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न्र्ायर्क सतिततले उजरुीको कारवाही यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कार्ययवतिका सम्बन्ििा व्र्वस्था गनय 

बनकेो ऐन, @)&$ 
k|:tfjgfM सतिततले प्रचतलत कानून बिोजजि उजरुीको कारवाही र यकनारा गर्ाय अपनाउनपुने कार्ययवति 

तर् गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारर्जशयता कार्ि गरी कानूनको शासन तथा न्र्ार् प्रततको 
जनयवश्वस कार्ि राखीरहनको लातग प्रचलनिा रहेको संघीर् कानूनिा भए रे्जख बाहेक थप 
कानूनी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोले, 

 नेपालको संयविानको िारा २२१ को उपिारा (१) बिोजजि छेडागाड नगरसभाले र्ो ऐन 
बनाएको छ । 

पररच्छेर् -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाि “.छेडागाड नगरपातलका न्र्ायर्क सतितत (कार्ययवति 
सम्बन्िी) ऐन, २०७४” रहेको छ । 
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  (२) र्ो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः यवषर् वा प्रसङ्गले अकको  अथय नलागेिा र्स ऐनिा; 
(क)   “उजरुी” भन्नाले सतितत सिि परेको उजरुीबाट शरुु भएको प्रचतलत कानून 

बिोजजि  सतिततले कारवाही र यकनारा गने उजरुी सम्झनपुछय ।  

(ख) “खाम्ने”  भन्नाले तोयकएको सम्पजिको िूल्र्ांकन गररर्ा भ्र्ाउने हर्लाई सम्झन ु
पर्यछ ।  

  (ग) “चलन चलाईदर्ने”  भन्नाले तनर्यर् पश्चात हक अतिकार प्राप्त भएको व्र्जक्तलाई 
   कुनै वस्त ुवा सम्पजि भोग गनय दर्ने कार्यलाई सम्झनपुर्यछ । 

(घ) “जिानत”  भन्नाले कुनै व्र्जक्त वा सम्पजिलाई न्र्ायर्क सतिततले चाहेको वखतिा 
उपजस्थत वा हाजजर गराउन तलएको जजम्िा वा उिरर्ायर्त्वलाई सम्झनपुर्यछ 
।   

  (ङ) “तािेली” भन्नाले न्र्ायर्क सतिततको िेत्रातिकार तभत्रका यववार्हरुिा सम्वजन्ित 
   पिलाई वझुाईने म्र्ार्,  सचुना,  आरे्श,  पूजी वा जानकारी पत्र ररतपूवयक  

   वझुाउने कार्यलाई सम्झनपुछय ।  

(च) “तार्र्ात”  भन्नाले सम्पजिको यववरर् वा गन्ती गरेको संख्र्ा जतनने व्र्होरा वा 
सम्पजिको फाँटवारी वा लगतलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(छ) “तोयकएको” वा “तोयकए बिोजजि” भन्नाले र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्ििा 
तोयकए बिोजजि सम्झनपुछय । 

(ज) “र्रपीठ”  भन्नाले न्र्ायर्क सतितत सिि पेश हनु आएका कुनै कागजपत्रको 
 सम्बन्ििा ररत नपगुे वा कानूनले र्ताय नहनुे वा नलाग्ने भएिा त्र्सको 
पछातड पयि सोको कारर् र अवस्था जनाइ अतिकारप्राप्त अतिकारीले लेजखदर्न े
तनरे्शन वा व्र्होरालाई सम्झनपुर्यछ ।  

(झ) “नािेसी”  भन्नाले कुनै व्र्जक्तको नाि, थर र वतन सिेतको यवस्ततृ यववरर् 
खुलाइएको व्र्होरालाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ञ) “नातलश”  भन्नाले कुनै यववार्को यवषर्िा र्फा ८ बिोजजि दर्एको उजरुी, 
तनवेर्न वा यफरार् सम्झनपुछय  
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(ट)   “तनर्यर् यकताब”  भन्नाले सतिततले उजरुीिा गरेको तनर्यर्को अतभलेख राख्नको 
लातग खडा गरेको उजरुीिा तनर्यर् गरेको व्र्होरा र त्र्सको आिार तथा 
कारर्को संजिप्त उल्लेख भएको यकताब सम्झनपुछय । 

  (ठ)  “पन्चकृतत िोल”  भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पजिको स्थलगत तथा स्थानीर्  

   अवलोकन िूल्र्ांकन गरी यवक्री यवतरर् हनुसक्ने उजचत ठहराएर तनजश्चत             

                  गरेको िलु्र्लाई सम्झनपुर्यछ ।    

  (ड) “पेशी”  भन्नाले न्र्ायर्क सतितत सिि तनर्यर्ाथय पेश हनुे यववार्हरुिा   

                  पिहरुलाई उपजस्थत गराइ सनुवुाइ गने कािलाई सम्झनपुर्यछ ।  

(ढ) “प्रततबार्ी” भन्नाले बार्ीले जसका उपर उजरुी र्ताय गर्यछ सो व्र्जक्त वा संस्था 
सम्झनपुछय । 

  (र्) “वकपत्र”  भन्नाले यववार् सम्बन्ििा जानकार भई सािीको रुपिा व्र्क्त   

                  गरेका  कुरा लेजखने वा लेजखएको कागजलाई सम्झनपुछय ।  

  (त) “बन्र् ईजलास”  भन्नाले न्र्ायर्क सतितत अन्तगयत तनरुपर् हनुे यववार्हरु िध्र्े 
   गोप्र् प्रकुततको यववार् भएको र सम्वद्ध पिहरुयवच गोपतनर्ता कार्ि गनय  
   आवश्र्क रे्जखएिा सम्वद्ध पिहरु िात्र सहभागी हनुेगरी प्रवन्ि गररएको  

                  सनुवुाई किलाई सम्झनपुछय ।  

(थ) “बार्ी” भन्नाले कसै उपर सतितत सिि उजरुी र्ताय गने व्र्जक्त वा संस्था 
सम्झनपुछय । 

  (र्) “िूल्तवी”  भन्नाले न्र्ायर्क सतितत अन्तगयत यवचारािीन िदु्धा अन्र् अड्डा  

              अर्ालतिा सिेत यवचारातिन भईरहेको अवस्थािा न्र्ायर्क सतिततले तनर्यर् गर्ाय    

              अन्र् यवचारातिन िदु्धािा प्रभायवत हनुे रे्जखएिा प्रभाव पाने िदु्धाको फैसला  
    नभएसम्ि प्रभायवत हनुे िदु्दा स्थतगत गने कार्यलाई सम्झनपुछय ।  

(ि) “लगापात”  भन्नाले घरजग्गा र त्र्ससँग अन्तर तनयहत टहरा,  बोट यवरुवा,  

खुल्ला जतिन र त्र्सिा रहेका सबैखाले संरचना वा चचेको जग्गा,  छेउछाउ,  

सेरोफेरो र सम्पूर्य अवर्वलाई सम्झनपुर्यछ ।  
  (न) “सर्रस्र्ाहा”  भन्नाले िरौटीिा रहेको रकिको लगत किा गरी आम्र्ानीिा  

                  वाध्ने कार्यलाई सम्झनपुछय ।     

  (प) “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनपुछय । 
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  (फ) “सतितत” भन्नाले न्र्ायर्क सतितत सम्झनपुछय र सो शव्र्ले स्थानीर् ऐनको  

                  र्फा ४ को उपर्फा (६) बिोजजिको सतिततलाइय सिेत जनाउनेछ । 

(ब) “साल वसाली”  भन्नाले हरेक वषयको लातग छुिा छुिै हनुे गरी प्रततवषयको तनतिि 
स्थार्ी रुपिा तर् गररएको शतय सम्झनपुछय । 

    (भ)   “ऐन” भन्नाले “स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनपुछय । 

  (ि)  "संयविान" भन्नाले नेपालको संयविान सम्झनपुछय । 

  (घ)     "सजचव" भन् नाले न्र्ायर्क सतिततको सजचव सम्झनपुछय ।  
पररच्छेर्-२ 

सतिततको अतिकार  

१. उजरुीिा तनर्यर् सम्बन्िी कािः (१) सतिततिा र्ताय भएका उजरुी वा उजरुीको तनर्यर् गने वा 
र्ताय भएको नातलश वा उजरुीको कुनै व्र्होराले लगत किा गने अतिकार सतिततलाइय िात्र 
हनुेछ । 

२. तनर्यर् सम्बन्िी बाहेक अन्र् कािः (१) र्फा ३ िा उल्लेख भएको वा प्रचतलत कानूनले 
सतितत वा सतिततको सर्स्र्ले नै गने भने्न व्र्वस्था गरेको वा कार्यको प्रकृततले सतितत वा 
सतिततको सर्स्र्ले नै गनुयपने स्पष्ट भैरहेको रे्जख बाहेकको अन्र् कार्यहरू र्स ऐनिा तोयकएको 
कियचारी र त्र्सरी नतोयकएकोिा सतिततले तनर्यर् गरी तोकेको वा अतिकार प्रर्ान गरेको 
कियचारीले गनुयपनेछ । 

  (२) तोयकएको शाखा प्रिखु वा तोयकएका अन्र् कियचारीले र्स ऐन र प्रचतलत कानून बिोजजि 
तोयकएको काि गर्ाय सतिततको संर्ोजक वा सतिततले तोकेको सर्स्र्को प्रत्र्ि तनरे्शन, रेखरे्ख 
र तनर्न्त्रर्िा रही गनुयपनेछ । 

१. र्स ऐन बिोजजि कार्ययवति अवलम्बन गनुयपनेः (१) सतिततले उजरुी वा उजरुीको कारवाही र 
यकनारा गर्ाय प्रचतलत र सम्बजन्ित संघीर् कानूनिा स्पष्ट उल्लेख भए रे्जख बाहेक र्स ऐन 
बिोजजिको कार्ययवति अवलम्बन गनुयपनेछ । 

२. सतिततले हेनेः (१) सतिततलाइय रे्हार् बिोजजिको उजरुीहरूिा कारवाही र यकनारा गने अतिकार 
रहनेछः 

(क) स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐनको र्फा ४७ अन्तगयतको उजरुी, 
(ख) िेलतिलाप ऐन, २०६८ अनसुार िेलतिलापको लातग नगरपातलकािा प्रयेषत 

उजरुी, 
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(ग) संयविानको अनसूुची-८ अन्तगयतको एकल अतिकार अन्तगयत सभाले बनाएको 
कानून बिोजजि तनरूपर् हनुे गरी तसजजयत उजरुी, तथा 

(घ) प्रचतलत कानूनले नगरपातलकाले हेने भतन तोकेका उजरुीहरू । 

३. सतिततको िते्रातिकारः (१) सतिततले र्फा ६ अन्तगयतका िध्र्े रे्हार् बिोजजिका उजरुीहरूिा 
िात्र िेत्रातिकार ग्रहर् गने तथा कारवाही यकनारा गनेछः 

(क) व्र्जक्तको हकिा उजरुीका सबै पि नगरपातलकाको भैगोतलक िेत्रातिकार तभत्र 
बसोबास गरीरहेको, 

(ख) प्रचतलत कानून र संयविानको भाग ११ अन्तगयतको कुनै अर्ालत वा 
न्र्ार्ातिकरर् वा तनकार्को िेत्रातिकार तभत्र नरहेको, 

(ग) नगरपातलकाको िेत्रातिकार तभत्र परेका कुनै अर्ालत वा तनकार्बाट िेलतिलाप 
वा तिलापत्रको लातग प्रयेषत गरीएको, 

(घ) अचल सम्पजि सिावेश रहेको यवषर्िा सो अचल सम्पजि नगरपातलकाको 
भैगोतलक िेत्रातिकार तभत्र रयहरहेको, तथा 

(ङ) कुनै घटनासँग सम्बजन्ित यवषर्वस्त ु रहेकोिा सो घटना नगरपातलकाको 
भैगोतलक िेत्र तभत्र घटेको । 

पररच्छेर्-३ 

उजरुी तथा प्रततवार् र्ताय 
४. तबवार् र्ताय गनेः (१) कसै उपर तबवार् र्ताय गर्ाय वा उजरुी चलाउँर्ा प्रचतलत कानून बिोजजि 

हकरै्र्ा पगुेको व्र्जक्तले सतिततको तोयकएको शाखा सिि उजरुी र्ताय गनयसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि उजरुी दरं्र्ा र्स ऐन तथा प्रचतलत कानून बिोजजि 
खुलाउनपुने कुरा सबै खुलाइय तथा परु्ायउनपुने प्रयक्रर्ा सबै परुागरी अनसूुची-१ बिोजजिको 
ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा लेजखए रे्जख बाहेक उजरुीिा रे्हार् बिोजजिको व्र्होरा सिेत खुलाउनपुनेछः 
(क) प्रततबार्ीको नाि, थर, वतन र तनजको बाबू र आिा, तथा थाहा भएसम्ि बाजे 

र बज्रै् को नाि; 

(ख) प्रततबार्ीको नाि, थर र थाहा भएसम्ि तनजको बाब ुर आिाको नाि, थर र 
स्थान पिा लाग्नेगरी स्पष्ट खुलेको वतन; 

(ग) नगरपातलकाको नाि सयहत सतिततको नाि; 
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(घ) उजरुी गनुयपरेको व्र्होरा र सम्पूर्य यववरर्; 
(ङ) नगरपातलकाले तोके अनसुारको र्स्तरु बझुाएको रतसर् वा तनस्सा; 
(च) सतिततको िेत्रातिकार तभत्रको उजरुी रहेको व्र्होरा र सम्बजन्ित कानून; 

(छ) बार्ीले र्ावी गरेको यवषर् र सोसँग सम्बन्िीत प्रिार्हरू; 

(ज) हर्म्र्ार् लाग्ने भएिा हर्म्र्ार् रहेको तथा हकरै्र्ा पगुेको  सम्बन्िी व्र्होरा; 
(झ) कुनै सम्पजिसँग सम्बजन्ित यवषर् भएकोिा सो सम्पजि चल भए रहेको स्थान, 

अवस्था तथा अचल भए चारयकल्ला सयहतको सबै यववरर् । 

  (४)  प्रचतलत कानूनिा कुनै यवशेष प्रयक्रर्ा वा ढाँचा वा अन्र् केयह उल्लेख भएको   

                रहेछ भने सो सन्र्भयिा आवश्र्क यववरर् सिेत खुलेको हनुपुनेछ । 

  (५) कुनै यकतसिको िततपूततय भराउनपुने अथवा बण्डा लगाउनपुने अवस्थाको   

                उजरुीको हकिा त्र्स्तो िततपूततय वा बण्डा वा चलनको लातग सम्बजन्ित अचल    

                सम्पजिको यववरर् खुलेको हनुपुनेछ । 

१. तबवार् र्ताय गरी तनस्सा दर्नेः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि प्राप्त उजरुी र्ताय गरी 
बार्ीलाइय तारेख तोयक अनसूुची-२ बिोजजिको ढाँचािा तबवार् र्तायको तनस्सा दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तारेख दर्न ु पने अवस्थािा तारेख तोक्र्ा अनसूुची-३ 
बिोजजिको ढाँचािा तारेख भपायइय खडा गरी सम्बजन्ित पिको र्स्तखत गराइय तितसल सािेल 
राख्नपुछय । 

 (३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख भपायइयिा तोयकएको तारेख तथा उक्त तिततिा हनु े
कार्य सिेत उल्लेख गरी सम्बजन्ित पिलाइय अनसूुची-४ बिोजजिको ढाँचािा तारेख पचाय 
दर्नपुनेछ । 

उजरुी र्रपीठ गनेः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा प्रयक्रर्ा नपगुेको 

रे्जखए परुा गनुयपने रे्हार्को प्रयक्रर्ा परुा गरी अथवा खुलाउनपुने रे्हार्को व्र्होरा खुलाइ 

३. ल्र्ाउन ुभने्न व्र्होरा लेजख पाच दर्नको सिर् तोयक तथा तबवार् र्ताय गनय नतिल्ने भए सो को 
कारर् सयहतको व्र्होरा जनाइय र्रपीठ गरेिा बार्ीलाइय उजरुी यफताय दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रयक्रर्ा नपगुेको भतन र्रपीठ गरी यफताय गरेको उजरुीिा 
र्रपीठिा उल्लेख भए बिोजजिको प्रयक्रर्ा परुा गरी पाँच दर्नतभत्र ल्र्ाएिा र्ताय गररदर्नपुछय 
। 
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  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको र्रपीठ आरे्श उपर जचि नबझु्ने पिले सो आरे्श 
भएको तिततले ततन दर्न तभत्र उक्त आरे्शको यवरूध्र्िा सतितत सिि तनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

 (४) उपर्फा (३) बिोजजि दर्एको तनवेर्न व्र्होरा िनातसब रे्जखए सतिततले उपर्फा (१) 
बिोजजिको र्रपीठ बर्र गरी तबवार् र्ताय गनय आरे्श दर्नसक्नेछ । 

(५) उपर्फा (४) बिोजजि आरे्श भएिा उजरुी प्रशासकले त्र्स्तो तबवार् र्ताय गरी अरू प्रयक्रर्ा 
परुा गनुयपनेछ । 

४. र्ताय गनय नहनुःे (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ८ बिोजजि पेश भएको उजरुीिा रे्हार् बिोजजिको 
व्र्होरा दठक भए नभएको जाँच गरी र्ताय गनय नतिल्ने रे्जखएिा र्फा १० बिोजजिको प्रयक्रर्ा 
परुा गरी र्रपीठ गनुयपनेछः 

(क) प्रचतलत कानूनिा हर्म्र्ार् तोयकएकोिा हर्म्र्ार् वा म्र्ार् तभत्र उजरुी परे 
नपरेको; 

(ख) प्रचतलत कानून बिोजजि सतिततको िेत्रातिकार तभत्रको उजरुी रहे नरहेको; 
(ग) काननु बिोजजि लाग्ने र्स्तरु र्ाजखल भए नभएको; 
(घ) कुनै सम्पजि वा अतिकारसँग सम्बजन्ित यवषर्िा यववार् तनरूपर् गनुयपने यवषर् 

उजरुीिा सिावेश रहेकोिा त्र्स्तो सम्पजि वा अतिकार यवषर्िा उजरुी गनय 
बार्ीको हक स्थायपत भएको प्रिार् आवश्र्क पनेिा सो प्रिार् रहे नरहेको; 

(ङ) उक्त यवषर्िा उजरुी गने हकरै्र्ा बार्ीलाइय रहे नरहेको; 
(च) तलखतिा परुागनुयपने अन्र् ररत पगुे नपगुेको; तथा 

५. र्ोहोरो र्ताय गनय नहनुःे (१) र्स ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन प्रचतलत कानून 
बिोजजि सतितत वा अन्र् कुनै अर्ालत वा तनकार्िा कुनै पिले उजरुी गरी सतितत वा उक्त 
अर्ालत वा तनकार्बाट उजरुीिा उल्लेख भएको यवषर्िा प्रिार् बजुझ वा नबजुझ यववार् तनरोपर् 
भैसकेको यवषर् रहेको छ भने सो उजरुीिा रहेका पि यवपिको बीचिा सोयह यवषर्िा सतिततले 
उजरुी र्ताय गनय र कारवाही गनय हुँरै्न । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि र्ताय गनय नतिल्ने उजरुी भलुवश र्ताय भएकोिा सो व्र्होरा 
जानकारी भएपतछ उजरुी जनुसकैु अवस्थािा रहेको भए पतन सतिततले उजरुी खारेज गनुयपनेछ 
।  

