विरुिा गाईँ पाविकामा
न्यावयक सवमवतिे ईजुरीको कारिाही ककनारा गदाा ऄपनाईनुपने कायाविवधका
सम्बन्धमा व्यिस्था गना बनेको ऐन,
२०७६

विरूिा गाईँ पाविका
गाईँ कायापाविकाको कायाािय
विरूिा, स्याङ्जा ।
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सभाबाट स्िीकृ त वमवतः २०७६।०३।१०
प्रस्तािनाः न्यावयक सवमवतिे प्रचवित कानून बमोवजम ईजुरीको कारिाही र ककनारा गदाा ऄपनाईनुपने कायाविवध तय गरी
स्पष्टता, एकरूपता एिं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको िासन तथा न्याय प्रवतको जनविश्वास कायम राखीरहनको िावग
प्रचिनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देवख बाहेक थप कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोिे,नेपािको संविधानको धारा
२२१ को ईपधारा (१) बमोवजम विरुिा गाईँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारवम्भक
१. संविप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विरुिा गाईँ पाविकाको न्यावयक सवमवत (कायाविवध सम्बन्धी) ऐन,
२०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथा निागेमा यस ऐनमा;
(क)

“ईजुरी” भन्नािे सवमवत समि परे को ईजुरीबाट िुरु भएको प्रचवित कानून बमोवजम
सवमवतिे कारिाही र ककनारा गने ईजुरी सम्झनुपछा ।

(ख)

“खाम्ने” भन्नािे तोककएको सम्पविको मूलयांकन गररदा भ्याईने हदिाइ सम्झनु पदाछ ।

(ग)

“चिन चिाइकदने” भन्नािे वनणाय पश्चात हक ऄवधकार प्राप्त भएको व्यवििाइ कु नै िस्तु

िा सम्पवि भोग गना कदने कायािाइ सम्झनुपदाछ ।
(घ)

“जमानत” भन्नािे कु नै व्यवि िा सम्पवििाइ न्यावयक सवमवतिे चाहेको िखतमा

ईपवस्थत िा

हावजर गराईन विएको वजम्मा िा ईिरदावयत्ििाइ सम्झनुपदाछ ।
(ङ)

“तामेिी” भन्नािे न्यावयक सवमवतको िेत्रावधकार वभत्रका वििादहरुमा सम्िवन्धत पििाइ

िुझाइने म्याद, सुचना, अदेि, पूजी िा जानकारी पत्र ररतपूिाक िुझाईने कायािाइ
सम्झनुपछा ।
(च)

“तायदात” भन्नािे सम्पविको वििरण िा गन्ती गरे को संख्या जवनने व्यहोरा िा सम्पविको
फाँटिारी िा िगतिाइ सम्झनुपदाछ ।

(छ)

“तोककएको” िा “तोककए बमोवजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगात बनेको वनयममा तोककए बमोवजम
सम्झनुपछा ।

(ज)

“दरपीठ” भन्नािे न्यावयक सवमवत समि पेि हुन अएका कु नै कागजपत्रको

सम्बन्धमा

ररत नपुगे िा कानूनिे दताा नहुने िा निाग्ने भएमा त्यसको पछावड परि सोको कारण र ऄिस्था
जनाआ ऄवधकारप्राप्त ऄवधकारीिे िेवखकदने वनदेिन िा व्यहोरािाइ सम्झनुपदाछ ।
(झ)

“नामेसी”

भन्नािे कु नै व्यविको नाम , थर र ितन समेतको विस्तृत वििरण खुिाआएको

व्यहोरािाइ सम्झनुपदाछ ।
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(ञ)

“नाविि” भन्नािे कु नै वििादको विषयमा दफा ८ बमोवजम कदएको ईजुरी, वनिेदन िा कफराद
सम्झनुपछा

(ट)

“वनणाय ककताब” भन्नािे सवमवतिे ईजुरीमा गरे को वनणायको ऄवभिेख राख्नको िावग खडा गरे को
ईजुरीमा वनणाय गरे को व्यहोरा र त्यसको अधार तथा कारणको संविप्त ईलिेख भएको ककताब
सम्झनुपछा ।

(ठ)

“पन्चकृ वत मोि” भन्नािे पञ्च भिाद्मीिे सम्पविको स्थिगत तथा स्थानीय ऄििोकन मू
लयांकन गरी विक्री वितरण हुनसक्ने ईवचत ठहराएर वनवश्चत गरे को मुलयिाइ
सम्झनुपदाछ ।

(ड)

“पेिी” भन्नािे न्यावयक सवमवत समि वनणायाथा पेि हुने वििादहरुमा पिहरुिाइ

ईपवस्थत गराआ सुनुिाआ गने कामिाइ सम्झनुपदाछ ।
(ढ)

“प्रवतबादी” भन्नािे बादीिे जसका ईपर ईजुरी दताा गदाछ सो व्यवि िा संस्था सम्झनुपछा ।

(ण)

“िकपत्र” भन्नािे वििाद सम्बन्धमा जानकार भइ सािीको रुपमा व्यि गरे का कु रा

िेवखने िा िेवखएको कागजिाइ सम्झनुपछा ।
(त)

“बन्द इजिास” भन्नािे न्यावयक सवमवत ऄन्तगात वनरुपण हुने वििादहरु मध्ये

गोप्य प्रकु वतको वििाद भएको र सम्िद्ध पिहरुविच गोपवनयता कायम गना अिश्यक
देवखएमा सम्िद्ध पिहरु मात्र सहभागी हुनेगरी प्रिन्ध गरीएको सुनुिाइ कििाइ
सम्झनुपछा ।
(थ)

“बादी” भन्नािे कसै ईपर सवमवत समि ईजुरी दताा गने व्यवि िा संस्था सम्झनुपछा ।

(द)

“मूलतिी” भन्नािे न्यावयक सवमवत ऄन्तगात विचाराधीन मुद्धा ऄन्य ऄड्डा ऄदाितमा समे

त

विचारावधन भइरहेको ऄिस्थामा न्यावयक सवमवतिे वनणाय गदाा ऄन्य विचारावधन मुद्धामा प्रभावित हुने
देवखएमा प्रभाि पाने मुद्धाको फै सिा नभएसम्म प्रभावित हुने मुद्दा स्थवगत गने कायािाइ सम्झनुपछा ।
(ध)

“िगापात” भन्नािे घरजग्गा र त्यससँग ऄन्तर वनवहत टहरा , बोट विरुिा , खुलिा जवमन र
त्यसमा रहेका सबैखािे संरचना िा चचेको जग्गा, छे ईछाई, सेरोफे रो र सम्पूणा ऄियििाइ
सम्झनुपदाछ ।

(न)

