफ छत तथा विेसीकफ पानी झान पा ने न ले खएकफ
हुाँ ा लनवे ककफ ााग वाफलजा प्रत्यथीिे आफ्नफ छत तथा विेसी ाट आफ्नै घर जग्गााा पानी झाने प्रवन्ध
गनुपने ले खन्छ । लनवे ककफ घर कम्पा ण्डाा पानी झान नपा ने ठहछ । सफ ठहनािे तपलिि ाफलजा गनु ।
तपलिि
१.

सरफकारवािािे नक्कि ााग गन आएाा लनयाानुसार स्तुर लिई नक्कि क नु ।

२.

यफ लनणयाा लचि नवुझे ३५ क नलभत्र .......लजलिा अ ािताा पुनरावे न गन जानु भलन
प्रत्यथीिाई सुनाईक नु ।

३.

म्या लभत्र पुनरावे न नपरे ाा कानून वाफलजा लनणय कायान्वयन गनु/गरा नु ।
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इलत संवत् ..... साि.........ालहना.......गते..........रफज िुभा् ।
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अनुसच
ू ी-८
( ोा ४८कफ साँग सम् लन्धत)
अन्तररा संरिणात्ाक आ ि
े कफ नाूना
......................................................... न्यालयक सलालत
संयफजक श्री.........................................................................................
स स्य श्री...........................................................................................
स स्य श्री...........................................................................................
आ ि
े
संवत ............................ सािकफ लनवे न नं........
लवषयाः लपलडतिाई पचार गरा ने सम्वन्धाा ।
.................

लजलिा

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

नगरपालिका

वडा

नं.....वस्ने

............................................................................प्रथा पि
लवरुद्ध
.................

लजलिा

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

नगरपालिका

वडा

नं.............वस्ने

................................................................... फस्रफ पि
यसाा लनवे ककफ ााग वाफलजा ............लजलिा……………..नगरपालिका वडा नं........... वस्ने ...............कफ
नालत ........................कफ छफरा/छफरी वष ....... कफ .............िे आोु िाई असाध्य रफग िालग लनयलात
रुपाा हप्ताकफ २ पटक ाृगौिा डायिफलसस गन लचककत्सकिे लिोाररस गरे कफाा एकाघरका छफरा वष ..... कफ
................. िे लनयलात रुपाा डायिफलसस गन अटेर गरे कफ, घरर घरर रुपैयाँ ा नभएकफ वहाना गने गरे कफ,
कलहिे कलहिे कायाियकफ कााकफ व्यस्ततािे ोु स नलािेकफ आक कारण जनाई आोु िे लनयलात प्राप्त गनुपने
स्वाथ्य सेवा प्राप्त गन नसके कफ हुाँ ा आफ्नफ जीवन झनझन खतरायुि वन् ै गएकफ भलन अस्पतािकफ लचककत्सककफ
पुजा र लिोाररस सलहत पेि हुन आएकफ लनवे न पर प्रारलम्भक रुपाा जााँचवुझ ग ा व्यहफरा ानालसव ले खएकफ
हुाँ ा हाििाई लनवे ककफ िालग लचककत्सकिे लिोाररस गरे वाफलजा हरेक हप्ता २ पटक डायिफलसस गनु गरा नु
तथा लनजकफ स्वाथ्यिाभका िालग आवश्यक अन्य प्रवन्ध साेत लािा नु भलन स्थानीय सरकार संचािन ऐन
२०७४ कफ ोा ४९(८) वाफलजा लवपिी ........................कफ नाााा यफ अन्तररा संरिणात्ाक आ ि
े जारी
गररक एका छौं । यफ आ ि
े लालसि सााेि राखी लवपिीिाई िेखी पठाईक नु । यफ आ ि
े अनुसार
भएकफ जानकारी प्राप्त गरी लालसि सााेि राख्नु र लनयाानुसार पेि गनु ।
46
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ईलत संवत ................... साि ..........ालहना....गते रफज..........िुभा् ।
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अनुसच
ू ी —९
( ोा ५३ कफ प ोा (२) साँग सम् लन्धत )
लािापत्रकफ िागी लनवे नकफ ढााँचा
.............नगरपालिका न्यालयक सलालत साि पेि गरे कफ लािापत्रकफ संयि
ु लनवे न पत्र
............ लजलिा .............नगरपालिका वडा नं. ....... वस्ने ...........कफ छफरा ÷ छफरी ÷श्रीालत वष .......... कफ
........................... लनवे क ( प्रथा पि )
लवरुद्ध
............ लजलिा ...........नगरपालिका वडा नं. ......वस्ने वष ........ कफ ............लिलखत जवाो कता ( फस्रफ पि )

लवषयाः सम्वन्ध लवच्छे ।
हााी लनवे क लनम्न लिलखत लनवे न ग छौाः
१.