१. उजरुीसाथ तलखत प्रिार्को संकल पेश गनुयपनेः (१) उजरुीसाथ पेश गनुय पने प्रत्र्ेक तलखत 
प्रिार्को सक्कल र कजम्तिा एक प्रतत नक्कल उजरुीसाथै पेश गनुयपनेछ र उजरुी प्रशासकले 
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त्र्स्तो तलखतिा कुनै कैयफर्त जनाउनपुने भए सो जनाइ सो प्रिार् सम्बजन्ित तितसलिा 
राख्नछे । 

२. उजरुी तथा प्रततवार् र्ताय र्स्तरुः (१) प्रचतलत कानूनिा तबवार् र्ताय र्स्तरु तोयकएकोिा सोयह 
बिोजजि तथा र्स्तरु नतोयकएकोिा एक सर् रूपैर्ाँ बझुाउनपुनेछ । 

  (२) प्रचतलत कानूनिा प्रततवार् र्ताय र्स्तरु नलाग्ने भनेकोिा बाहेक एक सर् रूपैर्ाँ 
प्रततवार् र्ताय र्स्तरु लाग्नेछ । 

३. प्रततवार् पेश गनुयपनेः (१) प्रततबार्ीले र्फा २० बिोजजि म्र्ार् वा सूचना प्राप्त भएपतछ म्र्ार् 
वा सूचनािा तोयकएको सिर्ावति तभत्र उजरुी प्रशासक सिि आफै वा वारेस िाफय त तलजखत 
प्रततवार् र्ताय गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रततवार् पेश गर्ाय प्रततबार्ीले भएको प्रिार् तथा 
कागजातका प्रतततलयप साथै संलग्न गरी पेश गनुयपनेछ । 

  (३) प्रततवार्ीले तलजखत ब्र्होरा दरँ्र्ा अनसूुची-५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 

४. प्रततवार्  जाचँ गनेः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा १५ बिोजजि पेश भएको प्रततवार् जाँच गरी 
कानून बिोजजिको ररत पगुेको तथा म्र्ार् तभत्र पेश भएको रे्जखए र्ताय गरी सतितत सिि पेश 
हनुे गरी तितसल सािेल गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि प्रततवार् र्ताय हनुे भएिा उजरुी प्रशासकले प्रततबार्ीलाइय 
बार्ी तिलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

५. तलखतिा परुा गनुयपने सािान्र् ररतः (१) प्रचतलत कानून तथा र्स ऐनिा अन्र्त्र लेजखए रे्जख 
बाहेक सतितत सिि र्ताय गनय ल्र्ाएका उजरुी तथा प्रततवार्िा रे्हार् बिोजजिको ररत सिेत 
परुा गनुयपनेछः 

(क) एफोर साइज को नेपाली कागजिा बार्ाँ तफय  पाँच सेजन्टतिटर, पयहलो पषृ्ठिा 
शीरतफय  र्श सेजन्टतिटर र त्र्सपतछको पषृ्ठिा पाँच सेजन्टतिटर छोडेको तथा 
प्रत्र्ेक पषृ्ठिा बजिस हरफिा नबढाइय कागजको एकातफय  िात्र लेजखएको;  

 (ख) तलखत र्ताय गनय ल्र्ाउने प्रत्र्ेक व्र्जक्तले तलखतको प्रत्र्ेक पषृ्ठको शीर पछुारिा 
छोटकरी र्स्तखत गरी अजन्ति पषृ्ठको अन्त्र्िा लेखात्िक तथा ल्र्ाप्चे सयहछाप 
गरेको; 
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(ग) कुनै कानून व्र्वसार्ीले तलखत तर्ार गरेको भए तनजले पयहलो पषृ्ठको बार्ाँ 
तफय  तनजको कानून व्र्वसार्ी र्ताय प्रिार्पत्र नम्बर, नाि र कानून व्र्वसार्ीको 
यकतसि खलुाइय र्स्तखत गरेको; तथा 

(घ) तलखतको अजन्ति प्रकारर्िा र्स तलखतिा लेजखएको व्र्होरा दठक साँचो छ, 
झटु्ठा ठहरे कानून बिोजजि सहुँला बझुाउँला भने्न उल्लेख गरी सो ितुन तलखत 
र्ताय गनय ल्र्ाएको वषय, ियहना र गते तथा वार खुलाइय तलखत र्ताय गनय ल्र्ाउन े
व्र्जक्तले र्स्तखत गरेको, । 

तर ब्र्होरा परुाइ पेश भएको तलखत तलनलाइ र्ो उपर्फाले बािा पारेको िातनने छैन ।  

  (२) तलखतिा यवषर्हरू क्रिबध्र् रूपिा प्रकरर् प्रकरर् छुट्याइय संर्तित र िर्ायदर्त 
भाषािा लेजखएको हनुपुनेछ ।  

  (३) तलखतिा पेटबोतलिा परेको स्थानको पयहचान हनुे स्पष्ट यववरर् र व्र्जक्तको नाि, थर , 
 ठेगाना तथा अन्र् यववरर् स्पष्ट खुलेको हनुपुनेछ । 

  (४) तलखत र्ताय गनय ल्र्ाउने वा सतिततिा कुनै कागज गनय आउनलेे तनजको नाि, 
थर र वतन खुलेको नागररकता वा अन्र् कुनै प्रिार् पेश गनुयपछय । 

१. नक्कल पेश गनुयपनेः (१) उजरुी वा प्रततवार् र्ताय गनय ल्र्ाउनेले यवपिीको लातग उजरुी तथा 
प्रततवार्को नक्कल तथा संलग्न तलखत प्रिार्हरूको नक्कल साथै पेश गनुयपछय । 

२. उजरुी वा प्रततवार् संशोिनः (१) तलखत र्ताय गनय ल्र्ाउने पिले सतिततिा र्ताय भइसकेको 
तलखतिा लेखाइ वा टाइप वा िदु्रर्को सािान्र् त्रटुी सच्र्ाउन तनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तनवेर्निा िाग बिोजजि सच्र्ाउँर्ा र्ावी तथा प्रततवार्िा 
गरीएको िाग वा र्ावीिा िलुभतु पििा फरक नपने र तनकै सािान्र् प्रकारको संशोिन िाग 
गरेको रे्खेिा उजरुी प्रशासकले सो बिोजजि सच्र्ाउन दर्न सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि संशोिन भएिा  सो को जानकारी उजरुीको अकको  पिलाइय दर्नपुनेछ । 

पररच्छेर्-४ 

म्र्ार् तािेली तथा तारेख  

३. म्र्ार् सूचना तािेल गनेः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि तबवार् र्ताय भएपतछ बयढिा 
र्इुय दर्न तभत्र प्रततबार्ीका नाििा प्रचतलत कानूनिा म्र्ार् तोयकएको भए सोयह बिोजजि र 
नतोयकएको भए पन्र दर्नको म्र्ार् दर्इय सम्बजन्ित वडा कार्ायलर् िाफय त उक्त म्र्ार् वा सूचना 
तािेल गनय सक्नेछ । 
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(२) उपर्फा (१) बिोजजि म्र्ार् वा सूचना तािेल गर्ाय र्फा ९ बिोजजिको उजरुी तथा उक्त उजरुी 
साथ पेश भएको प्रिार् कागजको प्रतततलपी सिेत संलग्न गरी पठाउनपुनेछ । 

(३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन एक भन्र्ा बयढ प्रततबार्ीलाइय म्र्ार् दर्नपुर्ाय 
प्रिार् कागजको नक्कल कुनै एकजना िलु प्रततबार्ीलाइय पठाइय बाँयकको म्र्ार्िा प्रिार् 
कागजको नक्कल फलानाको म्र्ार् साथ पठाइएको छ भने्न व्र्होरा लेजख पठाउनपुनेछ । 

(४) उपर्फा (१) बिोजजि प्राप्त भएको म्र्ार् वडा कार्ायलर्ले बयढिा ततन दर्न तभत्र तािेल गरी 
तािेलीको व्र्होरा खुलाइय सतिततिा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपर्फा (१) बिोजजि म्र्ार् तािेल हनु नसकेिा रे्हार् बिोजजिको यवद्यतुीर् िाध्र्ि वा पतत्रकािा 
सूचना प्रकाशन गरेर म्र्ार् तािेल गनुयपनेछः  

 (क) म्र्ार् तािेल गररनपुने व्र्जक्तको कुनै फ्र्ाक्स वा इयिेल वा अन्र् कुनै अतभलेख हनु सक्ने  

       यवद्यतुीर् िाध्र्िको ठेगाना भए सो िाध्र्िबाट; 

 (ख) प्रततबार्ीले म्र्ार् तािेली भएको जानकारी पाउन सक्ने िनातसब आिार छ भने्न रे्जखएिा  

      सतिततको तनर्यर्बाट कुनै स्थानीर् रै्तनक पतत्रकािा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीर्     

      एफ.एि. रेतडर्ो वा स्थानीर् टेतलतभजनबाट सूचना प्रसारर् गरेर; वा 
 (ग) अन्र् कुनै सरकारी तनकार्बाट म्र्ार् तािेल गराउँर्ा म्र्ार् तािेल हनु सक्ने िनातसब कारर्   

      रे्जखएिा सतिततको आरे्शबाट त्र्स्तो सरकारी तनकार् िाफय त । 

(६) र्स ऐन बिोजजि म्र्ार् जारी गनुयपर्ाय अनसूुची-६ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनुयपनेछ । 
१. रोहवरिा राख्नपुनेः (१) र्स ऐन बिोजजि वडा कार्ायलर् िाफय त तािेल गररएको म्र्ार्िा 

सम्बजन्ित वडाको अध्र्ि वा सर्स्र् तथा कजम्तिा र्इुयजना स्थानीर् भलार्ति रोहवरिा 
राख्नपुनेछ । 

२. रीत बेरीत जाचँ गनेः (१) उजरुी प्रशासकले म्र्ार् तािेलीको प्रततवेर्न प्राप्त भएपतछ रीतपूवयकको 
तािेल भएको छ वा छैन जाँच गरी आवश्र्क भए सम्बजन्ित वडा सजचवको प्रततवेर्न सिेत तलइय 
रीतपूवयकको रे्जखए तितसल सािेल राजख तथा बेरीतको रे्जखए बर्र गरी पनुः म्र्ार् तािेल गनय 
लगाइय तािेली प्रतत तितसल सािेल राख्नपुनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय सम्बजन्ित कियचारीले बर्तनर्त राजख कार्य गरेको रे्जखए उजरुी 
प्रशासकले सो व्र्होरा खुलाइय सतितत सिि प्रततवेर्न पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजिको प्रततवेर्नको व्र्होरा उपर्कु्त रे्जखए सतिततले सम्बजन्ित कियचारी उपर  
कारवाहीको लातग कार्यपातलका सिि लेजख पठाउनसक्नेछ । 
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१. तारेखिा राखू्नपनेः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ९ बिोजजि तबवार् र्ताय गरेपतछ उजरुीकतायलाइय 
र र्फा १६ बिोजजि प्रततवार् र्ताय गरेपतछ प्रततबार्ीलाइय तारेख तोयक तारेखिा राख्नपुछय । 

  (२) उजरुीका पिहरूलाइय तारेख तोक्र्ा तारेख तोयकएको दर्न गररने कािको व्र्होरा 
तारेख भपायइय तथा तारेख पचायिा खुलाइय उजरुीका सबै पिलाइय एकै तिलानको तितत तथा सिर् 
उल्लेख गरी एकै तिलानको तारेख तोक्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि तारेख तोयकएको सिर्िा कुनै पि हाजजर नभए पतन 
तोयकएको कार्य सम्पन्न गरी अकको  तारेख तोक्नपुने भएिा हाजजर भएको पिलाइय तारेख तोयक 
सिर्िा हाजजर नभइय पतछ हाजजर हनुे पिलाइय अजघ हाजजर भइय तारेख लाने पिसँग एकै 
तिलान हनुेगरी तारेख तोक्नपुछय । 

  (४) र्स र्फा बिोजजि तोयकएको तारेखिा उपजस्थत भएका पिहरूलाइय साथै राजख 
सतिततले उजरुीको कारवायह गनुयपछय । 

  (५) उपर्फा (४) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन तोयकएको तारेखिा कुनै 
पि उपजस्थत नभए पतन सतिततले तबवार्को यवषर्िा कारवाही गनय बािा पनेछैन । 

२. सतिततको तनर्यर् बिोजजि हनुःे (१) सतिततले म्र्ार् तािेली सम्बन्ििा प्रचतलत कानून तथा 
र्स ऐनिा लेजखए रे्जख बाहेकको यवषर्िा आवश्र्क प्रयक्रर्ा तनिायरर् गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेर्-५ 

सनुवाइय तथा प्रिार् बझु्न ेसम्बन्ििा 
३. प्रारजम्भक सनुवाइयः (१) िेलतिलापबाट तबवार् तनरुपर् हनु नसकी सतिततिा आएका तबवार् 

प्रततवार् र्ताय वा बर्ान वा सो सरहको कुनै कार्य भएपतछ सनुवाइयको लातग पेश भएको तबवार्िा 
उपलब्ि प्रिार्का आिारिा तत्काल तनर्यर् गनय सयकने भएिा सतिततले तबवार् पेश भएको 
पयहलो सनुवाइयिा नै तनर्यर् गनय सक्नेछ । 

  (२) सतितत सिि पेश भएको तबवार्िा उपर्फा (१) बिोजजि तत्काल तनर्यर् गनय 
सयकने नरे्जखएिा सतिततले रे्हार् बिोजजिको आरे्श गनय सक्नेछः- 

(क) तबवार्िा िखु नतिलेको कुरािा र्कीन गनय प्रिार् बझु्ने वा अन्र् कुनै कार्य 
गने; 

(ख) तबवार्िा बझु्नपुने प्रिार् र्यकन गरी पिबाट पेश गनय लगाउने वा सम्बजन्ित 
तनकार्बाट िाग गने आरे्श गने;  

(ग) िेलतिलापका सम्बन्ििा तबवार्का पिहरूसँग छलफल गने; तथा 
(घ) तबवार्का पि उपजस्थत भएिा सनुवुाइको लातग तारेख तथा पेजशको सिर् 

तातलका तनिायरर् गने । 

  (३) उपर्फा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन सतिततले स्थानीर् 
ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलतिलापको लातग पठाउने आरे्श 
गनुयपनेछ । 

१. प्रिार् र्ाजखल गनेः (१) बार्ी वा प्रततबार्ीले कुनै नर्ाँ प्रिार् पेश गनय अनिुतत िाग गरी 
तनवेर्न पेश गरेिा उजरुी प्रशासकले सोयह दर्न तलन सक्नेछ । 

२. तलखत जाचँ गनेः (१) सतिततले उजरुीिा पेश भएको कुनै तलखतको सत्र्ता परीिर् गनय रेखा 
वा हस्तािर यवशेषज्ञलाइय जाँच गराउन जरूरी रे्खेिा सो तलखतलाइय असत्र् भने्न पिबाट 
परीिर् र्स्तरु र्ाजखल गनय लगाइय रेखा वा हस्तािर यवशेषज्ञबाट तलखत जाँच गराउन सक्नेछ 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय िनातसब िायफकको सिर् तोयक आरे्श गनुयपनेछ 
र सिर् तभत्र जाँच सम्पन्न हनुको लातग र्थासम्भव व्र्वस्था गनुयपनेछ ।  
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  (३) उपर्फा (१) बिोजजि जाँच गर्ाय तलखत असत्र् ठहरीएिा तलखत सत्र् रहेको 
भने्न पिबाट लागेको र्स्तरु असलु गरी उपर्फा (१) बिोजजि र्स्तरु र्ाजखल गने पिलाइय 
भराइयदर्नपुछय । 

३. सािी बझु्नःे (१) सतिततबाट सािी बझु्ने आरे्श गर्ाय सािी बझु्ने दर्न तोयक आरे्श गनुयपनेछ 
। साछी राख्र्ा बढीिा ५ जना राख्न ुपने ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि आरे्श भएपतछ उजरुी प्रशासकले उजरुीको पिलाइय 
आरे्शिा उल्लेख भएको तिततिा सािी बझु्ने तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (३) सािी बझु्ने तारेख तोयकएको दर्निा आफ्नो सािी सतितत सिि उपजस्थत गराउन ु
सम्बजन्ित पिको र्ायर्त्व हनुेछ । 

४. सतिततको तफय बाट बकपत्र गराउनःे (१) र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन 
नाबालक वा अशक्त वा वधृ्र्वधृ्र्ा पि रहेको उजरुीिा साजि बकपत्रको लातग तोयकएको 
तारेखको दर्न उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत नगराइएको सािीलाइय सतिततले म्र्ार् तोयक 
सतिततको तफय बाट जझकाइय बकपत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सािी जझकाउँर्ा बकपत्र हनुे तारेख तोयक म्र्ार् जारी 
गनुयपनेछ र उजरुीका पिहरूलाइय सिेत सोयह तिलानको तारेख तोक्नपुनेछ । 

५. सािी बकपत्र गराउनःे (१) उजरुी प्रशासकले सािी बकपत्रको लातग तोयकएको दर्न पिहरूसँग 
तनजहरूले उपजस्थत गराउन ल्र्ाएका साजिको नािावली तलइय सतितत सिि पेश गनुयपनेछ । 

(२) सािी बकपत्रको लातग तोयकएको तारेखको दर्न उजरुीका सबै पिले सािी उपजस्थत गराउन 
ल्र्ाएको भए कार्ायलर् खुल्नासाथ तथा कुनै पिले सािी उपजस्थत गराउन नल्र्ाएको भए 
दर्नको बाह्र बजेपतछ सतिततले उपलब्ि भए सम्िका सािीको बकपत्र गराउनपुनेछ । 

१. बन्रे्ज गनय सक्नःे (१) सािीको बकपत्र गराउँर्ा उजरुीको यवषर्वस्त ुभन्र्ा फरक प्रकारको 
तथा सािी वा उजरुीको पिलाइय अपिातनत गने वा जझझ्र्ाउने वा अनजुचत प्रकारको प्रश्न 
सोतिएिा सतिततले त्र्स्तो प्रश्न सोध्नबाट पिलाइय बन्रे्ज गनय सक्नेछ । 

  (२) नाबालक वा वधृ्र् वा असक्त वा तबरािीले सािी बक्नपुने भइय त्र्स्तो उजरुीिा 
कुनै पिको उपजस्थतत वा अन्र् कुनै िनातसब कारर्ले सािीलाइय बकपत्र गनय अनजुचत र्बाव 
परेको वा पने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने्न सतिततलाइय लागेिा सतिततले त्र्स्तो पिको 
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प्रत्र्ि उपजस्थततलाइय बन्रे्ज गरी तनजले सािीले नरे्ख्न ेगरी िात्र उपजस्थत हनु आरे्श गनय 
सक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि आरे्श गरेिा सािीले नरे्ख्न े गरी पि उपजस्थत हनुे 
व्र्वस्था तिलाउने र्ायर्त्व सतिततको हनुेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) बिोजजि गर्ाय सतिततले उजरुीसँग सम्बजन्ित आवश्र्क 
प्रश्न तर्ार गरी सतिततको तफय बाट बकपत्र गराउन  सक्नेछ । 