“सदरस्याहा” भन्नािे धरौटीमा रहेको रकमको िगत किा गरी अम्दानीमा िाध्ने

कायािाइ सम्झनुपछा ।
(प)

“सभा” भन्नािे गाईँ सभा सम्झनुपछा ।

(फ)

“सवमवत” भन्नािे न्यावयक सवमवत सम्झनुपछा र सो िव्दिे स्थानीय ऐनको दफा ४८

को ईपदफा (६) बमोवजमको सवमवतिाआा समेत जनाईनेछ ।
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(ब)

“साि िसािी” भन्नािे हरे क िषाको िावग छु िा छु िै हुने गरी प्रवतिषाको वनवमि स्थायी रुपमा
तय गररएको िता सम्झनुपछा ।

(भ)

“स्थानीय ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछा ।

(म)

"संविधान" भन्नािे नेपािको संविधान सम्झनुपछा ।

पररच्छे द-२
सवमवतको ऄवधकार
३. ईजुरीमा वनणाय सम्बन्धी कामः सवमवतमा दताा भएका ईजुरी िा ईजुरीको वनणाय गने िा दताा भएको नाविि िा
ईजुरीको कु नै व्यहोरािे िगत किा गने ऄवधकार सवमवतिाआा मात्र हुनेछ ।
४. वनणाय सम्बन्धी बाहेक ऄन्य कामः (१) दफा ३ मा ईलिेख भएको िा प्रचवित कानूनिे सवमवत िा सवमवतको
सदस्यिे नै गने भन्ने व्यिस्था गरे को िा कायाको प्रकृ वतिे सवमवत िा सवमवतको सदस्यिे नै गनुापने स्पष्ट भैरहेको देवख
बाहेकको ऄन्य कायाहरू यस ऐनमा तोककएको कमाचारी र त्यसरी नतोककएकोमा सवमवतिे वनणाय गरी तोके को िा
ऄवधकार प्रदान गरे को कमाचारीिे गनुापनेछ ।
(२) तोककएको िाखा प्रमुख िा तोककएका ऄन्य कमाचारीिे यस ऐन र प्रचवित कानून बमोवजम तोककएको
काम गदाा सवमवतको संयोजक िा सवमवतिे तोके को सदस्यको प्रत्यि वनदेिन, देखदेख र वनयन्त्रणमा रही गनुापनेछ ।
५. यस ऐन बमोवजम कायाविवध ऄििम्बन गनुापनेः सवमवतिे ईजुरी िा ईजुरीको कारिाही र ककनारा गदाा प्रचवित र
सम्बवन्धत संघीय कानूनमा स्पष्ट ईलिेख भए देवख बाहेक यस ऐन बमोवजमको कायाविवध ऄििम्बन गनुापनेछ ।
६. सवमवतिे हेनेः सवमवतिाआा देहाय बमोवजमको ईजुरीहरूमा कारिाही र ककनारा गने ऄवधकार रहनेछः
(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ ऄन्तगातको ईजुरी,
(ख) मेिवमिाप ऐन, २०६८ ऄनुसार मेिवमिापको िावग गाईँ पाविकामा प्रेवषत ईजुरी,
(ग) संविधानको ऄनुसूची

-८ ऄन्तगातको एकि ऄवधकार ऄन्तगात सभािे बनाएको कानून बमोवजम

वनरूपण हुने गरी वसर्शजत ईजुरी, तथा
(घ) प्रचवित कानूनिे गाईँ पाविकािे हेने भवन तोके का ईजुरीहरू ।
७. सवमवतको िेत्रावधकारः सवमवतिे दफा ६ ऄन्तगातका मध्ये देहाय बमोवजमका ईजुरीहरूमा मात्र िेत्रावधकार ग्रहण
गने तथा कारिाही ककनारा गनेछः
(क) व्यविको हकमा ईजुरीका सबै पि गाईँ पाविकाको भैगोविक िेत्रावधकार वभत्र बसोबास
गरीरहेको,
(ख) प्रचवित कानून र संविधानको भाग ११ ऄन्तगातको कु नै ऄदाित िा न्यायाधीकरण िा वनकायको
िेत्रावधकार वभत्र नरहेको,
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(ग) गाईँ पाविकाको िेत्रावधकार वभत्र परे का कु नै ऄदाित िा वनकायबाट मेिवमिाप िा वमिापत्रको
िावग प्रेवषत गरीएको,
(घ) ऄचि सम्पवि समािेि रहेको विषयमा सो ऄचि सम्पवि गाईँ पाविकाको भैगोविक िेत्रावधकार
वभत्र रवहरहेको, तथा
(ङ) कु नै घटनासँग सम्बवन्धत विषयिस्तु रहेकोमा सो घटना गाईँ पाविकाको भैगोविक िेत्र वभत्र
घटेको ।

पररच्छे द-३
ईजुरी तथा प्रवतिाद दताा
८. वबिाद दताा गनेः (१) कसै ईपर वबिाद दताा गदाा िा ईजुरी चिाईँ दा प्रचवित कानून बमोवजम हकदैया पुगेको
व्यवििे सवमवतको तोककएको िाखा समि ईजुरी दताा गनासक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम ईजुरी दददा यस ऐन तथा प्रचवित कानून बमोवजम खुिाईनुपने कु रा सबै
खुिाआा तथा पुयााईनुपने प्रकक्रया सबै पुरागरी ऄनुसूची-१ बमोवजमको ढाँचामा कदनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा िेवखए देवख बाहेक ईजुरीमा देहाय बमोवजमको व्यहोरा समेत खुिाईनुपनेछः
(क) बादीको नाम, थर, ितन र वनजको बाबू र अमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम

;

(ख) प्रवतबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म वनजको बाबु र अमाको नाम, थर र स्थान पिा िाग्नेगरी
स्पष्ट खुिेको ितन;
(ग) गाईँ पाविकाको नाम सवहत सवमवतको नाम
(घ) ईजुरी गनुापरे को व्यहोरा र सम्पूणा वििरण
(ङ) गाईँ पाविकािे तोके ऄनुसारको

;
;

दस्तुर बुझाएको रवसद िा वनस्सा;

(च) सवमवतको िेत्रावधकार वभत्रको ईजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बवन्धत कानून
(छ) बादीिे दािी गरे को विषय र सोसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरू

;

;

(ज) हदम्याद िाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पुगेको सम्बन्धी व्यहोरा

;