हााीलवच संवत २०६९ सािाा सााालजक परम्परा अनुसार लववाह गररएकफाा कररव २ वषसम्ा

सुाधुर ाम्पत्य जीवन रहेकफ लथयफ । हााी ाट २०७१ साि जेठाा १ छफराकफ साेत जायजन्ा भएकफ,

सफलह

वष २०७१ सािकफ लतहाराा ााइत गएपछी घर नआएकफ, पटक पटक घर आ न ोफन ाट अनुरफध गरे कफ, लिन
गएकफ तर लटै कु टलपट गरी पठाएकफ भलन लनवे ककफ लनवे न परे कफ ।
२.

आोु िाई ाइजफ नलयाएकफ लन ाँ ाट घराा हेिा गरे कफ, अपाान गरी जवरजस्त घर ाट लनकािा गरेकफ

हफ । आोु खुिीिे ााइत गई वसेकफ हफइन अझपलन िफग्नेप्रलत आफ्नफ यथावत ााया, सद्भाव र सम्ाान रहेकफिे
िफग्ने स्वास्नीकफ सम्वन्ध यथावत काया गराईपा ाँ भन्ने प्रत्यथीकफ लिलखत जवाो रहेकफ ।
३. हााी झगडा गरी आयौ, कही वष िफग्ने स्वास्नी छु रटएर वस्यौ, हााी

ाट एक सन्तानकफ

जायजन्ा साेत भैसके कफ छ । घराा सााान्य घरायसी लवषयिे ानाुटाव भई िफग्ने स्वास्नी अिग
अिग

वसेकफाा

...........नगरपालिकाकफ

......अन्तगतकफ

............ाेिलािाप

नयालयक
के न्द्राा

सलालत

ाेिलािापकता

ााोत

वडा

नं.

............कफ

पहिाा एक आपसाा छिोि गरी लालि आएकफ व्यहफरा यफ छकी लवगताा जे जस्ता लवषयाा
असाझ ारी तथा वेाेि भएकफ भएता पलन हााी लवच एक अका प्रलत लवश्वास, स भाव र प्रेा
कायाै रहेकफिे िफग्ने स्वास्नीकफ सम् न्ध लवच्छे
सम् न्धका साथ

गरी पा ाँ भन्ने लनवे न

ाम्पत्य जीवन िाई व्यवलस्थत ढंगिे अगाडी

ावी छफडी पुनाः सुाधुर

ढा ने छौ । लनवे ककफ घराा तत्काि

िफग्ने स्वास्नी लालि वस्ने वातावरण नहुने भएकफिे छु िै ठा ाँ ाा डेरा लिई वस्न हााी
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व
ु ै पि सहात
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भएकफिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ कफ
लनवे न पेि गरे का छौ, िेलखए
४.

ोा ४७ (२)

ाफलजा यफ लािापत्रकफ संयुतm

ाफलजा लािापत्र गररपा ाँ ।

.........नगरपालिका स्थानीय न्यालयक कायलवधी वाफलजा यफ लािापत्रकफ संयुि लनवे न

ापत रु ........यसै साथ संिग्न छ ।
५.

यसाा िेलखएका व्यहफरा रठक सााँचफ हुन्, झुठा ठहरे कानून वाफलजा सहुाँिा वुझा ाँ िा ।

लनवे कहरु
================================================================================ प्रथा पि
================================================================================

फस्रफ पि

इलत संवत् ...... साि.........ालहना......गते......रफज िुभा् ।
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स्तुर
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अनुसच
ू ी —१०
( ोा ५३ कफ प ोा (५) साँग सम् लन्धत )
लािापत्रकफ ढााँचा
...........नगरपालिका न्यालयक सलालत साि पेि गरे कफ लािापत्रकफ संयुतm लनवे नपत्र
...........लजलिा....................नगरपालिका नं.

.....वस्ने .......................................कफ छफरा÷छफरी

÷श्रीाती वष ..........कफ .................................... लनवे क (प्रथा पि )
लवरुद्ध
...........नगरपालिका वडा नं. .....वस्ने .......वष .........कफ ................लिलखत जवाोकता ( फस्रफ पि )

लवषयाः— सम्वन्ध लवच्छे
हााी लनवे क लनम्न लिलखत लनवे न ग छौं :
१.