२. पेशी सूची प्रकाशन गनुयपनेः (१) उजरुी प्रशासकले प्रत्र्ेक हप्ता शकु्रवार अगािी हप्ताको लातग 
पेशी तोयकएको तबवार्हरूको साप्तायहक पेशी सूची तथा तोयकएको दर्न उक्त दर्नको लातग पेशी 
तोयकएका तबवार्हरूको पेशी सूची प्रकाशन गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूची संर्ोजकले र तनजको अनपुजस्थततिा तनजले 
जजम्िेवारी तोकेको सतिततको सर्स्र्ले प्रिाजर्त गनुयपनेछ । 

३. रै्तनक पेशी सूचीः (१) उजरुी प्रशासकले र्फा ३२ बिोजजिको साप्तायहक पेशी सूचीिा चढेका 
तबवार् हरूको  तोयकएको दर्नको पेशी सूची तर्ार गरी एक प्रतत सूचना पाटीिा टाँस्न 
लगाउनपुनेछ तथा एक प्रतत सतिततका सर्स्र्हरूलाइय उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सूचीिा तबवार्हरू उल्लेख गर्ाय तबवार् र्तायको आिारिा 
रे्हार्को क्रििा तर्ार गरी प्रकाशन गराउनपुनेछः- 

  (क) नाबालक पि भएको तबवार्; 

  (ख) शारररीक असक्तता वा अपाङ्गता भएको व्र्जक्त पि भएको तबवार्; 

  (ग) सिरी वषय उिेर परुा भएको वधृ्र् वा वृध्र्ा पि भएको तबवार्; तथा 
  (घ) तबवार् र्तायको क्रिानसुार पयहले र्ताय भएको तबवार् । 

(३) उपर्फा (२) बिोजजि पेशी सूची तर्ार गर्ाय िलु्तवीबाट जागेका तथा सवको च्च अर्ालत, उच्च 
अर्ालत तथा जजल्ला अर्ालतबाट पनुः इन्साफको लातग प्राप्त भइय र्ताय भएको तबवार्को हकिा 
शरुूिा सतिततिा र्ताय भएको तिततलाइय नै र्ताय तितत िातन क्रि तनिायरर् गनुयपनेछ । 

  (४) उपर्फा (१) वा (२) िा रहेको क्रिानसुार नै सतिततले तबवार्को सनुवाइय र 
कारवाही तथा यकनारा गनुयपनेछ । 

१. उजरुी प्रशासकको जजम्िेवारी हनुःे (१) पेशी सूचीिा चढेका तबवार्हरू कार्ायलर् खुलेको एक 
घण्टा तभत्र सतितत सिि सनुवाइयको लातग पेश गने तथा उक्त दर्नको तोयकएको कार्य सयकए 
पतछ सतिततबाट यफताय बजुझतलइय सरुजित राख्न ेजजम्िेवारी उजरुी प्रशासकको हनुेछ । 
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२. प्रिार् सनुाउन सक्नःे (१) सतिततले र्फा २५ बिोजजि तोयकएको तारेखको दर्न उपजस्थत 
सबै पिलाइय अकको  पिले पेश गरेको प्रिार् एवि ्कागजात रे्खाइय पयढ बाँची सनुाइय सो बारेिा 
अकको  पिको कुनै कथन रहेको भए तलजखत बर्ान गराइय तितसल सािेल गराउन सक्नेछ । 

३. तबवार्को सनुवाइय गनेः (१) सतिततले र्वैु पिको कुरा सनुी तनजहरूको तबवार्को सनुवाइय तथा 
तनर्यर् गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सनुवाइय तथा तनर्यर् गर्ाय पिहरूको रोहवरिा गनुयपनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि तबवार्को सनुवाइय गर्ाय इजलास कार्ि गरी सनुवाइय गनय 
िनातसव रे्जखएिा सोही अनसुार गनय सक्नेछ । 

तर र्बैु पिको भनाइ तथा जजयकर सनु्नलाइ उपर्फा ३ अनसुारको इजलास कार्ि गनय बािा हनुे 
छैन । 

४. बन्र् इजलासको गठन गनयसक्न े(१) सतिततले ियहला तथा बालबातलका सिावेश रहेको तथा 
आवश्र्क रे्खेको अन्र् तबवार्को सनुवाइयको लातग बन्र् इजलास कार्ि गरी सनुवाइय गनय 
सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको बन्र् इजलासिा तबवार्का पि तथा अन्र् सरोकारवाला 
बाहेक अन्र् व्र्जक्तलाइय इजलासिा प्रवेश गनय नपाउन ेगरी बन्र् इजलासको गठन गनुयपनेछ 
। 

  (३) बन्र् इजलासबाट हेररने तबवार्को काि कारवाही, यपडीतको नाि थर ठेगाना 
लगार्तका यवषर् गोप्र् राख्नपुनेछ । 

५. बन्र् इजलास सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्थाः (१) बन्र् इजलासबाट हेररएका तबवार्हरूको 
कागजातको प्रतततलयप बार्ी, प्रततवादर् र तनजको यहतिा असर परेको कुनै सरोकारवाला बाहेक 
अरू कसैलाइय उपलब्ि गराउनहुुँरै्न । 

 

(२) उपर्फा (१) बिोजजिको तबवार्को तथ्र् खुलाइय कुनै सिाचार कुनै पत्रपतत्रकािा संप्रषेर् हनु 
दर्न ुहुँरै्न । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन सतिततले पिको गोपतनर्ता 
तथा यहतिा प्रततकुल प्रभाव नपने गरी सिाचार संप्रषेर् गनय भने कुनै बािा पनेछैन । 
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१. थप प्रिार् बझु्नःे (१) तबवार्को सनुवाइयको क्रििा तबवार्को कुनै पिको अनरुोििा वा तबवार् 
सनुवाइयको क्रििा सतितत आफैले थप प्रिार् बझु्नपुने रे्खेिा उजरुीका पिहरूलाइय थप प्रिार् 
पेश गनय पेश गने तारेख तोयक आरे्श गनय सक्नेछ । 

२. स्वाथय बाजझएको तबवार् हेनय नहनुःे (१) सतिततको सर्स्र्ले रे्हार्का तबवार्को कारवाही र 
यकनारािा संलग्न हनुहुुँरै्नः- 

(क) आफ्नो वा नजजकको नातेर्ारको हक यहत वा सरोकार रहेको तबवार्; 

 स्पष्टीकरर्ः र्स उपर्फाको प्रर्ोजनको लातग "नजजकको नातेर्ार" भन्नाले 
अपतुाली पर्ाय कानून बिोजजि अपतुाली प्राप्त गनय सक्ने प्राथतिकता क्रििा 
रहेको व्र्जक्त, िािा, िाइज,ु सानीआिा, ठूलीआिा, सानोबाब,ु ठूलोबाबू, पतत 
वा पत्नी तफय का सासू, ससरुा, फूप,ु फूपाज,ु साला, जेठान, साली, दर्र्ी, बयहनी, 
तभनाज,ु बयहनी ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइँ, भाञ्जी बहुारी तथा त्र्स्तो 
नाताका व्र्जक्तको एकासगोलिा रहेको पररवारको सर्स्र् सम्झनपुछय । 

(ख) तनजले अन्र् कुनै हैतसर्तिा गरेको कुनै कार्य वा तनज संलग्न रहेको कुनै 
यवषर् सिावेश रहेको कुनै तबवार्; 

(ग) कुनै यवषर्िा तनजले तबवार् चल्ने वा नचल्ने यवषर्को छलफलिा सहभातग भइय 
कुनैरार् दर्एको भए सो यवषर् सिावेश रहेको तबवार्; वा 

(घ) अन्र् कुनै कारर्ले आिारभूत रूपिा तनज र तनजको एकाघरसंगोलका 
पररवारका सर्स्र्को कुनै स्वाथय बाजझएको तबवार् । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको कुनै अवस्था रे्जखएिा जनु सर्स्र्को त्र्स्तो अवस्था 
पछय उक्त सर्स्र्ले तबवार् हेनय नहनुे कारर् खुलाइय आरे्श गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) को प्रततकुल हनुे गरी कुनै सर्स्र्ले कुनै तबवार्को कारवायह 
र यकनारािा सहभातग हनु लागेिा तबवार्को कुनै पिले आवश्र्क प्रिार् सयहत तबवार्को 
कारवायह यकनारा नगनय तनवेर्न दर्न सक्नेछ  र सो सम्बन्ििा  काि कारबाही स्थानीर् ऐनको 
र्फा ४८(५) अनसुार हनुेछ । 

(४) उपर्फा (३) अनसुार तबवार् तनरुपर् हनु नसक्ने अवस्थािा स्थानीर् ऐनको र्फा ४८(६) र 
(७) को ब्र्बस्था अनसुारको सभाले तोकेको सतिततले काि कारवायह र यकनारािा गनेछ । 
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  (५) उपर्फा (४) बिोजजि गर्ाय सभाले तबवार्का पिहरूलाइय सोयह उपर्फा बिोजजि 
गदठत सतिततबाट तबवार्को कारवायह यकनारा हनुे कुराको जानकारी गराइय उक्त सतितत सिि 
उपजस्थत हनु पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेर्-६ 

तनर्यर् र अन्र् आरे्श 

१. तनर्यर् गनुयपनेः (१) सतिततले सनुवाइयको लातग पेश भएको तबवार् हेर्ाय कुनै प्रिार् बझु्नपुने 
बाँयक नरयह तबवार् यकनारा गने अवस्था रहेको रे्जखएिा सोयह पेशीिा तबवार्िा तनर्यर् गनुयपनेछ 
। 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तनर्यर् गरेपतछ तनर्यर्को व्र्होरा तनर्यर् यकताबिा लेजख 
सतिततिा उपजस्थत सर्स्र्हरू सबैले र्स्तखत गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि गरीएको तनर्यर्को र्फा ४२ र अन्र् प्रचतलत कानून 
बिोजजि खुलाउनपुने यववरर् खुलेको पूर्य पाठ तनर्यर् भएको तिततले बयढिा सात दर्न तभत्र 
तर्ार गरी तितसल सािेल राख्नपुछय ।   

(४) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन सिर्ाभाव अथवा अन्र् कुनै 
िनातसब कारर्ले गर्ाय सोयह दर्न तबवार् तनर्यर् गनय नसक्ने भएिा आगाति हप्ताको कुनै दर्नको 
लातग अकको  पेशी तारेख तोक्नपुनेछ । 

२. तनर्यर्िा खलुाउनपुनेः (१) सतिततले र्फा ४१ बिोजजि गरेको तनर्यर्को पूर्यपाठिा र्स र्फा 
बिोजजिका कुराहरू खुलाइय अनसूुची-७ बिोजजिको ढाँचािा तर्ार गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि पूर्यपाठ तर्ार गर्ाय बार्ी तथा प्रततबार्ीको जजयकर, तनर्यर् 
गनुयपने रे्जखएको यवषर्, र्वैु पिबाट पेश भएको प्रिार्का कुराहरू सिेतको यवषर् खुलाउनपुनेछ 
। 

  (३) उपर्फा (२) िा उल्लेख भए रे्जख बाहेक पूर्यपाठिा रे्हार्का कुराहरू सिेत 
खुलाउनपुनेछः- 

(क) तथ्र्को ब्र्होरा; 
(ख) तबवार्को कुनै पिले कानून व्र्वसार्ी राखेको भएिा तनजले पेश गरेको बहस 

नोट तथा बहसिा उठाइएका िलु यवषर्हरु; 
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(ग) तनर्यर् गनयको लातग आिार तलइएको प्रिार्का साथै र्वैु पिबाट पेश भएको 
प्रिार् तथा त्र्सको यवश्लषेर्; 

(घ) तनर्यर् कार्ायन्वर्न गनयको लातग गनुयपने यवषर्हरूको तसलतसलेवार उल्लेखन 
सयहतको तपतसल खण्ड; तथा 

(ङ) तनर्यर् उपर पनुरावेर्न लाग्ने भएिा पनुरावेर्न लाग्ने जजल्ला अर्ालतको नाि 
र के कतत दर्नतभत्र पनुरावेर्न गनुयपने हो सो सिेत ।  

 (४) उपर्फा २ तथा ३ िा उल्लेख भएरे्जख बाहेक रे्हार्का कुराहरु सिेत तनर्यर्िा 
खुलाउन सक्नेछः- 
(क) सािी वा सजयतिनको बकपत्रको सारांश; 

(ख) कुनै नजीरको व्र्ाख्र्ा वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको यववरर् र तबवार्िा 
उक्त नजीरको तसध्र्ान्त के कुन आिारिा लाग ुभएको हो अथवा लाग ुनभएको 
हो भने्न कारर् सयहतको यवश्लषेर्; 

(ग) तनर्यर्बाट कसैलाइय कुनै कुरा दर्न ुभराउन ुपने भएको भए कसलाइय के कतत 
भराइय दर्नपुने हो सोको यववरर्; तथा 

(घ) तबवार्को क्रििा कुनै िालसािान वा प्रिार्को रुपिा केयह वस्त ुसतितत सिि 
पेश भएको भए सो िालसािान वा वस्तकुो हकिा के गने हो भने्न यवषर् । 

६. प्रारजम्भक सनुवाइयिा तनर्यर् हनुसक्नःे (१) सतिततले पयहलो सनुवाइयको लातग पेश भएको 
अवस्थािा नै तबवार्िा थप प्रिार् बजुझरहनपुने अवस्था नरहेको रे्खेिा अथवा हर्म्र्ार् वा 
हकरै्र्ा वा सतिततको िेत्रातिकार नरहेको कारर्ले तबवार् तनर्यर् गनय नतिल्ने रे्खेिा पयहलो 
सनुवाइयिा नै तनर्यर् गनय सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तनर्यर् िेत्रातिकारको अभाव रहेको कारर्ले भएको 
अवस्थािा िेत्रातिकार ग्रहर् गने अर्ालत वा स्थानीर् तह वा अन्र् तनकार्िा उजरुी गनय जान ु
भतन सम्बजन्ित पिलाइय  जानकारी दर्न ुपनेछ । 

७. तनर्यर् संशोिनः (१) सतितत सिि तबवार्को पि वा कुनै सरोकारवालाले तबवार्को तनर्यर्िा 
भएको कुनै लेखाइयको त्रटुी संशोिन गरी पाउन जजयकर तलइय तनर्यर्को जानकारी भएको पैंततस 
दर्न तभत्र तनवेर्न दर्न सक्नेछ ।  
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  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तनवेर्न परी सतिततले हेर्ाय सािान्र् त्रटुी भएको र 
संशोिनबाट तनर्यर्को िूल आशर्िा कुनै हेरफेर नहनुे रे्खेिा छुिै पचाय खडा गरी तनवेर्न 
बिोजजि तनर्यर् संशोिन गने आरे्श दर्नसक्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको आरे्श िूल तनर्यर्को अतभन्न अङ्गको रुपिा तलइनेछ । 

८. तनर्यर्िा हेरफेर गनय नहनुःे (१) सतिततका सर्स्र् अथवा अरु कसैले पतन सतिततका सर्स्र्हरुको 
र्स्तखत भैसकेपतछ तनर्यर्िा कुनै प्रकारको थपघट वा केरिेट गनय हुँरै्न । 

  (२) कसैले उपर्फा (१) बिोजजि को कसरु गने कियचारीलाइय आवश्र्क कारवाहीको 
लातग सम्बजन्ित तनकार्िा लेजख पठाउनपुनेछ ।  

९. तनर्यर् भएपतछ गनुयपने कारवायहः (१) उजरुी प्रशासकले सतिततबाट तनर्यर् भएपश्चात तनर्यर् 
यकताबिा सतिततका सर्स्र्हरु सबैको र्स्तखत भएको र्यकन गरी तनर्यर् यकताब र तितसल 
जजम्िा तलनपुछय । 

  (२) र्स ऐन बिोजजि तनर्यर्को पूर्यपाठ तर्ार भएपतछ सबै सर्स्र्को र्स्तखत 
भैसकेपतछ उजरुी प्रशासकले तनर्यर्को कार्ायन्र्वर् गनयका लातग तत्काल गनुयपने केयह कार्य 
भए सो सम्पन्न गरी तितसल अतभलेखको लागी पठानपुछय । 

१०. तनर्यर् गनयपने अवतिः (१) सतिततले प्रततवार् र्ाजखल भएको वा बर्ान गनुयपनेिा प्रततबार्ीको 
बर्ान भएको तिततले तथा प्रततवार् र्ाजखल नभएको वा बर्ान नभएकोिा सो हनुपुने म्र्ार् 
भकु्तान भएको तिततले नब्बे दर्नतभत्र तबवार्को अजन्ति तनर्यर् गनुयपनेछ ।  

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको सिर्ावति गर्ना गर्ाय िेलतिलापको लातग पठाइयएको 
तबवार्को हकिा िेलतिलापको प्रयक्रर्ािा लागेको सिर् कटाइय अवति गर्ना गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन तबवार्िा बझु्नपुने प्रिार् तथा 
परुा गनुयपने प्रयक्रर्ा बाँयक नरही तबवार् तनर्यर् गनय अङ्ग पतुगसकेको भए सो पगुेको पन्र 
दर्नतभत्र अजन्ति तनर्यर् गनुयपनेछ । 

११. अन्तररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गनय सयकनःे (१) स्थानीर् ऐनको र्फा ४९ को उपर्फा 
८ को खण्ड )क (रे्जख )ङ (सम्ि उजल्लजखत यवषर्िा तत्काल अन्तररि संरिर्ात्िक आरे्श 
जारी गनय सयकनेछ । र्स्तो आरे्श जारी गर्ाय तनवेर्कले पेश गरेको कागजात, तनजको अवस्था 
र वस्तगुत पररजस्थततको प्रारजम्भक छानयवन गरी तत्काल आरे्श नगरे तनवेर्कलाई पनय सक्ने 
नकारात्िक प्रभावको िलु्र्ांकन गनुय पर्यछ । न्र्ायर्क सतिततले जारी गने अन्तररि संरिर्ात्िक 
आरे्श अनसूुची ८ िा उल्लेख गरे बिोजजि हनुेछ । 
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पररच्छेर्-७ 

सतिततको सजचवालर् 

१२.  सतिततको सजचवालर्ः  (१) सतिततको कार्यसम्पार्नलाइय सहजजकरर् गनय एक सजचवालर् 
रहनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) विोजजिको सजचवालर्िा कार्यपातलकाले आवश्र्ता अनसुार उजरुी 
प्रशासक, अतभलेख प्रशासक तथा अन्र् कियचारीहरुको व्र्वस्था गनय सक्नेछ । सजचवालर्को 
कार्यसम्पार्नलाइय व्र्वजस्थत गनय सजचवालर् अन्तगयत उजरुी शाखा/ फाँट तथा अतभलेख शाखा 
/फाँट रहन सक्नेछ । 