(झ) कु नै सम्पविसँग सम्बवन्धत विषय भएकोमा सो सम्पवि चि भए रहेको स्थान, ऄिस्था तथा
ऄचि भए चारककलिा सवहतको सबै वििरण ।
(४) प्रचवित कानूनमा कु नै वििेष प्रकक्रया िा ढाँचा िा ऄन्य के वह ईलिेख भएको रहेछ भने सो सन्दभामा
अिश्यक वििरण समेत खुिेको हुनुपनेछ ।
(५) कु नै ककवसमको िवतपूर्शत भराईनुपने ऄथिा बण्डा िगाईनुपने ऄिस्थाको ईजुरीको हकमा त्यस्तो
िवतपूर्शत िा बण्डा िा चिनको िावग सम्बवन्धत ऄचि सम्पविको वििरण खुिेको हुनुपनेछ ।
९. वबिाद दताा गरी वनस्सा कदनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ८ बमोवजम प्राप्त ईजुरी दताा गरी बादीिाआा तारे ख तोकक
ऄनुसूची-२ बमोवजमको ढाँचामा वबिाद दतााको वनस्सा कदनुपनेछ ।
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(२) ईपदफा (१) बमोवजम तारे ख कदनु पने ऄिस्थामा तारे ख तोक्दा

ऄनुसूची-३ बमोवजमको ढाँचामा

तारे ख भपााआा खडा गरी सम्बवन्धत पिको दस्तखत गराआा वमवसि सामेि राख्नुपछा ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम तारे ख भपााआामा तोककएको तारे ख तथा ईि वमवतमा हुने काया समेत ईलिेख
गरी सम्बवन्धत पििाआा ऄनुसूची-४ बमोवजमको ढाँचामा तारे ख पचाा कदनुपनेछ ।
१०. ईजुरी दरपीठ गनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ८ बमोवजम पेि भएको ईजुरीमा प्रकक्रया नपुगेको देवखए पुरा गनुापने
देहायको प्रकक्रया पुरा गरी ऄथिा खुिाईनुपने देहायको व्यहोरा खुिाआ लयाईनु भन्ने व्यहोरा िेवख पाच कदनको
समय तोकक तथा वबिाद दताा गना नवमलने भए सो को कारण सवहतको व्यहोरा जनाआा दरपीठ गरे मा बादीिाआा
ईजुरी कफताा कदनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम प्रकक्रया नपुगेको भवन दरपीठ गरी कफताा गरे को ईजुरीमा दरपीठमा ईलिेख भए
बमोवजमको प्रकक्रया पुरा गरी पाच कदनवभत्र लयाएमा दताा गररकदनुपछा ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजमको दरपीठ अदेि ईपर वचि नबुझ्ने पििे सो अदेि भएको वमवतिे वतन कदन
वभत्र ईि अदेिको विरूध्दमा सवमवत समि वनिेदन कदन सक्नेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजम कदएको वनिेदन व्यहोरा मनावसब देवखए सवमवतिे ईपदफा (१) बमोवजमको
दरपीठ बदर गरी वबिाद दताा गना अदेि कदनसक्नेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोवजम अदेि भएमा ईजुरी प्रिासकिे त्यस्तो वबिाद दताा गरी ऄरू प्रकक्रया पुरा
गनुापनेछ ।
११. दताा गना नहुनेः

ईजुरी प्रिासकिे दफा ८ बमोवजम पेि भएको ईजुरीमा देहाय बमोवजमको व्यहोरा रठक

भएनभएको जाँच गरी दताा गना नवमलने देवखएमा दफा १० बमोवजमको प्रकक्रया पुरा गरी दरपीठ गनुापनेछः
(क) प्रचवित कानूनमा हदम्याद तोककएकोमा हदम्याद िा म्याद वभत्र ईजुरी परे नपरे को
(ख) प्रचवित कानून बमोवजम सवमवतको िेत्रावधकार वभत्रको ईजुरी रहे नरहेको
(ग) कानुन बमोवजम िाग्ने दस्तुर दावखि भए नभएको

;

;

;

(घ) कु नै सम्पवि िा ऄवधकारसँग सम्बवन्धत विषयमा वििाद वनरूपण गनुापने विषय ईजुरीमा
समािेि रहेकोमा त्यस्तो सम्पवि िा ऄवधकार विषयमा ईजुरी गना बादीको हक स्थावपत भएको
प्रमाण अिश्यक पनेमा सो प्रमाण रहे नरहेको;
(ङ) ईि विषयमा ईजुरी गने हकदैया बादीिाआा रहे नरहेको
(च) विखतमा पुरागनुापने ऄन्य ररत पुगे नपुगेको

;

; तथा

१२. दोहोरो दताा गना नहुनेः (१) यस ऐनमा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन प्रचवित कानून बमोवजम सवमवत िा
ऄन्य कु नै ऄदाित िा वनकायमा कु नै पििे ईजुरी गरी सवमवत िा ईि ऄदाित िा वनकायबाट ईजुरीमा ईलिेख
भएको विषयमा प्रमाण बुवझ िा नबुवझ वििाद वनरोपण भैसके को विषय रहेको छ भने सो ईजुरीमा रहेका पि
विपिको बीचमा सोवह विषयमा सवमवतिे ईजुरी दताा गना र कारिाही गना हुँदैन ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम दताा गना नवमलने ईजुरी भुििि दताा भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपवछ
ईजुरी जुनसुकै ऄिस्थामा रहेको भए पवन सवमवतिे ईजुरी खारे ज गनुापनेछ ।
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१३. ईजुरीसाथ विखत प्रमाणको सक्कि पेि गनुापनेः ईजुरीसाथ पेि गनुा पने प्रत्येक विखत प्रमाणको सक्कि र कवम्तमा
एक प्रवत नक्कि ईजुरीसाथै पेि गनुापनेछ र ईजुरी प्रिासकिे त्यस्तो विखतमा कु नै कै कफयत जनाईनुपने भए सो
जनाआ सो प्रमाण सम्बवन्धत वमवसिमा राख्नेछ ।
१४. ईजुरी तथा प्रवतिाद दताा दस्तुरः(१) प्रचवित कानूनमा वबिाद दताा दस्तुर तोककएकोमा सोवह बमोवजम तथा दस्तुर
नतोककएकोमा एक सय रूपैयाँ बुझाईनुपनेछ ।
(२) प्रचवित कानूनमा प्रवतिाद दताा दस्तुर निाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रवतिाद दताा दस्तुर
िाग्नेछ ।
१५. प्रवतिाद पेि गनुापनेः (१) प्रवतबादीिे दफा २० बमोवजम म्याद िा सूचना प्राप्त भएपवछ म्याद िा सूचनामा
तोककएको समयािवध वभत्र ईजुरी प्रिासक समि अफै िा िारे स माफा त विवखत प्रवतिाद दताा गनुापनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम प्रवतिाद पेि गदाा प्रवतबादीिे भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रवतविवप साथै
संिग्न गरी पेि गनुापनेछ ।
(३) प्रवतिादीिे विवखत ब्यहोरा दददा

