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न्यैाययक सलमलिले उजुरीको कैारिैाही यकनैारैा गर्ैाय अपनैाउनुपने कैायययिलिकैा सम्बन्िमैा व्यिस्थैा गनय
बनेको यििेयक

प्रस्िैािनैााः न्यैाययक सलमलिले प्रचललि कैानून बमोजजम उजुरीको कैारिैाही र यकनैारैा गर्ैाय अपनैाउनुपने
कैायययिलि िय गरी स्पष्टिैा, एकरूपिैा एिं पैारर्जशयिैा कैायम गरी कैानूनको शैासन िथैा न्यैाय प्रलिको
जनयिश्वैास कैायम रैाखीरहनको लैालग प्रचलनमैा रहेको सं घीय कैानूनमैा भए र्े जख बैाहेक थप कैानूनी व्यिस्थैा
गनय िैाञ्छनीय भएकोले ,
नेपैालको सं यििैानको िैारैा २२१ को उपिैारैा (१) बमोजजम मेलैाली नगरसभैाले यो ऐन बनैाएको छ
।
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”

पररच्छे र् -१
प्रैारजम्भक
१. सं जिप्त नैाम र प्रैारम्भाः (१) यस ऐनको नैाम मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि
सम्बन्िी) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रैारम्भ हुनेछ ।
२. पररभैाषैााः यिषय िैा प्रसङ्गले अको अथय नलैागेमैा यस ऐनमैा;
(क)

“उजुरी” भन्नैाले सलमलि समि परे को उजुरीबैाट शुरु भएको प्रचललि कैानून बमोजजम
सलमलिले कैारिैाही र यकनैारैा गने उजुरी सम्झनुपछय ।

(ख) “खैाम्ने”भन्नैाले िोयकएको सम्पजिको मूलयैांकन गररर्ैा भ्यैाउने हर्लैाई सम्झनुपर्यछ ।
(ग)

“चलन चलैाईदर्ने” भन्नैाले लनर्यय पश्चैाि हक अलिकैार प्रैाप्त भएको व्यजिलैाई

कुन िस्िु िैा सम्पजि भोग गनय दर्ने कैाययलैाई सम्झनुपर्यछ ।
(घ) “जमैानि” भन्नैाले कुन व्यजि िैा सम्पजिलैाई न्यैाययक सलमलिले चैाहेको िखिमैाउपजस्थि िैा
हैाजजर गरैाउन ललएको जजम्मैा िैा उिरर्ैाययत्िलैाई सम्झनुपर्यछ ।
(ङ)

“िैामेली” भन्नैाले न्यैाययक सलमलिको िेत्रैालिकैार लभत्रकैा यििैार्हरुमैा सम्िजन्िि

पिलैाई िुझैाईने म्यैार्, सुचनैा, आर्े श, पूजी िैा जैानकैारी पत्र ररिपूिक
य िुझैाउने
कैाययलैाईसम्झनुपछय ।
(च) “िैायर्ैाि” भन्नैाले सम्पजिको यििरर् िैा गन्िी गरे को सं ख्यैा जलनने व्यहोरैा िैा सम्पजिको
फैााँटिैारी िैा लगिलैाई सम्झनुपर्यछ ।
(छ) “िोयकएको” िैा “िोयकए बमोजजम” भन्नैाले यस ऐन अन्िगयि बनेको लनयममैा िोयकए बमोजजम
सम्झनुपछय ।
(ज) “र्रपीठ”भन्नैाले न्यैाययक सलमलि समि पेश हुन आएकैा कुन कैागजपत्रको सम्बन्िमैा ररि नपुगे
िैा कैानूनले र्िैाय नहुने िैा नलैाग्ने भएमैा त्यसको पछैालिपयि सोको कैारर् र अिस्थैा जनैाइ
अलिकैारप्रैाप्त अलिकैारीले ले जखदर्ने लनर्े शन िैा व्यहोरैालैाई सम्झनुपर्यछ ।
(झ) “नैामेसी”भन्नैाले कुन व्यजिको नैाम, थर र ििन समेिको यिस्िृि यििरर् खुलैाइएको व्यहोरैालैाई
सम्झनुपर्यछ ।
(ञ) “नैाललश”

भन्नैाले कुन यििैार्को यिषयमैा र्फैा ८ बमोजजम दर्एको उजुरी, लनिेर्न िैा यफरैार्

सम्झनुपछय
(ट)

“लनर्यय यकिैाब”

भन्नैाले सलमलिले उजुरीमैा गरे को लनर्ययको अलभलेख रैाख्नको लैालग खिैा गरे को

उजुरीमैा लनर्यय गरे को व्यहोरैा र त्यसको आिैार िथैा कैारर्को सं जिप्त उललेख भएको यकिैाब
सम्झनुपछय ।
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(ठ) “पन्चकृलि मोल” भन्नैाले पञ्च भलैाद्मीले सम्पजिको स्थलगि िथैा स्थैानीय
अिलोकन मूलयैांकन गरी यिक्री यििरर् हुनसक्ने उजचि ठहरैाएर लनजश्चि गरे को
मुलयलैाईसम्झनुपर्यछ ।
(ि)

“पेशी” भन्नैाले न्यैाययक सलमलि समि लनर्ययैाथय पेश हुने यििैार्हरुमैा पिहरुलैाई
ु ैाइ गने कैामलैाई सम्झनुपर्यछ ।
उपजस्थि गरैाइ सुनि

(ढ) “प्रलिबैार्ी” भन्नैाले बैार्ीले जसकैा उपर उजुरी र्िैाय गर्यछ सो व्यजि िैा सं स्थैा सम्झनुपछय ।
(र्) “िकपत्र”भन्नैाले यििैार् सम्बन्िमैा जैानकैार भई सैािीको रुपमैा व्यि गरे कैा
कुरैा ले जखने िैा ले जखएको कैागजलैाई सम्झनुपछय ।
(ि)

“बन्र् ईजलैास” भन्नैाले न्यैाययक सलमलि अन्िगयि लनरुपर् हुने यििैार्हरु मध्ये
गोप्य प्रकुलिको यििैार् भएको र सम्िद्ध पिहरुयिच गोपलनयिैा कैायम गनय
ु ैाई
आिश्यक र्े जखएमैा सम्िद्ध पिहरु मैात्र सहभैागी हुनेगरी प्रिन्ि गरीएको सुनि
किलैाई सम्झनुपछय ।

(थ) “बैार्ी” भन्नैाले कस उपर सलमलि समि उजुरी र्िैाय गने व्यजि िैा सं स्थैा सम्झनुपछय ।
(र्)

“मूलििी” भन्नैाले न्यैाययक सलमलि अन्िगयि यिचैारैािीन मुद्धैा अन्य अड्डैा

अर्ैालिमैा समेियिचैारैालिन भईरहेको अिस्थैामैा न्यैाययक सलमलिले लनर्यय गर्ैाय
अन्य यिचैारैालिन मुद्धैामैा प्रभैायिि हुने र्े जखएमैा प्रभैाि पैाने मुद्धैाको फसलैा
नभएसम्म प्रभैायिि हुने मुद्दैा स्थलगि गने कैाययलैाई सम्झनुपछय ।
(ि) “लगैापैाि” भन्नैाले घरजग्गैा र त्यससाँग अन्िरलनयहि टहरैा,बोट यिरुिैा,खुललैा जलमन र त्यसमैा
रहेकैा सबखैाले सं रचनैा िैा चचे को जग्गैा,छे उछैाउ,सेरोफेरो र सम्पूर्य अियिलैाई सम्झनुपर्यछ ।
(न)

“सर्रस्यैाहैा” भन्नैाले िरौटीमैा रहेको रकमको लगि किैा गरी आम्र्ैानीमैा िैाध्ने

कैाययलैाई सम्झनुपछय ।
(प)

“सभैा” भन्नैाले नगरसभैा सम्झनुपछय ।

(फ)

“सलमलि” भन्नैाले न्यैाययक सलमलि सम्झनुपछय र सो शव्र्ले स्थैानीय ऐनको र्फैा ४८
को उपर्फैा (६) बमोजजमको सलमलिलैाइय समेि जनैाउनेछ ।

(ब)

“सैाल िसैाली” भन्नैाले हरे क िषयको लैालग छु िैाछु ि हुने गरी प्रलििषयको लनलमि स्थैायी रुपमैा िय
गररएको शिय सम्झनुपछय ।

(भ)

“स्थैानीय ऐन”भन्नैाले “स्थैानीय सरकैार सञ्चैालन ऐन, २०७४” सम्झनुपछय ।

(म)

"सं यििैान" भन्नैाले नेपैालको सं यििैान सम्झनुपछय ।

पररच्छे र्-२
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सलमलिको अलिकैार
३. उजुरीमैा लनर्यय सम्बन्िी कैामाः सलमलिमैा र्िैाय भएकैा उजुरी िैा उजुरीको लनर्यय गने िैा र्िैाय भएको
नैाललश िैा उजुरीको कुन व्यहोरैाले लगि किैा गने अलिकैार सलमलिलैाइय मैात्र हुनछ
े ।
४. लनर्यय सम्बन्िी बैाहेक अन्य कैामाः (१) र्फैा ३ मैा उललेख भएको िैा प्रचललि कैानूनले सलमलि िैा
सलमलिको सर्स्यले न गने भन्ने व्यिस्थैा गरे को िैा कैाययको प्रकृलिले सलमलि िैा सलमलिको सर्स्यले न
गनुप
य ने स्पष्ट भरहेको र्े जख बैाहेकको अन्य कैाययहरू यस ऐनमैा िोयकएको कमयचैारी र त्यसरी
निोयकएकोमैा सलमलिले लनर्यय गरी िोकेको िैा अलिकैार प्रर्ैान गरे को कमयचैारीले गनुप
य नेछ ।
५. (२)
िोयकएकोशैाखैाप्रमुखिैािोयकएकैाअन्यकमयचैारीलेयसऐनरप्रचललिकैानूनबमोजजमिोयकएकोकैामगर्ैायसलमलि
कोसं योजकिैासलमलिलेिोकेकोसर्स्यकोप्रत्यिलनर्े शन, र्े खर्े खरलनयन्त्रर्मैारहीगनुप
य नेछ।
६. यस ऐन बमोजजम कैायययिलि अिलम्बन गनुपय नेाः सलमलिले उजुरी िैा उजुरीको कैारिैाही र यकनैारैा गर्ैाय
प्रचललि र सम्बजन्िि सं घीय कैानूनमैा स्पष्ट उललेख भए र्े जख बैाहेक यस ऐन बमोजजमको कैायययिलि
अिलम्बन गनुप
य नेछ ।
७. सलमलिले हेनेाः सलमलिलैाइय र्े हैाय बमोजजमको उजुरीहरूमैा कैारिैाही र यकनैारैा गने अलिकैार रहनेछाः
(क)

स्थैानीय ऐनको र्फैा ४७ अन्िगयिको उजुरी,

(ख)

मेललमलैाप ऐन, २०६८ अनुसैार मेललमलैापको लैालग नगरपैाललकैामैा प्रेयषि उजुरी,

(ग)

सं यििैानको अनुसूची-८ अन्िगयिको एकल अलिकैार अन्िगयि सभैाले बनैाएको कैानून
बमोजजम लनरूपर् हुने गरी लसजजयि उजुरी, िथैा

(घ)

प्रचललि कैानूनले नगरपैाललकैाले हेने भलन िोकेकैा उजुरीहरू ।

८. सलमलिको िेत्रैालिकैाराः सलमलिले र्फैा ६ अन्िगयिकैा मध्ये र्े हैाय बमोजजमकैा उजुरीहरूमैा मैात्र
िेत्रैालिकैार ग्रहर् गने िथैा कैारिैाही यकनैारैा गनेछाः
(क)

व्यजिको हकमैा उजुरीकैा सब पि नगरपैाललकैाको भगोललक िेत्रैालिकैार लभत्र
बसोबैास गरीरहेको,

(ख)

प्रचललि कैानून र सं यििैानको भैाग ११ अन्िगयिको कुन अर्ैालि िैा न्यैायैािीकरर्
िैा लनकैायको िेत्रैालिकैार लभत्र नरहेको,

(ग)

नगरपैाललकैाको िेत्रैालिकैार लभत्र परे कैा कुन अर्ैालि िैा लनकैायबैाट मेललमलैाप िैा
लमलैापत्रको लैालग प्रेयषि गरीएको,

(घ)

अचल सम्पजि समैािेश रहेको यिषयमैा सो अचल सम्पजि नगरपैाललकैाको भगोललक
िेत्रैालिकैार लभत्र रयहरहेको, िथैा

(ङ)

कुन घटनैासाँग सम्बजन्िि यिषयिस्िु रहेकोमैा सो घटनैा नगरपैाललकैाको भगोललक
िेत्र लभत्र घटे को ।
पररच्छे र्-३
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उजुरी िथैा प्रलििैार् र्िैाय
९. लबिैार् र्िैाय गनेाः (१) कस उपर लबिैार् र्िैाय गर्ैाय िैा उजुरी चलैाउाँर्ैा प्रचललि कैानून बमोजजम
हकर्यैा पुगक
े ो व्यजिले सलमलिको िोयकएको शैाखैासमि उजुरी र्िैाय गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम उजुरी दर्ं र्ैा यस ऐन िथैा प्रचललि कैानून बमोजजम
खुलैाउनुपने कुरैा सब खुलैाइय िथैा पुयैायउनुपने प्रयक्रयैा सब पुरैागरी अनुसूची-१ बमोजजमको
ढैााँचैामैा दर्नुपनेछ ।
(३) उपर्फैा (२) मैा ले जखए र्े जख बैाहेकउजुरीमैा र्े हैाय बमोजजमको व्यहोरैा समेि
खुलैाउनुपनेछाः
(क)

बैार्ीको नैाम, थर, ििन र लनजको बैाबू र आमैा, िथैा थैाहैा भएसम्म बैाजे र बज्य
को नैाम;

(ख)

प्रलिबैार्ीको नैाम, थर र थैाहैा भएसम्म लनजको बैाबु र आमैाको नैाम, थर र स्थैान
पिैा लैाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको ििन;

(ग)

नगरपैाललकैाको नैाम सयहि सलमलिको नैाम;

(घ)

उजुरी गनुप
य रे को व्यहोरैा र सम्पूर्य यििरर्;

(ङ)

नगरपैाललकैाले िोके अनुसैारकोर्स्िुर बुझैाएको रलसर् िैा लनस्सैा;

(च)

सलमलिको िेत्रैालिकैार लभत्रको उजुरी रहेको व्यहोरैा र सम्बजन्िि कैानून;

(छ)

बैार्ीले र्ैािी गरे को यिषय र सोसाँग सम्बन्िीि प्रमैार्हरू;

(ज)

हर्म्यैार् लैाग्ने भएमैा हर्म्यैार् रहेको िथैा हकर्यैा पुगक
े ो सम्बन्िी व्यहोरैा;

(झ)

कुन सम्पजिसाँग सम्बजन्िि यिषय भएकोमैा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थैान,
अिस्थैा िथैा अचल भए चैारयकललैा सयहिको सब यििरर् ।

(४) प्रचललि कैानूनमैा कुन यिशेष प्रयक्रयैा िैा ढैााँचैा िैा अन्य केयह उललेख भएको रहेछ
भने सो सन्र्भयमैा आिश्यक यििरर् समेि खुलेको हुनपु नेछ ।
(५) कुन यकलसमको िलिपूलिय भरैाउनुपने अथिैा बण्िैा लगैाउनुपने अिस्थैाको उजुरीको
हकमैा त्यस्िो िलिपूलिय िैा बण्िैा िैा चलनको लैालग सम्बजन्िि अचल सम्पजिको
यििरर् खुलेको हुनपु नेछ ।
१०.

लबिैार् र्िैाय गरी लनस्सैा दर्नेाः(१) उजुरी प्रशैासकले र्फैा ८ बमोजजम प्रैाप्त उजुरी र्िैाय गरी
बैार्ीलैाइय िैारे ख िोयक अनुसूची-२ बमोजजमको ढैााँचैामैा लबिैार् र्िैायको लनस्सैा दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम िैारे ख दर्नु पने अिस्थैामैा िैारे ख िोक्र्ैा अनुसूची-३ बमोजजमको
ढैााँचैामैा िैारे ख भपैायइय खिैा गरी सम्बजन्िि पिको र्स्िखि गरैाइय लमलसल सैामेल रैाख्नुपछय ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजम िैारे ख भपैायइम
य ैा िोयकएको िैारे ख िथैा उि लमलिमैा हुने कैायय
समेि उललेख गरी सम्बजन्िि पिलैाइय अनुसूची-४ बमोजजमको ढैााँचैामैा िैारे ख पचैाय
दर्नुपनेछ ।
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११.

”

उजुरी र्रपीठ गनेाः (१)उजुरी प्रशैासकले र्फैा ८ बमोजजम पेश भएको उजुरीमैा प्रयक्रयैा

नपुगेको र्े जखएपुरैा गनुप
य ने र्े हैायको प्रयक्रयैा पुरैा गरी अथिैा खुलैाउनुपने र्े हैायको व्यहोरैा खुलैाइ
लयैाउनु भन्ने व्यहोरैा ले जख पैाच दर्नको समय िोयक िथैा लबिैार् र्िैाय गनय नलमलने भए सो को कैारर्
सयहिको व्यहोरैा जनैाइय र्रपीठ गरे मैाबैार्ीलैाइय उजुरी यफिैाय दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम प्रयक्रयैा नपुगेको भलन र्रपीठ गरी यफिैाय गरे को उजुरीमैा
र्रपीठमैा

उललेख

भए

बमोजजमको

प्रयक्रयैा

पुरैा

गरी

पैाच

दर्नलभत्र

लयैाएमैा

र्िैाय

गररदर्नुपछय ।
(३) उपर्फैा (१) बमोजजमको र्रपीठ आर्े श उपर जचि नबुझ्ने पिले सो आर्े श भएको
लमलिले लिन दर्न लभत्र उि आर्े शको यिरूध्र्मैा सलमलि समि लनिेर्न दर्नसक्नेछ ।
(४) उपर्फैा (३) बमोजजम दर्एको लनिेर्न व्यहोरैा मनैालसब र्े जखए सलमलिले उपर्फैा (१)
बमोजजमको र्रपीठ बर्र गरी लबिैार् र्िैाय गनय आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(५) उपर्फैा (४) बमोजजम आर्े श भएमैा उजुरी प्रशैासकले त्यस्िो लबिैार् र्िैाय गरी अरू
प्रयक्रयैा पुरैा गनुप
य नेछ ।
१२.

र्िैाय गनय नहुनाःे उजुरी प्रशैासकले र्फैा ८ बमोजजम पेश भएको उजुरीमैा र्े हैाय बमोजजमको

व्यहोरैा दठक भएनभएको जैााँच गरी र्िैाय गनय नलमलने र्े जखएमैा र्फैा १० बमोजजमको प्रयक्रयैा पुरैा
गरी र्रपीठ गनुप
य नेछाः
(क)

प्रचललि कैानूनमैा हर्म्यैार् िोयकएकोमैा हर्म्यैार् िैा म्यैार् लभत्र उजुरी परे नपरे को;

(ख)

प्रचललि कैानून बमोजजम सलमलिको िेत्रैालिकैार लभत्रको उजुरी रहेनरहेको;

(ग)

कैानुन बमोजजम लैाग्ने र्स्िुर र्ैाजखल भएनभएको;

(घ)

कुन सम्पजि िैा अलिकैारसाँग सम्बजन्िि यिषयमैा यििैार् लनरूपर् गनुप
य ने यिषय
उजुरीमैा समैािेश रहेकोमैा त्यस्िो सम्पजि िैा अलिकैार यिषयमैा उजुरी गनय बैार्ीको
हक स्थैायपि भएको प्रमैार् आिश्यक पनेमैा सो प्रमैार् रहेनरहेको;

१३.

(ङ)

उि यिषयमैा उजुरी गने हकर्यैा बैार्ीलैाइय रहेनरहेको;

(च)

ललखिमैा पुरैागनुप
य ने अन्य ररि पुगेनपुगेको; िथैा

र्ोहोरो र्िैाय गनय नहुनाःे (१)यस ऐनमैा जुनसुक कुरैा लेजखएको भए िैापलन प्रचललि कैानून

बमोजजम सलमलि िैा अन्य कुन अर्ैालि िैा लनकैायमैा कुन पिले उजुरीगरी सलमलि िैा उि अर्ैालि
िैा लनकैायबैाटउजुरीमैा उललेख भएको यिषयमैा प्रमैार् बुजझ िैा नबुजझ यििैार् लनरोपर् भसकेको यिषय
रहेको छ भने सो उजुरीमैा रहेकैा पि यिपिको बीचमैा सोयह यिषयमैा सलमलिले उजुरी र्िैाय गनय र
कैारिैाही गनय हुाँर्न ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम र्िैाय गनय नलमलने उजुरी भुलिश र्िैाय भएकोमैा सो व्यहोरैा
जैानकैारी भएपलछ उजुरी जुनसुक अिस्थैामैा रहेको भए पलन सलमलिले उजुरी खैारे ज गनुप
य नेछ ।
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१४.