१३. न्र्ायर्क सतितत सजचवः (१) न्र्ायर्क सतिततको प्रशासकीर् प्रिखुको रुपिा नगर कार्यपातलकाको 
प्रिखु प्रशासकीर् अतिकृत एकजना सजचव रहनेछ ।  

(२) र्स ऐन तथा प्रचतलत कानूनिा लेजखएका काि, कतयव्र् अतिकारको अततररक्त न्र्ायर्क 
सतितत सजचवको काि कतयव्र् र अतिकार रे्हार् बिोजजि हनुेछ ।  

(क) न्र्ायर्क सतिततले गरेका तनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न गने गराउने । 

(ख) न्र्ायर्क सतिततको सजचवालर्िा रहन ेअतभलेख प्रिाजर्त गरी अध्र्ावति व्र्वजस्थत र 
सरुजित राख् ने  

(ग) न्र्ायर्क सतिततको सजचवालर्को कियचारीलाई कार्य यवभाजन गरी काििा लगाउने,  

(घ) न्र्ायर्क सतितत सजचवालर्को काि कारवाहीको काि कारवाहीको अनगुिन, तनर्न्त्रर्, 

सपुरीवेिर् गने  

(ङ) न्र्ायर्क सतिततको तनर्यर् सम्बजन्ित व्र्जक्त वा तनकार्लाई जानकारी गराउने, 
-च_ सम्बजन्ित तनकार्सँग आवश्र्कता अनसुार सम्पकय  र सिन्वर् गने, 

-छ_ न्र्ायर्क सतिततले तोकेको अन्र् काि गने, 

१४. उजरुी प्रशासकको काि, कतयव्र् र अतिकारः (१) र्स ऐनिा अन्र्त्र उल्लेख भए रे्जख बाहेक 
उजरुी प्रशासकको काि, कतयव्र् र अतिकार रे्हार् बिोजजि हनुेछः 

(क) पेश भएका उजरुी, प्रततवार् र अन्र् तलखतहरु जाँच गरी रीत पगुेको भए कानून 
बिोजजि लाग्ने र्स्तरु तलइय र्ताय गने र र्ताय गनय नतिल्ने भए कारर् जनाइय 
र्रपीठ गने; 



खण्ड २) काकीगाउँ, जाजरकोट फाल्गनु २७ गते, २०७४ साल -अततररक्ताङ्क १९  

21 
आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

(ख) यववार्िा प्रिार्को लातग पेश भएका नक्कल कागजलाइय सक्कलसँग तभडाइय दठक 
रे्जखएिा प्रिाजर्त गने र तितसल सािेल राख्ने तथा सक्कलिा केयह कैयफर्त 
रे्जखएिा सो जनाइय सम्बजन्ित पिको सयहछाप गराइय राख्ने; 

(ग) पेश भएका तलखत साथ संलग्न हनुपुने प्रिार् तथा अन्र् कागजात छ वा छैन 
भए ठीक छ वा छैन जाँच्ने; 

(घ) सतिततको आरे्शले जझकाउनपुने प्रततबार्ी, सािी वा अन्र् व्र्जक्तको नाििा 
म्र्ार् जारी गने; 

(ङ) यववार्का पिलाइय तारेख वा पेशी तारेख तोक्ने; 
(च) सतितत सिि पेश हनुपुने तनवेर्न र्ताय गरी आरे्शको लातग सतितत सिि पेश 

गने; 

(छ) कानून बिोजजि वारेस तलने तथा गजु्रकेो तारेख थाम्ने तनवेर्न तलइय आवश्र्क 
कारवाही गने; 

(ज) सतिततबाट भएको आरे्श कार्ायन्वर्न गने गराउन;े 

(झ) सतिततिा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बझु्ने, भपायइय गने लगार्तका कार्यहरु 
गने; 

(ञ) आवश्र्कतानसुार सतिततको तफय बाट पत्राचार गने; 

(ट) सतिततको आरे्शले तािेल गनुयपने म्र्ार् तािेल गनेगराउन,े तािेल भएको 
म्र्ार्को तािेली जाँची रीतपूवयकको नभए पनुः जारी गने तथा अन्र् अर्ालत 
वा तनकार्बाट प्राप्त भएको नगरपातलकाले तािेल गररदर्नपुने म्र्ार् तािेल गने 
गराउन;े 

(ठ) तनर्यर् यकताब र उजरुीको तितसल जजम्िा तलने; 
(ड) सतिततिा र्ताय भएका यववार् तथा तनवेर्न लगार्तका कागजातको अतभलेख 

तर्ार गने र िातसक वा वायषयक प्रततवेर्न पेश गनुयपने तनकार् सिि प्रततवेर्न 
तर्ार गरी संर्ोजकबाट प्रिाजर्त गराइय सम्बजन्ित तनकार्िा पठाउने; 

(ढ) आफ्नो जजम्िा रहेका उजरुीका तितसलिा रहेका कागजातको रीतपूवयक नक्कल 
दर्न;े 

(र्) जजल्ला अर्ालतिा पनुरावेर्न लाग्ने गरी तनर्यर् भएका यववार्िा पनुरावेर्न 
म्र्ार् जारी गरी तािेल गनेगराउन;े 
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(त) अर्ालत वा अन्र् कुनै तनकार्िा यववार्को तितसल वा कुनै कागजात पठाउनपुने 
भएिा सतिततलाइय जानकारी गराइय तितसल वा कागजात पठाउने तथा यफताय 
प्राप्त भएपतछ कानून बिोजजि सरुजित राख्न ेव्र्वस्था तिलाउन;े 

(त) तनर्यर् यकताब जजम्िा तलन;े तथा 
(थ) पेश भएका तनवेर्न लगार्तका कागजातिा सतिततबाट आरे्श हनुपुने वा 

तनकासा तलनपुनेिा सतितत सिि पेश गने । 

 

१५. अतभलेख प्रशासकको काि, कतयव्र् र अतिकारः (१) र्स ऐनिा अन्र्त्र उल्लेख भए बाहेक 
अतभलेख प्रशासकको काि, कतयव्र् र अतिकार रे्हार् बिोजजि हनुेछः 
 (क) तनर्यर् कार्ायन्वर्न सम्बन्िीः 

(२) तनर्यर् बिोजजि चलन चलाउनपुने, कुनै कुरा दर्लाइयभराइय दर्नपुने 
लगार्तका तनर्यर् कार्ायन्वर्नका लातग गनुयपने कार्यहरु गने तथा तनर्यर् 
कार्ायन्वर्नको अतभलेख राखी कानून बिोजजि यववरर् पठाउनपुने 
तनकार्हरुिा यववरर् पठाउने; 

(३) तनर्यर् कार्ायन्वर्नको क्रििा तनवेर्न दर्एका पिहरुको वारेस तलने, 
सकार गराउन,े गजु्रकेो तारेख थिाउने लगार्तका कार्यहरु गने; 

(४) सतिततको आरे्शले रोक्का भएको वा अरु कुनै अर्ालत वा तनकार्बाट 
रोक्का भै आएको जार्जेथा अन्र् अड्डा अर्ालतिा र्ाजखल चलान गनुयपने 
भए सो गने; 

(५) तनर्यर् बिोजजि तललाि गने लगार्तका अन्र् कुनै काि गनुयपने भए 
सो सिेत गने; तथा 

(६) लेजखए रे्जख बाहेकको कुनै कार्य तनर्यर् कार्ायन्वर्नको क्रििा गनुयपने 
भएिा सतितत सिि पेश गरी आरे्श बिोजजि गने । 

 (ख) अतभलेख संरिर् सम्बन्िीः 
(१) अतभलेख शाखाको रेखरे्ख गरी तनर्यर् भएका तितसल सरुजित राख्न ेर 

कानून बिोजजि सडाउनेपने कागजहरु सडाउन;े 

(२) तनर्यर् भएका तितसलहरुिा कागजात जाँच गरी र्रुुस्त रहेनरहेको हेने 
र तितसल कानून बिोजजि गरी र्रुुस्त अवस्थािा राख्न;े 
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(३) कानून बिोजजि सडाउने कागजको यववरर् तर्ार गरी सो यववरर् 
सरुजित रहने व्र्वस्था गने; 

(४) अतभलेख शाखािा प्राप्त भएको तितसलहरुको सालबसाली अतभलेख राख्न े
र आवश्र्कतानसुार यववरर् तर्ार गने; तथा 

(५) कुनै अर्ालत वा तनकार्बाट अतभलेखिा रहेको तितसल वा कुनै कागजात 
िाग भै आएिा रीतपूवयक पठाउने र यफताय प्राप्त भएपतछ रीतपूवयक गरी 
सरुजित राख्न े। 

१६. उजरुी प्रशासक वा अतभलेख प्रशासकको आरे्श उपरको तनवेर्नः (१) र्स ऐन बिोजजि उजरुी 
प्रशासक वा अतभलेख प्रशासकले गरेको आरे्श वा कारवाही उपर जचि नबझु्ने पिले सो 
आरे्श वा कारवाही भएको पाँच दर्नतभत्र सतितत सिि तनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

  (२) सतिततले उपर्फा (१) बिोजजि पेश भएको तनवेर्न उपर सनुवुाइय गरी तनवेर्न पेश 
भएको बयढिा सात दर्न तभत्र तनवेर्न उपरको कारवायह टुङ्गग्र्ाउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन उपर्फा (१) बिोजजिको 
तनवेर्न उपर आरे्श वा तनर्यर् गनुयपूवय केयह बझु्नपुने भए सो बझेुर िात्र तनर्यर् वा आरे्श 
गनुयपनेछ । 

पररच्छेर्-८ 

िेलतिलाप सम्बन्िी व्र्वस्था 
१७. तिलापत्र गराउनःे (१) सतिततले प्रचतलत कानून बिोजजि तिलापत्र हनु सक्ने जनुसकैु उजरुीिा 

तिलापत्र गराउन सक्नेछ । 

  (२) यववार्का पिहरूले तिलापत्रको लातग अनसूुची-९ बिोजजिको ढाँचािा तनवेर्न 
दर्एिा सतिततले उजरुीिा तिलापत्र गराउन उपर्कु्त रे्खेिा तिलापत्र गराइदर्नेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पिहरूले दर्एको तनवेर्नको व्र्होरा सतिततले र्वैु पिलाइय 
सनुाइय त्र्सको पररर्ाि सम्झाइय पिहरूको तिलापत्र गने सम्बन्ििा सहितत रहेनरहेको 
सोध्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि सनुाउँर्ा पिहरूले तिलापत्र गनय िञु्जर गरेिा सतिततले 
पिहरूको तनवेर्निा उल्लेख भएको व्र्होरा बिोजजिको तिलापत्र तीन प्रतत तर्ार गराउनपुनेछ 
। 
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  (५) उपर्फा (४) बिोजजिको तिलापत्रको व्र्होरा पिहरूलाइय पढीबाँची सनुाइय 
तिलापत्र गनय िञ्जुर भएिा पिहरूको सयहछाप गराइय सतिततका सर्स्र्हरूले तिलापत्र कागज 
अनसूुची-१० बिोजजिको ढाँचािा प्रिाजर्त गरी एक प्रतत सतिततले अतभलेखको लातग तितसलिा 
राख्नपुनेछ तथा एक-एक प्रतत बार्ी तथा प्रततबार्ीलाइय दर्नपुनेछ ।   

१८. िेलतिलाप गराउन सक्नःे (१) सतिततले प्रचतलत कानून बिोजजि तिलापत्र गनय तिल्ने उजरुीिा 
पिहरूबीच िेलतिलाप गराउन सक्नेछ । 

  (२) पिहरूले जनुसकैु तहिा यवचारािीन रहेको प्रचतलत कानूनले िेलतिलापको 
िाध्र्िबाट सिािान गनय सयकने यववार्िा यववार्का पिले संर्कु्त रूपिा सतितत सिि तनवेर्न 
दर्न सक्नेछन ्। 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि तनवेर्न दर्एकोिा िेलतिलापबाट उजरुीको तनरोपर् हनु 
उपर्कु्त रे्जखएिा सतिततले त्र्स्तो उजरुी िेलतिलापको िाध्र्िबाट तनरोपर् गनय लेजख पठाउन ु
पनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजिको आरे्शपतछ िेलतिलाप सम्बन्िी कारवायह प्रारम्भ गरी 
पिहरूबीच िेलतिलाप गराइयदर्नपुनेछ । 

  (५) िेलतिलाप सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोयकए बिोजजि हनुेछ । 

१९. उजरुी तनर्यर् गनेः (१) सतिततले र्स ऐन बिोजजि िेलतिलापको िाध्र्िबाट उजरुीको तनरोपर् 
गनय प्रयक्रर्ा बढाएकोिा िेलतिलापको िाध्र्िबाट उजरुीको तनरोपर् हनु नसकेिा पिहरूलाइय 
उजरुीको पेशी तारेख तोयक कानून बिोजजि कारवाही गरी सनुवाइय तथा तनर्यर् गने प्रयक्रर्ा 
बढाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन स्थानीर् ऐनको र्फा ४७ 
को उपर्फा (२) बिोजजिको उजरुीिा िेलतिलाप वा तिलापत्र हनु नसकेिा सतिततले अतिकार 
िेत्र रहेको अर्ालतिा जाने भतन सनुाइयदर्नपुनेछ । 

२०. िेलतिलाप वा तिलापत्र हनु नसक्नःे (१) र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापतन कुनै उजरुीिा तिलापत्र गराउँर्ा उजरुीको प्रकृतत वा तिलापत्रको व्र्होराबाट नेपाल 
सरकार बार्ी भइय चलेको कुनै यववार् वा सावयजतनक तथा सरकारी सम्पजि वा यहतिा असर 
पने रे्जखएिा सतिततले त्र्स्तो यववार्िा तिलापत्र गराउनेछैन । 

  तर त्र्स्तो असर पने व्र्होरा हटाइय अन्र् व्र्होराबाट िात्र तिलापत्र गनय चाहेिा भन े
तिलापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 
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२१. िेलतिलापको लातग प्रोत्साहन गनेः (१) सतिततले सतितत सिि सनुवाइयको लातग पेश भएको 
उजरुीिा िेलतिलाप हनुसक्ने सम्भावना रहेको रे्खेिा पिहरूलाइय िेलतिलापको लातग तारेख 
तोक्न सक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तारेखको दर्न सतिततले यववार्का पि तथा यवपि, 
उपजस्थत भएसम्ि पिले पत्र्ाइय साथै तलइआएका अन्र् व्र्जक्त सिेत उपजस्थत गराइय 
िेलतिलापको लातग छलफल गराइय पिहरूको बीचिा सहितत भएिा सहितत भए बिोजजि 
तिलापत्र कागज तर्ार गनय लगाइय तिलापत्र गराइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उजरुीिा तोयकएको म्र्ार्िा सतितत सिि उपजस्थत नभएको वा उपजस्थत भएर 
पतन तारेख गजुारी यववार्िा तारेखिा नरहेको पि अथवा यववार्िा पि कार्ि नभएको भए 
तापतन यववार्को पेटबोलीबाट उजरुीको पि कार्ि हनुे रे्जखएको व्र्जक्त सिेत िेलतिलापको 
लातग उपजस्थत भएिा सतिततले िेलतिलाप गराइय तिलापत्रको कागज गराइयदर्नपुनेछ । 

२२. प्रारजम्भक सनुवाइय पूवय िेलतिलापः (१) उजरुी प्रशासकले प्रारजम्भक सनुवाइयको लातग सतितत 
सिि उजरुी पेश हनुपूुवय उजरुीिा िेलतिलाप हनुसक्ने अवस्था रे्जखएिा वा पिहरूले सो 
व्र्होराको तनवेर्न तलइय आएिा तिलापत्रको व्र्होरा खुलेको कागज तर्ार गरी सतितत सिि 
पेश गनयसक्नेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय तिलापत्रिा अजन्ति सहितत नजटेुको भए तापतन 
पिहरू िेलतिलापको लातग प्रयक्रर्ािा जान सहित भएिा उजरुी प्रशासकले पिहरूको तनवेर्न 
तलइय उजरुीिा िेलतिलापको लातग िेलतिलापकताय सिि पठाउने आरे्शको लातग सतितत सिि 
पेश गनयसक्नेछ । 

२३. िेलतिलापकतायको सूची तर्ार गनेः (१) सतिततले िेलतिलापको कार्य गराउनको लातग रे्हार् 
बिोजजिको र्ोग्र्ता पगुेको व्र्जक्तहरूको यववरर् खुलाइय सम्भायवत िेलतिलापकतायको सूची 
तर्ार गनेछः 
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 (क) कजम्तिा स्नातक उजिर्य गरेको;  
 (ख) कुनै राजनीततक र्ल प्रतत आस्था राखी राजनीततिा सयक्रर् नरहेको; 

तथा 
 (ग) स्थानीर् स्तरिा सिाजसेवीको रुपिा पयहचान बनाएको । 

 (घ)  िेलतिलापकतायको ४८ घण्टा तातलि तलइ िेलतिलापकतायको कार्य गरै् 
आएको  

 (ङ)  २५ बषय उिेर परुा भएको । 

 (च)  िाथी र्ोग्र्तािा जनु सकैु कुरा लेजखएको भएता पतन तातलि तलइ हाल 
काि  गरररहेकाको हकिा तनजलाइ तनरन्तरता दर्न सयकने । 

  (२) िेलतिलापकतायको सूची तर्ार गरेपतछ सतिततले सूची सभा सिि पेश गरी 
अनिुोर्न गराउनपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि सूची अनिुोर्न भएपतछ सतिततले सावयजतनक जानकारीको 
लातग सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ तथा िेलतिलापको लातग पठाउँर्ा प्रत्र्ेक पिलाइय सो सूची 
उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

२४. िेलतिलापकतायको सूची अद्यावतिक गनेः (१) सतिततले र्फा ५९ बिोजजि तर्ार भएको सूची 
प्रत्र्ेक वषय अद्यावतिक गनुयपनेछ । 

  (२) प्रत्र्ेक वषय अद्यावतिक गरेको िेलतिलापकतायको सूची सतिततले सभाबाट अनिुोर्न 
गराउनपुनेछ । 

  (३) र्स ऐन तथा प्रचतलत कानून बिोजजि िेलतिलापकतायको सूचीिा सूचीकृत हनु 
र्ोग्र्ता पगुेको व्र्जक्तले सतितत सिि सूचीकृत गररपाउनको लातग अनसूुची-११ बिोजजिको 
ढाँचािा तनवेर्न दर्नसक्नेछ । 

२५. िेलतिलापकतायको सूचीबाट हटाउनःे (१) सतिततले र्फा ६० बिोजजि िेलतिलापकतायको सूची 
अद्यावतिक गर्ाय रे्हार्को अवस्थाका िेलतिलापकतायको नाि सूचीबाट हटाउनेछः- 