ऄनुसूची-५ बमोवजमको ढाँचामा कदनुपनेछ ।

१६. प्रवतिाद जाँच गनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा १५ बमोवजम पेि भएको प्रवतिाद जाँच गरी कानून बमोवजमको
ररत पुगेको तथा म्याद वभत्र पेि भएको देवखए दताा गरी सवमवत समि पेि हुने गरी वमवसि सामेि गनुापनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम प्रवतिाद दताा हुने भएमा ईजुरी प्रिासकिे प्रवतबादीिाआा बादी वमिानको
तारे ख तोक्नुपनेछ ।
१७. विखतमा पुरागनुापने सामान्य ररतः (१) प्रचवित कानून तथा यस ऐनमा ऄन्यत्र िेवखए देवख बाहेक सवमवत समि
दताा गना लयाएका ईजुरी तथा प्रवतिादमा देहाय बमोवजमको ररत समेत पुरा गनुापनेछः
(क) एफोर साआज को नेपािी कागजमा बायाँ तफा पाँच सेवन्टवमटर, पवहिो पृष्ठमा िीरतफा दि
सेवन्टवमटर र त्यसपवछको पृष्ठमा पाँच सेवन्टवमटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बविस हरफमा
नबढाआा कागजको एकातफा मात्र िेवखएको;
(ख) विखत दताा गना लयाईने प्रत्येक व्यवििे विखतको प्रत्येक पृष्ठको िीर पुछारमा छोटकरी दस्तखत
गरी ऄवन्तम पृष्ठको ऄन्त्यमा िेखात्मक तथा लयाप्चे सवहछाप गरे को;
(ग) कु नै कानून व्यिसायीिे विखत तयार गरे को भए वनजिे पवहिो पृष्ठको बायाँ तफा वनजको कानून
व्यिसायी दताा प्रमाणपत्र नंबर, नाम र कानून व्यिसायीको ककवसम खुिाआा दस्तखत गरे को; तथा
(घ) विखतको ऄवन्तम प्रकरणमा यस विखतमा िेवखएको व्यहोरा रठक साँचो छ, झुट्ठा ठहरे कानून
बमोवजम सहुँिा बुझाईँ िा भन्ने ईलिेख गरी सो मुवन विखत दताा गना लयाएको िषा, मवहना र गते
तथा िार खुिाआा विखत दताा गना लयाईने व्यवििे दस्तखत गरे को, ।
तर ब्यहोरा पुराआ पेि भएको विखत विनिाआ यो ईपदफािे बाधा पारे को मावनने छै न ।
(२) विखतमा विषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छु ट्याआा संयवमत र मयााकदत भाषामा िेवखएको
हुनुपनेछ ।
7