हााीलवच संवत २०६९ सािाा सााालजक परम्परा अनुसार लववाह गररएकफाा कररव २ वषसम्ा

सुाधुर ाम्पत्य जीवन रहेकफ लथयफ । हााी ाट २०७१ साि जेठाा १ छफराकफ साेत जायजन्ा भएकफ, सफलह
वष २०७१ सािकफ लतहाराा ााइत गएपछी घर नआएकफ, पटक पटक घर आ न ोफन ाट अनुरफध गरे कफ, लिन
गएकफ तर लटै कु टलपट गरी पठाएकफ भलन लनवे ककफ लनवे न परे कफ ।
२.

आोु िाई ाइजफ नलयाएकफ लन ाँ ाट घराा हेिा गरे कफ, अपाान गरी जवरजस्त घर ाट लनकािा गरे कफ

हफ । आोु खुिीिे ााइत गई वसेकफ हफइन अझपलन िफग्नेप्रलत आफ्नफ यथावत ााया, सद्भाव र सम्ाान रहेकफिे
िफग्ने स्वास्नीकफ सम्वन्ध यथावत काया गराईपा ाँ भन्ने प्रत्यथीकफ लिलखत जवाो रहेकफ ।
३. हााी झगडा गरी आयौ, कही वष िफग्ने स्वास्नी छु रटएर वस्यौ, हााी

ाट एक सन्तानकफ

जायजन्ा साेत भैसके कफ छ । घराा सााान्य घरायसी लवषयिे ानाुटाव भई िफग्ने स्वास्नी अिग
अिग वसेकफाा ...........नगरपालिकाकफ न्यालयक सलालत ााोत वडा नं. ...अन्तगतकफ
..........ाेिलािाप के न्द्राा ाेिलािापकता ........कफ पहिाा एक आपसाा छिोि गरी
लालि आएकफ व्यहफरा यफ छकी लवगताा जे जस्ता लवषयाा असाझ ारी तथा वेाेि भएकफ भएता
पलन हााी लवच एक अका प्रलत लवश्वास, स भाव र प्रेा कायाै रहेकफिे िफग्ने स्वास्नीकफ सम् न्ध
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लवच्छे

गरी पा ाँ भन्ने लनवे न

व्यवलस्थत ढंगिे अगाडी

ावी छफडी पुनाः सुाधुर सम् न्धका साथ

ढा ने छौ । लनवे ककफ घराा तत्काि िफग्ने स्वास्नी लालि वस्ने वातावरण

नहुने भएकफिे छु िै ठा ाँ ाा डेरा लिई वस्न हााी
ऐन, २०७४ कफ

ाम्पत्य जीवन िाई

ोा ४७ (२)

व
ु ै पि सहात भएकफिे स्थानीय सरकार सञ्चािन

ाफलजा यफ लािापत्रकफ संयुतm लनवे न पेि गरे का छौ, िेलखए

ाफलजा लािापत्र गररपा ाँ ।
४. ....... .नगरपालिका स्थानीय न्यालयक कायलवधी वाफलजा यफ लािापत्रकफ संयुि लनवे न
ापत रु ....यसै साथ संिग्न छ ।
५.

यसाा िेलखएका व्यहफरा रठक सााँचफ हुन्, झुठा ठहरे कानून वाफलजा सहुाँिा वुझा ाँ िा ।

लनवे कहरु
...................................... प्रथा पि
.................................... फस्रफ पि

इलत संवत् ....... साि...... ालहना.....गते............रफज िुभा् ।

51

स्तुर
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अनुसच
ू ी-११
( ोा ६०कफ प ोा (३) साँग सम् लन्धत)
ाेिलािापकतााा सूचीकृ त हुने लनवे न ढााँचा
न्यालयक सलालत
टीकापुर नगरपालिका साि पेि गरे कफ लनवे न
लवषयाः ाेिलािापकतााा सूचीकृ त हुन पा ाँ ।

प्रस्तुत लवषयाा तपलसिाा

ोफटफ

लिेलखत कागजातहरुकफ प्रलतलिपी साथै राखी टीकापुर नगरपालिका

न्यालयक

सलालत अन्तगतका ............ ाेिलािाप के न्द्राा सूचीकृ त भई ाेिलािाप गरा न अनुाती पा ाँ भनी लनवे न
ग छु ।
तपलसि
१)