(क) तनजको ितृ्र् ुभएिा; 
(ख) तनजले आफ्नो नाि सूचीबाट हटाइयपाउँ भने्न तनवेर्न दर्एिा; 
(ग) तनजले नैततक पतन रे्जखने फौजर्ारी अतभर्ोगिा सजार् पाएिा; 
(घ) तनज कुनै संस्थासँग सम्बध्र् रहेकोिा सो संस्था खारेज वा यवघटन 

भएिा; र 
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(ङ) सतिततले र्फा ६७ को उपर्फा (२) बिोजजि तनजलाइय सूचीबाट हटाउने 
तनर्यर् गरेिा । 

(च)  बसइ सराइ गरेिा । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि सूचीबाट नाि हटाइएका िेलतिलापकतायहरूको नािावली 
सतिततले सावयजतनक सूचनाको लातग प्रकाशन गनुयपनेछ । 

२६. िेलतिलापको लातग सिर्ावति तोक्नःे (१) सतिततले र्स ऐन बिोजजि िेलतिलाको लातग 
िेलतिलापकताय पठाउँर्ा बयढिा ततन ियहना सम्िको सिर् तोयक पठाउनेछ । 

  (२) िेलतिलापको लातग पठाउँर्ा सािान्र्तर्ाः वयढिा तीनजना बाट िेलतिलाप गराउन े
गरी तोक्नपुनेछ ।   

२७. िेलतिलापकतायको छनौटः (१) सतिततले िेलतिलाप गराउने कार्यको लातग यववार्का 
पिहरूलाइय एक जना िेलतिलापकतायको छनौट गनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय पिहरूबीचिा एकजना िेलतिलापकतायको लातग 
सहितत नभएिा सतिततले पिहरूको सहिततिा ततन जना िेलतिलापकतायको छनौट गनुयपनेछ 
। 

  (३) पिहरूको बीचिा िेलतिलापकतायको नाििा सहितत हनु नसकेिा सतिततले 
िेलतिलापकतायको सूचीिा रहेका िेलतिलापकतायहरू िध्र्ेबाट र्वैु पिबाट एक-एक जना 
िेलतिलापकताय छनौट गनय लगाइय तेस्रो िेलतिलापकताय छनौट गररदर्नपुनेछ । 

  (४) उजरुीका सबै पिको सहिततिा िेलतिलापकतायको सूचीिा नरहेको र्स ऐन 
बिोजजि िेलतिलापकताय हनु अर्ोग्र् नभएको कुनै व्र्जक्त वा संस्थाबाट िेलतिलाप प्रयक्रर्ा 
अगाडी बढाउन सहित भै तलजखत तनवेर्न दर्एिा सतिततले त्र्स्तो व्र्जक्त वा संस्थालाइय 
िेलतिलापकताय तोयकदर्नपुनेछ । 

२८. िेलतिलापकतायको पररवतयनः (१) सतिततले रे्हार्को अवस्था परर पिहरूले तनवेर्न दर्एको 
अवस्थािा िेलतिलापकताय पररवतयन गररदर्नपुनेछः- 

(क) र्फा ६१ बिोजजि िेलतिलापकतायको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएिा; 
(ख) पिहरूले पारस्पररक सहिततिा िेलतिलापकताय हेरफेर गनय िञ्जुर भएिा;  

(ग) यववार्को कुनै पिले िेलतिलापकताय प्रतत अयवश्वास रहेको तलजखत 
जानकारी गराएिा; 
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(घ) कुनै कारर्ले िेलतिलापकतायले िेलतिलापिा सहभागी भैरहन नसक्न े
जनाएिा; 

(ङ) यववार्को यवषर्वस्तिुा िेलतिलापकतायको कुनै स्वाथय रहेको 
िेलतिलापकतायले जानकारी गराएिा वा कुनै स्रोतबाट सतितत सिि 
जानकारी भएिा; तथा 

(च) िेलतिलापकतायले िेलतिलापकतायको हैतसर्तले कार्यगर्ाय र्फा ६६ तथा 
अन्र् प्रचतलत कानून बिोजजि पालन गनुयपने आचरर् पालन नगरेिा 
। 

  (२) िेलतिलापकताय पररवतयनको कारर्ले तोयकएको सिर्िा िेलतिलापको कार्य सम्पन्न 
हनु नसक्ने भएिा सतिततले बयढिा एक ियहना सम्िको सिर् थप गनय सक्नेछ । 

२९. िेलतिलापको लातग पठाउँर्ा गने प्रयक्रर्ाः (१) सतिततले कुनै उजरुी िेलतिलापको लातग 
िेलतिलापकताय सिि पठाउँर्ा पिहरूलाइय िेलतिलापकतायको सम्पकय  उपलब्ि गराइय 
िेलतिलापकताय सिि उपजस्थत हनुे तारेख तोयक रे्हार् बिोजजिको कागज साथै राजख 
लेजखपठाउनपुनेछः 

(क) उजरुीको सारसंिेप वा िखु्र् िखु्र् कागजातको प्रतततलपी; 
(ख) उजरुीको पि वा वारेस भए वारेसको नाि, थर, वतन र उपलब्ि 

भएसम्ि टेतलफोन नम्बर, इयिेल, फ्र्ाक्स तथा अन्र् सम्पकय  यववरर्; 
तथा 

(ग) िेलतिलाप सम्बन्िी प्रयक्रर्ा सम्पन्न गनुयपने स्थान र सिर् । 

  (२) िेलतिलापकतायले सतितत सिि िाग गरेिा उजरुीका कागजातहरूको नक्कल 
उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (३) िेलतिलापको लातग तोयकएको सिर् सम्पन्न भएको सात दर्न तभत्र उजरुीको 
पिहरू सतितत सिि उपजस्थत हनुे गरी तारेख तोक्नपुनेछ । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन िेलतिलापकतायले तोयकएको 
सिर् अगावै उजरुी सतितत सिि यफताय पठाउने तनर्यर् गरेिा सो तनर्यर्को जानकारी भएको 
सात दर्न तभत्र पिहरूलाइय सतितत सिि उपजस्थत हनुेगरी पठाउनपुनेछ । 
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३०. िेलतिलापिा अवलम्बन गनुयपने प्रयक्रर्ाः (१) सतिततले पिहरूको सहिततिा िेलतिलापको 
लातग छलफल गने तथा अन्र् कार्य गने स्थानको छनौट गरी पि तथा िेलतिलापकतायलाइय 
सोको जानकारी उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

 तर पिहरूको सहिततिा िेलतिलापकतायले अन्र् कुनै स्थानको छनौट गनय बािा पनेछैन । 

  (२) पिहरूलाइय उपर्फा (१) बिोजजि िेलतिलापकतायले तोकेको स्थानिा तोयकएको 
सिर्िा उपजस्थत हनुे र्ायर्त्व रहनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको र्ायर्त्व पिहरूले परुा नगरेिा िेलतिलापकतायले 
िेलतिलापको प्रयक्रर्ा बन्र् गरी सतिततलाइय सोको तलजखत जानकारी गराइय उजरुीको कागजात 
यफताय पठाउनसक्नेछ । 

  (४) िेलतिलापको क्रििा िेलतिलापकतायले पिहरूबीचिा सहजकतायको भूतिका गनेछ 
र उक्त भतूिका तनवायह गने क्रििा तनजले पिहरू बाहेक रे्हार्का व्र्जक्तहरूसँग सिेत एकल 
वा सािूयहक वाताय गनयसक्नेछः 

(क) यववार्को यवषर्िा जानकारी रहेको उजरुीका पिले रोजेको व्र्जक्त; तथा 
(ख) यववार्को यवषर्वस्तकुो बारेिा जानकारी रहेको स्थानीर् भद्रभलार्िी । 

  (५) िेलतिलापकतायले पिहरूको सहिततिा पिहरूसँग रे्हार् बिोजजि वाताय 
गनयसक्नेछः 

(क) पिहरूसँग एकल एकान्तवाताय; तथा 
(ख) टेतलफोन वाताय, तभडीर्ो कन्रेन्स वा सञ्चारको अन्र् िाध्र्िबाट 

वातायलाप  
  (६) प्रचतलत कानून तथा र्स ऐनको िान्र्ता यवपरीत नहनुेगरी पिहरूको सहिततिा 

िेलतिलापकतायले िेलतिलापको कार्ययवति तनिायरर् गनयसक्नेछ । 

३१. िेलतिलापकतायको आचरर्ः (१) िेलतिलापकतायले रे्हार् बिोजजिको आचरर् पालन गनुयपनेछः- 
(क) िेलतिलाप सम्बन्िी कारवाही तनष्पि ढङ्गले सम्पार्न गनुयपने; 

(ख) कुनै पिप्रतत झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह नराख्न े वा राखेको रे्जखने कुनै 
आचरर् वा व्र्वहार नगने; 

(ग) कुनै पिलाइय डर, त्रास, झकु्र्ान वा प्रलोभनिा पारी िेलतिलाप गराउन 
नहनुे; 
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(घ) यववार् कार्ि रहेको अवस्थािा यववार्को कुनै पिसँग आतथयक 
कारोबारिा सँलग्न नहनुे; 

(ङ) िेलतिलाप सम्बन्ििा बनेको प्रचतलत कानून तथा अन्र् स्थायपत िान्र्ता 
यवपरीत आचरर् गनय नहनुे; 

(च) िेलतिलापको क्रििा पिहरुसँग सम्िानजनक, सर्भावपूर्य र सबै 
पिप्रतत सिान व्र्वहार कार्ि गने; 

(छ) िेलतिलापको क्रििा पिहरुले व्र्क्त गरेको यवषर्वस्तकुो गोपनीर्ता 
कार्ि राख्न;े तथा 

(ज) िेलतिलापको क्रििा पिबाट प्राप्त भएको कुनै कागजात वा वस्त ु
प्रयक्रर्ा सम्पन्न भएपतछ वा तनज प्रयक्रर्ाबाट अलग भएपतछ सम्बजन्ित 
पिलाइय सरुजित यफताय गने । 

  (२) सतिततले कुनै िेलतिलापकतायले उपर्फा (१) बिोजजिको आचरर् पालना नगरेको 
उजरुी परी वा सो यवषर्िा स्वरं् जानकारी प्राप्त गरी छानयवन गर्ाय व्र्होरा दठक रे्जखए त्र्स्तो 
िेलतिलापकतायलाइय िेलतिलापकतायको सूचीबाट हटाउनेछ । 

३२. तलखत तर्ारी र तिलापत्रः (१) िेलतिलापकतायले पिहरुसँगको छलफल पश्चात िेलतिलापको 
लातग र्वैु पि सहित भएकोिा तिलापत्र गराइय सहितत भएको यवषर्वस्त ु बिोजजिको 
तिलापत्रको तलखत तर्ार गरर सतितत सिि पठाउनपुनेछ । 

   

३३. िेलतिलाप नभएको उजरुीिा गनुयपने कारवाहीः (१) िेलतिलापकतायले पिहरु बीचिा िेलतिलाप 
हनु नसकेिा सो व्र्होरा खुलाइय प्रततवेर्न तर्ार गरी यववार्का सबै कागजात सयहत सतिततिा 
यफताय पठाउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि गर्ाय िेलतिलापकतायले पिहरुलाइय सतितत सिि हाजीर हनु 
जाने बयढिा सात दर्नको म्र्ार् तोयक पठाउन ुपनेछ । 

३४. िेलतिलाप नभएको उजरुीिा तनर्यर् गनुयपनेः (१) स्थानीर् ऐनको र्फा ४७ (१) को यवबार्िा 
सतिततले िेलतिलापको लातग पठाएको उजरुीिा पिहरुबीच िेलतिलाप हनु नसयक 
िेलतिलापकतायको प्रततवेर्न सयहत प्राप्त हनु आएिा कानून बिोजजि कारवाही गरी तनर्यर् गनुयपछय 
।  
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  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन रे्हार् बिोजजिको उजरुीिा 
अतिकारिेत्र ग्रहर् गने सम्बजन्ित अर्ालत वा तनकार्िा उजरुी गनय जान ु भतन सनुाइय 
पठाइयदर्नपुछयः- 

(क) स्थानीर् ऐनको र्फा ४७ को उपर्फा (२) बिोजजिको 
यववार्िा; तथा 

(ख) कुनै अर्ालत वा तनकार्बाट िेलतिलापको लातग प्रयेषत भएको 
यववार्िा । 

  (३) उपर्फा (२) को रे्हार् (ख) बिोजजिको यववार्िा सम्बजन्ित अर्ालत वा तनकार्िा 
पठाउँर्ा हाजजर हनु जाने तारेख तोकी पठाउने तथा तितसल सिेत नक्कल खडा गरी अतभलेख 
राजख सक्कल तितसल सम्बजन्ित अर्ालत वा तनकार्िा पठाउनपुनेछ । 

३५. िेलतिलाप र्स्तरुः (१) िेलतिलापिा जाने यववार्को हकिा िेलतिलापकतायले पिहरुले 
सहिततिा दर्न िञु्जर भएरे्जख बाहेक कुनै प्रकारको र्स्तरु लाग्नेछैन । तर पिहरूको सहिततिा 
िेलतिलापकतायले पिहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- तलन पाउनेछन ।  

३६. सिरु्ार् स्तरिा हनु े सािरु्ायर्क िेलतिलाप प्रवियन गनय कियचारी तोक्न सक्नःे (१) सतिततले 
स्थानीर् स्तरिा िेलतिलाप प्रवध्र्यन गनयको लातग कार्यपातलकािा अनरुोि गरेिा कियचारी खटाइय 
सिरु्ार् स्तरिा िेलतिलापको प्रवध्र्यनात्िक कार्यक्रि गनय सयकनेछ । 

(२) सिरु्ार् स्तरिा हनुे सािरु्ायर्क िेलतिलापको हकिा र्फा ५९ (१) अनसुारको र्ोग्र्ता 
तथा अनभुव नभएका िेलतिलापकतायवाट िेलतिलाप गराउन वािा पने छैन । 

(२) सतिततले सिरु्ार्स्तरिा हनुे सािरु्ायर्क िेलतिलापको कार्ययवति तोके विोजजि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्-९ 

तनर्यर् कार्ायन्वर्न सम्बन्िी व्र्वस्था  

३७. सजचवालर्को जजम्िेवारीः (१) कार्यपातलकाको प्रत्र्ि तनर्न्त्रर् र तनरे्शनिा रयह सतिततको 
तनर्यर् कार्ायन्वर्न गने गराउने सम्बन्िी सम्पूर्य कार्यको रेखरे्ख गने जजम्िेवारी वहन गनुयपनेछ 
। 

३८. सहर्ोग गनुयपनेः (१) नगरपातलका कार्ायलर् तथा सो अन्तगयतका सबै वडा कार्ायलर् तथा अन्र् 
कार्ायलर्ले र्स ऐन तथा प्रचतलत कानून बिोजजि सतिततले गरेको तनर्यर् बिोजजि व्र्जक्त वा 
संस्था वा अन्र् कसैसँग असलु गनुयपने जरीवाना वा अन्र् रकि असलुउपर गनय सहर्ोग गनुयपनेछ 
।  
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  (२)  र्स ऐन तथा प्रचतलत कानून बिोजजि सतिततले असूल गनयपने जरीवाना, तबगो 
वा अन्र् कुनै प्रकारको रकि असलुउपर नभइय उपर्फा (१) िा उल्लेख भए बिोजजिका 
कार्ायलर्हरुले कुनै तसफाररश वा कुनै कार्य गररदर्न ेछैनन । 

३९. असलु उपर गनेः (१) अतभलेख प्रशासकले सतिततको तनर्यर् बिोजजि कुनै पिसँग जररवाना वा 
तबगो वा अन्र् कुनै प्रकारको असलु उपर गनुयपने भएिा सो पिले जरीवाना ततनय बझुाउन 
ल्र्ाएिा बजुझ सर्रस्र्ाहा गरी जरीवानाको लगत किा गनुयपनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि असलुउपर नभएिा लगत राखी सम्बजन्ित पिको नाि 
नािेसी तथा जरीवाना रकि सिेतको यववरर् नगरपातलकाको कार्ायलर्का साथै सबै वडा 
कार्ायलर्िा सिेत अतभलेखको लातग पठाउनपुनेछ । 

  (३) सम्बजन्ित कार्ायलर्हरुले उपर्फा (२) बिोजजि लेजख आएिा त्र्स्तो पिसँग 
जरीवाना रकि असलुउपर गरी अतभलेख शाखािा सर्रस्र्ाहा गनय पठाउनपुनेछ । 

   

४०. भरी भराउ गनेः (१) सतिततले र्स ऐन बिोजजि गरेको कुनै तनर्यर् बिोजजि कुनै पिले 
राखेको र्स्तरु, वा अन्र् कुनै प्रकारको रकि कुनै पिबाट भराइय पाउन ेभएिा भराइय पाउन े
पिले भरी दर्नपुने पिको त्र्स्तो रकि भराइय दर्नपुने स्रोत खुलाइय अनसूुची-१२ बिोजजिको 
ढाँचािा तनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तनवेर्न दरँ्र्ा र्थासम्भव नगर् रहेको बैँक खाता वा कुनै 
सहकारी वा बचत संस्थािा रहेको रकि र सो नभएिा तललाि तबक्री गरी असलु उपर गनुयपने 
अवस्था भएिा कुनै अचल सम्पजिको व्र्होरा खुलाइय तनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजिको तनवेर्निा र्फा ७८ बिोजजिको यववरर् खुलाइय तनवेर्न 
दर्नपुनेछ  

४१. चलन चलाइयदर्नःे (१) सतिततले र्स ऐन बिोजजि गरेको कुनै तनर्यर् बिोजजि कुनै सम्पजि वा 
अतिकार वा कुनै यवषर्वस्त ुवा सेवा वा अन्र् कुनै यवषर्को चलन पाउने ठहरेको पिले त्र्स्तो 
चलन पाउने यवषर्को यववरर् खुलाइय अतभलेख प्रशासक सिि अनसूुची-१३ को ढाँचािा तनवेर्न 
दर्नपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तनवेर्न परेिा अतभलेख प्रशासकले तनर्यर् बिोजजिको 
यवषर्को चलन चलाइयदर्नपुनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको तनवेर्न दरँ्र्ा चलन चलाउन ुपने सम्पजिको र्फा ७८ 
बिोजजिको यववरर् खुलाउनपुनेछ । 
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४२. सम्पजिको यववरर् खलुाउनपुनेः (१) भररभराउ गनय वा चलन चलाइ पाउनको लातग तनवेर्न 
दर्ने यववार्को पिले तनवेर्निा सम्पजिको यववरर् उल्लेख गर्ाय रे्हार् बिोजजिको यववरर् 
खुलाउन ुपनेछः- 

  (क) अचल सम्पजिको यववरर् 

(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठेगाना तथा चार यकल्ला; 
(२) घर जग्गाको यकिा नम्बर तथा िेत्रफल;    

(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्ि वगययफट; 

(४) घर जग्गाको अवजस्थती आवास वा औद्योतगक वा व्र्ापाररक िेत्रिा 
रहेको व्र्होरा; 

(५) कच्ची वा पदक्क सडकसँग जोतडएको व्र्होरा; 
(६) घरजग्गाको स्वातित्व रहेको व्र्जक्तको नाि थर साथै स्वातित्व भन्र्ा 