(३) विखतमा पेटबोविमा परे को स्थानको पवहचान हुने स्पष्ट वििरण र व्यविको नाम, थर , ठे गाना तथा
ऄन्य वििरण स्पष्ट खुिेको हुनुपनेछ ।
(४) विखत दताा गना लयाईने िा सवमवतमा कु नै कागज गना अईनेिे वनजको नाम, थर र ितन खुिेको
नागररकता िा ऄन्य कु नै प्रमाण पेि गनुापछा ।
१८. नक्कि पेि गनुापनेः ईजुरी िा प्रवतिाद दताा गना लयाईनेिे विपिीको िावग ईजुरी तथा प्रवतिादको नक्कि तथा संिग्न
विखत प्रमाणहरूको नक्कि साथै पेि गनुापछा ।
१९. ईजुरी िा प्रवतिाद संिोधनः (१) विखत दताा गना लयाईने पििे सवमवतमा दताा भआसके को विखतमा िेखाआ िा
टाआप िा मुद्रणको सामान्य त्रुटी सच्याईन वनिेदन कदन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदनमा माग बमोवजम सच्याईँ दा दािी तथा प्रवतिादमा गरीएको माग
िा दािीमा मुिभुत पिमा फरक नपने र वनकै सामान्य प्रकारको संिोधन माग गरे को देखेमा ईजुरी प्रिासकिे सो
बमोवजम सच्याईन कदन सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम संिोधन भएमा सो को जानकारी ईजुरीको ऄको पििाआा कदनुपनेछ ।
पररच्छे द-४
म्याद तामेिी तथा तारे ख
२०. म्याद सूचना तामेि गनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ९ बमोवजम वबिाद दताा भएपवछ बकढमा दुआा कदन वभत्र
प्रवतबादीका नाममा प्रचवित कानूनमा म्याद तोककएको भए सोवह बमोवजम र नतोककएको भए पन्र कदनको म्याद
कदआा सम्बवन्धत िडा कायाािय माफा त ईि म्याद िा सूचना तामेि गना सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम म्याद िा सूचना तामेि गदाा दफा ९ बमोवजमको ईजुरी तथा ईि ईजुरी साथ
पेि भएको प्रमाण कागजको प्रवतविपी समेत संिग्न गरी पठाईनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन एक भन्दा बकढ प्रवतबादीिाआा म्याद कदनुपदाा
प्रमाण कागजको नक्कि कु नै एकजना मुि प्रवतबादीिाआा पठाआा बाँककको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कि फिानाको
म्याद साथ पठाआएको छ भन्ने व्यहोरा िेवख पठाईनुपनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोवजम प्राप्त भएको म्याद िडा कायााियिे बकढमा वतन कदन वभत्र तामेि गरी
तामेिीको व्यहोरा खुिाआा सवमवतमा पठाईनु पनेछ ।
(५) ईपदफा (१) बमोवजम म्याद तामेि हुन नसके मा देहाय बमोवजमको विद्युतीय माध्यम िा पवत्रकामा
सूचना प्रकािन गरे र म्याद तामेि गनुापनेछः
(क) म्याद तामेि गररनुपने व्यविको कु नै फ्याक्स िा आा मेि िा ऄन्य कु नै ऄवभिेख हुन सक्ने विद्युतीय
माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
(ख) प्रवतबादीिे म्याद तामेिी भएको जानकारी पाईन सक्ने मनावसब अधार छ भन्ने देवखएमा
सवमवतको वनणायबाट कु नै स्थानीय दैवनक पवत्रकामा सूचना प्रकािन गरे र िा स्थानीय एफ.एम.
रे वडयो िा स्थानीय टेविवभजनबाट सूचना प्रसारण गरे र; िा
(ग) ऄन्य कु नै सरकारी वनकायबाट म्याद तामेि गराईँ दा म्याद तामेि हुन सक्ने मनावसब कारण
देवखएमा सवमवतको अदेिबाट त्यस्तो सरकारी वनकाय माफा त ।
(६) यस ऐन बमोवजम म्याद जारी गनुापदाा ऄनुसूची-६ बमोवजमको ढाँचामा जारी गनुापनेछ ।
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२१. रोहिरमा राख्नुपनेः यस ऐन बमोवजम िडा कायाािय माफा त तामेि गररएको म्यादमा सम्बवन्धत िडाको ऄध्यि िा
सदस्य तथा कवम्तमा दुआाजना स्थानीय भिादवम रोहिरमा राख्नुपनेछ ।
२२. रीत बेरीत जाँच गनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे म्याद तामेिीको प्रवतिेदन प्राप्त भएपवछ रीतपूिाकको तामेि भएको छ
िा छै न जाँच गरी अिश्यक भए सम्बवन्धत िडा सवचिको प्रवतिेदन समेत विआा रीतपूिाकको देवखए वमवसि सामेि
रावख तथा बेरीतको देवखए बदर गरी पुनः म्याद तामेि गना िगाआा तामेिी प्रवत वमवसि सामेि राख्नुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम जाँच गदाा सम्बवन्धत कमाचारीिे बदवनयत रावख काया गरे को देवखए ईजुरी
प्रिासकिे सो व्यहोरा खुिाआा सवमवत समि प्रवतिेदन पेि गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजमको प्रवतिेदनको व्यहोरा ईपयुि देवखए सवमवतिे सम्बवन्धत कमाचारी ईपर
कारिाहीको िावग कायापाविका समि िेवख पठाईनसक्नेछ ।
२३. तारे खमा राख्नूपनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ९ बमोवजम वबिाद दताा गरे पवछ ईजुरीकताािाआा र दफा १६
बमोवजम प्रवतिाद दताा गरे पवछ प्रवतबादीिाआा तारे ख तोकक तारे खमा राख्नुपछा ।
(२) ईजुरीका पिहरूिाआा तारे ख तोक्दा तारे ख तोककएको कदन गररने कामको व्यहोरा तारे ख भपााआा तथा
तारे ख पचाामा खुिाआा ईजुरीका सबै पििाआा एकै वमिानको वमवत तथा समय ईलिेख गरी एकै वमिानको तारे ख
तोक्नुपछा ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम तारे ख तोककएको समयमा कु नै पि हावजर नभए पवन तोककएको काया सम्पन्न
गरी ऄको तारे ख तोक्नुपने भएमा हावजर भएको पििाआा तारे ख तोकक समयमा हावजर नभआा पवछ हावजर हुने
पििाआा ऄवघ हावजर भआा तारे ख िाने पिसँग एकै वमिान हुनेगरी तारे ख तोक्नुपछा ।
(४) यस दफा बमोवजम तोककएको तारे खमा ईपवस्थत भएका पिहरूिाआा साथै रावख सवमवतिे ईजुरीको
कारिावह गनुापछा ।
(५) ईपदफा (४) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन तोककएको तारे खमा कु नै पि ईपवस्थत नभए पवन
सवमवतिे वबिादको विषयमा कारिाही गना बाधा पनेछैन ।
२४. सवमवतको वनणाय बमोवजम हुनेः सवमवतिे म्याद तामेिी सम्बन्धमा प्रचवित कानून तथा यस ऐनमा िेवखए देवख
बाहेकको विषयमा अिश्यक प्रकक्रया वनधाारण गना सक्नेछ ।
पररच्छे द-५
सुनिाआा तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा
२५. प्रारवम्भक सुनिाआा ः (१) मेिवमिापबाट वबिाद वनरुपण हुन नसकी सवमवतमा अएका वबिाद प्रवतिाद दताा िा
बयान िा सो सरहको कु नै काया भएपवछ सुनिाआा को िावग पेि भएको वबिादमा ईपिब्ध प्रमाणका
तत्काि वनणाय गना सककने भएमा सवमवतिे वबिाद पेि भएको पवहिो सुनिाआा मा नै वनणाय गना सक्नेछ ।
(२) सवमवत समि पेि भएको वबिादमा ईपदफा (१) बमोवजम तत्काि वनणाय गना सककने नदेवखएमा
सवमवतिे देहाय बमोवजमको अदेि गना सक्नेछः(क) वबिादमा मुख नवमिेको कु रामा यकीन गना प्रमाण बुझ्ने िा ऄन्य कु नै काया गने
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;

अधारमा

(ख) वबिादमा बुझ्नुपने प्रमाण यककन गरी पिबाट पेि गना िगाईने िा सम्बवन्धत वनकायबाट माग गने
अदेि गने;
(ग) मेिवमिापका सम्बन्धमा वबिादका पिहरूसँग छिफि गने

; तथा

(घ) वबिादका पि ईपवस्थत भएमा सुनुिाआको िावग तारे ख तथा पेविको समय ताविका वनधाारण गने
।
(३) ईपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन सवमवतिे स्थानीय

ऐनको दफा ४७ को

ईपदफा (२) बमोवजमको ईजुरीमा मेिवमिापको िावग पठाईने अदेि गनुापनेछ ।
२६. प्रमाण दावखि गनेः बादी िा प्रवतबादीिे कु नै नयाँ प्रमाण पेि गना ऄनुमवत माग गरी वनिेदन पेि गरे मा ईजुरी
प्रिासकिे सोवह कदन विन सक्नेछ ।
२७. विखत जाँच गनेः (१) सवमवतिे ईजुरीमा पेि भएको कु नै विखतको सत्यता परीिण गना रे खा िा हस्तािर
वििेषज्ञिाआा जाँच गराईन जरूरी देखेमा सो विखतिाआा ऄसत्य भन्ने पिबाट परीिण दस्तुर दावखि गना िगाआा
रे खा िा हस्तािर वििेषज्ञबाट विखत जाँच गराईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम जाँच गदाा मनावसब माकफकको समय तोकक

अदेि गनुापनेछ र समय वभत्र जाँच

सम्पन्न हुनको िावग यथासम्भि व्यिस्था गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम जाँच गदाा विखत ऄसत्य ठहरीएमा विखत सत्य रहेको भन्ने पिबाट िागेको
दस्तुर ऄसुि गरी ईपदफा (१) बमोवजम दस्तुर दावखि गने पििाआा भराआा कदनुपछा ।
२८. सािी बुझ्नेः (१) सवमवतबाट सािी बुझ्ने अदेि गदाा सािी बुझ्ने कदन तोकक अदेि गनुापनेछ । साछी राख्दा बढीमा
५ जना राख्नु पने ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम

अदेि भएपवछ ईजुरी प्रिासकिे ईजुरीको पििाआा अदेिमा ईलिेख भएको

वमवतमा सािी बुझ्ने तारे ख तोक्नुपनेछ ।
(३) सािी बुझ्ने तारे ख तोककएको कदनमा

अफ्नो सािी सवमवत समि ईपवस्थत गराईनु सम्बवन्धत पिको

दावयत्ि हुनेछ ।
२९. सवमवतको तफा बाट बकपत्र गराईनेः (१) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन नाबािक िा ऄिि
िा िृध्दिृध्दा पि रहेको ईजुरीमा सावि बकपत्रको िावग तोककएको तारे खको कदन ईपवस्थत नभएको िा ईपवस्थत
नगराआएको सािीिाआा सवमवतिे म्याद तोकक सवमवतको तफा बाट वझकाआा बकपत्र गराईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम सािी वझकाईँ दा बकपत्र हुने तारे ख तोकक म्याद जारी गनुापनेछ र ईजुरीका
पिहरूिाआा समेत सोवह वमिानको तारे ख तोक्नुपनेछ ।
३०. सािी बकपत्र गराईनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे सािी बकपत्रको िावग तोककएको कदन पिहरूसँग वनजहरूिे ईपवस्थत
गराईन लयाएका साविको नामाििी विआा सवमवत समि पेि गनुापनेछ ।
(२) सािी बकपत्रको िावग तोककएको तारे खको कदन ईजुरीका सबै पििे सािी ईपवस्थत गराईन लयाएको
भए कायाािय खुलनासाथ तथा कु नै पििे सािी ईपवस्थत गराईन नलयाएको भए कदनको बाह्र बजेपवछ सवमवतिे
ईपिब्ध भए सम्मका सािीको बकपत्र गराईनुपनेछ ।
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३१. बन्देज गना सक्नेः (१) सािीको बकपत्र गराईँ दा ईजुरीको विषयिस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा सािी िा ईजुरीको
पििाआा ऄपमावनत गने िा वझझ्याईने िा ऄनुवचत प्रकारको प्रश्न सोवधएमा सवमवतिे त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पििाआा
बन्देज गना सक्नेछ ।
(२) नाबािक िा िृध्द िा ऄसि िा वबरामीिे सािी बक्नुपने भआा त्यस्तो ईजुरीमा कु नै पिको ईपवस्थवत
िा ऄन्य कु नै मनावसब कारणिे सािीिाआा बकपत्र गना ऄनुवचत दबाि परे को िा पने प्रबि सम्भािना रहेको छ भन्ने
सवमवतिाआा िागेमा सवमवतिे त्यस्तो पिको प्रत्यि ईपवस्थवतिाआा बन्देज गरी वनजिे सािीिे नदेख्ने गरी मात्र
ईपवस्थत हुन अदेि गना सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम

अदेि गरे मा सािीिे नदेख्ने गरी पि ईपवस्थत हुने व्यिस्था वमिाईने दावयत्ि

सवमवतको हुनेछ ।
(४) ईपदफा (१) िा (२) बमोवजम गदाा सवमवतिे ईजुरीसँग सम्बवन्धत

अिश्यक प्रश्न तयार गरी

सवमवतको तफा बाट बकपत्र गराईन सक्नेछ ।
३२. पेिी सूची प्रकािन गनुापनेः (१) ईजुरी प्रिासकिे प्रत्येक हप्ता िुक्रिार ऄगामी हप्ताको िावग पेिी तोककएको
वबिादहरूको साप्तावहक पेिी सूची तथा तोककएको कदन ईि कदनको िावग पेिी तोककएका वबिादहरूको पेिी सूची
प्रकािन गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको सूची संयोजकिे र वनजको ऄनुपवस्थवतमा वनजिे वजम्मेिारी तोके को
सवमवतको सदस्यिे प्रमावणत गनुापनेछ ।
३३. दैवनक पेिी सूचीः (१) ईजुरी प्रिासकिे दफा ३२ बमोवजमको साप्तावहक पेिी सूचीमा चढेका वबिाद हरूको
तोककएको कदनको पेिी सूची तयार गरी एक प्रवत सूचना पाटीमा टाँस्न िगाईनुपनेछ तथा एक प्रवत सवमवतका
सदस्यहरूिाआा ईपिब्ध गराईनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको सूचीमा वबिादहरू ईलिेख गदाा वबिाद दतााको

अधारमा देहायको क्रममा

तयार गरी प्रकािन गराईनुपनेछः(क) नाबािक पि भएको वबिाद

;

(ख) िारररीक ऄसिता िा ऄपाङ्गता भएको व्यवि पि भएको वबिाद
(ग) सिरी िषा ईमेर पुरा भएको िृध्द िा िृध्दा पि भएको वबिाद

;
; तथा

(घ) वबिाद दतााको क्रमानुसार पवहिे दताा भएको वबिाद ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम पेिी सूची तयार गदाा मुलतिीबाट जागेका तथा सिोच्च ऄदाित, ईच्च ऄदाित
तथा वजलिा ऄदाितबाट पुनः आन्साफको िावग प्राप्त भआा दताा भएको वबिादको हकमा िुरूमा सवमवतमा दताा
भएको वमवतिाआा नै दताा वमवत मावन क्रम वनधाारण गनुापनेछ ।
(४) ईपदफा (१) िा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै सवमवतिे वबिादको सुनिाआा र कारिाही तथा ककनारा
गनुापनेछ ।
३४. ईजुरी प्रिासकको वजम्मेिारी हुनेः पेिी सूचीमा चढेका वबिादहरू कायाािय खुिेको एक घण्टा वभत्र सवमवत समि
सुनिाआा को िावग पेि गने तथा ईि कदनको तोककएको काया सककए पवछ सवमवतबाट कफताा बुवझविआा सुरवित राख्ने
वजम्मेिारी ईजुरी प्रिासकको हुनेछ ।
11