”

उजुरीसैाथ ललखि प्रमैार्को सक्कल पेश गनुपय नेाःउजुरीसैाथ पेश गनुय पने प्रत्येक ललखि

प्रमैार्को सक्कल र कजम्िमैा एक प्रलि नक्कल उजुरीसैाथ पेश गनुप
य नेछ र उजुरी प्रशैासकले त्यस्िो
ललखिमैा कुन कयफयि जनैाउनुपने भए सो जनैाइ सो प्रमैार् सम्बजन्िि लमलसलमैा रैाख्नेछ ।
१५.

उजुरीिथैा प्रलििैार् र्िैाय र्स्िुराः(१) प्रचललि कैानूनमैा लबिैार् र्िैाय र्स्िुर िोयकएकोमैा सोयह

बमोजजम िथैा र्स्िुर निोयकएकोमैा एक सय रूपयैााँ बुझैाउनुपनेछ ।
(२) प्रचललि कैानूनमैा प्रलििैार् र्िैाय र्स्िुर नलैाग्ने भनेकोमैा बैाहेक एक सय रूपयैााँ प्रलििैार्
र्िैाय र्स्िुर लैाग्नेछ ।
१६.

प्रलििैार् पेश गनुपय नेाः (१) प्रलिबैार्ीले र्फैा २० बमोजजम म्यैार् िैा सूचनैा प्रैाप्त भएपलछ म्यैार्

िैा सूचनैामैा िोयकएको समयैािलि लभत्र उजुरी प्रशैासक समि आफ िैा िैारे स मैाफयि ललजखि प्रलििैार्
र्िैाय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम प्रलििैार् पेश गर्ैाय प्रलिबैार्ीले भएको प्रमैार् िथैा कैागजैािकैा
प्रलिललयप सैाथ सं लग्न गरी पेश गनुप
य नेछ ।
(३) प्रलििैार्ीले ललजखि ब्यहोरैादर्ाँर्ैा अनुसूची-५ बमोजजमको ढैााँचैामैा दर्नुपनेछ ।
१७.

प्रलििैार्

जैााँच गनेाः (१) उजुरी प्रशैासकले र्फैा १५ बमोजजम पेश भएको प्रलििैार् जैााँच

गरी कैानून बमोजजमको ररि पुगेको िथैा म्यैार् लभत्र पेश भएको र्े जखए र्िैाय गरी सलमलि समि पेश
हुने गरी लमलसल सैामेल गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम प्रलििैार् र्िैाय हुने भएमैा उजुरी प्रशैासकले प्रलिबैार्ीलैाइय बैार्ी
लमलैानको िैारे ख िोक्नुपनेछ ।
१८.

ललखिमैा पुरैागनुपय ने सैामैान्य ररिाः (१) प्रचललि कैानून िथैा यस ऐनमैा अन्यत्र ले जखए र्े जख

बैाहेक सलमलि समि र्िैाय गनय लयैाएकैा उजुरी िथैा प्रलििैार्मैा र्े हैाय बमोजजमको ररि समेि पुरैा
गनुप
य नेछाः
(क)

एफोर सैाइज को नेपैाली कैागजमैा बैायैााँ िफय पैााँच सेजन्टलमटर, पयहलो पृष्ठमैा
शीरिफय र्श सेजन्टलमटर र त्यसपलछको पृष्ठमैा पैााँच सेजन्टलमटर छोिे को िथैा प्रत्येक
पृष्ठमैा बजिस हरफमैा नबढैाइय कैागजको एकैािफय मैात्र ले जखएको;

(ख)

ललखि र्िैाय गनय लयैाउने प्रत्येक व्यजिले ललखिको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछैारमैा
छोटकरी र्स्िखि गरी अजन्िम पृष्ठको अन्त्यमैा लेखैात्मक िथैा लयैाप्चे सयहछैाप
गरे को;

(ग)

कुन कैानून व्यिसैायीले ललखि ियैार गरे को भए लनजले पयहलो पृष्ठको बैायैााँ िफय
लनजको कैानून व्यिसैायी र्िैाय प्रमैार्पत्र नंबर, नैाम र कैानून व्यिसैायीको यकलसम
खुलैाइय र्स्िखि गरे को; िथैा

(घ)

ललखिको अजन्िम प्रकरर्मैा यस ललखिमैा ले जखएको व्यहोरैा दठक सैााँचो छ, झुट्ठैा
ठहरे कैानून बमोजजम सहुाँलैा बुझैाउाँलैा भन्ने उललेख गरी सो मुलन ललखि र्िैाय गनय
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”

लयैाएको िषय, मयहनैा र गिे िथैा िैार खुलैाइय ललखि र्िैाय गनय लयैाउने व्यजिले
र्स्िखि गरे को, ।
िर ब्यहोरैा पुरैाइ पेश भएको ललखि ललनलैाइ यो उपर्फैाले बैािैा पैारे को मैालनने छन ।
(२) ललखिमैा यिषयहरू क्रमबध्र् रूपमैा प्रकरर् प्रकरर् छु ट्यैाइय सं यलमि र मयैायदर्ि
भैाषैामैा ले जखएको हुनपु नेछ ।
(३) ललखिमैा पेटबोललमैा परे को स्थैानको पयहचैान हुने स्पष्ट यििरर् र व्यजिको नैाम,
थर , ठे गैानैा िथैा अन्य यििरर् स्पष्ट खुलेको हुनपु नेछ ।
(४) ललखि र्िैाय गनय लयैाउने िैा सलमलिमैा कुन कैागज गनय आउनेले लनजको नैाम, थर
र ििन खुलेको नैागररकिैा िैा अन्य कुन प्रमैार् पेश गनुप
य छय ।
१९.

नक्कल पेश गनुपय नेाःउजुरी िैा प्रलििैार् र्िैाय गनय लयैाउनेले यिपिीको लैालग उजुरी िथैा

प्रलििैार्को नक्कल िथैा सं लग्न ललखि प्रमैार्हरूको नक्कल सैाथ पेश गनुप
य छय ।
२०.

उजुरी िैा प्रलििैार् संशोिनाः(१) ललखि र्िैाय गनय लयैाउने पिले सलमलिमैा र्िैाय भइसकेको

ललखिमैा लेखैाइ िैा टैाइप िैा मुद्रर्कोसैामैान्य त्रुटी सच्यैाउन लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको लनिेर्नमैा मैाग बमोजजम सच्यैाउाँर्ैा र्ैािी िथैा प्रलििैार्मैा
गरीएको मैाग िैा र्ैािीमैा मुलभुि पिमैा फरक नपने र लनक सैामैान्य प्रकैारको सं शोिन
मैाग गरे को र्े खेमैा उजुरी प्रशैासकले सो बमोजजम सच्यैाउन दर्न सक्नेछ ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजम सं शोिन भएमैा

सो को जैानकैारी उजुरीको अको पिलैाइय

दर्नुपनेछ ।
पररच्छे र्-४
म्यैार् िैामेली िथैा िैारे ख
२१.

म्यैार् सूचनैा िैामेल गनेाः (१) उजुरी प्रशैासकले र्फैा ९ बमोजजम लबिैार् र्िैाय भएपलछ

बयढमैा र्ुइय दर्न लभत्र प्रलिबैार्ीकैा नैाममैा प्रचललि कैानूनमैा म्यैार् िोयकएको भए सोयह बमोजजम र
निोयकएको भए पन्र दर्नको म्यैार् दर्इय सम्बजन्िि ििैा कैायैायलय मैाफयि उि म्यैार् िैा सूचनैा
िैामेल गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम म्यैार् िैा सूचनैा िैामेल गर्ैाय र्फैा ९ बमोजजमको उजुरी िथैा
उि उजुरी सैाथ पेश भएको प्रमैार् कैागजको प्रलिललपी समेि सं लग्न गरी पठैाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फैा (२) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन एक भन्र्ैा बयढ प्रलिबैार्ीलैाइय
म्यैार् दर्नुपर्ैाय प्रमैार्कैागजको नक्कल कुन एकजनैा मुल प्रलिबैार्ीलैाइय पठैाइय बैााँयकको म्यैार्मैा
प्रमैार्कैागजको नक्कल फलैानैाको म्यैार् सैाथ पठैाइएको छ भन्ने व्यहोरैा लेजख पठैाउनुपनेछ ।
(४) उपर्फैा (१) बमोजजम प्रैाप्त भएको म्यैार् ििैा कैायैायलयले बयढमैा लिन दर्न लभत्र िैामेल
गरी िैामेलीको व्यहोरैा खुलैाइय सलमलिमैा पठैाउनु पनेछ ।
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”

(५) उपर्फैा (१) बमोजजम म्यैार् िैामेल हुन नसकेमैा र्े हैाय बमोजजमको यिद्युिीय
मैाध्यम िैा पलत्रकैामैा सूचनैा प्रकैाशन गरे र म्यैार् िैामेल गनुप
य नेछाः
(क)

म्यैार् िैामेल गररनुपने व्यजिको कुन फ्यैाक्स िैा इयमेल िैा अन्य कुन अलभलेख हुन
सक्ने यिद्युिीय मैाध्यमको ठे गैानैा भए सो मैाध्यमबैाट;

(ख)

प्रलिबैार्ीले म्यैार् िैामेली भएको जैानकैारी पैाउन सक्ने मनैालसब आिैार छ भन्ने
र्े जखएमैा सलमलिको लनर्ययबैाट कुन स्थैानीय र्लनक पलत्रकैामैा सूचनैा प्रकैाशन गरे र
िैा स्थैानीय एफ.एम. रे लियो िैा स्थैानीय टे लललभजनबैाट सूचनैा प्रसैारर् गरे र; िैा

(ग)

अन्य कुन सरकैारी लनकैायबैाट म्यैार् िैामेल गरैाउाँर्ैा म्यैार् िैामेल हुन सक्ने
मनैालसब कैारर् र्े जखएमैा सलमलिको आर्े शबैाट त्यस्िो सरकैारी लनकैाय मैाफयि ।

(६) यस ऐन बमोजजम म्यैार् जैारी गनुप
य र्ैाय अनुसूची-६ बमोजजमको ढैााँचैामैा जैारी गनुप
य नेछ ।
२२.

रोहिरमैा रैाख्नुपनेाः यस ऐन बमोजजम ििैा कैायैायलय मैाफयि िैामेल गररएको म्यैार्मैा

सम्बजन्िि ििैाको अध्यि िैा सर्स्य िथैा कजम्िमैा र्ुइज
य नैा स्थैानीय भलैार्लम रोहिरमैा रैाख्नुपनेछ ।
२३.

रीि

बेरीि

जैााँच

गनेाः(१)उजुरी

प्रशैासकले

म्यैार्

िैामेलीको

प्रलििेर्न

प्रैाप्त

भएपलछ

रीिपूिक
य को िैामेल भएको छ िैा छन जैााँच गरी आिश्यक भए सम्बजन्िि ििैा सजचिको प्रलििेर्न
समेि ललइय रीिपूिक
य को र्े जखए लमलसल सैामेल रैाजख िथैा बेरीिको र्े जखए बर्र गरी पुनाः म्यैार् िैामेल
गनय लगैाइय िैामेली प्रलि लमलसल सैामेल रैाख्नुपनेछ ।
(२)उपर्फैा (१) बमोजजम जैााँच गर्ैाय सम्बजन्िि कमयचैारीले बर्लनयि रैाजख कैाययगरे को र्े जखए
उजुरी प्रशैासकले सो व्यहोरैा खुलैाइय सलमलि समि प्रलििेर्न पेश गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजमको प्रलििेर्नको व्यहोरैा उपयुि र्े जखए सलमलिले सम्बजन्िि
कमयचैारी उपर कैारिैाहीको लैालग कैाययपैाललकैा समि ले जख पठैाउनसक्नेछ ।
२४.

िैारे खमैा रैाख्नूपनेाः(१)उजुरी प्रशैासकले र्फैा ९ बमोजजम लबिैार् र्िैाय गरे पलछ उजुरीकिैायलैाइय

र र्फैा १६ बमोजजम प्रलििैार् र्िैाय गरे पलछ प्रलिबैार्ीलैाइय िैारे ख िोयक िैारे खमैा रैाख्नुपछय ।
(२)उजुरीकैा पिहरूलैाइय िैारे ख िोक्र्ैा िैारे ख िोयकएको दर्न गररने कैामको व्यहोरैा िैारे ख
भपैायइय िथैा िैारे ख पचैायमैा खुलैाइय उजुरीकैा सब पिलैाइय एक लमलैानको लमलि िथैा समय उलले ख
गरी एक लमलैानको िैारे ख िोक्नुपछय ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजम िैारे ख िोयकएको समयमैा कुन पि हैाजजर नभए पलन िोयकएको
कैायय सम्पन्न गरी अको िैारे ख िोक्नुपने भएमैा हैाजजर भएको पिलैाइय िैारे ख िोयक समयमैा हैाजजर
नभइय पलछ हैाजजर हुने पिलैाइय अजघ हैाजजर भइय िैारे ख लैाने पिसाँग एक लमलैान हुनेगरी िैारे ख
िोक्नुपछय ।
(४) यस र्फैा बमोजजम िोयकएको िैारे खमैा उपजस्थि भएकैा पिहरूलैाइय सैाथ रैाजख
सलमलिले उजुरीको कैारिैायह गनुप
य छय ।
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”

(५) उपर्फैा (४) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन िोयकएको िैारे खमैा कुन पि
उपजस्थि नभए पलन सलमलिले लबिैार्को यिषयमैा कैारिैाही गनय बैािैा पनेछन ।
२५.

सलमलिको लनर्यय बमोजजम हुनाःे सलमलिले म्यैार् िैामेली सम्बन्िमैा प्रचललि कैानून िथैा यस

ऐनमैा ले जखए र्े जख बैाहेकको यिषयमैा आिश्यक प्रयक्रयैा लनिैायरर् गनय सक्नेछ ।
पररच्छे र्-५
सुनिैाइय िथैा प्रमैार् बुझ्ने सम्बन्िमैा
२६.

प्रैारजम्भक सुनिैाइयाः (१) मेललमलैापबैाट लबिैार् लनरुपर् हुन नसकी सलमलिमैा आएकैा लबिैार्

प्रलििैार् र्िैाय िैा बयैान िैा सो सरहको कुन कैायय भएपलछ सुनिैाइयको लैालग पेश भएको लबिैार्मैा
उपलब्ि प्रमैार्कैा आिैारमैा ित्कैाल लनर्यय गनय सयकने भएमैा सलमलिले लबिैार् पेश भएको पयहलो
सुनिैाइयमैा न लनर्यय गनय सक्नेछ ।
(२) सलमलि समि पेश भएको लबिैार्मैा उपर्फैा (१) बमोजजम ित्कैाल लनर्यय गनय सयकने
नर्े जखएमैा सलमलिले र्े हैाय बमोजजमको आर्े श गनय सक्नेछाः(क)

लबिैार्मैा मुख नलमलेको कुरैामैा यकीन गनय प्रमैार् बुझ्ने िैा अन्य कुन कैायय गने;

(ख)

लबिैार्मैा बुझ्नुपने प्रमैार् ययकन गरी पिबैाट पेश गनय लगैाउने िैा सम्बजन्िि
लनकैायबैाट मैाग गने आर्े श गने;

(ग)

मेललमलैापकैा सम्बन्िमैा लबिैार्कैा पिहरूसाँग छलफल गने; िथैा

(घ)

ु ैाइको लैालग िैारे ख िथैा पेजशको समय िैाललकैा
लबिैार्कैा पि उपजस्थि भएमैा सुनि
लनिैायरर् गने ।

(३) उपर्फैा (१) र (२) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन सलमलिले स्थैानीय ऐनको
र्फैा ४७ को उपर्फैा (२) बमोजजमको उजुरीमैा मेललमलैापको लैालग पठैाउने आर्े श गनुप
य नेछ ।
२७.

प्रमैार् र्ैाजखल गनेाःबैार्ी िैा प्रलिबैार्ीले कुन नयैााँ प्रमैार् पेश गनय अनुमलि मैाग गरी लनिेर्न

पेश गरे मैा उजुरी प्रशैासकले सोयह दर्न ललन सक्नेछ ।
२८.

ललखि जैााँच गनेाः (१) सलमलिले उजुरीमैा पेश भएको कुन ललखिको सत्यिैा परीिर् गनय

रे खैा िैा हस्िैािर यिशेषज्ञलैाइय जैााँच गरैाउन जरूरी र्े खेमैा सो ललखिलैाइय असत्य भन्ने पिबैाट
परीिर् र्स्िुर र्ैाजखल गनय लगैाइय रे खैा िैा हस्िैािर यिशेषज्ञबैाट ललखि जैााँच गरैाउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम जैााँच गर्ैाय मनैालसब मैायफकको समय िोयक आर्े श गनुप
य नेछ र
समय लभत्र जैााँच सम्पन्न हुनको लैालग यथैासम्भि व्यिस्थैा गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फैा (१) बमोजजम जैााँच गर्ैाय ललखि असत्य ठहरीएमैा ललखि सत्य रहेको भन्ने
पिबैाट लैागेको र्स्िुर असुल गरी उपर्फैा (१) बमोजजम र्स्िुर र्ैाजखल गने पिलैाइय भरैाइयदर्नुपछय
।
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२९.

”

सैािी बुझ्नेाः (१) सलमलिबैाट सैािी बुझ्ने आर्े श गर्ैाय सैािी बुझ्ने दर्न िोयक आर्े श

गनुप
य नेछ । सैाछी रैाख्र्ैा बढीमैा ५ जनैा रैाख्नु पने ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम आर्े श भएपलछ उजुरी प्रशैासकले उजुरीको पिलैाइय आर्े शमैा
उललेख भएको लमलिमैा सैािी बुझ्ने िैारे ख िोक्नुपनेछ ।
(३) सैािी बुझ्ने िैारे ख िोयकएको दर्नमैा आफ्नो सैािी सलमलि समि उपजस्थि गरैाउनु
सम्बजन्िि पिको र्ैाययत्ि हुनेछ ।
३०.

सलमलिको िफयबैाट बकपत्र गरैाउनेाः (१) यस ऐनमैा अन्यत्र जुनसुक कुरैा ले जखएको भए

िैापलन नैाबैालक िैा अशि िैा िृध्र्िृध्र्ैा पि रहेको उजुरीमैा सैाजि बकपत्रको लैालग िोयकएको
िैारे खको दर्न उपजस्थि नभएको िैा उपजस्थि नगरैाइएको सैािीलैाइय सलमलिले म्यैार् िोयक सलमलिको
िफयबैाट जझकैाइय बकपत्र गरैाउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम सैािी जझकैाउाँर्ैा बकपत्र हुने िैारे ख िोयक म्यैार् जैारी गनुप
य नेछ
र उजुरीकैा पिहरूलैाइय समेि सोयह लमलैानको िैारे ख िोक्नुपनेछ ।
३१.

सैािी बकपत्र गरैाउनेाः (१) उजुरी प्रशैासकले सैािी बकपत्रको लैालग िोयकएको दर्न

पिहरूसाँग लनजहरूले उपजस्थि गरैाउन लयैाएकैा सैाजिको नैामैािली ललइय सलमलि समि पेश गनुप
य नेछ
।
(२) सैािी बकपत्रको लैालग िोयकएको िैारे खको दर्न उजुरीकैा सब पिले सैािी उपजस्थि
गरैाउन लयैाएको भए कैायैायलय खुलनैासैाथ िथैा कुन पिले सैािी उपजस्थि गरैाउन नलयैाएको भए
दर्नको बैाह्र बजेपलछ सलमलिले उपलब्ि भए सम्मकैा सैािीको बकपत्र गरैाउनुपनेछ ।
३२.