फरक व्र्जक्तको भोगचलन रहेको भए भोगचलन गनेको नाि थरका 
साथै अन्र् यववरर्; तथा 

(७) घरिा भएको लगापात तथा खररर्तबयक्र हनु सक्ने न्रू्नति िूल्र् । 

  (ख) चल सम्पजिको यववरर्ः 
(१) चल सम्पजि रहेको ठाउँ तथा भोग वा तनर्न्त्रर् राख्नकेो नाि थर; 

(२) बैँक खातािा रहेको नगर् भए खातावालको साथै बैँक तथा शाखाको 
नाि; 

(३) चल सम्पजिको प्रकार तथा नगर् बाहेकको भए सम्भायवत तबयक्र िूल्र्; 
तथा 

(४) नगर् बाहेकको चल सम्पजि भए अवस्था, प्रकृतत तथा बनोटका साथै 
प्रत्र्ेकको साइज र सँख्र्ा । 

४३. सम्पजि रोक्का राख्नःे (१) अतभलेख प्रशासकले र्फा ७५ वा ७६ बिोजजि तनर्यर् कार्ायन्वर्नको 
लातग तनवेर्न परेपतछ रे्खाइएको सम्पजिको हकिा आवश्र्क पने जतत जेथा रोक्का राख्न ेसम्बन्ििा 
तनर्यर्को लातग कार्ायपातलका सिि पेश गने र कार्यपातलकाबाट रोक्का राख्न े तनर्यर् गरेपछी 
तनर्यर् बिोजजि जेथा रोक्का राख्नको लातग सो जेथा र्ताय रहेको कार्ायलर् वा रजजषे्ट्रशन गने 
कार्ायलर्िा लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (२) बाली, ब्र्ाज, बहाल लगार्तको सम्पजिको हकिा तनवेर्न परेको बयढिा र्इुय दर्न 
तभत्र सम्पजि तार्र्ात गनय लगाइय तार्र्ात गर्ायको सिर्िा नै आवश्र्क पने जतत सम्पजि वा 
सोबाट प्राप्त हनुे बाली, बहाल, ब्र्ाज, िनुाफा आदर् आर् तनर्न्त्रर् गनुय वा रोक्का राख्नपुछय र 
त्र्सको भपायइय सम्बजन्ित पिलाइय दर्नपुछय । 
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  (३) र्फा ७८ को रे्हार् (ख) बिोजजिको सम्पजिको हकिा भररभराउको लातग 
आवश्र्क पने जतत सम्पजि रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्र्कताअनसुार लेखा शाखा वा 
सम्बजन्ित बैँक वा सम्बजन्ित तनकार्िा तरुुन्त लेजख पठाउनपुनेछ । 

  (४) सम्पतत रोक्का सम्वजन्ि  आरे्श अनसूुची १४ बिोजजि हनुेछ । 
४४. सम्पजि तललाि गर्ाय अपनाउनपुने कार्ययवतिः (१) कार्यपातलकाले र्स ऐन बिोजजि भरीभराउ 

गनुयपने तबगो वा कोटय फी वा त्र्स्तै कुनै रकि असलुउपर गनय र्फा ७८ को रे्हार् (क) 
बिोजजि सम्पजिको यववरर् खुलाइय र्खायस्त परेिा त्र्स्तो रकि भरी दर्नपुने व्र्जक्तलाइय 
बझुाउनपुने रकि बझुाउन सात दर्नको म्र्ार् दर्इय सूचना जारी गनुयपछय । 

  (२) उपर्फा (२) बिोजजिको म्र्ार्िा रकि बझुाउन नल्र्ाएिा त्र्स्तो भरीदर्नपुने 
व्र्जक्तको भरीपाउने व्र्जक्तले रे्खाएको र्फा ७८ को रे्हार् (क) बिोजजिको सम्पजि तार्र्ात 
गरील्र्ाउनपुछय ।   

  (३) र्ण्ड, जरीवाना, सरकारी तबगो वा कुनै अर्ालत वा तनकार् वा नगरपातलका वा 
सतिततको तनर्यर्ले असलु उपर गनुयपने कुनै रकिको हकिा त्र्स्तो असलुउपर हनुपुने व्र्जक्तले 
बझुाउन नल्र्ाएिा तनजको जनुसकैु अचल सम्पजि फेला परेिा तार्र्ात गरी रोक्का राख्नपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन जेथा जिानत वा कुनै प्रकारको 
नगर् िरौट र्ाजखल गरेको हकिा सो सम्पजिबाट खाम्ने जतत रकिको लातग उपर्फा (३) 
बिोजजि गरररहनपुरै्न ।   

  (५) उपर्फा (४) बिोजजि िोल कार्ि भएपतछ उक्त अचल सम्पजिको तललािको 
सूचना सम्बजन्ित पिलाइय दर्इय सवयसािारर्को जानकारीको लातग तललाि हनुे तितत र सम्पजिको 
यववरर् सयहतको सावयजतनक सूचना नगरपातलका, जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, जजल्ला अर्ालत, 
जजल्ला सिन्वर् सतिततको कार्ायलर् तथा कोष तथा लेखा तनर्न्त्रकको कार्ायलर्िा टाँस्न 
लगाउनपुनेछ । 

  (६) उपर्फा (५) बिोजजिको सूचनािा तोयकएको दर्निा उक्त सूचनािा तोयकएको 
सम्पजि पञ्चयकते िोलबाट िातथ बढाबढ प्रयक्रर्ा बिोजजि तललाि गनुयपनेछ । 

  (७) तललाि प्रयक्रर्ािा सम्भव भएसम्ि जजल्ला अर्ालत, जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् वा 
स्थानीर् प्रशासन कार्ायलर्, स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर् तथा नगरपातलका िेत्र तभत्र रहेका अन्र् 
सरकारी कार्ायलर्का प्रतततनतिलाइय रोहवरिा राख्नपुनेछ ।   

  (८) उपर्फा (६) बिोजजि गर्ाय उक्त सम्पजि कसैले पतन तललाि सकार नगरेिा सोयह 
प्रयक्रर्ाबाट पनुः र्ोस्रोपटक तललाि गनुयपनेछ तथा र्ोस्रोपटक गर्ाय पतन कसैले तललाि सकार 
नगरेिा भराइय पाउने पि तनवेर्कलाइय नै उक्त सम्पजि पञ्चयकते िोलिा सकार गनय लगाउनपुनेछ  



खण्ड २) काकीगाउँ, जाजरकोट फाल्गनु २७ गते, २०७४ साल -अततररक्ताङ्क १९  

35 

आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

  (९) उपर्फा (८) बिोजजि गर्ाय तनवेर्कले सम्पजि सकार गनय नचाहेिा पतछ अकको  जेथा 
खुल्न आएका बखत कानून बिोजजि गनेगरी तनजको तनवेर्न तािेलीिा राखी तललाििा 
चढाइयएको सम्पजि फुकुवा गरीदर्नपुछय ।      

  (१०) र्स र्फािा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन नगरपातलकाको कुनै 
रकि असलु उपर गने क्रििा तललाि गर्ाय कसैले सकार नगरेिा जततिा सकार हनु्छ त्र्ततिा 
नै सो सम्पजि तललाि गरी प्राप्त रकि सर्रस्र्ाहा गरी नपगु रकिको हकिा कानून बिोजजि 
अन्र् सम्पजि वा प्रयक्रर्ाबाट असलु उपर गनुयपनेछ ।  

४५. तार्र्ात गने प्रयक्रर्ाः (१) अतभलेख प्रशासकले र्फा ७९ बिोजजि सम्पजि तार्र्ात गनुयपर्ाय 
कजम्तिा वडा सजचव स्तरको कियचारी खटाइय त्र्स्तो अचल सम्पजिको चलनचल्तीको िूल्र् 
स्पष्ट खुल्ने गरी तार्र्ात गनयलगाउनपुनेछ ।   

  (२) उपर्फा (१) बिोजजि तार्र्ात गने कियचारीले तार्र्ात गनुयपने सम्पजिको 
चलनचल्तीको िूल्र् कार्ि गने प्रर्ोजनले पञ्चयकते िोल कार्ि गरी िचुलु्का खडा गरी 
अतभलेख प्रशासक सिि प्रततवेर्न सयहत पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि पञ्चयकते िोल कार्ि गर्ाय रे्हार् बिोजजिक कुरालाइय आिार 
तलइय कार्ि गनुयपनेछः 

(क)  तनवेर्कले तनवेर्निा खुलाएको िूल्र्; 

(ख) तनर्यर्िा उल्लेख भएको भए सो िूल्र्;    

(ग) पिले जिानत वा कुनै अन्र् प्रर्ोजनको लातग कार्यपातलका सिि 
तनवेर्न दरँ्र्ा खलुाएको िूल्र्; 

(घ) तार्र्ात गर्ाय भै आएको स्थानीर् िूल्र्ाँकन अनसुारको िूल्र्; 

(ङ) िालपोत कार्ायलर्ले कार्ि गरेको न्रू्नति िूल्र्; 

(च)  अन्र् कुनै प्रर्ोजनले कुनै सरकारी तनकार्ले कुनै िूल्र् कार्ि गरेको 
भए सो िूल्र्; 

(छ) पञ्चयकते िोल कार्ि गनुयभन्र्ा तत्काल अगावै कुनै खररर्तबयक्र भएको 
भए सो िूल्र् । 

स्पयष्टकरर्ः (१) “पञ्चयकते िोल” भन्नाले अचल सम्पजि तबयक्र गनुयपर्ाय 
तबयक्रहनुे न्र्नुति िूल्र्लाइय सम्झनपुछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाय रे्हार् बिोजजिको कुरालाइय सिेत ध्र्ानिा राख्नपुनेछः 
(क) औद्योतगक वा व्र्ापाररक वा आवास िेत्र लगार्त सडक सञ्जालसँग  

जोतडएको छ वा छैन; तथा 
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(ख) नगरिेत्रतभत्र पने घरको हकिा घरको वतयिान अवस्था सम्बन्ििा 
प्रायवतिक िलु्र्ाँकन प्रततवेर्न । 

४६. खाम्नजेतत िात्र तललाि गनुयपनेः (१) कार्यपातलकाले र्फा ८० बिोजजि तललाि गर्ाय 
असलुगनुयपने बाँयक खाम्ने जतत सम्पजििात्र तललाि गनुयपनेछ ।       

  (२) सम्पजि तललाि गर्ाय सकार भएको रकि असलुउपर गनुयपने भन्र्ा बयढ भएिा सो 
बयढ भएको जतत रकि सम्पजिवाल पिलाइय यफताय गरीदर्नपुछय । 

  (३) उपर्फा (२) बिोजजि रकि यफताय पाउने पि तललाि गर्ायको बखत उपजस्थत 
नभएको भए रकि यफताय तलन आउनभुनी तनजको नाििा सात दर्नको सूचना जारी गरीजझकाइय 
रकि यफताय गनुयपछय । 

  (४) उपर्फा (३) बिोजजि गर्ाय सम्बजन्ित पि रकि यफतायतलन नआएिा उक्त रकि 
सजञ्चतकोषिा र्ाजखल गरी आम्र्ानीबाँति सर्रस्र्ाहा गनुयपछय । 

  (५) अतभलेख प्रशासकले र्फा ८० बिोजजि तललाि गरेको सम्पजि सकार गने पिको 
नाििा सम्पजि र्ताय नािसारीको लातग सम्बजन्ित कार्ायलर् वा तनकार्िा पत्राचार गरी तनजलाइय 
सम्पजिको चलनपूजी उपलब्ि गराइय आवश्र्क परे सो सम्पजिको चलन चलाइयदर्नपुछय ।  

  (६) र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन र्फा ८० बिोजजिको 
तललाि प्रयक्रर्ा अगाडी बयढसकेपतछ भराउनपुने रकि बझुाउन ल्र्ाए पतन सो रकि नबजुझ 
सम्पजि तललाि गनुयपनेछ । 

४७. तललाि उपरको उजरुीः (१) र्स ऐन बिोजजि भएको तललािको प्रयक्रर्ािा जचि नबझु्ने 
पिले जनु प्रयक्रर्ा उपर जचि नबझेुको हो सो भएको पन्र दर्न तभत्र सतितत सिि उजरुी 
पेश गरी भएको आरे्श बिोजजि गनुयपनेछ । 

४८. तबगो भराउँर्ा वा चलनचलाउँर्ा लागकेो खचयः (१) र्स ऐन बिोजजि तबगो भराउँर्ा वा 
चलनचलाउँर्ा लागेको खचय तबगो भरीदर्नपुने वा चलनदर्नपुने सम्बजन्ित पिले व्र्होनुयपनेछ 
।    

४९. र्थाजस्थततिा राख्नःे (१) कार्यपातलकाले र्स ऐन बिोजजि चलनचलाइय िाग्न वा तबगो भराइयपाउन 
कुनै सम्पजि रे्खाइय तनवेर्न परेपतछ तबगो भराउने वा चलनचलाउन ेकार्य सम्पन्न नभएसम्िको 
लातग उक्त सम्पजि हकहस्तान्तरर् गनय, भत्काउन, तबगानय तथा कुनै प्रकारको तनिायर् कार्य गरी 
उक्त सम्पजिको स्वरुप पररवतयन गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्ित पिको नाििा आरे्श 
जारी गरी उक्त सम्पजि र्थाजस्थततिा राख्नपुनेछ ।   

५०. तनवेर्नबाट कारवाही गनेः (१) अतभलेख प्रशासकले कुनै पिले र्फा ८५ बिोजजि भएको 
आरे्श यवपररत कुनै सम्पजिको हक हस्तान्तरर् वा स्वरुप पररवतयन आदर् गरेको तनवेर्न परेिा 
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उक्त तनवेर्न र्ताय गरी त्र्स्तो गने पिको नाििा ततन दर्नको म्र्ार्  जारी गरी तनजलाइय 
हाजजर गराइय सो तनवेर्न सतितत सिि पेश गनुयपनेछ ।     

  (२) सतिततले उपर्फा (१) बिोजजिको तनवेर्न पेश हनु आएिा पिलाइय नर्ाँ उजरुी 
र्ताय गनय नलगाइय उक्त तनवेर्नबाट नै आवश्र्क कारवाही गरी तनर्यर् गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन उपर्फा (१) बिोजजिको 
तनवेर्नको व्र्होराबाट तनवेर्न सतिततको िेत्रातिकार तभत्र नपने यवषर्िा परेको रे्जखएिा 
सतिततले उक्त यवषर्िा िेत्रातिकार ग्रहर् गने अर्ालत वा तनकार् सिि जान सनुाइय दर्नपुनेछ 
। 

५१. चलन चलाउन ेसूचनाः (१) अतभलेख प्रशासकले सतिततको तनर्यर् बिोजजि चलन चलाइय पाउन 
तनवेर्न परेिा चलन चलाउने तितत खुलाइय फलानो तिततिा फलानो घर जग्गाको चलन 
चलाउन कियचारी खयटइय आउने हुँर्ा सो तितत अगावै घर जग्गा खातल गरीदर्न ुभतन चलन 
दर्नपुने पिको नाििा सूचना जारी गनुयपनेछ ।    

  (२) चलनदर्नपुने सम्पजि उजरुीको पिबाहेक अन्र् कसैको भोगचलनिा रहेको भएिा 
अतभलेख प्रशासकले सोयह पिको नाििा उपर्फा (१) बिोजजिको सूचना जारीगनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजि तोयकएको तिततिा खयटइयजाँर्ा घरजग्गा खाली गरेको भए 
सम्बजन्ित कियचारीले चलन चलाइय दर्एको िचुलु्का खडागरी तथा घरजग्गा खाली नगरेको 
भए खाली गराइय चलन चलाइय चलन चलाएको िचुलु्का खडा गरी प्रततवेर्न साथ अतभलेख 
शाखािा पेश गनुयपनेछ ।       

पररच्छेर्-१० 
यवयवि 

५२. नक्कल तनवेर्नः (१) सतितत सिि र्ताय रहेको उजरुीको कुनै सरोकारवाला पिले यववार्को 
तितसलिा रहेको कुनै कागजपत्रको नक्कल तलनको लातग तनवेर्न दर्एिा सतिततले उक्त पिलाइय 
सो कागजको नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

  (२) उपर्फा (१) बिोजजिको तनवेर्न दरँ्र्ा सम्बजन्ित पिले उजरुी शाखािा रहेको 
तितसलको नक्कल तलनपुर्ाय उजरुी प्रशासक तथा अतभलेख शाखािा रहेको तितसलको नक्कल 
तलनपुने भएिा अतभलेख प्रशासक सिि तनवेर्न पेश गनुयपनेछ । 

  (३) उपर्फा (१) बिोजजिको तनवेर्न दर्नको एघार बजे अगावै पेश भएिा सम्बजन्ित 
कियचारीले सोयह दर्न र सो भन्र्ा पछी पेश भएिा सम्भव भएसम्ि सोयह दर्न नभए सोको 
भोतलपल्ट नक्कल उपलब्ि गराउनेछ । 
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  (४) उपर्फा (१) बिोजजि तनवेर्न दरँ्र्ा फरक फरक उजरुीको लातग फरक फरक 
तनवेर्न दर्नपुनेछ । 

  (५) यववार्को कुनै पिले उपर्फा (१) बिोजजिको तनवेर्न दरँ्र्ा नक्कलको सिािा 
कागजपत्रको फोटो जखच्ने अनिुतत िागेिा सो दर्नपुनेछ । 

  (६) नक्कल तनवेर्न दरँ्र्ा अनसूुची-१५ बिोजजिको ढाँचािा दर्नपुनेछ । 
५३. नक्कल र्स्तरुः (१) सम्बजन्ित प्रशासकले र्फा ८८ बिोजजि नक्कल वा फोटो जखच्नको लातग 

तनवेर्न दर्नेपिसँग रे्हार् बिोजजिको र्स्तरु तलइय नक्कल उपलब्ि गराउनपुनेछः 
(क) नक्कलको हकिा सक्कल पानाको प्रतत पषृ्ठको रू ५।– रुपैर्ाँको र्रले; 
(ख) सतिततको तनर्यर् कागजको हकिा प्रतत सक्कल पानाको प्रतत पषृ्ठको रू ५।– 

रुपैर्ाँको र्रले; तथा 
(ग) तलखत कागजपत्रको नक्कल नतलइय फोटो जखच्न चाहेिा प्रतत पानाको रू ५।–         

रुपैर्ाँको र्रले । 

  (२) उपर्फा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन प्रचतलत कानून बिोजजि नक्कल 
र्स्तरु नलाग्ने पिलाइय र्स र्फा बिोजजिको र्स्तरु लाग्नेछैन । 

  (३) र्स र्फा बिोजजि नक्कल उतार गरी लैजाने पिले नक्कल उतार गर्ाय लागेको 
खचयको व्र्वस्था आफै गनुयपनेछ । 

५४. र्स्तरु उल्लेख गनेः (१) नक्कल प्रिाजर्त गने सम्बजन्ित प्रशासकले नक्कल प्रिाजर्त गर्ाय नक्कल 
लैजाने पिको नाि थर तथा उजरुीिा हैतसर्तका साथै नक्कल उतार गरेवापत र्ाजखल गरेको 
र्स्तरु र नक्कल पाना सिेत उल्लेख गरी नक्कल दर्एको व्र्होरा जनाइय नक्कल प्रिाजर्त गनुयपनेछ 
।   

५५. र्स्तरु चकु्ता नभइय नक्कल नदर्इनःे (१) सम्बजन्ित प्रशासकले र्स ऐन बिोजजि नक्कल िाग्न े
पिले नक्कल उतार गर्ाय र्फा ८९ बिोजजि लाग्ने र्स्तरु र्ाजखल नगर्ायसम्ि नक्कल दर्नछैेन 
र सो नक्कलको आतिकाररकता प्रिाजर्त गनय पाउनेछैन ।  

५६. प्रचतलत कानून बिोजजि हनुःे (१) र्स ऐनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापतन उजरुीसँग 
सम्बजन्ित प्रचतलत कानूनिा कुनै कुरा लेजखएको भए सोिा लेजखए जततको हकिा सोयह 
बिोजजि हनुेछ । 

५७. तनर्ि बनाउन ेअतिकारः (१) सतिततले र्स ऐनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लातग आवश्र्क 
तनर्ि बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(र्फा ८ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्ित) 
उजरुीको ढाचँा 

न्र्ायर्क सतितत सिि पेश गरेको 
निवेदि-पत्र 

जाजरकोट नजल्ला छेडागाड िगरपानलका वडा िं.     को …………………….. बस्िे ………….. को 

छेरा/छोरी/श्रीमनि वर्ष …… को ………….. (प्रथम पक्ष) निवेदक ………. 