३५. प्रमाण सुनाईन सक्नेः सवमवतिे दफा २५ बमोवजम तोककएको तारे खको कदन ईपवस्थत सबै पििाआा ऄको पििे पेि
गरे को प्रमाण एिम् कागजात देखाआा पकढ बाँची सुनाआा सो बारे मा ऄको पिको कु नै कथन रहेको भए विवखत बयान
गराआा वमवसि सामेि गराईन सक्नेछ ।
३६. वबिादको सुनिाआा गनेः (१) सवमवतिे दुिै पिको कु रा सुनी वनजहरूको वबिादको सुनिाआा तथा वनणाय गनुापनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको सुनिाआा तथा वनणाय गदाा पिहरूको रोहिरमा गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम वबिादको सुनिाआा गदाा आजिास कायम गरी सुनिाआा गना मनावसि देवखएमा
सोही ऄनुसार गना सक्नेछ ।
तर दुबै पिको भनाआ तथा वजककर सुन्निाआ ईपदफा ३ ऄनुसारको आजिास कायम गना बाधा हुने छै न ।
३७. बन्द आजिासको गठन गनासक्ने (१) सवमवतिे मवहिा तथा बािबाविका समािेि रहेको तथा अिश्यक देखेको ऄन्य
वबिादको सुनिाआा को िावग बन्द आजिास कायम गरी सुनिाआा गना सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको बन्द आजिासमा वबिादका पि तथा ऄन्य सरोकारिािा बाहेक ऄन्य
व्यवििाआा आजिासमा प्रिेि गना नपाईने गरी बन्द आजिासको गठन गनुापनेछ ।
(३) बन्द आजिासबाट हेररने वबिादको काम कारिाही, वपडीतको नाम थर ठे गाना िगायतका विषय गोप्य
राख्नुपनेछ ।
३८. बन्द आजिास सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्थाः (१) बन्द आजिासबाट हेररएका वबिादहरूको कागजातको प्रवतविवप बादी,
प्रवतिाकद र वनजको वहतमा ऄसर परे को कु नै सरोकारिािा बाहेक ऄरू कसैिाआा ईपिब्ध गराईनुहुद
ँ ैन ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वबिादको तथ्य खुिाआा कु नै समाचार कु नै पत्रपवत्रकामा संप्रेषण हुन कदनु
हुँदैन ।
(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन सवमवतिे पिको गोपवनयता तथा वहतमा
प्रवतकु ि प्रभाि नपने गरी समाचार संप्रेषण गना भने कु नै बाधा पनेछैन ।
३९. थप प्रमाण बुझ्नेः वबिादको सुनिाआा को क्रममा वबिादको कु नै पिको ऄनुरोधमा िा वबिाद सुनिाआा को क्रममा
सवमवत अफै िे थप प्रमाण बुझ्नुपने देखेमा ईजुरीका पिहरूिाआा थप प्रमाण पेि गना पेि गने तारे ख तोकक

अदेि

गना सक्नेछ ।
४०. स्िाथा बावझएको वबिाद हेना नहुनेः सवमवतको सदस्यिे देहायका वबिादको कारिाही र ककनारामा संिग्न हुनुहुद
ँ ैनः(क)

अफ्नो िा नवजकको नातेदारको हक वहत िा सरोकार रहेको वबिाद;

स्पष्टीकरणः यस ईपदफाको प्रयोजनको िावग

"नवजकको नातेदार" भन्नािे ऄपुतािी पदाा कानून

बमोवजम ऄपुतािी प्राप्त गना सक्ने प्राथवमकता क्रममा रहेको व्यवि, मामा, माआजु, सानी

अमा,

ठू िीअमा, सानोबाबु, ठू िोबाबू, पवत िा पत्नी तफा का सासू, ससुरा, फू पु, फू पाजु, सािा, जेठान,
सािी, कददी, बवहनी, वभनाजु, बवहनी ज्िाआा ,ँ भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाआा ,ँ भाञ्जी बुहारी तथा
त्यस्तो नाताका व्यविको एकासगोिमा रहेको पररिारको सदस्य सम्झनुपछा ।
(ख) वनजिे ऄन्य कु नै हैवसयतमा गरे को कु नै काया िा वनज संिग्न रहेको कु नै विषय समािेि रहेको कु नै
वबिाद;
(ग) कु नै विषयमा वनजिे वबिाद चलने िा नचलने विषयको छिफिमा सहभावग भआा कु नै
भए सो विषय समािेि रहेको वबिाद ; िा
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राय कदएको

(घ) ऄन्य कु नै कारणिे

अधारभूत रूपमा वनज र वनजको एकाघरसंगोिका पररिारका सदस्यको कु नै

स्िाथा बावझएको वबिाद ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको कु नै ऄिस्था देवखएमा जुन सदस्यको त्यस्तो ऄिस्था पछा ईि सदस्यिे
वबिाद हेना नहुने कारण खुिाआा अदेि गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (१) को प्रवतकु ि हुने गरी कु नै सदस्यिे कु नै वबिादको कारिावह र ककनारामा सहभावग हुन
िागेमा वबिादको कु नै पििे अिश्यक प्रमाण सवहत वबिादको कारिावह ककनारा नगना वनिेदन कदन सक्नेछ र सो
सम्बन्धमा काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) ऄनुसार हुनेछ ।
(४) ईपदफा (३) ऄनुसार वबिाद वनरुपण हुन नसक्ने ऄिस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को
ब्यबस्था ऄनुसारको सभािे तोके को सवमवतिे काम कारिावह र ककनारामा गनेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोवजम गदाा सभािे वबिादका पिहरूिाआा सोवह ईपदफा बमोवजम गरठत सवमवतबाट
वबिादको कारिावह ककनारा हुने कु राको जानकारी गराआा ईि सवमवत समि ईपवस्थत हुन पठाईनुपनेछ ।

पररच्छे द-६
वनणाय र ऄन्य अदेि
४१. वनणाय गनुापनेः (१) सवमवतिे सुनिाआा को िावग पेि भएको वबिाद हेदाा कु नै प्रमाण बुझ्नुपने बाँकक नरवह वबिाद
ककनारा गने ऄिस्था रहेको देवखएमा सोवह पेिीमा वबिादमा वनणाय गनुापनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम वनणाय गरे पवछ वनणायको व्यहोरा वनणाय ककताबमा िेवख सवमवतमा ईपवस्थत
सदस्यहरू सबैिे दस्तखत गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम गरीएको वनणायको दफा ४२ र ऄन्य प्रचवित कानून बमोवजम खुिाईनुपने
वििरण खुिेको पूणा पाठ वनणाय भएको वमवतिे बकढमा सात कदन वभत्र तयार गरी वमवसि सामेि राख्नुपछा ।
(४) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन समयाभाि ऄथिा ऄन्य कु नै मनावसब कारणिे
गदाा सोवह कदन वबिाद वनणाय गना नसक्ने भएमा अगावम हप्ताको कु नै कदनको िावग ऄको पेिी तारे ख तोक्नुपनेछ ।
४२. वनणायमा खुिाईनुपनेः (१) सवमवतिे दफा ४१ बमोवजम गरे को वनणायको पूणापाठमा यस दफा बमोवजमका कु राहरू
खुिाआा ऄनुसूची-७ बमोवजमको ढाँचामा तयार गनुापनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम पूणापाठ तयार गदाा बादी तथा प्रवतबादीको वजककर, वनणाय गनुापने देवखएको
विषय, दुिै पिबाट पेि भएको प्रमाणका कु राहरू समेतको विषय खुिाईनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा ईलिेख भए देवख बाहेक पूणापाठमा देहायका कु राहरू समेत खुिाईनुपनेछः
(क) तथ्यको ब्यहोरा