बन्र्े ज गनय सक्नेाः (१) सैािीको बकपत्र गरैाउाँर्ैा उजुरीको यिषयिस्िु भन्र्ैा फरक प्रकैारको

िथैा सैािी िैा उजुरीको पिलैाइय अपमैालनि गने िैा जझझ्यैाउने िैा अनुजचि प्रकैारको प्रश्न सोलिएमैा
सलमलिले त्यस्िो प्रश्न सोध्नबैाट पिलैाइय बन्र्े ज गनय सक्नेछ ।
(२) नैाबैालक िैा िृध्र् िैा असि िैालबरैामीले सैािी बक्नुपने भइय त्यस्िो उजुरीमैा कुन
पिको उपजस्थलि िैा अन्य कुन मनैालसब कैारर्ले सैािीलैाइय बकपत्र गनय अनुजचि र्बैाि परे को िैा
पने प्रबल सम्भैािनैा रहेको छ भन्ने सलमलिलैाइय लैागेमैा सलमलिले त्यस्िो पिको प्रत्यि उपजस्थलिलैाइय
बन्र्े ज गरी लनजले सैािीले नर्े ख्ने गरी मैात्र उपजस्थि हुन आर्े श गनय सक्नेछ ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजम आर्े श गरे मैा सैािीले नर्े ख्ने गरी पि उपजस्थि हुने व्यिस्थैा
लमलैाउने र्ैाययत्ि सलमलिको हुनेछ ।
(४) उपर्फैा (१) िैा (२) बमोजजम गर्ैाय सलमलिले उजुरीसाँग सम्बजन्िि आिश्यक प्रश्न
ियैार गरी सलमलिको िफयबैाट बकपत्र गरैाउन सक्नेछ ।
३३.

पेशी सूची प्रकैाशन गनुपय नेाः(१) उजुरी प्रशैासकले प्रत्येक हप्तैा शुक्रिैार अगैामी हप्तैाको लैालग

पेशी िोयकएको लबिैार्हरूको सैाप्तैायहक पेशी सूची िथैा िोयकएको दर्न उि दर्नको लैालग पेशी
िोयकएकैा लबिैार्हरूको पेशी सूची प्रकैाशन गनेछ ।
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”

(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको सूची सं योजकले र लनजको अनुपजस्थलिमैा लनजले जजम्मेिैारी
िोकेको सलमलिको सर्स्यले प्रमैाजर्ि गनुप
य नेछ ।
३४.

र्लनक पेशी सूचीाः (१) उजुरी प्रशैासकले र्फैा ३२ बमोजजमको सैाप्तैायहक पेशी सूचीमैा

चढे कैा लबिैार् हरूको

िोयकएको दर्नको पेशी सूची ियैार गरी एक प्रलि सूचनैा पैाटीमैा टैााँस्न

लगैाउनुपनेछ िथैा एक प्रलि सलमलिकैा सर्स्यहरूलैाइय उपलब्ि गरैाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको सूचीमैा लबिैार्हरू उललेख गर्ैाय लबिैार् र्िैायको आिैारमैा
र्े हैायको क्रममैा ियैार गरी प्रकैाशन गरैाउनुपनेछाः(क)

नैाबैालक पि भएको लबिैार्;

(ख)

शैारररीक असििैा िैा अपैाङ्गिैा भएको व्यजि पि भएको लबिैार्;

(ग)

सिरी िषय उमेर पुरैा भएको िृध्र् िैा िृध्र्ैा पि भएको लबिैार्; िथैा

(घ)

लबिैार् र्िैायको क्रमैानुसैार पयहले र्िैाय भएको लबिैार् ।

(३) उपर्फैा (२) बमोजजम पेशी सूची ियैार गर्ैाय मुलििीबैाट जैागेकैा िथैा सिोच्च
अर्ैालि, उच्च अर्ैालि िथैा जजललैा अर्ैालिबैाट पुनाः इन्सैाफको लैालग प्रैाप्त भइय र्िैाय भएको
लबिैार्को हकमैा शुरूमैा सलमलिमैा र्िैाय भएको लमलिलैाइय न र्िैाय लमलि मैालन क्रम लनिैायरर् गनुप
य नेछ
।
(४) उपर्फैा (१) िैा (२) मैा रहेको क्रमैानुसैार न सलमलिले लबिैार्को सुनिैाइय र कैारिैाही
िथैा यकनैारैा गनुप
य नेछ ।
३५.

उजुरी प्रशैासकको जजम्मेिैारी हुनाःे पेशी सूचीमैा चढे कैा लबिैार्हरू कैायैायलय खुलेको एक

घण्टैा लभत्र सलमलि समि सुनिैाइयको लैालग पेश गने िथैा उि दर्नको िोयकएको कैायय सयकए पलछ
सलमलिबैाट यफिैाय बुजझललइय सुरजिि रैाख्ने जजम्मेिैारी उजुरी प्रशैासकको हुनछ
े ।
३६.

प्रमैार् सुनैाउन सक्नेाः सलमलिले र्फैा २५ बमोजजम िोयकएको िैारे खको दर्न उपजस्थि सब

पिलैाइय अको पिले पेश गरे को प्रमैार् एिम् कैागजैाि र्े खैाइय पयढबैााँची सुनैाइय सो बैारे मैा अको
पिको कुन कथन रहेको भए ललजखि बयैान गरैाइय लमलसल सैामेल गरैाउन सक्नेछ ।
३७.

लबिैार्कोसुनिैाइय गनेाः (१) सलमलिले र्ुि पिको कुरैा सुनी लनजहरूको लबिैार्को सुनिैाइय

िथैा लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको सुनिैाइय िथैा लनर्यय गर्ैाय पिहरूको रोहिरमैा गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फैा (१) बमोजजम लबिैार्को सुनिैाइय गर्ैाय इजलैास कैायम गरी सुनिैाइय गनय
मनैालसि र्े जखएमैा सोही अनुसैार गनय सक्नेछ ।
िर र्ुब पिको भनैाइ िथैा जजयकर सुन्नलैाइ उपर्फैा ३ अनुसैारको इजलैास कैायम गनय बैािैा हुने छन ।
३८.

बन्र् इजलैासको गठन गनयसक्ने (१) सलमलिले मयहलैा िथैा बैालबैाललकैा समैािेश रहेको िथैा

आिश्यक र्े खेको अन्य लबिैार्को सुनिैाइयको लैालग बन्र् इजलैास कैायम गरी सुनिैाइय गनय सक्नेछ ।
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”

(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको बन्र् इजलैासमैा लबिैार्कैा पि िथैा अन्य सरोकैारिैालैा
बैाहेक अन्य व्यजिलैाइय इजलैासमैा प्रिेश गनय नपैाउने गरी बन्र् इजलैासको गठन गनुप
य नेछ ।
(३) बन्र् इजलैासबैाट हेररने लबिैार्को कैाम कैारिैाही, यपिीिको नैाम थर ठे गैानैा
लगैायिकैा यिषय गोप्य रैाख्नुपनेछ ।
३९.

बन्र् इजलैास सम्बन्िी अन्य व्यिस्थैााः (१) बन्र् इजलैासबैाट हेररएकैा लबिैार्हरूको

कैागजैािको प्रलिललयप बैार्ी, प्रलििैादर् र लनजको यहिमैा असर परे को कुन सरोकैारिैालैा बैाहेक अरू
ाँ ु न ।
कसलैाइय उपलब्ि गरैाउनुहर्
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको लबिैार्को िथ्य खुलैाइय कुन समैाचैार कुन पत्रपलत्रकैामैा
सं प्रष
े र् हुनदर्नुहाँर्
ु न ।
(३) उपर्फैा (२) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन सलमलिले पिको गोपलनयिैा िथैा
यहिमैा प्रलिकुल प्रभैाि नपने गरी समैाचैार सं प्रष
े र् गनय भने कुन बैािैा पनेछन ।
४०.

थप प्रमैार् बुझ्नेाःलबिैार्को सुनिैाइयको क्रममैा लबिैार्को कुन पिको अनुरोिमैा िैा लबिैार्

सुनिैाइयको क्रममैा सलमलि आफले थप प्रमैार् बुझ्नुपने र्े खेमैा उजुरीकैा पिहरूलैाइय थप प्रमैार् पेश
गनय पेश गने िैारे ख िोयक आर्े श गनयसक्नेछ ।
४१.

स्िैाथय बैाजझएको लबिैार् हेन य नहुनाःे सलमलिको सर्स्यले र्े हैायकैा लबिैार्को कैारिैाही र

ाँ ु नाःु र्
यकनैारैामैा सं लग्न हुनह
(क)

आफ्नो िैा नजजकको नैािेर्ैारको हक यहि िैा सरोकैार रहेको लबिैार्;
स्पष्टीकरर्ाः यस उपर्फैाको प्रयोजनको लैालग "नजजकको नैािेर्ैार" भन्नैाले अपुिैाली पर्ैाय
कैानून बमोजजम अपुिैाली प्रैाप्त गनय सक्ने प्रैाथलमकिैा क्रममैा रहेको व्यजि, मैामैा, मैाइजु,
सैानीआमैा, ठू लीआमैा, सैानोबैाबु, ठू लोबैाबू, पलि िैा पत्नी िफयकैा सैासू, ससुरैा, फूपु, फूपैाजु,
सैालैा, जेठैान, सैाली, दर्र्ी, बयहनी, लभनैाजु, बयहनी ज्िैाइँ, भैाञ्जैा, भैाञ्जी, भैाञ्जी ज्िैाइँ, भैाञ्जी
बुहैारी िथैा त्यस्िो नैािैाकैा व्यजिको एकैासगोलमैा रहेको पररिैारको सर्स्य सम्झनुपछय ।

(ख)

लनजले अन्य कुन हलसयिमैा गरे को कुन कैायय िैा लनज सं लग्न रहेको कुन यिषय समैािेश
रहेको कुन लबिैार्;

(ग)

कुन यिषयमैा लनजले लबिैार् चलने िैा नचलने यिषयको छलफलमैा सहभैालग भइय कुनरैाय
दर्एको भए सो यिषय समैािेश रहेको लबिैार्; िैा

(घ)

अन्य कुन कैारर्ले आिैारभूि रूपमैा लनज र लनजको एकैाघरसं गोलकैा पररिैारकैा सर्स्यको
कुन स्िैाथय बैाजझएको लबिैार् ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको कुन अिस्थैा र्े जखएमैा जुन सर्स्यको त्यस्िो अिस्थैा पछय

उि सर्स्यले लबिैार् हेन य नहुने कैारर् खुलैाइय आर्े श गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फैा (१) को प्रलिकुल हुने गरी कुन सर्स्यले कुन लबिैार्को कैारिैायह र यकनैारैामैा
सहभैालग हुन लैागेमैा लबिैार्को कुन पिले आिश्यक प्रमैार् सयहि लबिैार्को कैारिैायह यकनैारैा नगनय
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लनिेर्न दर्न सक्नेछ

र सो सम्बन्िमैा

”

कैाम कैारबैाही स्थैानीय ऐनको र्फैा ४८(५) अनुसैार हुनछ
े

।
(४) उपर्फैा (३) अनुसैार लबिैार् लनरुपर् हुन नसक्ने अिस्थैामैा स्थैानीय ऐनको र्फैा
४८(६) र (७) को ब्यबस्थैा अनुसैारको सभैाले िोकेको सलमलिले कैाम कैारिैायह र यकनैारैामैा गनेछ
।
(५) उपर्फैा (४) बमोजजम गर्ैाय सभैाले लबिैार्कैा पिहरूलैाइय सोयह उपर्फैा बमोजजम
गदठि सलमलिबैाट लबिैार्को कैारिैायह यकनैारैा हुने कुरैाको जैानकैारी गरैाइय उि सलमलि समि
उपजस्थि हुन पठैाउनुपनेछ ।
पररच्छे र्-६
लनर्यय र अन्य आर्े श
४२.

लनर्यय गनुपय नेाः (१) सलमलिले सुनिैाइयको लैालग पेश भएको लबिैार् हेर्ैाय कुन प्रमैार् बुझ्नुपने

बैााँयक नरयह लबिैार् यकनैारैा गने अिस्थैा रहेको र्े जखएमैा सोयह पेशीमैा लबिैार्मैा लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम लनर्यय गरे पलछ लनर्ययको व्यहोरैा लनर्यय यकिैाबमैा ले जख
सलमलिमैा उपजस्थि सर्स्यहरू सबले र्स्िखि गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फैा (१) बमोजजम गरीएको लनर्ययको र्फैा ४२ र अन्य प्रचललि कैानून बमोजजम
खुलैाउनुपने यििरर् खुलेको पूर्य पैाठ लनर्यय भएको लमलिले बयढमैा सैाि दर्न लभत्र ियैार गरी लमलसल
सैामेल रैाख्नुपछय ।
(४) उपर्फैा (१) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन समयैाभैाि अथिैा अन्य कुन
मनैालसब कैारर्ले गर्ैाय सोयह दर्न लबिैार् लनर्यय गनय नसक्ने भएमैा आगैालम हप्तैाको कुन दर्नको लैालग
अको पेशी िैारे ख िोक्नुपनेछ ।
४३.

लनर्ययमैा खुलैाउनुपनेाः(१) सलमलिले र्फैा ४१ बमोजजम गरे को लनर्ययको पूर्प
य ैाठमैा यस

र्फैा बमोजजमकैा कुरैाहरू खुलैाइय अनुसूची-७ बमोजजमको ढैााँचैामैा ियैार गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम पूर्प
य ैाठ ियैार गर्ैाय बैार्ी िथैा प्रलिबैार्ीको जजयकर, लनर्यय
गनुप
य ने र्े जखएको यिषय, र्ुि पिबैाट पेश भएको प्रमैार्कैा कुरैाहरू समेिको यिषय खुलैाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फैा (२) मैा उललेख भए र्े जख बैाहेक पूर्प
य ैाठमैा र्े हैायकैा कुरैाहरू समेि
खुलैाउनुपनेछाः(क)

िथ्यको ब्यहोरैा;

(ख)

लबिैार्को कुन पिले कैानून व्यिसैायी रैाखेको भएमैा लनजले पेश गरे को बहस नोट
िथैा बहसमैा उठैाइएकैा मुल यिषयहरु;

(ग)

लनर्यय गनयको लैालग आिैार ललइएको प्रमैार्कैा सैाथ र्ुि पिबैाट पेश भएको प्रमैार्
िथैा त्यसको यिश्लेषर्;
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(घ)

”

लनर्यय कैायैायन्ियन गनयको लैालग गनुप
य ने यिषयहरूको लसललसलेिैार उललेखन सयहिको
िपलसल खण्ि; िथैा

(ङ)

लनर्यय उपर पुनरैािेर्न लैाग्ने भएमैा पुनरैािेर्न लैाग्ने जजललैा अर्ैालिको नैाम र के
कलि दर्नलभत्र पुनरैािेर्न गनुप
य ने हो सो समेि ।

(४) उपर्फैा २ िथैा ३ मैा उललेख भएर्े जख बैाहेक र्े हैायकैा कुरैाहरु समेि लनर्ययमैा
खुलैाउन सक्नेछाः(क)

सैािी िैा सजयलमनको बकपत्रको सैारैांश;

(ख)

कुन नजीरको व्यैाख्यैा िैा अिलम्बन गरे को भए सो नजीरको यििरर् र लबिैार्मैा
उि नजीरको लसध्र्ैान्ि के कुन आिैारमैा लैागु भएको हो अथिैा लैागु नभएको हो
भन्ने कैारर् सयहिको यिश्लेषर्;

(ग)

लनर्ययबैाट कसलैाइय कुन कुरैा दर्नुभरैाउनुपने भएको भए कसलैाइय के कलि
भरैाइयदर्नुपने हो सोको यििरर्; िथैा

(घ)

लबिैार्को क्रममैा कुन मैालसैामैान िैा प्रमैार्को रुपमैा केयह िस्िु सलमलि समि पेश
भएको भए सो मैालसैामैान िैा िस्िुको हकमैा के गने हो भन्ने यिषय ।

४४.

प्रैारजम्भक सुनिैाइयमैा लनर्यय हुनसक्नेाः (१) सलमलिले पयहलो सुनिैाइयको लैालग पेश भएको

अिस्थैामैा न लबिैार्मैा थप प्रमैार् बुजझरहनुपने अिस्थैा नरहेको र्े खेमैा अथिैा हर्म्यैार् िैा हकर्यैा
िैा सलमलिको िेत्रैालिकैार नरहेको कैारर्ले लबिैार् लनर्यय गनय नलमलने र्े खेमैा पयहलो सुनिैाइयमैा न
लनर्यय गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको लनर्यय िेत्रैालिकैारको अभैाि रहेको कैारर्ले भएको
अिस्थैामैा िेत्रैालिकैार ग्रहर् गने अर्ैालि िैा स्थैानीय िह िैा अन्य लनकैायमैा उजुरी गनय जैानु भलन
सम्बजन्िि पिलैाइय जैानकैारी दर्नु पनेछ ।
४५.

लनर्यय संशोिनाः (१)सलमलि समि लबिैार्को पि िैा कुन सरोकैारिैालैाले लबिैार्को लनर्ययमैा

भएको कुन लेखैाइयको त्रुटी सं शोिन गरीपैाउन जजयकर ललइय लनर्ययको जैानकैारी भएको पैंलिस दर्न
लभत्र लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको लनिेर्न परी सलमलिले हेर्ैाय सैामैान्य त्रुटी भएको र
सं शोिनबैाट लनर्ययको मूल आशयमैा कुन हेरफेर नहुने र्े खेमैा छु ि पचैाय खिैा गरी लनिेर्न बमोजजम
लनर्यय सं शोिन गने आर्े श दर्नसक्नेछ ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजमको आर्े श मूल लनर्ययको अलभन्न अङ्गको रुपमैा ललइनेछ ।
४६.

लनर्ययमैा हेरफेर गनय नहुनाःे (१) सलमलिकैा सर्स्य अथिैा अरु कसले पलन सलमलिकैा

सर्स्यहरुको र्स्िखि भसकेपलछ लनर्ययमैा कुन प्रकैारको थपघट िैा केरमेट गनय हुाँर्न ।
(२) कसले उपर्फैा (१)बमोजजम को कसुर गने कमयचैारीलैाइय आिश्यक कैारिैाहीको लैालग
सम्बजन्िि लनकैायमैा ले जख पठैाउनुपनेछ ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

४७.

”

लनर्यय भएपलछ गनुपय ने कैारिैायहाः(१)उजुरी प्रशैासकले सलमलिबैाट लनर्यय भएपश्चैाि लनर्यय

यकिैाबमैा सलमलिकैा सर्स्यहरु सबको र्स्िखि भएको ययकन गरी लनर्यय यकिैाब र लमलसल जजम्मैा
ललनुपछय ।
(२)यस ऐन बमोजजम लनर्ययको पूर्प
य ैाठ ियैार भएपलछ सब सर्स्यको र्स्िखि भसकेपलछ
उजुरी प्रशैासकले लनर्ययको कैायैायन्यिय गनयकैा लैालग ित्कैाल गनुप
य ने केयह कैायय भए सो सम्पन्न गरी
लमलसल अलभलेखको लैागी पठैानुपछय ।
४८.

लनर्यय गनयपने अिलिाः(१) सलमलिले प्रलििैार् र्ैाजखल भएको िैा बयैान गनुप
य नेमैा प्रलिबैार्ीको

बयैान भएको लमलिले िथैा प्रलििैार् र्ैाजखल नभएको िैा बयैान नभएकोमैा सो हुनपु ने म्यैार् भुिैान
भएको लमलिले नब्बे दर्नलभत्र लबिैार्को अजन्िम लनर्यय गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको समयैािलि गर्नैा गर्ैाय मेललमलैापको लैालग पठैाइयएको
लबिैार्को हकमैा मेललमलैापको प्रयक्रयैामैा लैागेको समय कटैाइय अिलि गर्नैा गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फैा (१) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन लबिैार्मैा बुझ्नुपने प्रमैार् िथैा पुरैा
गनुप
य ने प्रयक्रयैा बैााँयक नरही लबिैार् लनर्यय गनय अङ्ग पुलगसकेको भए सो पुगेको पन्र दर्नलभत्र अजन्िम
लनर्यय गनुप
य नेछ ।

४९.

अन्िररम संरिर्ैात्मक आर्े श जैारी गनय सयकनेाः

स्थैानीय ऐनको र्फैा ४९ को उपर्फैा ८ को खण्ि सम्म उजललजखि

(ङ) र्े जख (क)

यिषयमैा ित्कैाल अन्िररम सं रिर्ैात्मक आर्े श जैारी गनय सयकनेछ । यस्िो आर्े श जैारी
गर्ैाय लनिेर्कले पेश गरे को कैागजैाि, लनजको अिस्थैा र िस्िुगि पररजस्थलिको प्रैारजम्भक
छैानयिन गरी ित्कैाल आर्े श नगरे लनिेर्कलैाई पनय सक्ने नकैारैात्मक प्रभैािको मुलयैांकन
गनुय पर्यछ । न्यैाययक सलमलिले जैारी गने अन्िररम सं रिर्ैात्मक आर्े श अनुसूची ८ मैा
उललेख गरे बमोजजम हुनेछ ।

पररच्छे र्-७
सलमलिको सजचिैालय
५०.