नवरुद्ध  

 जाजरकोट नजल्ला छेडागाड िगरपानलका, वडा िं.    को …………. बस्िे ………. वर्ष ……….. (दोस्रो 

पक्ष) नवपक्षी ……………. 

नवर्य: सम्बन्ध नवच्छेद 

ि तनम्न वुरँ्ाहरुिा लेजखए विोजजि तनवेर्न गर्यछु : 
१. ि तनवेर्क र र्स यववार्को र्ोस्रो पियवच संवत २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार 
यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वषयसम्ि अथायत २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुिरु र्ाम्पत्र् 
जीवन रहेको तथर्ो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत जार्जन्ि भएको छ । एक 
आपसिा लोग्ने स्वास्नीयवचको सहितत र सहकार्यिा छोरा जन्िेपछी क्रिशः सिस्र्ा रे्जखँरै् जान 
थाल्र्ो । २०७१ सालको ततहारिा िाइत गएपछी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि तलन गए ँ। तर तनजले ततिीसँग िेरो जीवन चल्न सक्रै्न, ि 
घर जान सजक्तन, ततिी जे गनुयपछय गर भतन ठाडो जवाफ दर्न थातलन । के कारर्ले र्स्तो हनु गर्ो 
भतन सोध्र्ा अव ततम्रो र िेरो सम्वन्ि छैन आफुखुसी गर र  िलाई सम्पकय  नगर,गरेिा राम्रो हुँरै्न 
भतन िाक िम्की र त्रास िसेत दर्इन । लािो सिर्सम्ि िन फकेला र घर आउतलन भतन पखी 
वसेँ तर आईनन । कररव ३ वषयपछी अथायत २०७४ साल भाद्र ियहनािा पनुः तलन गए ँतर यवपिी 
िसँग वोल्रै् नवोली घरतभत्र तछररन र साला जेठान पठाईशारीररक आक्रिर् गने सम्िको कार्य गरी 
िलाई तथानाि गातल गलौच गरे । िजुश्कलले ज्र्ान जोगाई तनराश भएर घर फयकय ए ँर अव र्ोस्रो 
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पिश्रीिती िसँग पनुः फयकय  आउने र र्ाम्पत्र् जीवन सिुिरु हनुे सम्भावना नभएकोले पाररवाररक 
यववार् तनरुपर्का लातग र्ो तनवेर्न दर्न आएको छु ।  

२. र्स सतिततबाट र्ोस्रो पि जझकाई जे जो वझु्नपुछय वझुी यववार् तनरुपर् गराईपाउँ ।  

३.  यस िगरपानलकाबाट जारी भएको स्थािीय न्यानयक कायषनवनधको दफा बमोनजम निवेदि दस्िरु रु 

………दोस्रो पक्ष १ जिालार्ष म्याद सूचिा दस्िुर रु …….. पािा २ को निवेदिको प्रनिनलपी दस्िुर रु 

…………समेि गरी जम्मा रु …….. यसै निवेदिसाथ दानिल गरेको छु ।    

४. र्ो तनवेर्न स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्फा ४७ )२ (अनसुार र्सै सतिततको 
अतिकारिेत्रतभत्र पर्यछ ।  

५. र्ो तनवेर्न हर्म्र्ार्तभतै्र छ र ि तनवेर्कलाई र्स यवषर्िा तनवेर्न दर्ने हकरै्र्ा प्राप्त छ ।  

६. र्स यवषर्िा अन्र्त्र कहीीँ कतै कुनै तनकार्िा कुनै प्रकारको तनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. र्सिा र्ोस्रो पिको िाइती तफय का र िेरो घर तफय का पररवारका सर्स्र्हरु जझकाई थप 
व्र्होरा वझु्न सयकनेछ ।  

८. र्सिा लेजखएका व्र्होरा दठक साँचो सत्र् हनु,् झठुा ठहरे कानून विोजजि संजार् भोग्न तर्ार 
छु ।  

 

तनवेर्क 

नािः  ............................. 
इतत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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अनसूुची-२ 

(र्फा ९ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

उजरुी र्ताय गरेको तनस्साको ढाँचा 
श्री .................... 
........................ । 

 

यवषर्:  उजरुी र्तायको तनस्सापत्र सम्बन्ििा । 

 

.................... बस्ने तपाइ  ........................ले  ....................बस्ने  .......................
यवरुद्धिा  .......................................भनी उजरुी र्ताय गनय ल्र्ाएकोिा आजको तिततिा र्ताय 

गरी र्ताय नं ................ .कार्ि भएकोले र्ो तनस्सा जारी गररदर्एको छ ।  

 

अतिकृत कियचारी 
र्स्तखत:   ........  

तितत:   ...........  
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अनसूुची-३ 

(र्फा ९ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्ित) 

ताररख भपायइय 
न्र्ायर्क सतितत  

छेडागाड नगरपातलकािा खडा गररएको तारेख भरपाई 

वार्ी           प्रततवार्ी 
.................             ...................  

िदु्दा  .................... 
तितत ........... िा ......................................... काि भएकोले सोही दर्न ........... बजे र्स 
न्र्ायर्क सतितत/कार्ायलर्िा उपजस्थत हनुेछु भनी सही गने ...... 
 

वार्ी ................         प्रततवार्ी ................ 
 
इतत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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अनसूुची-४ 

(र्फा ९ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्ित) 

ताररख पचाय 
न्र्ायर्क सतितत 

छेडागाड नगरपातलका 
बाट जारी भएको तारेखको पचाय 

 

वार्ी        प्रततवार्ी 
...............       ................. 

िदु्दाः ...................... 
 

तितत ............... िा .................... काि गनय ........ बजे हाजजर हनु आउनहुोला ।  

 

फाँटवालाको र्स्तखत  

तितत ................. 
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अनसूुची-५ 

(र्फा १५ को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्ित) 

प्रततवार्को ढाचँा 
तलजखत जवाफको निूना 

न्र्ायर्क सतितत सिि पेश गरेको 
तलजखत जवाफ 

प्रथि पि 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका वडा नं. ………. िा बस्ने ……………………. (नाता सम्बन्ि 
उल्लेख गने तलजखत जवाफ प्रस्ततुकताय ……………………………………… को ………………… 

र्ोस्रो पि  

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका, वडा नं.  ………. को ……………… को छोरा वषय 
……………………. बस्ने …………….. (तनवेर्क) यवपिी 
………………………………………………………………………………………………. 

यवषर्: सम्वन्ि यवच्छेर् । 

ि तनम्न वुरँ्ाहरुिा लेजखए विोजजि तनवेर्न गर्यछु : 
१. ि तलजखत जवाफ प्रस्ततुकताय र यवपिी तनवेर्कयवच संवत २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा 
अनसुार यववाह भएको व्र्होरा दठक हो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत जार्जन्ि 
भएको दठक हो । २०७१ सालको ततहारिा िाइत गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन 
फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्ि तलन आएको तर ि घर नगएको,िैले यवपिी तनवेर्कलाई 
र्ाम्पत्र् जीवन चल्न नसक्ने भनेको र िेरा र्ाईभाईले शारीररक आक्रिर् गने सम्िको कार्य गरेकोभतन 
कपोलकजल्पत झठुा र हुँरै् नभएका तनरािार व्र्होरा उल्लेख गरी यववार् गरेको कुरा उल्लेख गनय 
चाहान्छु ।  

२. िलाई यवपिी तनवेर्क सिेत तिली गातल गलौच, डर, िाक, िम्की रे्खाई हातपात गरी घरबाट 
तनकाला गरेपछी ि िाइतीिा आई वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषयपछी यवना कारर् ििाथी 
यवतभन्न यकतसिका आरोप लगाई अपिान गने, गाली गलौच गने लगार्तका कािहरु हुँरै्गए । पररवारका 
अन्र् सर्स्र्हरुले ि िाथी घृर्ा गने, वोलचाल नगने जस्ता कार्य गरेपतन यवपिीबाट केही सिर् िलाई 
नै सिथयन र सहर्ोग गरै् आएका तथए तर पछी यवपिी तनवेर्क सिेत उतनहरुसँगै तिले र िलाई 
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जवरजस्त गरबाट तनकाल्ने कार्यिा सहभागी भए  । के कुन कारर्ले वा िेरो के गल्तीले र्सो गरेका 
हनु भतन वझु्र्ा वेलावेला र्ाइजो नल्र्ाएको भतन िाइती पिसिेतको  आलोचना गने गरेका तथए । 
सार्र् उतनहरुलाई र्ाइजोकै लोभका कारर् िलाई घरबाट तनकालीदर्एका हनुपुर्यछ । िैले कुनै गल्ती 
नगरेको र यवपिी लोग्नेसँग पूवयवत िार्ा, सद्भाव र सम्िान र्थावत रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि 
र्थावत कार्ि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त तनकालेपछी ४ ियहनाको नावालक छोरा काखी च्र्ापेर िाइती आएको झण्डै 
३ वषयसम्ि वेखवर, सम्पकय यवयहन वसी अयहले एक्कासी सम्वन्ि यवच्छेर्को िाग गरी तनवेर्न दर्न ुआफैँ िा 
आश्चर्यजनक लागेको छ, सत्र् तथ्र् वजुझ कानून विोजजि गररपाउँ । 

छेडागाड नगरपातलका स्थानीर् न्र्ायर्क कार्ययवतिको र्फा   

४. .........................बाट जारी भएको स्थानीर् न्र्ायर्क कार्ययविीको र्फा ....विोजजि तलजखत 
जवाफ वापत र्स्तरु रु ......ल गरेको छु ।र्सै तनवेर्नसाथ र्ाजख  

५. र्ो तलजखत जवाफ म्र्ार्तभतै्र तलई ि आफैं  उपजस्थत भएको छु ।  

६. र्स यवषर्िा अन्र्त्र कहीीँ कतै कुनै तनकार्िा कुनै प्रकारको तनवेर्न दर्एको छैन ।  

७. र्सिा लेजखएका व्र्होरा दठक साँचो सत्र् हनु,् झठुा ठहरे कानून विोजजि संजार् भोग्न तर्ार 
छु ।  

तनवेर्क 

नािः ...................................  

इतत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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अनसूुची-६ 

(र्फा २० को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्ित) 

  न्र्ायर्क सतिततबाट जारी भएको 
म्र्ार् सूचना 

……………. बस्ने ………….. को नाउँिा छेडागाड नगरपातलकाबाट जारी भएको १५(पन्र) दर्ने सूचना  
 

...............................................वस्ने ....................................................................ले तपाईंको 
यवरुद्ध ...................................वेर्न र्ताय गरेको हुँर्ा सो को प्रतततलपी र्सै यववार् परेको भतन तन

१५साथ पठाईएको छ । अतः तपाईले र्ो म्र्ार् वझेुको वा ररत पूवयक तािेल भएको तिततले ) पन्र (
दर्न तभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहत आफैं  वा कानून विोजजिको वारेश िाफय त र्स कार्ायलर्िा हाजजर 
हनु आउनहुोला । अन्र्था कानून विोजजि हनुे व्र्होरा जानकारी गराईन्छ ।  

इतत सम्बत गते  

 

इतत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

 
अनसूुची-७ 

(र्फा ४२ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

तनर्यर्को ढाचँा  

छेडागाड नगरपातलका न्र्ायर्क सतितत 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 

तनर्यर् 

संवत ............... सालको तनवेर्न नं........ 
यवषर्ः वलेसीबाट पानी झारेको । 

 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका वडा नं............िा वस्ने 
श्री........................................................प्रथि पि 

यवरुद्ध 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका वडा नं............िा वस्ने 
श्री..................................................................................र्ोस्रो पि 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४७(१)ञ विोजजि तनवेर्न र्ताय भई सोही ऐनको 
र्फा ४६ विोजजि गठन भएको न्र्ायर्क सतितत सिि प्रस्ततु हनु आएको िदु्दाको संजिप्त तथ्र् र 
तनर्यर् र्स प्रकार छः  

(१) छेडागाड नगरपातलका वडा नं. ....................... नक्सा तसट नं.... यक.नं........िे.फ...........को 
घरजग्गािा पजश्चि तफय का यक.नं..........का संतिर्ार यवपिी ...................ले घर वनाउँर्ा आफ्नो 
घरजग्गािा तसिानासम्ि आई जोतड वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डतभत्र 
झानेगरी वनाएको हुँर्ा सो वलेसी वन्र् गराइपाउँ भने्न तनवेर्कको तनवेर्न व्र्होरा ।  

(२) छेडागाड नगरपातलकाबाट प्रचतलत भवन तनिायर् सम्वन्िी िापर्ण्ड विोजजि इजाजत प्राप्त गरी 
भवनको नक्सा सिेत स्वीकृत गराई सो नक्सा विोजजि भवन तनिायर् गरेको हुँ । यवपिी तनवेर्कले 
भने विोजजि आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी तनजको घर कम्पाउण्डतभत्र झाने नगरेको आफ्नै 
घरजग्गािा झाने गरेको हुँर्ा झठुा तनवेर्न खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्र्थीको तलजखत जवाफ ।  
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(३) छेडागाड नगरपातलकाबाट स्थलगत तनररिर् तथा सवेंिर् गनय गएका प्रायवतिक टोतलले स्थलगत 
तनररिर् गरी तितत.........िा पेश गरेको स्केच सयहतको प्रततवेर्नबाट प्रत्र्थीको घरतफय बाट छत तथा 
वलेसीको पानी खस्र्ा तनवेर्कको घर कम्पाउण्डतभत्र पने गरेको रे्जखन्छ भने्न व्र्होरा उल्लेजखत भएको  
।  

(४) यववार्का र्वैु पिलाई िेलतिलाप गराउने प्रर्ोजनका लातग छेडागाड नगरपातलका वडा 
नं........,................. िा रहेको िेलतिलाप केन्द्रिा पठाउँर्ा िेलतिलाप हनु नसकी फयकय  आएको ।  

तनर्यर् 

र्वैु पिलाई सनुवुाईको लातग आज पेशी तोयकएकोिा यववार्का सम्वजन्ित पिहरु स्वर्िं तथा 
तनजहरुबाट तनर्कु्त गरेका कानून व्र्वसार्ीहरु सिेतको भनाई सनुी पनुः तिलापत्र गनुयहोस भतन 
सम्झाउँर्ा वझुाउँर्ा पतन तिलापत्र गनय िञु्जर नगनुय भएकोले फाइलिा संलग्न प्रिार् कागजहरुको 
सिेत िूल्र्ाङ्कन गरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(२) विोजजितनर्यर् दर्नपुने 
हनु आई तनर्यर्तफय  यवचार गर्ाय तनवेर्कको यक. नं....को पजश्चितफय  प्रत्र्थीको यक.नं....को घरजग्गा 
जोतडएर रहेकोिा यववार् रे्जखएन । तनवेर्कको भनाई अनसुार आफ्नो घर कम्पाउण्डतभत्र प्रत्र्थीको 
छत तथा वलेसीको पानी झारेको हो होइन भतन स्थलगत रुपिै जाँचवझु गरी प्रायवतिक प्रततवेर्न पेश 
गनय कार्ायलर्बाट खयट गएका प्रायवतिक कियचारीले तितत.............िा पेश गरेको स्केच सयहतको 
प्रायवतिक प्रततवेर्न सिेतबाट तनवेर्कको िाग र्ावी विोजजि आफ्नो घर कम्पाउण्डतभत्र प्रत्र्थीको 
छत तथा वलेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पयुष्ट हनुे रे्जखन्छ । प्रत्र्थीले र्स कार्ायलर्बाट पाररत 
गरेको नक्सािा सिेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने भतन रे्खाईएको र तनवेर्कको 
घर कम्पाउण्डतभत्र पानी झानय पाउनपुछय भतन प्रत्र्थीले र्ावी यवरोि गनय सिेत नसकेको र प्रचतलत 
कानून र प्रचलनबाट सिेत अकायको घर कम्पाउण्डतभत्र आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झानय पाउने 
नरे्जखएको हुँर्ा तनवेर्कको िाग विोजजि प्रत्र्थीले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा 
पानी झाने प्रवन्ि गनुयपने रे्जखन्छ । तनवेर्कको घर कम्पाउण्डिा पानी झानय नपाउने ठहछय  । सो 
ठहनायले तपजशल बिोजजि गनुय ।  

तपजशल 

१. सरोकारवालाले नक्कल िाग गनय आएिा तनर्िानसुार र्स्तरु तलई नक्कल दर्न ु।  

२. र्ो तनर्यर्िा जचि नवझेु ३५ दर्नतभत्र ..............जजल्ला अर्ालतिा पनुरावेर्न गनय जान ुभतन 
 प्रत्र्थीलाई सनुाईदर्न ु।  
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

३. म्र्ार्तभत्र पनुरावेर्न नपरेिा कानून विोजजि तनर्यर् कार्ायन्वर्न गनुय/गराउन ु।        
इतत संवत ्............. साल.............ियहना...............गते.............रोज शभुि ्। 
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अनसूुची-८ 

(र्फा ४८ को सँग सम्बजन्ित) 

अन्तररि संरिर्ात्िक आरे्शको निूना 
 

छेडागाड नगरपातलका न्र्ायर्क सतितत 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 

आरे्श 

संवत ............................ सालको तनवेर्न नं........ 
यवषर्ः  यपतडतलाई उपचार गराउन ेसम्वन्ििा । 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका  वडा नं............ ...............................वस्ने 
..................................................................................प्रथि पि 

यवरुद्ध 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका वडा नं............ ...............................वस्ने 
..................................................................................र्ोस्रो पि 