नागररकता प्रााणपत्रकफ छााँयाकपी,

२)

ााध्यलाक तह सम्ा लतण गरे कफ िैलिक यफग्यताकफ प्रााणपत्रकफ छााँयाकपी,

३)

ाेिलािापकताकफ तालिा प्राप्त गरे कफ प्रााणपत्रकफ छायााँकपी,

४)

ाेिलािाप सम् न्धी अनुभव,

६) नगरपालिका िेत्र लभत्र वसफवास भएकफ व्यहफरा खुिेकफ कागजात,
५)
६)

व्यलिगत लववरण (Bio- data) र
नगरपालिका िेत्र लभत्र वसफवास भएकफ व्यहफरा खुिेकफ कागजात
लनवे क

नाा थराः ..........
स्तखताः ...........
लालताः .............
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अनुसच
ू ी-१२
( ोा ७६कफ प ोा (१) साँग सम् लन्धत)
टीकापुर नगरपालिकाकफ न्यालयक सलालत साि पेि गरेकफ
भररभरा कफ लनवे न पत्र
लवषयाः भररभराई पा ाँ भन्ने वारे ।
...........वस्ने............................ लनवे क वा ी÷प्रलतवा ी
लवरुद्ध
........ .....वस्ने ......................... लवपिी वा ी÷प्रलतवा ी
ाुद्धा
ा लनवे क लनवे न वापत रु १०।– स्तुर साथै राखी लनम्न व्यहफरा लनवे न ग छु ।
१

परफि

लवपिी

संगकफ

लिेलखत

ाुद्धा

.........कफ

लनणय

ाफलजा

ाैिे

यस
यस

नगरपालिकाकफ
कायाियाा

...........कफ श्री ........लजलिा अ ाितकफ ोै सिा
ठहर भएकफ हुाँ ा
२

न्यालयक

राखेकफ

स्तु्र

सलालतकफ

लालत

÷रका

लालत

ाफलजा ाैिे भरी भराई पा ाँ ने

ि रका भरी भराई पा ाँ न यफ लनवे न पेि गरे कफ छु ।

ाैिे यस कायाियाा जम्ाा गरे कफ स्तुर /रकाकफ भरपाई /रलस / भौचरकफ सक्किै प्रलत र सम्ाालनत श्री
.................लजलिा अ ाितकफ अलन्ता ोै सिाकफ छायााँकपी यसै साथ संिग्न छ ।

३ यसाा िेलखएकफ व्यहफरा रठक हफ, झुठा ठहरे सहाँिा झ
ु ा िा ।
लनवे क
लनज............

ईलत संवत .....साि........ालहना....गते.....रफज िुभा् ।
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अनुसच
ू ी —१३
( ोा ७७ कफ प ोा (१) साँग सम् लन्धत )
चिन चिा ने लनवे न
...................नगरपालिकााा पेि गरे कफ
लनवे न पत्र
लवषय — चिन थिाई पा ाँ भन्ने वारे ।
..............वस्ने .......लनवे क / वा ी/ प्रलतवा ी
ल रुद्ध
..............वस्ने ............ल पिी / वा ी / प्रलतवा ी
ा लनवे न वाोत रु १०/ १.

परफि ल पिी

साँगकफ

ाुद्धा
स्तुर साथै राखी लनम्न व्यहफरा लनवे न ग छु ।
लिेलखत

............ाा लनणय भई

ाुद्धा

भएकफाा

नगरपालिकाकफ

न्यालयक

सलालत ाट

लालत

ि घरजग्गा (जुन सम्पलि भफग चिन गन पा ने गरी

लनणय भएकफ छ सफ सम्पलि वा वस्तु
ठहर

यस

लिेख गने) ाेरफ हक भफग वा स्वालात्वकफ

श्री...........लजलिा

अ ािताा

ल पिीिे

पुनराविफकन

हुने

गरे कफाा

सम्ाानीत अ ाित वाट साेत लालत.......ाा लनणय हुाँ ा न्यालयक सलालतकै लनणयिाई
स र गरी ाेरै हक भफग काया गरे कफ हुाँ ा सफ ाेरफ हक भफगकफ काया भएकफ सम्पलि
चिन चिाई पा न यफ लनवे न पेि गरे कफ छु ।
२. यसै लनवे न साथ

ह
े ायका कागजातहरु संिग्न गरे कफ छु ।

क. न्यालयक सलालतिे लालत ...............ाा गरे कफ लनणयकफ छााँयााँकपी ।
ख. श्री ... लजलिा अ ाितिे गरे कफ लालत ........कफ स र ोै सिाकफ छााँयााँकपी ।
ग. यस लववा