सलमलिको सजचिैालयाः (१)सलमलिको कैाययसम्पैार्नलैाइय सहजजकरर्ैा गनय एक सजचिैालय रहने

छ
(२)

उपर्फैा

(१)

िमोजजमको

सजचिैालयमैा

कैाययपैाललकैाले

आिश्यिैाअनुसैार

उजुरी

प्रशैासक, अलभलेख प्रशैासक िथैा अन्य कमयचैारीहरुको व्यिस्थैा गनय सक्नेछ । सजचिैालयको

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

कैाययसम्पैार्नलैाइय व्यिजस्थि गनय सजचिैालय अन्िगयि उजुरी शैाखैा/ फैााँट िथैा अलभलेख शैाखैा/फैााँट
रहन सक्नेछ ।
५१.

उजुरी प्रशैासकको कैाम, कियव्य र अलिकैाराः यस ऐनमैा अन्यत्र उललेख भए र्े जख बैाहेक

उजुरी प्रशैासकको कैाम, कियव्य र अलिकैार र्े हैाय बमोजजम हुनेछाः
(क)

पेश भएकैा उजुरी, प्रलििैार् र अन्य ललखिहरु जैााँच गरी रीि पुगेको भए कैानून
बमोजजम लैाग्ने र्स्िुर ललइय र्िैाय गने र र्िैाय गनय नलमलने भए कैारर् जनैाइय र्रपीठ
गने;

(ख)

यििैार्मैा प्रमैार्को लैालग पेश भएकैा नक्कल कैागजलैाइय सक्कलसाँग लभिैाइय दठक
र्े जखएमैा प्रमैाजर्ि गने र लमलसल सैामेल रैाख्ने िथैा सक्कलमैा केयह कयफयि र्े जखएमैा
सो जनैाइय सम्बजन्िि पिको सयहछैाप गरैाइय रैाख्ने;

(ग)

पेश भएकैा ललखि सैाथ सं लग्न हुनपु ने प्रमैार् िथैा अन्य कैागजैाि छ िैा छन भए
ठीक छ िैा छन जैााँच्ने;

(घ)

सलमलिको आर्े शले जझकैाउनुपने प्रलिबैार्ी, सैािी िैा अन्य व्यजिको नैाममैा म्यैार्
जैारी गने;

(ङ)

यििैार्कैा पिलैाइय िैारे ख िैा पेशी िैारे ख िोक्ने;

(च)

सलमलि समि पेश हुनपु ने लनिेर्न र्िैाय गरी आर्े शको लैालग सलमलि समि पेश गने;

(छ)

कैानून बमोजजम िैारे स ललने िथैा गुज्रक
े ो िैारे ख थैाम्ने लनिेर्न ललइय आिश्यक
कैारिैाही गने;

(ज)

सलमलिबैाट भएको आर्े श कैायैायन्ियन गने गरैाउने;

(झ)

सलमलिमैा पेश िैा प्रैाप्त भएकैा कैागजपत्र बुझ्ने, भपैायइय गने लगैायिकैा कैाययहरु गने ;

(ञ)

आिश्यकिैानुसैार सलमलिको िफयबैाट पत्रैाचैार गने;

(ट)

सलमलिको आर्े शले िैामेल गनुप
य ने म्यैार् िैामेल गनेगरैाउने, िैामेल भएको म्यैार्को
िैामेली जैााँची रीिपूिक
य को नभए पुनाः जैारी गने िथैा अन्य अर्ैालि िैा लनकैायबैाट
प्रैाप्त भएको

नगरपैाललकैाले िैामेल गररदर्नुपने म्यैार् िैामेल गने गरैाउने;

(ठ)

लनर्यय यकिैाब र उजुरीको लमलसल जजम्मैा ललने;

(ि)

सलमलिमैा र्िैाय भएकैा यििैार् िथैा लनिेर्न लगैायिकैा कैागजैािको अलभले ख ियैार
गने र मैालसक िैा िैायषयक प्रलििेर्न पेश गनुप
य ने लनकैाय समि प्रलििेर्न ियैार गरी
सं योजकबैाट प्रमैाजर्ि गरैाइय सम्बजन्िि लनकैायमैा पठैाउने;

(ढ)

आफ्नो जजम्मैा रहेकैा उजुरीकैा लमलसलमैा रहेकैा कैागजैािको रीिपूिक
य नक्कल दर्ने;

(र्)

जजललैा अर्ैालिमैा पुनरैािेर्न लैाग्ने गरी लनर्यय भएकैा यििैार्मैा पुनरैािेर्न म्यैार्
जैारी गरी िैामेल गनेगरैाउने;

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

(ि)

”

अर्ैालि िैा अन्य कुन लनकैायमैा यििैार्को लमलसल िैा कुन कैागजैाि पठैाउनुपने
भएमैा सलमलिलैाइय जैानकैारी गरैाइय लमलसल िैा कैागजैाि पठैाउने िथैा यफिैाय प्रैाप्त
भएपलछ कैानून बमोजजम सुरजिि रैाख्ने व्यिस्थैा लमलैाउने;

(ि)

लनर्यय यकिैाब जजम्मैा ललने; िथैा

(थ)

पेश भएकैा लनिेर्न लगैायिकैा कैागजैािमैा सलमलिबैाट आर्े श हुनपु ने िैा लनकैासैा
ललनुपनेमैा सलमलि समि पेश गने ।

५२.

अलभलेख प्रशैासकको कैाम, कियव्य र अलिकैाराः यस ऐनमैा अन्यत्र उललेख भए बैाहेक

अलभलेख प्रशैासकको कैाम, कियव्य र अलिकैार र्े हैाय बमोजजम हुनेछाः
(क)

लनर्यय कैायैायन्ियन सम्बन्िीाः
(२)

लनर्यय बमोजजम चलन चलैाउनुपने, कुन कुरैा दर्लैाइयभरैाइय दर्नुपने लगैायिकैा लनर्यय
कैायैायन्ियनकैा लैालग गनुप
य ने कैाययहरु गने िथैा लनर्यय कैायैायन्ियनको अलभलेख रैाखी
कैानून बमोजजम यििरर् पठैाउनुपने लनकैायहरुमैा यििरर् पठैाउने;

(३)

लनर्यय कैायैायन्ियनको क्रममैा लनिेर्न दर्एकैा पिहरुको िैारे स ललने, सकैार गरैाउने,
गुज्रक
े ो िैारे ख थमैाउने लगैायिकैा कैाययहरु गने;

(४)

सलमलिको आर्े शले रोक्कैा भएको िैा अरु कुन अर्ैालि िैा लनकैायबैाट रोक्कैा भ
आएको जैायजेथैा अन्य अड्डैा अर्ैालिमैा र्ैाजखल चलैान गनुप
य ने भए सो गने;

(५)

लनर्यय बमोजजम लललैाम गने लगैायिकैा अन्य कुन कैाम गनुप
य ने भए सो समेि गने;
िथैा

(६)

ले जखए र्े जख बैाहेकको कुन कैायय लनर्यय कैायैायन्ियनको क्रममैा गनुप
य ने भएमैा सलमलि
समि पेश गरी आर्े श बमोजजम गने ।

(ख)

अलभलेख सं रिर् सम्बन्िीाः
(१)

अलभलेख शैाखैाको रे खर्े ख गरी लनर्यय भएकैा लमलसल सुरजिि रैाख्ने र कैानून
बमोजजम सिैाउनेपने कैागजहरु सिैाउने;

(२)

लनर्यय भएकैा लमलसलहरुमैा कैागजैाि जैााँच गरी र्ुरुस्ि रहेनरहेको हेने र लमलसल
कैानून बमोजजम गरी र्ुरुस्ि अिस्थैामैा रैाख्ने;

(३)

कैानून बमोजजम सिैाउने कैागजको यििरर् ियैार गरी सो यििरर् सुरजिि रहने
व्यिस्थैा गने;

(४)

अलभलेख

शैाखैामैा

प्रैाप्त

भएको

लमलसलहरुको

सैालबसैाली

अलभलेख

रैाख्ने

र

आिश्यकिैानुसैार यििरर् ियैार गने; िथैा
(५)

कुन अर्ैालि िैा लनकैायबैाट अलभलेखमैा रहेको लमलसल िैा कुन कैागजैाि मैाग भ
आएमैा रीिपूिक
य पठैाउने र यफिैाय प्रैाप्त भएपलछ रीिपूिक
य गरी सुरजिि रैाख्ने ।
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५३.

”

उजुरी प्रशैासक िैा अलभलेख प्रशैासकको आर्े श उपरको लनिेर्नाः (१) यस ऐन बमोजजम

उजुरी प्रशैासक िैा अलभलेख प्रशैासकले गरे को आर्े श िैा कैारिैाही उपर जचि नबुझ्ने पिले सो
आर्े श िैा कैारिैाही भएको पैााँच दर्नलभत्र सलमलि समि लनिेर्न दर्न सक्नेछ ।
ु ैाइय गरी लनिेर्न पेश
(२) सलमलिले उपर्फैा (१) बमोजजम पेश भएको लनिेर्न उपर सुनि
भएको बयढमैा सैाि दर्न लभत्र लनिेर्न उपरको कैारिैायह टु ङ्गग्यैाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फैा (२) मैा जुनसुक कुरैा लेजखएको भए िैापलन उपर्फैा (१) बमोजजमको लनिेर्न
ू य केयह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मैात्र लनर्यय िैा आर्े श गनुप
उपर आर्े श िैा लनर्यय गनुप
य ि
य नेछ ।

पररच्छे र्-८
मेललमलैाप सम्बन्िी व्यिस्थैा
५४.

लमलैापत्र गरैाउनेाः (१) सलमलिले प्रचललि कैानून बमोजजम लमलैापत्र हुन सक्ने जुनसुक

उजुरीमैा लमलैापत्र गरैाउनसक्नेछ ।
(२) यििैार्कैा पिहरूले लमलैापत्रको लैालग अनुसूची-९ बमोजजमको ढैााँचैामैा लनिेर्न दर्एमैा
सलमलिले उजुरीमैा लमलैापत्र गरैाउन उपयुि र्े खेमैा लमलैापत्र गरैाइदर्नेछ ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजम पिहरूले दर्एको लनिेर्नको व्यहोरैा सलमलिले र्ुि पिलैाइय
सुनैाइय त्यसको पररर्ैाम सम्झैाइय पिहरूको लमलैापत्र गने सम्बन्िमैा सहमलि रहेनरहेको सोध्नुपनेछ ।
(४) उपर्फैा (३) बमोजजम सुनैाउाँर्ैा पिहरूले लमलैापत्र गनय मञ्जुर गरे मैा सलमलिले
पिहरूको लनिेर्नमैा उललेख भएको व्यहोरैा बमोजजमको लमलैापत्र िीन प्रलि ियैार गरैाउनुपनेछ ।
(५) उपर्फैा (४) बमोजजमको लमलैापत्रको व्यहोरैा पिहरूलैाइय पढीबैााँची सुनैाइय लमलैापत्र
गनय मञ्जुर भएमैा पिहरूको सयहछैाप गरैाइय सलमलिकैा सर्स्यहरूले लमलैापत्र कैागज अनुसूची-१०
बमोजजमको ढैााँचैामैा प्रमैाजर्ि गरी एक प्रलि सलमलिले अलभले खको लैालग लमलसलमैा रैाख्नुपनेछ िथैा
एक-एक प्रलि बैार्ी िथैा प्रलिबैार्ीलैाइय दर्नुपनेछ ।
५५.

मेललमलैाप गरैाउन सक्नेाः (१) सलमलिले प्रचललि कैानून बमोजजम लमलैापत्र गनय लमलने

उजुरीमैा पिहरूबीच मेललमलैाप गरैाउन सक्नेछ ।
(२) पिहरूले जुनसुक िहमैा यिचैारैािीन रहेको प्रचललि कैानूनले मेललमलैापको मैाध्यमबैाट
ु रूपमैा सलमलि समि लनिेर्न दर्न सक्नेछन् ।
समैािैान गनय सयकने यििैार्मैा यििैार्कैा पिले सं यि
(३) उपर्फैा (२) बमोजजम लनिेर्न दर्एकोमैा मेललमलैापबैाट उजुरीको लनरोपर् हुन उपयुि
र्े जखएमैा सलमलिले त्यस्िो उजुरी मेललमलैापको मैाध्यमबैाट लनरोपर् गनय ले जख पठैाउनु पनेछ ।
(४) उपर्फैा (३) बमोजजमको आर्े शपलछ मेललमलैाप सम्बन्िी कैारिैायह प्रैारम्भ गरी
पिहरूबीच मेललमलैाप गरैाइयदर्नुपनेछ ।
(५) मेललमलैाप सम्बन्िी अन्य व्यिस्थैा िोयकए बमोजजम हुनेछ ।
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५६.
लनरोपर्

”

उजुरी लनर्यय गनेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम मेललमलैापको मैाध्यमबैाट उजुरीको
गनय प्रयक्रयैा

बढैाएकोमैा

मेललमलैापको

मैाध्यमबैाट

उजुरीको

लनरोपर्

हुन

नसकेमैा

पिहरूलैाइय उजुरीको पेशी िैारे ख िोयक कैानून बमोजजम कैारिैाही गरी सुनिैाइय िथैा लनर्यय गने
प्रयक्रयैा बढैाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन स्थैानीय ऐनको र्फैा ४७ को
उपर्फैा (२) बमोजजमको उजुरीमैा मेललमलैाप िैा लमलैापत्र हुन नसकेमैा सलमलिले अलिकैार िेत्र
रहेको अर्ैालिमैा जैाने भलन सुनैाइयदर्नुपनेछ ।
५७.

मेललमलैाप िैा लमलैापत्र हुन नसक्नेाः यस ऐनमैा अन्यत्र जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन

कुन उजुरीमैा लमलैापत्र गरैाउाँर्ैा उजुरीको प्रकृलि िैा लमलैापत्रको व्यहोरैाबैाट नेपैाल सरकैार बैार्ी भइय
चलेको कुन यििैार् िैा सैाियजलनक िथैा सरकैारी सम्पजि िैा यहिमैा असर पने र्े जखएमैा सलमलिले
त्यस्िो यििैार्मैा लमलैापत्र गरैाउनेछन ।
िर त्यस्िो असर पने व्यहोरैा हटैाइय अन्य व्यहोरैाबैाट मैात्र लमलैापत्र गनय चैाहेमैा भने
लमलैापत्र गरैाइयदर्नुपनेछ ।
५८.

मेललमलैापको लैालग प्रोत्सैाहन गनेाः (१) सलमलिले सलमलि समि सुनिैाइयको लैालग पेश भएको

उजुरीमैा मेललमलैाप हुनसक्ने सम्भैािनैा रहेको र्े खेमैा पिहरूलैाइय मेललमलैापको लैालग िैारे ख िोक्न
सक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको िैारे खको दर्न सलमलिले यििैार्कैा पि िथैा यिपि, उपजस्थि
भएसम्म पिले पत्यैाइय सैाथ ललइआएकैा अन्य व्यजि समेि उपजस्थि गरैाइय मेललमलैापको लैालग
छलफल गरैाइय पिहरूको बीचमैा सहमलि भएमैा सहमलि भए बमोजजम लमलैापत्र कैागज ियैार गनय
लगैाइय लमलैापत्र गरैाइयदर्नुपनेछ ।
(३) उजुरीमैा िोयकएको म्यैार्मैा सलमलि समि उपजस्थि नभएको िैा उपजस्थि भएर पलन
िैारे ख गुजैारी यििैार्मैा िैारे खमैा नरहेको पि अथिैा यििैार्मैा पि कैायम नभएको भए िैापलन
यििैार्को पेटबोलीबैाट उजुरीको पि कैायम हुने र्े जखएको व्यजि समेि मेललमलैापको लैालग उपजस्थि
भएमैा सलमलिले मेललमलैाप गरैाइय लमलैापत्रको कैागज गरैाइयदर्नुपनेछ ।
५९.

प्रैारजम्भक सुनिैाइय पूि य मेललमलैापाः (१) उजुरी प्रशैासकले प्रैारजम्भक सुनिैाइयको लैालग सलमलि

ू य उजुरीमैा मेललमलैाप हुनसक्ने अिस्थैा र्े जखएमैा िैा पिहरूले सो व्यहोरैाको
समि उजुरी पेश हुनपु ि
लनिेर्न ललइय आएमैा लमलैापत्रको व्यहोरैा खुलेको कैागज ियैार गरी सलमलि समि पेश गनयसक्नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम गर्ैाय लमलैापत्रमैा अजन्िम सहमलि नजुटेको भए िैापलन पिहरू
मेललमलैापको लैालग प्रयक्रयैामैा जैान सहमि भएमैा उजुरी प्रशैासकले पिहरूको लनिेर्न ललइय उजुरीमैा
मेललमलैापको लैालग मेललमलैापकिैाय समि पठैाउने आर्े शको लैालग सलमलि समि पेश गनयसक्नेछ ।
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६०.

”

मेललमलैापकिैायको सूची ियैार गनेाः(१) सलमलिले मेललमलैापको कैायय गरैाउनको लैालग र्े हैाय

बमोजजमको योग्यिैा पुगक
े ो व्यजिहरूको यििरर् खुलैाइय सम्भैायिि मेललमलैापकिैायको सूची ियैार
गनेछाः
(क)

कजम्िमैा स्नैािक उजिर्य गरे को;

(ख)

कुन रैाजनीलिक र्ल प्रलि आस्थैा रैाखी रैाजनीलिमैा सयक्रय नरहेको; िथैा

(ग)

स्थैानीय स्िरमैा समैाजसेिीको रुपमैा पयहचैान बनैाएको ।

(घ)

मेललमलैापकिैायको ४८ घण्टैा िैाललम ललइ मेललमलैापकिैायको कैायय गर्ै आएको

(ङ)

२५ बषय उमेर पुरैा भएको ।

(च)

मैाथी योग्यिैामैा जुन सुक कुरैा ले जखएको भएिैा पलन िैाललम ललइ हैाल कैाम
गरररहेकैाको हकमैा लनजलैाइ लनरन्िरिैा दर्न सयकने ।

(२) मेललमलैापकिैायको सूची ियैार गरे पलछ सलमलिले सूची सभैा समि पेश गरी अनुमोर्न
गरैाउनुपनेछ ।
(३) उपर्फैा (२) बमोजजम सूची अनुमोर्न भएपलछ सलमलिले सैाियजलनक जैानकैारीको लैालग
सूचनैा प्रकैाशन गनुप
य नेछ िथैा मेललमलैापको लैालग पठैाउाँर्ैा प्रत्येक पिलैाइय सो सूची उपलब्ि
गरैाउनुपनेछ ।
६१.

मेललमलैापकिैायको सूची अद्यैािलिक गनेाः (१) सलमलिले र्फैा ५९ बमोजजम ियैार भएको सूची

प्रत्येक िषय अद्यैािलिक गनुप
य नेछ ।
(२) प्रत्येक िषय अद्यैािलिक गरे को मेललमलैापकिैायको सूची सलमलिले सभैाबैाट अनुमोर्न
गरैाउनुपनेछ ।
(३) यस ऐन िथैा प्रचललि कैानून बमोजजम मेललमलैापकिैायको सूचीमैा सूचीकृि हुन योग्यिैा
पुगेको व्यजिले सलमलि समि सूचीकृि गररपैाउनको लैालग अनुसूची-११ बमोजजमको ढैााँचैामैा लनिेर्न
दर्नसक्नेछ ।
६२.

मेललमलैापकिैायको सूचीबैाट हटैाउनेाः (१) सलमलिले र्फैा ६० बमोजजम मेललमलैापकिैायको

सूची अद्यैािलिक गर्ैाय र्े हैायको अिस्थैाकैा मेललमलैापकिैायको नैाम सूचीबैाट हटैाउनेछाः(क)

लनजको मृत्यु भएमैा;

(ख)

लनजले आफ्नो नैाम सूचीबैाट हटैाइयपैाउाँ भन्ने लनिेर्न दर्एमैा;

(ग)

लनजले नलिक पिन र्े जखने फौजर्ैारी अलभयोगमैा सजैाय पैाएमैा;

(घ)

लनज कुन सं स्थैासाँग सम्बध्र् रहेकोमैा सो सं स्थैा खैारे ज िैा यिघटन भएमैा; र

(ङ)

सलमलिले र्फैा ६७ को उपर्फैा (२) बमोजजम लनजलैाइय सूचीबैाट हटैाउने लनर्यय गरे मैा ।

(च) बसइ सरैाइ गरे मैा ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम सूचीबैाट नैाम हटैाइएकैा मेललमलैापकिैायहरूको नैामैािली
सलमलिले सैाियजलनक सूचनैाको लैालग प्रकैाशन गनुप
य नेछ ।
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६३.

”

मेललमलैापको लैालग समयैािलि िोक्नेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम मेललमलैाको लैालग

मेललमलैापकिैाय पठैाउाँर्ैा बयढमैा लिन मयहनैा सम्मको समय िोयक पठैाउनेछ ।
(२) मेललमलैापको लैालग पठैाउाँर्ैा सैामैान्यियैााः ियढमैा िीनजनैा बैाट मेललमलैाप गरैाउने गरी
िोक्नुपनेछ ।
६४.