र्सिा तनवेर्कको िाग विोजजि जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका वडा 
नं................................ वस्ने ...............को नातत ..........................को छोरा/छोरी वषय 
................ को ................ले आफुलाई असाध्र् रोग लातग तनर्तित रुपिा हप्ताको २ पटक 
िगृौला डार्लोतसस गनय जचयकत्सकले जशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषय .................. को 
...........................ले तनर्तित रुपिा डार्लोतसस गनय अटेर गरेको, घरर घरर रुपैँर्ा नभएको वहाना 
गने गरेको, कयहले कयहले कार्ायलर्को कािको व्र्स्तताले फुसयर् नतिलेको आदर् कारर् जनाई आफुले 
तनर्तित प्राप्त गनुयपने स्वाथ्र् सेवा प्राप्त गनय नसकेको हुँर्ा आफ्नो जीवन झनझन खतरार्कु्त वन्रै् 
गएको भतन अस्पतालको जचयकत्सकको पजुाय र जशफाररस सयहत पेश हनु आएको तनवेर्न उपर प्रारजम्भक 
रुपिा जाँचवझु गर्ाय व्र्होरा िनातसव रे्जखएको हुँर्ा हाललाई तनवेर्कको लातग जचयकत्सकले जशफाररस 
गरे विोजजि हरेक हप्ता २ पटक डार्लोतसस गनुय गराउन ुतथा तनजको स्वाथ्र् लाभका लातग आवश्र्क 
अन्र् प्रवन्ि सिेत तिलाउन ुभतन स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्फा ४९(८) विोजजि 
यवपिी ........................को नाििा र्ो अन्तररि संरिर्ात्िक आरे्श जारी गररदर्एका छौं । र्ो 
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आरे्श तितसल सािेल राखी यवपिीलाई लेखी  पठाईदर्न ु । र्ो आरे्श अनसुार उपचार भएको 
जानकारी प्राप्त गरी तितसल सािेल राख्न ुर तनर्िानसुार पेश गनुय ।  

 

ईतत संवत ................... साल ..........ियहना....गते रोज शभुि ्। 
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अनसूुची-९ 

(र्फा ५३ को उपर्फा (२) सँग सम्बजन्ित) 

तिलापत्रको लातग तनवेर्नको ढाचँा 
छेडागाड नगरपातलका न्र्ायर्क सतिततसिि पेश गरेको तिलापत्रको संर्कु्त तनवेर्नपत्र 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका, वडा नं    िा बस्ने       को छोरा/छोरी/श्रीितत     वषय  
को  तनवेर्क       को ( प्रथि पि ) यवरुद्ध 

 जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका, वडा नं  िा बस्ने     ( र्ोस्रो पि ) तलजखत 

जवाफकताय…………. को  

यवषर्ः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी तनवेर्क  तनम्न तलजखत तनवेर्न गर्यछौः  

१. हािीयवच संवत २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ 
वषयसम्ि  सिुिरु र्ाम्पत्र् जीवन रहेको तथर्ो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत 
जार्जन्ि भएको,   सोयह वषय २०७१ सालको ततहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर 
आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, तलन गएको तर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भतन तनवेर्कको 
तनवेर्न परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइजो नल्र्ाएको तनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट 
तनकाला गरेको हो । आफु खुशीले िाइत गई वसेको होइन अझपतन लोग्नेप्रतत आफ्नो र्थावत 
िार्ा, सद्भाव र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि र्थावत कार्ि गराईपाउँ भने्न प्रत्र्थीको 
तलजखत जवाफ रहेको  । 

हािी झगडा गरी आर्ौँ, वषय लोग्ने स्वास्नी छुयटएर बस्र्ौ, हािीबाट एक सन्तानको जागजन्ि सिेत 
भैसकेको छ । घरिा सािान्र् घरार्सी यवषर्ले िनिटुाव भइय लोग्ने स्वास्नी अलग अलग बसेकोिा 
छेडागाड नगरपातलकाको न्र्ायर्क सतितत िाफय त वडा नं.  िेलतिलाप ……………………………….. 
अन्तगयतको …………….. को पहलिा …………. केन्द्रिा िेलतिलापकतायको अपसिा छलफल गरी तिली 
अएको व्र्होरा  र्ो छ की यवगतिा जे जस्ता यवषर्िा असिझर्ारी तथा वेिेल भएको भएतापनी 
हािीयवच एक अकायप्रतत यवश्वास, सर्भाव र प्रिे कार्िै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छेर् 
गरी पाउँ भने्न तनवेर्न र्ावी छोतड पनुः सिुिरु सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्र् जीवनलाई व्र्वजस्थत ढंगले 
अगातड वढाउने छौं । तनवेर्कको घरिा तत्काल लोग्ने स्वास्नी तितल वस्ने वातावरर् नहनुे 
भएकोले छुिै ठाउिा डेरा तलई वस्न हािी र्वैु पि सहित भएकाले स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

२०७४ को र्फा ४७ )२ (विोजजि र्ो तिलापत्रको संर्कु्त तनवेर्न पेश गरेका  छौं , लेजखए 
विोजजि तिलापत्र गरी पाउँ ।  

४. छेडागाड नगरपातलका न्र्ायर्क कार्ययविी ऐन विोजजि र्ो तिलापत्रको संर्कु्त तनवेर्न र्स्तरु 
बापत रु ………….. र्सैसाथ संलग्न छ ।             
५. र्सिा लेजखएका व्र्होरा दठक साँचो  हनु,् झठुा ठहरे कानून विोजजि सहुँला वझुाउँला ।  

तनवेर्कहरु 

...................................... प्रथि पि 

.................................... र्ोस्रो पि 

 

इतत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्।  
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची-१० 

(र्फा ५३ को उपर्फा (५) सँग सम्बजन्ित) 

तिलापत्रको ढाचँा 
  

छेडागाड नगरपातलका न्र्ायर्क सतिततसिि पेश गरेको तिलापत्रको संर्कु्त तनवेर्नपत्र 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका, वडा नं.    बस्ने …………… को छोरा/ छोरी/श्रीितत वषय   को 
तनवेर्क ……………………………….. को ……… (प्रथि पि) 

यवरुद्ध 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका, वडा नं.   तलजखत जवाफकताय …………. को ………… बस्ने 
वषय ………………… (र्ोस्रो पि)  

यवषर्ः सम्वन्ि यवच्छेर् । 

हािी तनवेर्क  तनम्न तलजखत तनवेर्न गर्यछौं : 
१. हािी यवच संवत २०६९ सालिा सािाजजक परम्परा अनसुार यववाह गररएकोिा कररव  २ 
वषयसम्ि  सिुिरु र्ाम्पत्र् जीवन रहेको तथर्ो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत 
जार्जन्ि भएको,   सोयह वषय २०७१ सालको ततहारिा िाइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर 
आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, तलन गएको तर उल्टै कुटयपट गरी पठाएको भतन तनवेर्कको तनवेर्न 
परेको ।  

२. आफुलाई र्ाइजो नल्र्ाएको तनउँबाट घरिा हेला गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट तनकाला 
गरेको हो । आफु खुशीले िाइत गई वसेको होइन अझपतन लोग्नेप्रतत आफ्नो र्थावत िार्ा, सद्भाव 
र सम्िान रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि र्थावत कार्ि गराईपाउँ भने्न प्रत्र्थीको तलजखत जवाफ 
रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आर्ौं, केहीवषय लोग्ने स्वास्नी छुयटएर वस्र्ौं, हािीबाट एक सन्तानको जार्जन्ि 
सिेतभैसकेको छ । घरिा सािान्र् घरार्सी यवषर्ले िनिटुाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग 
वसेकोिा छेडागाड न्र्ायर्क सतितत िाफय त वडा नं  ................. .अन्तगयतको  ............................

िेलतिलाप केन्द्रिा िेलतिलापकताय .................को पहलिा एक आपसिा छलफल गरी तिली 
आएको व्र्होरा र्ो छ की यवगतिा जे जस्ता यवषर्िा असिझर्ारी तथा वेिेल भएको भएतापनी 
हािीयवच एक अकायप्रतत यवश्वास, सर्भाव र प्रिे कार्िै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ि यवच्छेर् गरी 
पाउँ भने्न तनवेर्न र्ावी छोतड पनुः सिुिरु सम्वन्िका साथ र्ाम्पत्र् जीवनलाई व्र्वजस्थत ढंगले अगातड 
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वढाउने छौं । तनवेर्कको घरिा तत्काल लोग्ने स्वास्नी तितल वस्ने वातावरर् नहनुे भएकोले छुिै 
ठाउिा डेरा तलई वस्न हािी र्वैु पि सहित भएकाले स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को 
र्फा ४७ )२ (विोजजि र्ो तिलापत्रको संर्कु्त तनवेर्न पेश गरेका छौं , लेजखए विोजजि तिलापत्र 
गरी पाउँ । छेडागाड नगरपातलका स्थानीर् न्र्ायर्क कार्ययवति ऐन विोजजि र्ो तिलापत्रको संर्कु्त 
तनवेर्न र्स्तरु बापत रु र्सैसाथ संलग्न छ ।  

५. र्सिा लेजखएका व्र्होरा दठक साँचो हनु,् झठुा ठहरे कानून विोजजि सहुँला वझुाउँला ।  

तनवेर्कहरु 

...................................... प्रथि पि 

.................................... र्ोस्रो पि 

 

इतत संवत ्............. साल...................ियहना......................गते.....................रोज शभुि ्। 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची-११ 

(र्फा ६० को उपर्फा (३) सँग सम्बजन्ित) 

िेलतिलापकतायिा सूचीकृत हनु ेतनवेर्न ढाचँा 
न्र्ायर्क सतितत 

छेडागाड नगरपातलका सिि पेश गरेको तनवेर्न 

 

यवषर्ः िेलतिलापकतायिा सूचीकृत हनु पाउँ ।  

 

प्रस्ततु यवषर्िा तपतसलिा उल्लेजखत कागजातहरुको प्रतततलपी साथै राखी......................नगरपातलकाको 
न्र्ायर्क सतितत अन्तगयतका ............ िेलतिलाप केन्द्रिा सूचीकृत भई िेलतिलाप गराउन अनिुती 
पाउँ भनी तनवेर्न गर्यछु ।  

तपतसल  

१) नागररकता प्रिार्पत्रको छाँर्ाकपी,  

२) स्नातक तहसम्ि उततर्य गरेको शैजिक प्रिार्पत्रको छाँर्ाकपी, 
३) िेलतिलापकतायको तातलि प्राप्त गरेको प्रिार्पत्रको छार्ाँकपी, 
४) िेलतिलाप सम्बन्िी अनभुव र 

५) व्र्जिगत यववरर् (Bio- data) 

                                                         तनवेर्क 

नाि थरः .......... 
र्स्तखतः ........... 
तिततः ............. 

 
  

 

फोटो 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची-१२ 

(र्फा ७६ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

छेडागाड नगरपातलकाको न्र्ायर्क सतितत सिि पेश गरेको  
भररभराउको तनवेर्न पत्र 

 

यवषर्ः भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वस्ने................................तनवेर्क ÷वार्ी÷प्रततवार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्ने.............यवपिी ÷वार्ी÷प्रततवार्ी 
िदु्धा 

ि तनवेर्क तनवेर्न वापत रु १०।– र्स्तरु साथै राखी तनम्न व्र्होरा तनवेर्न गर्यछु । 

१= उपरोक्त  यवपिी  संगको उल्लेजखत िदु्धा र्स नगरपातलकाको न्र्ायर्क सतिततको तिततको तनर्यर् 
बिोजजि िैले र्स कार्ायलर्िा राखेको र्स्तरु ===========================÷ रकि तितत जजल्ला अर्ालतको 
फैसला बिोजजि िैले भरी भराइय पाउने ============== को श्री ======================= ठहर भएको हुँर्ा उक्त रकि 
भरी भराइय पाउन र्ो तनवेर्न पेश गरेको छु ।  
२= र्स कार्ायलर्िा जम्िा गरेको र्स्तरु िैले ÷रकिको भरपाइय ÷रतसर्÷भौचरको सक्कली प्रतत र 
सम्िानीत ।श्री जजल्ला अर्ालतको अजन्ति फैसलाको छार्ाकपी र्सै साथ संलग्न छ । 

३= र्सिा लेजखएको व्र्होरा दठक हो । झठुा ठहरे सहुँला बझुाउला ।   
तनवेर्क 

तनज.............. 
इतत संवत  .................साल  .....................ियहना  .............. गते.................... रोज शभुि ्
। 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची-१३ 

(र्फा ७७ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

चलन चलाउने तनवेर्न 

छेडागाड नगरपातलकािा पेश गरेको 
तनवेर्न पत्र 

यवषर्ः चलन चलाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वस्ने.....................तनवेर्क ÷वार्ी÷प्रततवार्ी 
यवरुद्ध 

.......वस्ने..................यवपिी ÷वार्ी÷प्रततवार्ी 
िदु्धा 

ि तनवेर्क तनवेर्न वापत रु १०।– र्स्तरु साथै राखी तनम्न व्र्होरा तनवेर्न गर्यछु । 

१= उपरोक्त यवपिी संगको उल्लेजखत िदु्धा र्स नगरपातलकाको न्र्ायर्क सतिततबाट तितत ........िा 
तनर्यर् भई उक्त घर जग्गा )वा जनु सम्पजि भोग गनय पाउने गरी तनर्यर् भएको छ सो सम्पजि 

वा वस्त ु उल्लेख गने (िेरो हक भोग र स्वातित्वको हनुे ठहर भएकोिा श्री ......जजल्ला 
लतिा यवपिीले  पुअर्ा नरावलोकन गरेकोिा सम्िानीत अर्ालतबाट सिेत तितत  ..............िा 

तनर्यर् हुँर्ा न्र्ायर्क सतिततकै तनर्यर्लाई सर्र गरी िेरै हक भोग कार्ि गरेको हुँर्ा सो िेरो 
हक भोगको कार्ि भएको सम्पजि रहेको हुँर्ा जशघ्राततजशघ्र िलाई उक्त सम्पजि चलन चलाई 

पाउन र्ो तनवेर्न पेश गरेको छु  । 

२  रे्हार्का कागजातहरु र्सै तनवेर्नका साथ संलग् न गरेको छु ।  
 क  .न्र्ायर्क सतिततले तितत............          िा गरेको तनर्यर्को छाँर्ाँकपी 
 ख  .श्री...........जजल्ला अर्ालतले गरेको तितत.............  को सर्र फैसलाको छाँर्ाँकपी 
 ग . र्स यववार् सम्वद्ध तितसल र्सै कार्ायलर्िा रहेको छ ।  

 घ . लेजखएको व्र्होरा दठक साँचो छ, झठुा ठहरे कानून बिोजजि सहुँला बझुाउँला । 

तनवेर्क 

तनज..............
. 

ईतत संवत ..................साल...................ियहना.............गते........ रोज शभुि ्  .                         
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अनसूुची-१४ 

(र्फा ७९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्ित) 

सम्पतत रोक्काको आरे्श 
छेडागाड नगरपातलका  न्र्ायर्क सतितत 

संर्ोजक श्री......................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 
सर्स्र् श्री........................................................................................... 

आरे्श 

संवत  .................सालको तनवेर्न नं........  

यवषर्ः सम्पतत हस्तान्तरर् रोक्का 
जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका, वडा नं.  …….. बस्ने …………… छोरा/छोरी/श्रीितत   वषय 
……… को (प्रथि पि) तनवेर्क ………………………. 

 

यवरुद्ध 

जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका वडा नं. ….. यवपिी (र्ोस्रो पि) ………… बस्ने ……….. वषयको 
र्सिा तनवेर्कको िाग बिोजजि  जाजरकोट जजल्ला छेडागाड नगरपातलका, वडा नं.    िे. फ ……… यक. 

नं. ……… जग्गािा बनेको …….. को नाििा रहेको भागवण्डाको ………… वगययफटको चार तल्ले घर र 
तलग लगापत सिेत यवपिी ………. सम्पजि तनज यवपिीबाट अन्र् अंजशर्ारहरुको िन्जरुी यवना हक 
हस्तान्तरर् हनु सक्ने अशंका गरी तनवेर्कले दर्एको तनवेर्न उपर प्रारजम्भक रुपिा जाँचवझु गर्ाय 
व्र्होरा िनातसव रे्जखएको हुँर्ा हाललाई प्रत्र्िी को नाििा रहेको उजल्लजखत घरजग्गाको हक 
हस्तान्तरर् गनय तसफाररस नदर्न वडालाई र अकको  आरे्श नभएसम्िका लातग उक्त घरजग्गाको हक 
हस्तान्तरर् नगनुय/गनय नदर्न ुभनी िालपोत कार्ायलर्को नाििा सिेत स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को र्फा ४९ (६) बिोजजि र्ो रोक्काको आरे्श जारी गररदर्एका छौं । र्ो आरे्श तितसल 
सािेल राखी सम्वजन्ित कार्ायलर्हरुिा पठाईदर्न ु। र्ो आरे्श अनसुार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त 
गरी तितसल सािेल राख्न ुर तनर्िानसुार पेश गनुय । 

ईतत संवत................साल.............िायहना...........गते‘..........रोज शभुि ्। 
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अनसूुची-१५ 

(र्फा ८८ को उपर्फा (६) सँग सम्बजन्ित) 

नक्कलको लातग तनवेर्न 

न्र्ायर्क सतितत  

छेडागाड नगरपातलकािा पेश गरेको 
तनवेर्न पत्र 

यवषर्ः नक्कल पाउँ भने्न बारे । 

................... बस्ने ........................................................................... 
तनवेर्क/वार्ी/प्रततवार्ी 
यवरुद्ध 

............... बस्ने ................................................................................ 
यवपिी/वार्ी/प्रततवार्ी 

िदु्दाः .................................. 
...................................... । 

ि तनवेर्क तनवेर्न र्स्तरु वापत रु. १०।– साथै राखी तनम्न व्र्होरा तनवेर्न गर्यछुः 
(१) उपरोक्त यवपिीसँगको उल्लेजखत िदु्दािा अध्र्र्नको लातग रे्हार्का कागजातहरु आवश्र्क 
परेको हुँर्ा प्रिाजर्त प्रतततलपी पाउँ भनी र्ो तनवेर्न साथ उपजस्थत भएको छु । अतः नक्कलको 
प्रिाजर्त प्रतततलपी पाउँ ।  

रे्हार्  

क)................................................................................. 
ख)................................................................................. 
ग)................................................................................. 
घ) ................................................................................ 
ङ) ................................................................................ 
२) लेजखएको व्र्होरा दठक साँचो छ, झिुा ठहरे कानून बिोजजि सहुँला बझुाउँला ।  

तनवेर्क 

तनज 
.......................... 
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आज्ञाले 

सवयर्ल शाही 
तनतिि 

प्रिखु प्रशासकीर् अतिकृत 

 

छेडागाड नगरपातलका नगर कार्यपातलका िदु्रर् उपशाखा काकीगाउँ जाजरकोटिा िदुद्रत । िूल्र् रु १० 

गो ह ुर् नं  

प्रिार्ीकरर् तिततः २०७४।०८।२९ 