सम्वद्ध लालसि यसै कायाियाा रहेकफ छ ।

घ. िेलखएकफ ब्यहफरा रठक सााँचफ छ, झुठा ठहरे कानून वाफलजा सहाँिा वुझा िा ।
लनवे क

ाः–

लनज.....................
ईलत सम्वत ............साि ...............ालहना ......गते...........रफज
िुभा् ।
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अनुसच
ू ी —१४
(

ोा ७९ कफ प ोा (४) साँग सम् लन्धत )
सम्पलत रफक्काकफ आ ि
े
........न्यालयक सलालत

संयफजक श्री .........................
स स्य श्री ..........................
स स्य श्री ..........................
आ ि
े
संवत ........सािकफ लनवे न पत्र ........
लवषय ाः– सम्पलत हस्तान्तरण रफक्का
........लजलिा..........नगरपालिका वडा नं.... वस्ने ..........कफ छफरा / छफरी /श्रीालत
वष...... कफ ........... कफ लनवे क (प्रथा पि) लवरुद्ध
........लजलिा ..........नगरपालिका वडा नं. ... वस्ने ........लवपिी ( फस्रफ पि)
......... वस्ने ......... वष....कफ यसाा लनवे ककफ ााग वाफलजा ............ लजलिा
.........नगरपालिका वडा नं...... िे. ो. ............. कक. नं. ......
जग्गााा वनेकफ ............ कफ नाााा रहेकफ अवण्डाकफ ......... वग कोटकफ चार
तलिे घर र लिग िगापात साेत लवपिी ................ सम्पलत लनज लवपिी वाट अन्य
अंलियारहरुकफ ाञ्जुरी लवना हक हस्तान्तरण हुन सक्ने आिंका गरी लनवे किे क एकफ लनवे न पर
प्रारलम्भक रुपाा जााँचवुझ ग ा व्यहफरा ानालसव ले खएकफ हुाँ ा हाििाई प्रत्याथीकफ नाााा रहेकफ
लिेलखत घर जग्गाकफ हक हस्तान्तरण गन लसोाररस नक न वडा िाई अको आ ि
े नभए सम्ाका
िागी ि घर जग्गाकफ हक हस्तान्तरण नगनु ÷ गन नक न भलन ाािपफत कायाियकफ नाााा साेत
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ कफ ोा ४९ (६) ाफलजा यफ रफक्काकफ आ ि
े
जारी
गररक एका छौ । यफ आ ि
े लालसि सााेि राखी सम् लन्धत कायाियाा पठाई क नु । यफ आ ि
े
अनुसार रफक्का भएकफ जानकारी प्राप्त गरी लालसि सााेि राख्नु र लनयाानुसार पेि गनु ।
ईलत संवत ......साि.........ालहना...........गते ........रफज िुभा् ।
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अनुसच
ू ी-१५
( ोा ८८ कफ प ोा (६) साँग सम् लन्धत)
नक्किकफ िालग लनवे न
न्यालयक सलालत
.......... नगरपालिकााा पेि गरे कफ
लनवे न पत्र
लवषयाः नक्कि पा ाँ भन्ने ारे ।
........................ वस्ने .................................लनवे क/वा ी/प्रलतवा ी
ल रुद्ध
.......................... वस्ने .................................ल पिी /वा ी/प्रलतवा ी
ाुद्ााः ................।
ा लनवे क लनवे न स्तुर वापत रु. १०।– साथै राखी लनम्न व्यहफरा लनवे न ग छु ाः
(१)

परफि लवपिीसाँगकफ लिेलखत ाुद्ााा अध्ययनकफ िालग ह
े ायका कागजातहरु आवश्यक परे कफ हुाँ ा

प्राालणत प्रलतलिपी पा ाँ भनी यफ लनवे न साथ पलस्थत भएकफ छु । अताः नक्किकफ प्राालणत प्रलतलिपी पा ाँ ।
ह
े ाय
क)..............................................................................
ख)..............................................................................
ग)..............................................................................
घ) .............................................................................
ङ) .............................................................................
२) िेलखएकफ व्यहफरा रठक सााँचफ छ, झुिा ठहरे कानून ाफलजा सहुाँिा ुझा ाँ िा ।
लनवे क
लनज ................
इलत सम्वत् /////////साि .... ालहना .... गते रफज् ... िुभा् .......
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