मेललमलैापकिैायको छनौटाः (१) सलमलिले मेललमलैाप गरैाउने कैाययको लैालग यििैार्कैा

पिहरूलैाइय एक जनैा मेललमलैापकिैायको छनौट गनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम गर्ैाय पिहरूबीचमैा एकजनैा मेललमलैापकिैायको लैालग सहमलि
नभएमैा सलमलिले पिहरूको सहमलिमैा लिन जनैा मेललमलैापकिैायको छनौट गनुप
य नेछ ।
(३)

पिहरूको

मेललमलैापकिैायको

सूचीमैा

बीचमैा
रहेकैा

मेललमलैापकिैायको

नैाममैा

मेललमलैापकिैायहरू

सहमलि

मध्येबैाट

र्ुि

हुन

नसकेमैा

पिबैाट

सलमलिले

एक-एक

जनैा

मेललमलैापकिैाय छनौट गनय लगैाइय िेस्रो मेललमलैापकिैाय छनौट गररदर्नुपनेछ ।
(४) उजुरीकैा सब पिको सहमलिमैा मेललमलैापकिैायको सूचीमैा नरहेको यस ऐन बमोजजम
मेललमलैापकिैाय हुन अयोग्य नभएको कुन व्यजि िैा सं स्थैाबैाट मेललमलैाप प्रयक्रयैा अगैािी बढैाउन
सहमि

भ

ललजखि

लनिेर्न

दर्एमैा

सलमलिले

त्यस्िो

व्यजि

िैा

सं स्थैालैाइय

मेललमलैापकिैाय

िोयकदर्नुपनेछ ।
६५.

मेललमलैापकिैायको पररिियनाः (१) सलमलिले र्े हैायको अिस्थैा परर पिहरूले लनिेर्न दर्एको

अिस्थैामैा मेललमलैापकिैाय पररिियन गररदर्नुपनेछाः(क)

र्फैा ६१ बमोजजम मेललमलैापकिैायको सूचीबैाट हटैाउने अिस्थैा भएमैा;

(ख)

पिहरूले पैारस्पररक सहमलिमैा मेललमलैापकिैाय हेरफेर गनय मञ्जुर भएमैा;

(ग)

यििैार्को कुन पिले मेललमलैापकिैाय प्रलि अयिश्वैास रहेको ललजखि जैानकैारी गरैाएमैा;

(घ)

कुन कैारर्ले मेललमलैापकिैायले मेललमलैापमैा सहभैागी भरहन नसक्ने जनैाएमैा;

(ङ)

यििैार्को यिषयिस्िुमैा मेललमलैापकिैायको कुन स्िैाथय रहेको मेललमलैापकिैायले जैानकैारी
गरैाएमैा िैा कुन स्रोिबैाट सलमलि समि जैानकैारी भएमैा; िथैा

(च)

मेललमलैापकिैायले मेललमलैापकिैायको हलसयिले कैाययगर्ैाय र्फैा ६६ िथैा अन्य प्रचललि कैानून
बमोजजम पैालन गनुप
य ने आचरर् पैालन नगरे मैा ।

(२) मेललमलैापकिैाय पररिियनको कैारर्ले िोयकएको समयमैा मेललमलैापको कैायय सम्पन्न हुन नसक्ने
भएमैा सलमलिले बयढमैा एक मयहनैा सम्मको समय थप गनय सक्नेछ ।
६६.

मेललमलैापको लैालग पठैाउाँर्ैा गने प्रयक्रयैााः (१) सलमलिले कुन उजुरी मेललमलैापको लैालग

मेललमलैापकिैाय समि पठैाउाँर्ैा पिहरूलैाइय मेललमलैापकिैायको सम्पकय उपलब्ि गरैाइय मेललमलैापकिैाय
समि उपजस्थि हुने िैारे ख िोयक र्े हैाय बमोजजमको कैागज सैाथ रैाजख ले जखपठैाउनुपनेछाः
(क)

उजुरीको सैारसं िेप िैा मुख्य मुख्य कैागजैािको प्रलिललपी;

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

(ख)

”

उजुरीको पि िैा िैारे स भए िैारे सको नैाम, थर, ििन र उपलब्ि भएसम्म टे ललफोन नम्बर, इयमेल,
फ्यैाक्स िथैा अन्य सम्पकय यििरर्; िथैा

(ग)

मेललमलैाप सम्बन्िी प्रयक्रयैा सम्पन्न गनुप
य ने स्थैान र समय ।
(२)

मेललमलैापकिैायले

सलमलि

समि मैाग

गरे मैा

उजुरीकैा

कैागजैािहरूको

नक्कल

उपलब्ि

गरैाउनुपनेछ ।
(३) मेललमलैापको लैालग िोयकएको समय सम्पन्न भएको सैाि दर्न लभत्र उजुरीको पिहरू सलमलि
समि उपजस्थि हुने गरी िैारे ख िोक्नुपनेछ ।
(४) उपर्फैा (३) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन मेललमलैापकिैायले िोयकएको समय अगैाि
उजुरी सलमलि समि यफिैाय पठैाउने लनर्यय गरे मैा सो लनर्ययको जैानकैारी भएको सैाि दर्न लभत्र पिहरूलैाइय
सलमलि समि उपजस्थि हुनेगरी पठैाउनुपनेछ ।
६७.

मेललमलैापमैा अिलम्बन गनुप
य ने प्रयक्रयैााः(१) सलमलिले पिहरूको सहमलिमैा मेललमलैापको लैालग

छलफल गने िथैा अन्य कैायय गने स्थैानको छनौट गरी पि िथैा मेललमलैापकिैायलैाइय सोको जैानकैारी
उपलब्ि गरैाउनुपनेछ ।
िर पिहरूको सहमलिमैा मेललमलैापकिैायले अन्य कुन स्थैानको छनौट गनय बैािैा पनेछन ।
(२) पिहरूलैाइय उपर्फैा (१) बमोजजम मेललमलैापकिैायले िोकेको स्थैानमैा िोयकएको
समयमैा उपजस्थि हुने र्ैाययत्ि रहनेछ ।
(३)

उपर्फैा

(२)

बमोजजमको

र्ैाययत्ि

पिहरूले

पुरैा

नगरे मैा

मेललमलैापकिैायले

मेललमलैापको प्रयक्रयैा बन्र् गरी सलमलिलैाइय सोको ललजखि जैानकैारी गरैाइय उजुरीको कैागजैाि यफिैाय
पठैाउनसक्नेछ ।
(४) मेललमलैापको क्रममैा मेललमलैापकिैायले पिहरूबीचमैा सहजकिैायको भूलमकैा गनेछ र
उि भूलमकैा लनिैायह गने क्रममैा लनजले पिहरू बैाहेक र्े हैायकैा व्यजिहरूसाँग समेि एकल िैा
सैामूयहक िैािैाय गनयसक्नेछाः
(क)

यििैार्को यिषयमैा जैानकैारी रहेको उजुरीकैा पिले रोजेको व्यजि; िथैा

(ख)

यििैार्को यिषयिस्िुको बैारे मैा जैानकैारी रहेको स्थैानीय भद्रभलैार्मी ।

(५) मेललमलैापकिैायले पिहरूको सहमलिमैा पिहरूसाँग र्े हैाय बमोजजम िैािैाय गनयसक्नेछाः
(क)

पिहरूसाँग एकल एकैान्ििैािैाय; िथैा

(ख)

टे ललफोन िैािैाय, लभिीयो कन्रेन्स िैा सञ्चैारको अन्य मैाध्यमबैाट िैािैायलैाप
।

(६) प्रचललिकैानून िथैा यस ऐनको मैान्यिैा यिपरीि नहुनेगरी पिहरूको सहमलिमैा
मेललमलैापकिैायले मेललमलैापको कैायययिलि लनिैायरर् गनयसक्नेछ ।
६८.
(क)

मेललमलैापकिैायको आचरर्ाः(१)मेललमलैापकिैायले र्े हैाय बमोजजमको आचरर् पैालन गनुप
य नेछाःमेललमलैाप सम्बन्िी कैारिैाही लनष्पि ढङ्गले सम्पैार्न गनुप
य ने;

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

(ख)

”

कुन पिप्रलि झुकैाि, आग्रह, पूिैायग्रह नरैाख्ने िैा रैाखेको र्े जखने कुन आचरर् िैा व्यिहैार
नगने;

(ग)

कुन पिलैाइय िर, त्रैास, झुक्यैान िैा प्रलोभनमैा पैारी मेललमलैाप गरैाउन नहुन;े

(घ)

ाँ ग्न नहुने;
यििैार् कैायम रहेको अिस्थैामैा यििैार्को कुन पिसाँग आलथयक कैारोबैारमैा सल

(ङ)

मेललमलैाप सम्बन्िमैा बनेको प्रचललि कैानून िथैा अन्य स्थैायपि मैान्यिैा यिपरीि आचरर्
गनय नहुन;े

(च)

मेललमलैापको क्रममैा पिहरुसाँग सम्मैानजनक, सर्भैािपूर्य र सब पिप्रलि समैान व्यिहैार
कैायम गने;

(छ)

मेललमलैापको क्रममैा पिहरुले व्यि गरे को यिषयिस्िुको गोपनीयिैा कैायम रैाख्ने; िथैा

(ज)

मेललमलैापको क्रममैा पिबैाट प्रैाप्त भएको कुन कैागजैाि िैा िस्िु प्रयक्रयैा सम्पन्न भएपलछ
िैा लनज प्रयक्रयैाबैाट अलग भएपलछ सम्बजन्िि पिलैाइय सुरजिि यफिैाय गने ।
(२) सलमलिले कुन मेललमलैापकिैायले उपर्फैा (१) बमोजजमको आचरर् पैालनैा नगरे को

उजुरी परी िैा सो यिषयमैा स्ियं जैानकैारी प्रैाप्त गरी छैानयिन गर्ैाय व्यहोरैा दठक र्े जखए त्यस्िो
मेललमलैापकिैायलैाइय मेललमलैापकिैायको सूचीबैाट हटैाउनेछ ।
६९.

ाँ को छलफल पश्चैाि मेललमलैापको
ललखि ियैारी र लमलैापत्राः(१) मेललमलैापकिैायले पिहरुसग

लैालग र्ुि पि सहमि भएकोमैा लमलैापत्र गरैाइय सहमलि भएको यिषयिस्िु बमोजजमको लमलैापत्रको
ललखि ियैार गरर सलमलि समि पठैाउनुपनेछ ।
७०.

मेललमलैाप

नभएको

उजुरीमैा

गनुपय ने

कैारिैाहीाः(१)

मेललमलैापकिैायले

पिहरु

बीचमैा

मेललमलैाप हुन नसकेमैा सो व्यहोरैा खुलैाइय प्रलििेर्न ियैार गरी यििैार्कैा सब कैागजैाि सयहि
सलमलिमैा यफिैाय पठैाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम गर्ैाय मेललमलैापकिैायले पिहरुलैाइय सलमलि समि हैाजीर हुन जैाने

बयढमैा सैाि दर्नको म्यैार् िोयक पठैाउनुपनेछ ।
७१.

मेललमलैाप नभएको उजुरीमैा लनर्यय गनुपय नेाः (१)स्थैानीय ऐनको र्फैा ४७ (१) को यिबैार्मैा

सलमलिले मेललमलैापको लैालग पठैाएको उजुरीमैा पिहरुबीच मेललमलैाप हुन नसयक मेललमलैापकिैायको
प्रलििेर्न सयहि प्रैाप्त हुन आएमैा कैानून बमोजजम कैारिैाही गरी लनर्यय गनुप
य छय ।
(२) उपर्फैा (१) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन र्े हैाय बमोजजमको उजुरीमैा

अलिकैारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्िि अर्ैालि िैा लनकैायमैा उजुरी गनय जैानु भलन सुनैाइय पठैाइयदर्नुपछयाः(क)
(ख)

स्थैानीय ऐनको र्फैा ४७ को उपर्फैा (२) बमोजजमको यििैार्मैा; िथैा

कुन अर्ैालि िैा लनकैायबैाट मेललमलैापको लैालग प्रेयषि भएको यििैार्मैा ।

(३) उपर्फैा (२) को र्े हैाय (ख) बमोजजमको यििैार्मैा सम्बजन्िि अर्ैालि िैा लनकैायमैा

पठैाउाँर्ैा हैाजजर हुन जैाने िैारे ख िोकी पठैाउने िथैा लमलसल समेि नक्कल खिैा गरी अलभलेख रैाजख
सक्कल लमलसल सम्बजन्िि अर्ैालि िैा लनकैायमैा पठैाउनुपनेछ ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

७२.

”

मेललमलैाप र्स्िुराःमेललमलैापमैा जैाने यििैार्को हकमैा मेललमलैापकिैायले पिहरुले

सहमलिमैा दर्न मञ्जुर भएर्े जख बैाहेक कुन प्रकैारको र्स्िुर लैाग्नेछन ।िर पिहरूको सहमलिमैा
मेललमलैापकिैायले पिहरुबैाट बढीमैा रु ५००।-/५००।- ललन पैाउनेछन ।
७३.

समुर्ैाय

स्िरमैा

हुने

सैामुर्ैाययक

मेललमलैाप

प्रिियन

गनय

कमयचैारी

िोक्न

सक्नेाः(१)सलमलिले स्थैानीय स्िरमैा मेललमलैाप प्रिध्र्यन गनयको लैालग कैाययपैाललकैामैा अनुरोि गरे मैा
कमयचैारी खटैाइय समुर्ैाय स्िरमैा मेललमलैापको प्रिध्र्यनैात्मक कैाययक्रम गनयसयकनेछ ।
(२) समुर्ैाय स्िरमैा हुने सैामुर्ैाययक मेललमलैापको हकमैा र्फैा ५९ (१) अनुसैारको योग्यिैा िथैा
अनुभि नभएकैा मेललमलैापकिैायिैाट मेललमलैाप गरैाउन िैािैा पने छन ।
(२) सलमलिले समुर्ैायस्िरमैा हुने सैामुर्ैाययक मेललमलैापको कैायययिलि िोके िमोजजम हुनेछ ।

पररच्छे र्-९
लनर्यय कैायैायन्ियन सम्बन्िी व्यिस्थैा
७४.

सजचिैालयको जजम्मेिैारीाःकैाययपैाललकैाको प्रत्यि लनयन्त्रर् र लनर्े शनमैा रयह सलमलिको लनर्यय

कैायैायन्ियन गने गरैाउने सम्बन्िी सम्पूर्य कैाययको रे खर्े ख गने जजम्मेिैारी िहन गनुप
य नेछ ।
७५.

सहयोग गनुपय नेाः (१)

नगरपैाललकैा कैायैायलय िथैा सो अन्िगयिकैा सब ििैा कैायैायलय िथैा

अन्य कैायैायलयले यस ऐन िथैा प्रचललि कैानून बमोजजम सलमलिले गरे को लनर्यय बमोजजम व्यजि िैा
सं स्थैा िैा अन्य कससाँग असुल गनुप
य ने जरीिैानैा िैा अन्य रकम असुलउपर गनय सहयोग गनुप
य नेछ ।
(२)यस ऐन िथैा प्रचललि कैानून बमोजजम सलमलिले असूल गनयपने जरीिैानैा, लबगो िैा अन्य

कुन प्रकैारको रकम असुलउपर नभइय उपर्फैा (१) मैा उललेख भए बमोजजमकैा कैायैायलयहरुले कुन
लसफैाररश िैा कुन कैायय गररदर्नेछनन ।
७६.

असुलउपर गनेाः(१) अलभलेख प्रशैासकले सलमलिको लनर्यय बमोजजम कुन पिसाँग जरीिैानैा िैा

लबगो िैा अन्य कुन प्रकैारको असुल उपर गनुप
य ने भएमैा सो पिले जरीिैानैा लिनय बुझैाउन लयैाएमैा
बुजझ सर्रस्यैाहैा गरी जरीिैानैाको लगि किैा गनुप
य नेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम असुलउपर नभएमैा लगि रैाखी सम्बजन्िि पिको नैाम नैामेसी

िथैा जरीिैानैा रकम समेिको यििरर्

समेि अलभले खको लैालग पठैाउनुपनेछ ।

नगरपैाललकैाको कैायैायलयकैा सैाथ सब ििैा कैायैायलयमैा

(३) सम्बजन्िि कैायैायलयहरुले उपर्फैा (२) बमोजजम ले जख आएमैा त्यस्िो पिसाँग जरीिैानैा

रकम असुलउपर गरी अलभलेख शैाखैामैा सर्रस्यैाहैा गनय पठैाउनुपनेछ ।
७७.

भरीभरैाउ गनेाः (१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम गरे को कुन लनर्यय बमोजजम कुन पिले

रैाखेको र्स्िुर, िैा अन्य कुन प्रकैारको रकम कुन पिबैाट भरैाइयपैाउने भएमैा भरैाइयपैाउने पिले
भरीदर्नुपने पिको त्यस्िो रकम भरैाइयदर्नुपने स्रोि खुलैाइय अनुसूची-१२ बमोजजमको ढैााँचैामैा लनिेर्न
दर्नुपनेछ ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

(२) उपर्फैा (१) बमोजजम लनिेर्न दर्ाँर्ैा यथैासम्भि नगर् रहेको बैँ क खैािैा िैा कुन

सहकैारी िैा बचि सं स्थैामैा रहेको रकम र सो नभएमैा लललैाम लबक्री गरी असुलउपर गनुप
य ने अिस्थैा
भएमैा कुन अचल सम्पजिको व्यहोरैा खुलैाइय लनिेर्न दर्नुपनेछ ।

(३) उपर्फैा (२) बमोजजमको लनिेर्नमैा र्फैा ७८ बमोजजमको यििरर् खुलैाइय लनिेर्न

दर्नुपनेछ
७८.

चलनचलैाइयदर्नेाः(१) सलमलिले यस ऐन बमोजजम गरे को कुन लनर्यय बमोजजम कुन सम्पजि िैा

अलिकैार िैा कुन यिषयिस्िु िैा सेिैा िैा अन्य कुन यिषयको चलन पैाउने ठहरे को पिले त्यस्िो
चलन पैाउने यिषयको यििरर् खुलैाइय अलभले ख प्रशैासक समि अनुसूची-१३ को ढैााँचैामैा लनिेर्न
दर्नुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम लनिेर्न परे मैा अलभलेख प्रशैासकले लनर्यय बमोजजमको यिषयको

चलन चलैाइयदर्नुपनेछ ।
(३)

उपर्फैा

(१)

बमोजजमको

७८बमोजजमको यििरर् खुलैाउनुपनेछ ।
७९.

लनिेर्न

दर्ाँर्ैा

चलन

चलैाउनुपने

सम्पजिको

र्फैा

सम्पजिको यििरर् खुलैाउनुपनेाः भररभरैाउ गनय िैा चलनचलैाइ पैाउनको लैालग लनिेर्न दर्ने

यििैार्को पिले लनिेर्नमैा सम्पजिको यििरर् उललेख गर्ैाय र्े हैाय बमोजजमको यििरर् खुलैाउनुपनेछाः(क) अचल सम्पजिको यििरर्
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)

घरजग्गैा भए रहेको स्थैानको ठे गैानैा िथैा चैार यकललैा;
घर जग्गैाको यकिैा नम्बर िथैा िेत्रफल;;

घर रहेको भए घरको िलैा िथैा किल र सम्भि भएसम्म िगययफट;

घर जग्गैाको अिजस्थिी आिैास िैा औद्योलगक िैा व्यैापैाररक िेत्रमैा रहेको व्यहोरैा;
कच्ची िैा पदक्क सिकसाँग जोलिएको व्यहोरैा;

घरजग्गैाको स्िैालमत्ि रहेको व्यजिको नैाम थर सैाथ स्िैालमत्ि भन्र्ैा फरक

व्यजिको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नैाम थरकैा सैाथ अन्य यििरर्;
िथैा
(७)

घरमैा भएको लगैापैाि िथैा खररर्लबयक्र हुन सक्ने न्यूनिम मूलय ।

(ख) चल सम्पजिको यििरर्ाः
(१)
(२)
(३)
(४)

चलसम्पजि रहेको ठैाउाँ िथैा भोग िैा लनयन्त्रर् रैाख्नेको नैाम थर;

बैँ क खैािैामैा रहेको नगर् भए खैािैािैालको सैाथ बैँ क िथैा शैाखैाको नैाम;

चल सम्पजिको प्रकैार िथैा नगर् बैाहेकको भए सम्भैायिि लबयक्र मूलय; िथैा

नगर् बैाहेकको चल सम्पजि भए अिस्थैा, प्रकृलि िथैा बनोटकैा सैाथ प्रत्येकको
सैाइज र साँख्यैा ।

८०.

सम्पजि रोक्कैा रैाख्नेाः(१)अलभलेख प्रशैासकले र्फैा ७५ िैा ७६ बमोजजम लनर्यय कैायैायन्ियनको

लैालग लनिेर्न परे पलछ र्े खैाइएको सम्पजिको हकमैाआिश्यक पने जलि जेथैा रोक्कैा रैाख्ने सम्बन्िमैा
लनर्ययको लैालग कैायैायपैाललकैा समि पेश गने र कैाययपैाललकैाबैाट रोक्कैा रैाख्ने लनर्यय गरे पछी लनर्यय

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

बमोजजम जेथैा रोक्कैा रैाख्नको लैालग सो जेथैा र्िैाय रहेको कैायैायलय िैा रजजष्ट्रेशन गने कैायैायलयमैा ले जख
पठैाउनुपनेछ ।
(२)बैाली, ब्यैाज,बहैाल लगैायिको सम्पजिको हकमैा लनिेर्न परे को बयढमैा र्ुइय दर्न लभत्र

सम्पजि िैायर्ैाि गनय लगैाइय िैायर्ैाि गर्ैायको समयमैा न आिश्यक पने जलि सम्पजि िैा सोबैाट प्रैाप्त

हुने बैाली, बहैाल, ब्यैाज, मुनैाफैा आदर् आय लनयन्त्रर् गनुय िैा रोक्कैा रैाख्नुपछय र त्यसको भपैायइय
सम्बजन्िि पिलैाइय दर्नुपछय ।

(३) र्फैा ७८ को र्े हैाय (ख) बमोजजमको सम्पजिको हकमैा भररभरैाउको लैालग आिश्यक

पने जलि सम्पजि रोक्कैा रैाखी रोक्कैाको सूचनैा आिश्यकिैाअनुसैार लेखैा शैाखैा िैा सम्बजन्िि बैँ क िैा
सम्बजन्िि लनकैायमैा िुरुन्ि ले जख पठैाउनुपनेछ ।

(४) सम्पलि रोक्कैा सम्िजन्ि आर्े श अनुसूची १४ बमोजजम हुनेछ ।

८१.

सम्पजि लललैाम गर्ैाय अपनैाउनुपने कैायययिलिाः(१) कैाययपैाललकैाले यस ऐन बमोजजम भरीभरैाउ

गनुप
य ने लबगो िैा कोटय फी िैा त्यस्ि कुन रकम असुलउपर गनय र्फैा ७८ को र्े हैाय (क) बमोजजम
सम्पजिको यििरर् खुलैाइय र्खैायस्ि परे मैा त्यस्िो रकम भरीदर्नुपने व्यजिलैाइय बुझैाउनुपने रकम
बुझैाउनसैाि दर्नको म्यैार् दर्इय सूचनैा जैारी गनुप
य छय ।
(२)उपर्फैा (२)बमोजजमको म्यैार्मैा रकम बुझैाउन नलयैाएमैा त्यस्िो भरीदर्नुपने व्यजिको

भरीपैाउने व्यजिले र्े खैाएको र्फैा ७८ को र्े हैाय (क) बमोजजमको सम्पजि िैायर्ैाि गरीलयैाउनुपछय
।

(३) र्ण्ि, जरीिैानैा, सरकैारी लबगो िैा कुन अर्ैालि िैा लनकैाय िैा

नगरपैाललकैा िैा

सलमलिको लनर्ययले असुल उपर गनुप
य ने कुन रकमको हकमैा त्यस्िो असुलउपर हुनपु ने व्यजिले
बुझैाउन नलयैाएमैा लनजको जुनसुक अचल सम्पजि फेलैा परे मैा िैायर्ैाि गरी रोक्कैा रैाख्नुपछय ।

(४) उपर्फैा (३) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन जेथैा जमैानि िैा कुन प्रकैारको

नगर् िरौट र्ैाजखल गरे को हकमैा सो सम्पजिबैाट खैाम्ने जलि रकमको लैालग उपर्फैा (३)बमोजजम
गरररहनुपर्ै न ।

(५) उपर्फैा (४) बमोजजम मोल कैायम भएपलछ उि अचल सम्पजिको लललैामको सूचनैा

सम्बजन्िि पिलैाइय दर्इय सियसैािैारर्को जैानकैारीको लैालग लललैाम हुने लमलि र सम्पजिको यििरर्
सयहिको सैाियजलनक सूचनैा

नगरपैाललकैा, जजललैा प्रशैासन कैायैायलय, जजललैा अर्ैालि, जजललैा

समन्िय सलमलिको कैायैायलय िथैा कोष िथैा ले खैा लनयन्त्रकको कैायैायलयमैा टैााँस्न लगैाउनुपनेछ ।

(६) उपर्फैा (५) बमोजजमको सूचनैामैा िोयकएको दर्नमैा उि सूचनैामैा िोयकएको सम्पजि

पञ्चयकिे मोलबैाट मैालथ बढैाबढ प्रयक्रयैा बमोजजम लललैाम गनुप
य नेछ ।

(७) लललैाम प्रयक्रयैामैा सम्भि भएसम्म जजललैा अर्ैालि, जजललैा प्रशैासन कैायैायलय िैा

स्थैानीय प्रशैासन कैायैायलय, स्थैानीय प्रहरी कैायैायलय िथैा
सरकैारी कैायैायलयकैा प्रलिलनलिलैाइय रोहिरमैा रैाख्नुपनेछ ।

नगरपैाललकैा िेत्र लभत्र रहेकैा अन्य

(८) उपर्फैा (६) बमोजजम गर्ैाय उि सम्पजि कसले पलन लललैाम सकैार नगरे मैा सोयह

प्रयक्रयैाबैाट पुनाः र्ोस्रोपटक लललैाम गनुप
य नेछ िथैा र्ोस्रोपटक गर्ैाय पलन कसले लललैाम सकैार
नगरे मैा भरैाइयपैाउने पि लनिेर्कलैाइय न उि सम्पजि पञ्चयकिे मोलमैा सकैार गनय लगैाउनुपनेछ ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

(९) उपर्फैा (८) बमोजजम गर्ैाय लनिेर्कले सम्पजि सकैार गनय नचैाहेमैा पलछ अको जेथैा

खुलन आएकैा बखि कैानून बमोजजम गनेगरी लनजको लनिेर्न िैामेलीमैा रैाखी लललैाममैा चढैाइयएको
सम्पजि फुकुिैा गरीदर्नुपछय ।

(१०) यस र्फैामैा अन्यत्र जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन

नगरपैाललकैाको कुन रकम

असुल उपर गने क्रममैा लललैाम गर्ैाय कसले सकैार नगरे मैा जलिमैा सकैार हुन्छ त्यलिमैा न सो

सम्पजि लललैाम गरी प्रैाप्त रकम सर्रस्यैाहैा गरी नपुग रकमको हकमैा कैानून बमोजजम अन्य सम्पजि
िैा प्रयक्रयैाबैाट असुलउपर गनुप
य नेछ ।
८२.

िैायर्ैाि गने प्रयक्रयैााः(१)अलभलेख प्रशैासकले र्फैा ७९ बमोजजम सम्पजि िैायर्ैाि गनुप
य र्ैाय

कजम्िमैा ििैा सजचि स्िरको कमयचैारी खटैाइय त्यस्िो अचल सम्पजिको चलनचलिीको मूलय स्पष्ट
खुलने गरी िैायर्ैाि गनयलगैाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजम िैायर्ैाि गने कमयचैारीले िैायर्ैाि गनुप
य ने सम्पजिको चलनचलिीको मूलय

कैायम गने प्रयोजनले पञ्चयकिे मोल कैायम गरी मुच ुलकैा खिैा गरी अलभले ख प्रशैासक समि
प्रलििेर्न सयहि पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फैा (२) बमोजजम पञ्चयकिे मोल कैायम गर्ैाय र्े हैाय बमोजजमक कुरैालैाइय आिैार ललइय
कैायम गनुप
य नेछाः
(क)
(ख)
(ग)

लनिेर्कले लनिेर्नमैा खुलैाएको मूलय;

लनर्ययमैा उलले ख भएको भए सो मूलय;

पिले जमैानि िैा कुन अन्य प्रयोजनको लैालग कैाययपैाललकैा समि लनिेर्न दर्ाँर्ैा
खुलैाएको मूलय;

(घ)
(ङ)

िैायर्ैाि गर्ैाय भ आएको स्थैानीय मूलयैााँकन अनुसैारको मूलय;
मैालपोि कैायैायलयले कैायम गरे को न्यूनिम मूलय;

अन्य कुन प्रयोजनले कुन सरकैारी लनकैायले कुन मूलय कैायम गरे को भए सो

(च)

मूलय;
(छ)
स्पयष्टकरर्ाः

पञ्चयकिे मोल कैायम गनुभ
य न्र्ैा ित्कैाल अगैाि कुन खररर्लबयक्र भएको भए सो मूलय
।

“पञ्चयकिे मोल” भन्नैाले अचल सम्पजि लबयक्र गनुप
य र्ैाय लबयक्रहुने न्युनिम मूलयलैाइय

सम्झनुपछय ।

(४) उपर्फैा (३) बमोजजम गर्ैाय र्े हैाय बमोजजमको कुरैालैाइय समेि ध्यैानमैा रैाख्नुपनेछाः
(क)

औद्योलगक िैा व्यैापैाररक िैा आिैास िेत्र लगैायि सिक सञ्जैालसाँग
िैा छन; िथैा

(ख)

जोलिएको छ

नगरिेत्रलभत्र पने घरको हकमैा घरको िियमैान अिस्थैा सम्बन्िमैा प्रैायिलिक
मुलयैााँकन प्रलििेर्न ।

८३.

खैाम्नेजलि

मैात्र

लललैाम

गनुपय नेाः(१)कैाययपैाललकैाले

र्फैा

८०

बमोजजम

लललैाम

गर्ैाय

असुलगनुप
य ने बैााँयक खैाम्ने जलि सम्पजिमैात्र लललैाम गनुप
य नेछ ।
(२) सम्पजि लललैाम गर्ैाय सकैार भएको रकम असुलउपर गनुप
य ने भन्र्ैा बयढ भएमैा सो बयढ

भएको जलि रकम सम्पजििैाल पिलैाइय यफिैाय गरीदर्नुपछय ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

(३) उपर्फैा (२) बमोजजम रकम यफिैाय पैाउने पि लललैाम गर्ैायको बखि उपजस्थि नभएको

भए रकम यफिैाय ललन आउनुभनी लनजको नैाममैा सैाि दर्नको सूचनैा जैारी गरीजझकैाइय रकम यफिैाय
गनुप
य छय ।

(४) उपर्फैा (३) बमोजजम गर्ैाय सम्बजन्िि पि रकम यफिैायललन नआएमैा उि रकम

सजञ्चिकोषमैा र्ैाजखल गरी आम्र्ैानीबैााँलि सर्रस्यैाहैा गनुप
य छय ।

(५) अलभले ख प्रशैासकले र्फैा ८० बमोजजम लललैाम गरे को सम्पजि सकैार गने पिको

नैाममैा सम्पजि र्िैाय नैामसैारीको लैालग सम्बजन्िि कैायैायलय िैा लनकैायमैा पत्रैाचैार गरी लनजलैाइय
सम्पजिको चलनपूजी उपलब्ि गरैाइय आिश्यक परे सो सम्पजिको चलन चलैाइयदर्नुपछय ।

(६) यस ऐनमैा अन्यत्र जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन र्फैा ८० बमोजजमको लललैाम

प्रयक्रयैा अगैािी बयढसकेपलछ भरैाउनुपने रकम बुझैाउन लयैाए पलन सो रकम नबुजझ सम्पजि लललैाम
गनुप
य नेछ ।
८४.

लललैाम उपरको उजुरीाः यस ऐन बमोजजम भएको लललैामको प्रयक्रयैामैा जचि नबुझ्ने पिले

जुन प्रयक्रयैा उपर जचि नबुझेको हो सो भएको पन्र दर्न लभत्र सलमलि समि उजुरी पेश गरी भएको
आर्े श बमोजजम गनुप
य नेछ ।
८५.

लबगो भरैाउाँर्ैा िैा चलनचलैाउाँर्ैा लैागेको खचयाः यस ऐन बमोजजम लबगो भरैाउाँर्ैा िैा

चलनचलैाउाँर्ैा लैागेको खचय लबगो भरीदर्नुपने िैा चलनदर्नुपने सम्बजन्िि पिले व्यहोनुप
य नेछ ।
८६.

यथैाजस्थलिमैा रैाख्नेाः कैाययपैाललकैाले यस ऐन बमोजजम चलनचलैाइय मैाग्न िैा लबगो भरैाइयपैाउन

कुन सम्पजि र्े खैाइय लनिेर्न परे पलछ लबगो भरैाउने िैा चलनचलैाउने कैायय सम्पन्न नभएसम्मको लैालग
उि सम्पजि हकहस्िैान्िरर् गनय, भत्कैाउन, लबगैानय िथैा कुन प्रकैारको लनमैायर् कैायय गरी उि
सम्पजिको स्िरुप पररिियन गनय नपैाउने गरी रोक्कैा रैाख्न सम्बजन्िि पिको नैाममैा आर्े श जैारी गरी
उि सम्पजि यथैाजस्थलिमैा रैाख्नुपनेछ ।
८७.

लनिेर्नबैाट कैारिैाही गनेाः (१) अलभलेख प्रशैासकले कुन पिले र्फैा ८५ बमोजजम भएको

आर्े श यिपररि कुन सम्पजिको हक हस्िैान्िरर् िैा स्िरुप पररिियन आदर् गरे को लनिेर्न परे मैा उि
लनिेर्न र्िैाय गरी त्यस्िो गने पिको नैाममैा लिन दर्नको म्यैार्

जैारी गरी लनजलैाइय हैाजजर गरैाइय सो

लनिेर्न सलमलि समि पेश गनुप
य नेछ ।
(२) सलमलिले उपर्फैा (१) बमोजजमको लनिेर्न पेश हुन आएमैा पिलैाइय नयैााँ उजुरी र्िैाय

गनय नलगैाइय उि लनिेर्नबैाट न आिश्यक कैारिैाही गरी लनर्यय गनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फैा (२) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन उपर्फैा (१) बमोजजमको

लनिेर्नको व्यहोरैाबैाट लनिेर्न सलमलिको िेत्रैालिकैार लभत्र नपने यिषयमैा परे को र्े जखएमैा सलमलिले
उि यिषयमैा िेत्रैालिकैार ग्रहर् गने अर्ैालि िैा लनकैाय समि जैान सुनैाइयदर्नुपनेछ ।

८८.

चलनचलैाउने सूचनैााः(१) अलभलेख प्रशैासकले सलमलिको लनर्यय बमोजजम चलन चलैाइय पैाउन

लनिेर्न परे मैा चलन चलैाउने लमलि खुलैाइय फलैानो लमलिमैा फलैानो घर जग्गैाको चलन चलैाउन
कमयचैारी खयटइय आउने हुाँर्ैा सो लमलि अगैाि घर जग्गैा खैालल गरीदर्नु भलन चलन दर्नुपने पिको
नैाममैा सूचनैा जैारी गनुप
य नेछ ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

(२) चलनदर्नुपने सम्पजि उजुरीको पिबैाहेक अन्य कसको भोगचलनमैा रहेको भएमैा

अलभलेख प्रशैासकले सोयह पिको नैाममैा उपर्फैा (१) बमोजजमको सूचनैा जैारीगनुप
य नेछ ।

(३) उपर्फैा (१) बमोजजम िोयकएको लमलिमैा खयटइयजैााँर्ैा घरजग्गैा खैाली गरे को भए

सम्बजन्िि कमयचैारीले चलन चलैाइय दर्एको मुच ुलकैा खिैागरी िथैा घरजग्गैा खैाली नगरे को भए खैाली
गरैाइय चलन चलैाइय चलन चलैाएको मुच ुलकैा खिैा गरी प्रलििेर्न सैाथ अलभलेख शैाखैामैा पेश
गनुप
य नेछ ।

पररच्छे र्-१०
यियिि

८९.

नक्कल लनिेर्नाः(१) सलमलि समि र्िैाय रहेको उजुरीको कुन सरोकैारिैालैा पिले यििैार्को

लमलसलमैा रहेको कुन कैागजपत्रको नक्कल ललनको लैालग लनिेर्न दर्एमैा सलमलिले उि पिलैाइय सो
कैागजको नक्कल उपलब्ि गरैाउनुपनेछ ।
(२) उपर्फैा (१) बमोजजमको लनिेर्न दर्ाँर्ैा सम्बजन्िि पिले उजुरी शैाखैामैा रहेको
लमलसलको नक्कल ललनुपर्ैाय उजुरी प्रशैासक िथैा अलभलेख शैाखैामैा रहेको लमलसलको नक्कल ललनुपने
भएमैा अलभलेख प्रशैासक समि लनिेर्न पेश गनुप
य नेछ ।
(३) उपर्फैा (१) बमोजजमको लनिेर्न दर्नको एघैार बजे अगैाि पेश भएमैा सम्बजन्िि
कमयचैारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ैा पछी पेश भएमैा सम्भि भएसम्म सोयह दर्न नभए सोको भोललपलट
नक्कल उपलब्ि गरैाउनेछ ।
(४) उपर्फैा (१) बमोजजम लनिेर्न दर्ाँर्ैा फरक फरक उजुरीको लैालग फरक फरक लनिेर्न
दर्नुपनेछ ।
(५)यििैार्को

कुन

पिले

उपर्फैा

(१)

बमोजजमको

लनिेर्न

दर्ाँर्ैा

नक्कलको

सिैामैा

कैागजपत्रको फोटो जखच्ने अनुमलि मैागेमैा सो दर्नुपनेछ ।
(६) नक्कल लनिेर्न दर्ाँर्ैा अनुसूची-१५ बमोजजमको ढैााँचैामैा दर्नुपनेछ ।
९०.

नक्कल र्स्िुराः (१) सम्बजन्िि प्रशैासकले र्फैा ८८ बमोजजम नक्कल िैा फोटो जखच्नको लैालग

लनिेर्न दर्नेपिसाँग र्े हैाय बमोजजमको र्स्िुर ललइय नक्कल उपलब्ि गरैाउनुपनेछाः
(क)

नक्कलको हकमैा सक्कल पैानैाको प्रलि पृष्ठको रू ५।–रुपयैााँको र्रले;

(ख)

सलमलिको लनर्यय कैागजको हकमैा प्रलि सक्कल पैानैाको प्रलि पृष्ठको रू ५।–रुपयैााँको
र्रले; िथैा

(ग)

ललखि कैागजपत्रको नक्कल नललइय फोटो जखच्न चैाहेमैा प्रलि पैानैाको रू ५।–
रुपयैााँको र्रले ।

(२) उपर्फैा (१) मैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन प्रचललि कैानून बमोजजम नक्कल
र्स्िुर नलैाग्ने पिलैाइय यस र्फैा बमोजजमको र्स्िुर लैाग्नेछन ।
(३) यस र्फैा बमोजजम नक्कल उिैार गरी लजैाने पिले नक्कल उिैार गर्ैाय लैागेको खचयको
व्यिस्थैा आफ गनुप
य नेछ ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

९१.

”

र्स्िुर उललेख गनेाः(१)नक्कल प्रमैाजर्ि गने सम्बजन्िि प्रशैासकले नक्कल प्रमैाजर्ि गर्ैाय नक्कल लजैाने
पिको नैाम थर िथैा उजुरीमैा हलसयिकैा सैाथ नक्कल उिैार गरे िैापि र्ैाजखल गरे को र्स्िुर र नक्कल
पैानैा समेि उललेख गरी नक्कल दर्एको व्यहोरैा जनैाइय नक्कल प्रमैाजर्ि गनुप
य नेछ ।

९२.

र्स्िुर च ुिैा नभइय नक्कल नदर्इनेाः सम्बजन्िि प्रशैासकले यस ऐन बमोजजम नक्कल मैाग्ने पिले

नक्कल उिैार गर्ैाय र्फैा ८९ बमोजजम लैाग्ने र्स्िुर र्ैाजखल नगर्ैायसम्म नक्कल दर्नेछन र सो नक्कलको
आलिकैाररकिैा प्रमैाजर्ि गनय पैाउनेछन ।
९३.

ाँ
प्रचललि कैानून बमोजजम हुनाःे यस ऐनमैा जुनसुक कुरैा ले जखएको भए िैापलन उजुरीसग

सम्बजन्िि प्रचललि कैानूनमैा कुन कुरैा ले जखएको भए सोमैा ले जखए जलिको हकमैा सोयह बमोजजम
हुनेछ ।
९४.

लनयम बनैाउने अलिकैाराः सलमलिले यस ऐनको प्रभैािकैारी कैायैायन्ियनको लैालग आिश्यक

लनयम बनैाउन सक्नेछ ।

अनुसूची-१
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ८ को उपर्फैा (२)सग
उजुरीको ढैााँचैा
न्यैाययक सलमलि समिपेश गरे को
लनिेर्न-पत्र
.........जजललैा ............. .

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा, ििैा नं ............... ......... .

को छोरैा................................................................................................. िस्ने/छोरी/श्रीमलि िषय
.................................. को .............................................(प्रथम पि) लनिेर्क............. यिरुद्ध
.............. जजललैा ............. .
को

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

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा, ििैा नं ......... .
िस्ने

िषय

(र्ोस्रो पि) यिपिी..................................................................................

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

यिषयाः सम्िन्ि यिच्छे र्
ाँ ैाहरुमैा ले जखए िमोजजम लनिेर्न गर्यछु :
म लनम्न िुर्
१.

म लनिेर्क र यस यििैार्को र्ोस्रो पियिच सं िि २०६९ सैालमैा सैामैाजजक परम्परैा अनुसैार यििैाह

गररएको हो । यििैाह भएपश्चैाि २ िषयसम्म अथैायि २०७१ सैालसम्म हैामीयिच सुमिुर र्ैाम्पत्य जीिन रहेको
लथयो । हैामीबैाट २०७१ सैाल जेठमैा १ छोरैाको समेि जैायजन्म भएको छ । एक आपसमैा लोग्ने
ाँ जैान थैालयो । २०७१ सैालको
स्िैास्नीयिचको सहमलि र सहकैाययमैा छोरैा जन्मेपछी क्रमशाः समस्यैा र्े जखर्
लिहैारमैा मैाइि गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबैाट अनुरोि गरेँ

। २

पटकसम्म ललन गएाँ । िर लनजले लिमीसाँग मेरो जीिन चलन सक्र्न, म घर जैान सजिन, लिमी जे गनुप
य छय

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

गर भलन ठैािो जिैाफ दर्न थैाललन । के कैारर्ले यस्िो हुन गयो भलन सोध्र्ैा अि लिम्रो र मेरो सम्िन्ि छन
आफुखुसी गर र

ाँ न भलन िैाक िम्की र त्रैास मसेि दर्इन । लैामो
मलैाई सम्पकय नगर,गरे मैा रैाम्रो हुर्

समयसम्म मन फकेलैा र घर आउललन भलन पखी िसेँ िर आईनन । कररि ३ िषयपछी अथैायि २०७४
ाँ िोलर् निोली घरलभत्र लछररन र सैालैा जेठैान
सैाल भैाद्र मयहनैामैा पुनाः ललन गएाँ िर यिपिी मसग
पठैाईशैारीररक आक्रमर् गने सम्मको कैायय गरी मलैाई िथैानैाम गैालल गलौच गरे । मुजश्कलले ज्यैान जोगैाई
ाँ पुनाः फयकय आउने र र्ैाम्पत्य जीिन सुमिुर हुने
लनरैाश भएर घर फयकयएाँ र अि र्ोस्रो पिश्रीमिी मसग
सम्भैािनैा नभएकोले पैाररिैाररक यििैार् लनरुपर्कैा लैालग यो लनिेर्न दर्न आएको छु ।
२.

यस सलमलिबैाट र्ोस्रो पि जझकैाई जे जो िुझ्नुपछय िुझी यििैार् लनरुपर् गरैाईपैाउाँ ।

३.

यस

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैाबैाट

जैारी

भएको

स्थैानीय

न्यैाययक

कैायययिलिको र्फैा ...... िमोजजम लनिेर्न र्स्िुर रु...., र्ोस्रो पि १ जनैालैाई म्यैार् सूचनैा र्स्िुर रु
........., पैानैा २ को लनिेर्नको प्रलिललपी र्स्िुर रु यस लनिेर्नसैाथ ...... समेि गरी जम्मैा रु .............
र्ैाजखल गरे को छु ।
४.

यो लनिेर्न स्थैानीय सरकैार सं चैालन ऐन, २०७४ को र्फैा ४७अनुसैार यस सलमलिको

(२)

अलिकैारिेत्रलभत्र पर्यछ ।
५.

यो लनिेर्न हर्म्यैार्लभत्र छ र म लनिेर्कलैाई यस यिषयमैा लनिेर्न दर्ने हकर्यैा प्रैाप्त छ ।

६.

यस यिषयमैा अन्यत्र कही ीँ कि कुन लनकैायमैा कुन प्रकैारको लनिेर्न दर्एको छन ।

७.

यसमैा र्ोस्रो पिको मैाइिी िफयकैा र मेरो घर िफयकैा पररिैारकैा सर्स्यहरु जझकैाई थप व्यहोरैा

िुझ्न सयकनेछ ।
८.

यसमैा ले जखएकैा व्यहोरैा दठक सैााँचो सत्य हुन,् झुठैा ठहरे कैानून िमोजजम सं जैाय भोग्न ियैार छु ।

लनिेर्क
नैामाः

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

इलि सं िि् ............. सैाल...................मयहनैा......................गिे.....................रोज शुभम् ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-२
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ९ को उपर्फैा (१)सग
उजुरी र्िैाय गरे को लनस्सैाको ढैााँचैा
श्री ....................

........................ ।
यिषय:

उजुरी र्िैायको लनस्सैापत्र सम्बन्िमैा ।

.................... बस्ने िपैाइ ....................... बस्ने .................... ले ........................
भनी उजुरी र्िैाय गनय लयैाएकोमैा आजको लमलिमैा र्िैाय गरी ....................................... यिरुद्धमैा
कैायम भएकोले यो लनस्सैा जैारी गररदर्एको छ । ................ .र्िैाय नं
अलिकृि कमयचैारी
र्स्िखि:........
लमलि:...........

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-३
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ९ को उपर्फैा (२)सग
िैाररख भपैायइय
न्यैाययक सलमलि
..........

नगरपैाललकैामैा खिैा गररएको िैारे ख भरपैाई

िैार्ी

प्रलििैार्ी

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

...................
मुद्दैा ....................

लमलि ........... मैा ......................................... कैाम भएकोले सोही दर्न ........... बजे यस
न्यैाययक सलमलि/कैायैायलयमैा उपजस्थि हुनेछु भनी सही गने ......
िैार्ी ................

प्रलििैार्ी ................

इलि सं िि् ............. सैाल...................मयहनैा......................गिे .....................रोज शुभम् ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-४
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ९ को उपर्फैा (३)सग
िैाररख पचैाय
न्यैाययक सलमलि

..........

नगरपैाललकैा

बैाट जैारी भएको िैारे खको पचैाय
िैार्ी

प्रलििैार्ी

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

.................
मुद्दैााः ......................

लमलि ............... मैा .................... कैाम गनय ........ बजे हैाजजर हुन आउनुहोलैा ।
फैााँटिैालैाको र्स्िखि
लमलि .................

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-५

ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा १५ को उपर्फैा (३)सग
प्रलििैार्को ढैााँचैा

ललजखि जिैाफको नमूनैा
न्यैाययक सलमलि समि पेश गरे को
ललजखि जिैाफ
प्रथम पि
......................

................................जजललैा
नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैाििैा
को.........................................

(नैािैा

सम्बन्ि

नं

िस्ने
उललेख

गने

...........................
(िषय

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

ललजखि जिैाफ प्रस्िुिकिैाय.....................................................................को
र्ोस्रो पि
.............. जजललैा ............. .

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा, ििैा नं .

को ......... को छोरैा िषय................................................................... िस्ने ...............
यिपिी....................................................................................................
(लनिेर्क)
यिषय सम्िन्ि यिच्छे र् ।
ाँ ैाहरुमैा ले जखए िमोजजम लनिेर्न गर्यछु :
म लनम्न िुर्
१.

म ललजखि जिैाफ प्रस्िुिकिैाय र यिपिी लनिेर्कयिच सं िि २०६९ सैालमैा सैामैाजजक

परम्परैा अनुसैार यििैाह भएको व्यहोरैा दठक हो । हैामीबैाट २०७१ सैाल जेठमैा १ छोरैाको समेि
जैायजन्म भएको दठक हो । २०७१ सैालको लिहैारमैा मैाइि गएपछी म घर नफकेको, पटक पटक
घर आउन फोनबैाट अनुरोि गरे को, २ पटकसम्म ललन आएको िर म घर नगएको,मले यिपिी
लनिेर्कलैाई र्ैाम्पत्य जीिन चलन नसक्ने भनेको र मेरैा र्ैाईभैाईले शैारीररक आक्रमर् गने सम्मको
कैायय गरे कोभलन कपोलकजलपि झुठैा र हुाँर् नभएकैा लनरैािैार व्यहोरैा उलले ख गरी यििैार् गरे को
कुरैा उललेख गनय चैाहैान्छु ।
२.

मलैाई यिपिी लनिेर्क समेि लमली गैालल गलौच, िर, िैाक, िम्की र्े खैाई हैािपैाि गरी

घरबैाट लनकैालैा गरे पछी म मैाइिीमैा आई िसेकी हुाँ । यििैाह भएको केही िषयपछी यिनैा कैारर्
ममैाथी यिलभन्न यकलसमकैा आरोप लगैाई अपमैान गने , गैाली गलौच गने लगैायिकैा कैामहरु हुाँर्गए
। पररिैारकैा अन्य सर्स्यहरुले म मैाथी घृर्ैा गने, िोलचैाल नगने जस्िैा कैायय गरे पलन यिपिीबैाट

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

केही समय मलैाई न समथयन र सहयोग गर्ै आएकैा लथए िर पछी यिपिी लनिेर्क समेि
उलनहरुसाँग लमले र मलैाई जिरजस्ि गरबैाट लनकैालने कैाययमैा सहभैागी भए

। के कुन कैारर्ले िैा

मेरो के गलिीले यसो गरे कैा हुन भलन िुझ्र्ैा िेलैािेलैा र्ैाइजो नलयैाएको भलन मैाइिी पिसमेिको
आलोचनैा गने गरे कैा लथए । सैायर् उलनहरुलैाई र्ैाइजोक लोभकैा कैारर् मलैाई घरबैाट
लनकैालीदर्एकैा हुनपु र्यछ । मले कुन गलिी नगरे को र यिपिी लोग्नेसाँग पूिि
य ि मैायैा, सद्भैाि र
सम्मैान यथैािि रहेकोले लोग्ने स्िैास्नीको सम्िन्ि यथैािि कैायम गरीपैाउाँ ।
३.

घरबैाट जिरजस्ि लनकैालेपछी ४ मयहनैाको नैािैालक छोरैा कैाखी च्यैापेर मैाइिी आएको

झण्ि ३ िषयसम्म िेखिर, सम्पकययियहन िसी अयहले एक्कैासी सम्िन्ि यिच्छे र्को मैाग गरी लनिेर्न
दर्नु आफैँमैा आश्चययजनक लैागेको छ, सत्य िथ्य िुजझ कैानून िमोजजम गररपैाउाँ ।
४.

िमोजजम .... बैाट जैारी भएको स्थैानीय न्यैाययक कैायययििीको र्फैा.........................

यस लनिेर्नसैाथ र्ैाजखल गरे को छु ।...... ललजखि जिैाफ िैापि र्स्िुर रु
५.

यो ललजखि जिैाफ म्यैार्लभत्र ललई म आफैं उपजस्थि भएको छु ।

६.

यस यिषयमैा अन्यत्र कही ीँ कि कुन लनकैायमैा कुन प्रकैारको लनिेर्न दर्एको छन ।

७.

यसमैा लेजखएकैा व्यहोरैा दठक सैााँचो सत्य हुन,् झुठैा ठहरे कैानून िमोजजम सं जैाय भोग्न

ियैार छु ।
लनिेर्क
नैामाः ...................................
इलि सं िि
।

.............. मयहनैा ..................... सैाल .................गिे रोज शुभम् ....................

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-६
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा २० को उपर्फैा (६)सग
न्यैाययक सलमलिबैाट जैारी भएको

म्यैार्सूचनैा
.............................................................िस्ने
........................................

को

नैाउाँमैा.....................................................

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा कैायैाांलयबैाट जैारी

भएको १५ दर्ने सूचनैा (पन्र)
...............................................िस्ने ले िपैाईंको ....................................................................
यििैार् परे को भलन लनिेर्न र्िैाय गरे को हुाँर्ैा सो को प्रलिललपी यस सैाथ ................................... यिरुद्ध
)पठैाईएको छ । अिाः िपैाईले यो म्यैार् िुझेको िैा ररि पूिक
य िैामेल भएको लमलिले १५पन्रदर्न लभत्रमैा

(

आफ्नो भनैाइ सयहि आफैं िैा कैानून िमोजजमको िैारे श मैाफयि यस कैायैायलयमैा हैाजजर हुन आउनुहोलैा ।
अन्यथैा कैानून िमोजजम हुने व्यहोरैा जैानकैारी गरैाईन्छ ।
इलि सम्बि। .........शुभम्.............गिे रोज......................मयहनैा.......................सैाल...................

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-७
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ४२ को उपर्फैा (१)सग
लनर्ययको ढैााँचैा
....................................... न्यैाययक सलमलि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
लनर्यय
सं िि ............... सैालको लनिेर्न नं........
यिषयःाः िलेसीबैाट पैानी झैारे को ।

................. जजललैा ................

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा ििैा

नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................प्रथम पि
यिरुद्ध

................. जजललैा ................

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा ििैा

नं............ ...............................िस्ने
..................................................................................र्ोस्रो पि
स्थैानीय सरकैार सं चैालन ऐन २०७४ को र्फैा ४७(१)ञ िमोजजम लनिेर्न र्िैाय भई सोही ऐनको र्फैा ४६
िमोजजम गठन भएको न्यैाययक सलमलि समि प्रस्िुि हुन आएको मुद्दैाको सं जिप्त िथ्य र लनर्यय यस प्रकैार
छाः

(१)

.............. गैाउाँ/नगर/उपमहैानगर/महैानगरपैाललकैा ििैा नं. ....................... नक्सैा लसट नं....

यक.नं........िे.फ...........को घरजग्गैामैा पजश्चम िफयकैा यक.नं..........कैा सं लियैार यिपिी ...................ले
घर िनैाउाँर्ैा आफ्नो घरजग्गैामैा लसमैानैासम्म आई जोलि िनैाएको िर छि िथैा िलेसीको पैानी आफ्नो घर
कम्पैाउण्िलभत्र झैानेगरी िनैाएको हुाँर्ैा सो िलेसी िन्र् गरैाइपैाउाँ भन्ने लनिेर्कको लनिेर्न व्यहोरैा ।

(२)

.............. गैाउाँ/नगर/महैानगर पैाललकैाबैाट प्रचललि भिन लनमैायर् सम्िन्िी मैापर्ण्ि िमोजजम

इजैाजि प्रैाप्त गरी भिनको नक्सैा समेि स्िीकृि गरैाई सो नक्सैा िमोजजम भिन लनमैायर् गरे को हुाँ । यिपिी
लनिेर्कले भने िमोजजम आफ्नो घरको छि िथैा िलेसीको पैानी लनजको घर कम्पैाउण्िलभत्र झैाने नगरे को
आफ्न घरजग्गैामैा झैाने गरे को हुाँर्ैा झुठैा लनिेर्न खैारे ज गररपैाउाँ भन्ने प्रत्यथीको ललजखि जिैाफ ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

(३)

”

.............. गैाउाँ/नगर/उपमहैानगर/महैानगर पैाललकैाबैाट स्थलगि लनररिर् िथैा सिें िर् गनय

गएकैा प्रैायिलिक टोललले स्थलगि लनररिर् गरी लमलि.........मैा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रलििेर्नबैाट
प्रत्यथीको घरिफयबैाट छि िथैा िले सीको पैानी खस्र्ैा लनिेर्कको घर कम्पैाउण्िलभत्र पने गरे को र्े जखन्छ भन्ने
व्यहोरैा उलले जखि भएको ।

(४)

यििैार्कैा

र्ुि

पिलैाईमेललमलैाप

गरैाउने

प्रयोजनकैा

लैालग..........................

नगरपैाललकैा/उपमहैानगर/महैानगरपैाललक ििैा नं........,................. मैा रहेको मेललमलैाप केन्द्रमैा पठैाउाँर्ैा
मेललमलैाप हुन नसकी फयकय आएको ।
लनर्यय
ु ैाईको लैालग आज पेशी िोयकएकोमैा यििैार्कैा सम्िजन्िि पिहरु स्ियमं िथैा लनजहरुबैाट
र्ुि पिलैाई सुनि
लनयुि गरे कैा कैानून व्यिसैायीहरु समेिको भनैाई सुनी पुनाः लमलैापत्र गनुह
य ोस भलन सम्झैाउाँर्ैा िुझैाउाँर्ैा पलन
लमलैापत्र गनय मञ्जुर नगनुय भएकोले फैाइलमैा सं लग्न प्रमैार् कैागजहरुको समेि मूलयैाङ्कन गरी स्थैानीय
सरकैार सं चैालन ऐन २०७४ को र्फैा ४९(२) िमोजजमलनर्यय दर्नुपने हुन आई लनर्ययिफय यिचैार गर्ैाय
लनिेर्कको यक. नं....को पजश्चमिफय प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गैा जोलिएर रहेकोमैा यििैार् र्े जखएन ।
लनिेर्कको भनैाई अनुसैार आफ्नो घर कम्पैाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथैा िलेसीको पैानी झैारे को हो होइन
भलन स्थलगि रुपम जैााँचिुझ गरी प्रैायिलिक प्रलििेर्न पेश गनय कैायैायलयबैाट खयट गएकैा प्रैायिलिक कमयचैारीले
लमलि.............मैा पेश गरे को स्केच सयहिको प्रैायिलिक प्रलििेर्न समेिबैाट लनिेर्कको मैाग र्ैािी िमोजजम
आफ्नो घर कम्पैाउण्िलभत्र प्रत्यथीको छि िथैा िलेसीबैाट पैानी झने गरे को भन्ने पुयष्ट हुने र्े जखन्छ ।
प्रत्यथीले यस कैायैायलयबैाट पैाररि गरे को नक्सैामैा समेि छि िथैा िले सीको पैानी आफ्न घरजग्गैामैा झैाने
भलन र्े खैाईएको र लनिेर्कको घर कम्पैाउण्िलभत्र पैानी झैानय पैाउनुपछय भलन प्रत्यथीले र्ैािी यिरोि गनय समेि
नसकेको र प्रचललि कैानून र प्रचलनबैाट समेि अकैायको घर कम्पैाउण्िलभत्र आफ्नो छि िथैा िलेसीको पैानी
झैानय पैाउने नर्े जखएको हुाँर्ैा लनिेर्कको मैाग िमोजजम प्रत्यथीले आफ्नो छि िथैा िलेसीबैाट आफ्न घर
जग्गैामैा पैानी झैाने प्रिन्ि गनुप
य ने र्े जखन्छ । लनिेर्कको घर कम्पैाउण्िमैा पैानी झैानय नपैाउने ठहछय
ठहनैायले िपजशल बमोजजम गनुय ।
िपजशल
१.
२.
३.

सरोकैारिैालैाले नक्कल मैाग गनय आएमैा लनयमैानुसैार र्स्िुर ललई नक्कल दर्नु ।

यो लनर्ययमैा जचि निुझे ३५ दर्नलभत्र ..............जजललैा अर्ैालिमैा पुनरैािेर्न गनय जैानु भलन
प्रत्यथीलैाई सुनैाईदर्नु ।

म्यैार्लभत्र पुनरैािेर्न नपरे मैा कैानून िमोजजम लनर्यय कैायैायन्ियन गनु/
य गरैाउनु ।

इलि सं िि् ............. सैाल...................मयहनैा......................गिे.....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-८

ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ४८ को सग

अन्िररम सं रिर्ैात्मक आर्े शको नमूनैा

। सो

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

........................................................... न्यैाययक सलमलि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
आर्े श
सं िि ............................ सैालको लनिेर्न नं........
यिषयाः यपलििलैाई उपचैार गरैाउने सम्िन्िमैा ।
................. जजललैा ................

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा ििैा नं............

...............................िस्ने ..................................................................................प्रथम पि
यिरुद्ध
................. जजललैा ................

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा ििैा नं............

...............................िस्ने ..................................................................................र्ोस्रो पि
यसमैा

लनिेर्कको

मैाग

िमोजजम

..........................जजललैा

ििैा

नं................................

िस्ने

...............को नैालि ..........................को छोरैा/छोरी िषय ................ को ................ले आफुलैाई
असैाध्य रोग लैालग लनयलमि रुपमैा हप्तैाको २ पटक मृगौलैा िैायलोलसस गनय जचयकत्सकले जशफैाररस गरे कोमैा
एकैाघरकैा छोरैा िषय .................. को ...........................ले लनयलमि रुपमैा िैायलोलसस गनय अटे र
गरे को, घरर घरर रुपैँ यैा नभएको िहैानैा गने गरे को, कयहले कयहले कैायैायलयको कैामको व्यस्ििैाले फुसयर्

नलमलेको आदर् कैारर् जनैाई आफुले लनयलमि प्रैाप्त गनुप
य ने स्िैाथ्य सेिैा प्रैाप्त गनय नसकेको हुाँर्ैा आफ्नो जीिन

झनझन खिरैायुि िन्र् गएको भलन अस्पिैालको जचयकत्सकको पुजैाय र जशफैाररस सयहि पेश हुन आएको

ाँ ैा हैाललैाई लनिेर्कको लैालग
लनिेर्न उपर प्रैारजम्भक रुपमैा जैााँचिुझ गर्ैाय व्यहोरैा मनैालसि र्े जखएको हुर्
जचयकत्सकले जशफैाररस गरे िमोजजम हरे क हप्तैा २ पटक िैायलोलसस गनुय गरैाउनु िथैा लनजको स्िैाथ्यलैाभकैा

लैालग आिश्यक अन्य प्रिन्ि समेि लमलैाउनु भलन स्थैानीय सरकैार सं चैालन ऐन २०७४ को र्फैा ४९(८)
िमोजजम यिपिी ........................को नैाममैा यो अन्िररम सं रिर्ैात्मक आर्े श जैारी गररदर्एकैा छौं । यो
आर्े श लमलसल सैामेल रैाखी यिपिीलैाई लेखी

पठैाईदर्नु । यो आर्े श अनुसैार उपचैार भएको जैानकैारी प्रैाप्त

गरी लमलसल सैामेल रैाख्नु र लनयमैानुसैार पेश गनुय ।

ईलि सं िि ................... सैाल ..........मयहनैा....गिे रोज..शुभम् ।

अनुसूची-९

ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ५३ को उपर्फैा (२)सग
लमलैापत्रको लैालग लनिेर्नको ढैााँचैा
.................... नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलिसमि पेश गरे को
ु लनिेर्नपत्र
लमलैापत्रको सं यि

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

.............. जजललैा ............. .

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा, ििैा नं ......... .

को ................................................................................................. िस्ने ...............
छोरैा/छोरी/श्रीमलि
िषय प्रथम ) लनिेर्क............................................................................... को ..................
(पि
यिरुद्ध
.............. जजललैा ............. .

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा, ििैा नं ......... .

र्ोस्रो ) ललजखि जिैाफकिैाःृ............................................ को .................. िस्ने िषय ...............
(पि
यिषयःाः सम्िन्ि यिच्छे र् ।
हैामी लनिेर्क लनम्न ललजखि लनिेर्न गर्यछौःाः
१.

हैामीयिच सं िि २०६९ सैालमैा सैामैाजजक परम्परैा अनुसैार यििैाह गररएकोमैा कररि

२ िषयसम्म

सुमिुर र्ैाम्पत्य जीिन रहेको लथयो । हैामीबैाट २०७१ सैाल जेठमैा १ छोरैाको समेि जैायजन्म भएको,
सोयह िषय २०७१ सैालको लिहैारमैा मैाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबैाट अनुरोि
गरे को, ललन गएको िर उलट कुटयपट गरी पठैाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परे को ।
२.

आफुलैाई र्ैाइजो नलयैाएको लनउाँबैाट घरमैा हेलैा गरे को, अपमैान गरी जिरजस्ि घरबैाट लनकैालैा

गरे को हो । आफु खुशीले मैाइि गई िसेको होइन अझपलन लोग्नेप्रलि आफ्नो यथैािि मैायैा, सद्भैाि र
सम्मैान रहेकोले लोग्ने स्िैास्नीको सम्िन्ि यथैािि कैायम गरैाईपैाउाँ भन्ने प्रत्यथीको ललजखि जिैाफ रहेको
।
३.

हैामी झगिैा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िैास्नी छु यटएर िस्यौं, हैामीबैाट एक सन्िैानको जैायजन्म

समेिभसकेको छ । घरमैा सैामैान्य घरैायसी यिषयले मनमुटैाि भई लोग्ने स्िैास्नी अलग अलग िसेकोमैा
गैाउाँपैाललकैा .....................नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैाको न्यैाययक सलमलि मैाफयि
ििैा नं मेललमलैाप केन्द्रमैा मेललमलैापकिैाय ............................ अन्िगयिको ................. .
को पहलमैा ए.................क आपसमैा छलफल गरी लमली आएको व्यहोरैा यो छ की यिगिमैा जे जस्िैा
यिषयमैा असमझर्ैारी िथैा िेमेल भएको भएिैापनी हैामीयिच एक अकैायप्रलि यिश्वैास, सर्भैाि र प्रेम कैायम
रहेकोले लोग्ने स्िैास्नीको सम्िन्ि यिच्छे र् गरी पैाउाँ भन्ने लनिेर्न र्ैािी छोलि पुनाः सुमिुर सम्िन्िकैा सैाथ
र्ैाम्पत्य जीिनलैाई व्यिजस्थि ढं गले अगैालि िढैाउने छौं । लनिेर्कको घरमैा ित्कैाल लोग्ने स्िैास्नी लमलल
िस्ने िैािैािरर् नहुने भएकोले छु ि ठैाउमैा िे रैा ललई िस्न हैामी र्ुि पि सहमि भएकैाले स्थैानीय सरकैार
ु लनिेर्न पेश गरे कैा (२) छौं , ले जखए
सं चैालन ऐन २०७४ को र्फैा ४७ िमोजजम यो लमलैापत्रको सं यि
िमोजजम लमलैापत्र गरी पैाउाँ ।
४.

.................. नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकःैा स्थैानीय न्यैाययक कैायययििी

ु लनिेर्न र्स्िुर बैापि रु यससैाथ सं लग्न छ ।...........
िमोजजम यो लमलैापत्रको सं यि

”

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

५.

”

यसमैा ले जखएकैा व्यहोरैा दठक सैााँचो हुन,् झुठैा ठहरे कैानून िमोजजम सहुाँलैा िुझैाउाँलैा ।

लनिेर्कहरु
...................................... प्रथम पि
.................................... र्ोस्रो पि

इलि सं िि् ............. सैाल...................मयहनैा......................गिे .....................रोज शुभम् ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-१०
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ५३ को उपर्फैा (५)सग
लमलैापत्रको ढैााँचैा
....................

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा न्यैाययक

ु लनिेर्नपत्र
सलमलिसमि पेश गरे को लमलैापत्रको सं यि

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

जजललैा ............. .

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा, ििैा नं .

िस्ने

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

.........

को छोरैा................................................................................................./छोरी/श्रीमलि
िषय

लनिेर्क............................................................................... को ..................

(प्रथम पि)
यिरुद्ध

.............. जजललैा ............. .

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा,

ििःैा नं
ललजखि

जिैाफकिैाय........................को

.......................िस्ने

िषय........................ (र्ोस्रो पि)
यिषयःाःसम्िन्ि यिच्छे र् ।
हैामी लनिेर्क लनम्न ललजखि लनिेर्न गर्यछौं :
१.
कररि

हैामीयिच सं िि २०६९ सैालमैा सैामैाजजक परम्परैा अनुसैार यििैाह गररएकोमैा
२ िषयसम्म

सुमिुर र्ैाम्पत्य जीिन रहे को लथयो । हैामीबैाट २०७१ सैाल

जेठमैा १ छोरैाको समेि जैायजन्म भएको, सोयह िषय २०७१ सैालको लिहैारमैा मैाइि
गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबैाट अनुरोि गरे को, ललन गएको
िर उलट कुटयपट गरी पठैाएको भलन लनिेर्कको लनिेर्न परे को ।
२.

आफुलैाई र्ैाइजो नलयैाएको लनउाँबैाट घरमैा हे लैा गरे को, अपमैान गरी जिरजस्ि

घरबैाट लनकैालैा गरे को हो । आफु खुशीले मैाइि गई िसेको होइन अझपलन
लोग्नेप्रलि आफ्नो यथैािि मैायैा, सद्भैाि र सम्मैान रहे कोले लोग्ने स्िैास्नीको सम्िन्ि
यथैािि कैायम गरैाईपैाउाँ भन्ने प्रत्यथीको ललजखि जिैाफ रहे को

।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

३.

”

हैामी झगिैा गरर आयौं, केहीिषय लोग्ने स्िैास्नी छु यटएर िस्यौं, हैामीबैाट एक

सन्िैानको जैायजन्म समेिभसकेको छ । घरमैा सैामैान्य घरैायसी यिषयले मनमुटैाि
भई

लोग्ने

स्िैास्नी

अलग

अलग

िसेकोमैा

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

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैाको न्यैाययक सलमलि मैाफयि ििैा नं .
मेललमलैाप केन्द्रमैा मेललमलैापकिैाय ............................ अन्िगयिको .................
को पहलमैा एक आपसमैा छलफल गरी लमली आएको व्यहोरैा यो छ .................
की यिगिमैा जे जस्िैा यिषयमैा असमझर्ैारी िथैा िेमेल भएको भएिैापनी हैामीयिच
एक अकैायप्रलि यिश्वैास, सर्भैाि र प्रेम कैायम रहे कोले लोग्ने स्िैास्नीको सम्िन्ि
यिच्छे र् गरी पैाउाँ भन्ने लनिेर्न र्ैािी छोलि पुनाः सुमिुर सम्िन्िकैा सैाथ र्ैाम्पत्य
जीिनलैाई व्यिजस्थि ढं गले अगैालि िढैाउने छौं । लनिेर्कको घरमैा ित्कैाल लोग्ने
स्िैास्नी लमलल िस्ने िैािैािरर् नहुने भएकोले छु ि ठैाउमैा िेरैा ललई िस्न हैामी र्ुि
पि सहमि भएकैाले स्थैानीय सरकैार सं चैालन ऐन २०७४ को र्फैा ४७

(२)

ु
िमोजजम यो लमलैापत्रको सं यि
लनिेर्न पेश गरे कैा छौं, लेजखए िमोजजम लमलैापत्र
गरी पैाउाँ ।
४.

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

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललक

स्थैानीय

ु
लमलैापत्रको सं यि
लनिेर्न र्स्िुर बैापि

न्यैाययक कैायययििी िमोजजम यो

रु

यससैाथ सं लग्न छ ।...........
५.

यसमैा लेजखएकैा व्यहोरैा दठक सैााँचो

हुन,् झुठैा ठहरे कैानून िमोजजम सहुाँलैा

िुझैाउाँलैा ।
लनिेर्कहरु
...................................... प्रथम पि
.................................... र्ोस्रो पि
इलि सं िि् ............. सैाल...................मयहनैा......................गिे.....................रोज शुभम् ।

अनुसूची-११

ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ६० को उपर्फैा (३)सग

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

मेललमलैापकिैायमैा सूचीकृि हुने लनिेर्न ढैााँचैा
न्यैाययक सलमलि

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

नगरपैाललकैा समि पेश गरे को लनिेर्न

यिषयःाः मेललमलैापकिैायमैा सूचीकृि हुन पैाउाँ ।
प्रस्िुि

यिषयमैा

िपलसलमैा

उलले जखि

कैागजैािहरुको

प्रलिललपी

फोटो

सैाथ

रैाखी

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

नगरपैाललकैाको न्यैाययक सलमलि अन्िगयिकैा ............ मेललमलैाप केन्द्रमैा सूचीकृि भई मेललमलैाप
गरैाउन अनुमिी पैाउाँ भनी लनिेर्न गर्यछु ।
िपलसल
१)

नैागररकिैा प्रमैार्पत्रको छैााँयैाकपी,

२)

स्नैािक िहसम्म उलिर्य गरे को शजिक प्रमैार्पत्रको छैााँयैाकपी,

३)

मेललमलैापकिैायको िैाललमप्रैाप्त गरे को प्रमैार्पत्रको छैायैााँकपी,

४)

मेललमलैाप सम्बन्िी अनुभि र

५)

व्यजिगि यििरर् (Bio- data)
लनिेर्क
नैाम थरःाः ..........
र्स्िखिाः ...........
लमलिःाः .............

अनुसूची-१२
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ७६ को उपर्फैा (१)सग
गैा............उाँपैाललकैा÷नगरपैाललकैाको न्यैाययक सलमलि समि पेश गरे को
भररभरैाउको लनिेर्न पत्र
यिषयाः भररभरैाई पैाउाँ भन्ने िैारे ।
लनिेर्क................................िस्ने......÷िैार्ी÷प्रलििैार्ी
यिरुद्ध
यिपिी.............िस्ने.......÷िैार्ी÷प्रलििैार्ी

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

मुद्धैा
म लनिेर्क लनिेर्न िैापि रु १०।– र्स्िुर सैाथ रैाखी लनम्न व्यहोरैा लनिेर्न गर्यछु ।
१उपरोि यिप .िी सं गको उलले जखि मुद्धैा यस गैाउाँपैाललकैा÷नगरपैाललकैाको न्यैाययक सलमलिको
लमलिको

लनर्यय

बमोजजम

मले

यस

कैायैायलयमैा

रैाखेको

र्स्िुर..............÷रकम

लमलिजजललैा अर्ैालिको फसलैा बमोजजम मले भरी भरैाई पैाउने ...................को श्री..............
ठहर भएको हुाँर्ैा उि रकम भरी भरैाई पैाउन यो लनिेर्न पेश गरे को छु ।
२मले यस कैायैायलयमैा जम्मैा गरे को र्स्िुर .÷रकमको भरपैाई÷रलसर्÷भौचरको सक्कल प्रलि र
सम्मैानीि श्रीजजललैा अर्ैालिको अजन्िम फसलैाको छैायैाकपी यस सैाथ .......................
सं लग्न छ ।
३यसमैा लेजखएको व्यहोरैा दठक हो ., झुठैा ठहरे सहुाँलैा बुझैाउलैा ।
लनिेर्क
लनज..............
ईलि सं ििरोज शुभम् ।........गिे.............मयहनैा...................सैाल..................

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-१३
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ७७ को उपर्फैा (१) सग
चलन चलैाउने लनिेर्न
गैाउाँपैाललकैा.........÷नगरपैाललकैामैा पेश गरे को
लनिेर्न पत्र
यिषयाः चलन चलैाई पैाउाँ भन्ने िैारे ।
लनिेर्क.....................िस्ने.......÷िैार्ी÷प्रलििैार्ी
यिरुद्ध
यिपिी..................िस्ने.......÷िैार्ी÷प्रलििैार्ी
मुद्धैा
म लनिेर्क लनिेर्न िैापि रु १०।– र्स्िुर सैाथ रैाखी लनम्न व्यहोरैा लनिेर्न गर्यछु ।
१उपरोि यिपिीसं गको उलले ख .जःि मुद्धैा यस गैाउाँपैाललकैा÷नगरपैाललकैाको न्यैाययक सलमलिबैाट
लमलििैा जुन सम्पजि भोग गनय पैाउने गरी लनर्यय भएको ) मैा लनर्यय भई उि घर जग्गैा........
......मेरो हक भोग र स्िैालमत्िको हुने ठहर भएकोमैा श्री (छ सो सम्पजि िैा िस्िु उलले ख गने
जजललैा

अर्ैालिमैा

यिपिीले

पःुनरैािलोकन

गरे कोमैा

सम्मैानीि

अर्ैालिबैाट

लमलिमैा लनर्यय हुाँर्ैा न्यैाययक सलमलिक लनर्ययलैाई सर्र गरी मेर हक भोग कैायम

समेि

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

गरे को हुाँर्ैा सो मेरो हक भोगको कैायम भएको सम्पजि रहे को हुाँर्ैा जशघ्रैालिजशघ्र मलैाई उि
सम्पजि चलन चलैाई पैाउन यो लनिेर्न पेश गरे को छु ।
२यस लनिेर्न सैाथ र्े हैायकैा कैागजैािहरु सं लग्न गरे को छु । .
कमैा गरे को लनर्ययको छैााँयैााँकपी............न्यैाययक सलमलिले लमलि .
खको सर्र फसलैाको छैााँयैााँकपी.............जजललैा अर्ैालिले गरे को लमलि...........श्री .
गयस यििैार् सम्िद्ध लमलसल यस कैायैायलयमैा रहेको छ । .
घलेजखएको व्यहोरैा दठक सैााँचो छ ., झुठैा ठहरे कैानून बमोजजम सहुाँलैा बुझैाउाँलैा ।
लनिेर्क
लनज
...............
ईलि सं ििरोज शुभम् ।........गिे.............मयहनैा...................सैाल..................

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-१४
ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ७९ को उपर्फैा (४) सग

सम्पलि रोक्कैाको अर्े श
.............................................. न्यैाययक सलमलि
सं योजक श्री.........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
सर्स्य श्री...........................................................................................
आर्े श
सं िि ........सैालको लनिेर्न नं .................

यिषयाः सम्पलि हस्िैान्िरर् रोक्कैा

.............. जजललैागैाउाँपैाललक ............. ./नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा, ििैा नं ......... .
को

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

िस्ने

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

छोरैा/छोरी/श्रीमलििषय ..................को(प्रथम पि) लनिेर्क.........................................................
यिरुद्ध
......जजललैा...........

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा,

पि)..........िस्ने....िषय.....को

यसमैा

नगरपैाललकैा/उपमहैानगरपैाललकैा/महैानगरपैाललकैा,

लनिेर्कको
ििैा

मैाग
नं....

ििैा

नं....यिपिी

(र्ोश्रो

बमोजजम......जजललैा..............
िे.फ.........यक.नं........

जग्गैामैा

बनेको.........को नैाममैा रहेको अिण्िैाको..................िगययफटको चैार िलले घर र ललग लगैापैाि समेि
यिपिी....सम्पजि लनज यिपिीबैाट अन्य अंजशयैारहरुको मन्जुरी यिनैा हक हस्िैान्िरर् हुन सक्ने आशंकैा गरी
लनिेर्कले दर्एको लनिेर्न उपर प्रैारजम्भक रुपमैा जैााँचिुझ गर्ैाय व्यहोरैा मनैालसि र्े जखएको हुाँर्ैा हैाललैाई
प्रत्यिीको नैाममैा रहेको उजललजखि घरजग्गैाको हक हस्िैान्िरर् गनय लसफैाररस नदर्न ििैालैाई र अको
आर्े श नभएसम्मकैा लैालग उि घरजग्गैाको हक हस्िैान्िरर् नगनु/
य गनय नदर्नु भनी मैालपोि कैायैायलयको
नैाममैा समेि स्थैानीय सरकैार सं चैालन ऐन २०७४ को र्फैा ४९ (६) बमोजजम यो रोक्कैाको आर्े श जैारी
गररदर्एकैा छौं । यो आर्े श लमलसल सैामेल रैाखी सम्िजन्िि कैायैायलयहरुमैा पठैाईदर्नु । यो आर्े श अनुसैार
रोक्कैा भएको जैानकैारी प्रैाप्त गरी लमलसल सैामेल रैाख्नु र लनयमैानुसैार पेश गनुय ।
ईलि सं िि................सैाल.............मैायहनैा...........गिे‘..........रोज शुभम् ।

मेलैाली नगरपैाललकैा न्यैाययक सलमलि (कैायययिलि सम्बन्िी) ऐन, २०७५

”

अनुसूची-१५

ाँ सम्बजन्िि)
(र्फैा ८८ को उपर्फैा (६) सग
नक्कलको लैालग लनिेर्न

..........

न्यैाययक सलमलि

नगरपैाललकैामैा पेश गरे को
लनिेर्न पत्र

यिषयःाः नक्कल पैाउाँ भन्ने बैारे ।

................... बस्ने ........................................................................... लनिेर्क/िैार्ी/प्रलििैार्ी
यिरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................ यिपिी/िैार्ी/प्रलििैार्ी
मुद्दैाःाः ..................................

...................................... ।

म लनिेर्क लनिेर्न र्स्िुर िैापि रु. १०।– सैाथ रःैाखी लनम्न व्यहोरैा लनिेर्न गर्यछुःाः

(१)

उपरोि यिपिीसाँगको उलले जखि मुद्दैामैा अध्ययनको लैालग र्े हैायकैा कैागजैािहरु आिश्यक परे को

हुाँर्ैा प्रमैाजर्ि प्रलिललपी पैाउाँ भनी यो लनिेर्न सैाथ उपजस्थि भएको छु । अिाः नक्कलको प्रमैाजर्ि प्रलिललपी
पैाउाँ ।
र्े हैाय

क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................

घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................

ाँ ैा बुझैाउाँलैा ।
२) ले जखएको व्यहोरैा दठक सैााँचो छ, झुिैा ठहरे कैानून बमोजजम सहुल

लनिेर्क
लनज

इलि सम्िि् ......... सैाल .... मयहनैा .... गिे रोज् ... शुभम् ................

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