;
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-

(ख) वबिादको कु नै पििे कानून व्यिसायी राखेको भएमा वनजिे पेि गरे को बहस नोट तथा बहसमा
ईठाआएका मुि विषयहरु;
(ग) वनणाय गनाको िावग अधार विआएको प्रमाणका साथै दुिै पिबाट पेि भएको प्रमाण तथा त्यसको
विश्लेषण;
(घ) वनणाय कायाान्ियन गनाको िावग गनुापने विषयहरूको वसिवसिेिार ईलिेखन सवहतको तपवसि
खण्ड; तथा
(ङ) वनणाय ईपर पुनरािेदन िाग्ने भएमा पुनरािेदन िाग्ने वजलिा ऄदाितको नाम र के कवत कदनवभत्र
पुनरािेदन गनुापने हो सो समेत ।
(४) ईपदफा २ तथा ३ मा ईलिेख भएदेवख बाहेक देहायका कु राहरु समेत वनणायमा खुिाईन सक्नेछः(क) सािी िा सजावमनको बकपत्रको सारांि

;

(ख) कु नै नजीरको व्याख्या िा ऄििम्बन गरे को भए सो नजीरको वििरण र वबिादमा ईि नजीरको
वसध्दान्त के कु न अधारमा िागु भएको हो ऄथिा िागु नभएको हो भन्ने कारण सवहतको
विश्लेषण;
(ग) वनणायबाट कसैिाआा कु नै कु रा कदनु भराईनु पने भएको भए कसिाआा के कवत भराआा कदनुपने हो
सोको वििरण ; तथा
(घ) वबिादको क्रममा कु नै मािसामान िा प्रमाणको रुपमा के वह िस्तु सवमवत समि पेि भएको भए
सो मािसामान िा िस्तुको हकमा के गने हो भन्ने विषय ।
४३. प्रारवम्भक सुनिाआा मा वनणाय हुनसक्नेः (१) सवमवतिे पवहिो सुनिाआा को िावग पेि भएको ऄिस्थामा नै वबिादमा
थप प्रमाण बुवझरहनुपने ऄिस्था नरहेको देखेमा ऄथिा हदम्याद िा हकदैया िा सवमवतको िेत्रावधकार नरहेको
कारणिे वबिाद वनणाय गना नवमलने देखेमा पवहिो सुनिाआा मा नै वनणाय गना सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वनणाय िेत्रावधकारको ऄभाि रहेको कारणिे भएको ऄिस्थामा िेत्रावधकार
ग्रहण गने ऄदाित िा स्थानीय तह िा ऄन्य वनकायमा ईजुरी गना जानु भवन सम्बवन्धत पििाआा जानकारी कदनु
पनेछ ।
४४. वनणाय संिोधनः (१) सवमवत समि वबिादको पि िा कु नै सरोकारिािािे वबिादको वनणायमा भएको कु नै
िेखाआा को त्रुटी संिोधन गरी पाईन वजककर विआा वनणायको जानकारी भएको पैंवतस कदन वभत्र वनिेदन कदन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदन परी सवमवतिे हेदाा सामान्य त्रुटी भएको र संिोधनबाट वनणायको
मूि अियमा कु नै हेरफे र नहुने देखेमा छु िै पचाा खडा गरी वनिेदन बमोवजम वनणाय संिोधन गने अदेि कदनसक्नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजमको अदेि मूि वनणायको ऄवभन्न ऄङ्गको रुपमा विआनेछ ।
४५. वनणायमा हेरफे र गना नहुनेः

(१) सवमवतका सदस्य ऄथिा ऄरु कसैिे पवन सवमवतका सदस्यहरुको दस्तखत

भैसके पवछ वनणायमा कु नै प्रकारको थपघट िा के रमेट गना हुँदैन ।
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(२) कसैिे ईपदफा (१) बमोवजम को कसुर गने कमाचारीिाआा

अिश्यक कारिाहीको िावग सम्बवन्धत

वनकायमा िेवख पठाईनुपनेछ ।
४६. वनणाय भएपवछ गनुापने कारिावहः (१) ईजुरी प्रिासकिे सवमवतबाट वनणाय भएपश्चात वनणाय ककताबमा सवमवतका
सदस्यहरु सबैको दस्तखत भएको यककन गरी वनणाय ककताब र वमवसि वजम्मा विनुपछा ।
(२) यस ऐन बमोवजम वनणायको पूणापाठ तयार भएपवछ सबै सदस्यको दस्तखत भैसके पवछ ईजुरी
प्रिासकिे वनणायको कायाान्यिय गनाका िावग तत्काि गनुापने के वह काया भए सो सम्पन्न गरी वमवसि ऄवभिेखको
िागी पठानुपछा ।
४७. वनणाय गनापने ऄिवधः (१) सवमवतिे प्रवतिाद दावखि भएको िा बयान गनुापनेमा प्रवतबादीको बयान भएको
वमवतिे तथा प्रवतिाद दावखि नभएको िा बयान नभएकोमा सो हुनुपने म्याद भुिान भएको वमवतिे नब्बे कदनवभत्र
वबिादको ऄवन्तम वनणाय गनुापनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको समयािवध गणना गदाा मेिवमिापको िावग पठाआा एको वबिादको हकमा
मेिवमिापको प्रकक्रयामा िागेको समय कटाआा ऄिवध गणना गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन वबिादमा बुझ्नुपने प्रमाण तथा पुरा गनुापने
प्रकक्रया बाँकक नरही वबिाद वनणाय गना ऄङ्ग पुवगसके को भए सो पुगेको पन्र कदनवभत्र ऄवन्तम वनणाय गनुापनेछ ।

४८.

ऄन्तररम संरिणात्मक अदेि जारी गना सककनेः

स्थानीय ऐनको दफा ४९ को ईपदफा ८ को खण्ड

सम्म ईवलिवखत विषयमा तत्काि )ङ( देवख )क(

ऄन्तररम संरिणात्मक अदेि जारी गना सककनेछ । यस्तो अदेि जारी गदाा वनिेदकिे पेि गरे को
कागजात, वनजको ऄिस्था र िस्तुगत पररवस्थवतको प्रारवम्भक छानविन गरी तत्काि अदेि नगरे
वनिेदकिाइ पना सक्ने नकारात्मक प्रभािको मुलयांकन गनुा पदाछ । न्यावयक सवमवतिे जारी गने ऄन्तररम
संरिणात्मक अदेि ऄनुसूची ८ मा ईलिेख गरे बमोवजम हुनेछ ।
पररच्छे द-७
सवमवतको सवचिािय
४९. सवमवतको सवचिाियः (१)सवमवतको कायासम्पादनिाआा सहवजकरणा गना एक सवचिािय रहने छ
(२) ईपदफा (१) िमोवजमको सवचिाियमा कायापाविकािे

अिश्यता ऄनुसार ईजुरी प्रिासक, ऄवभिेख

प्रिासक तथा ऄन्य कमाचारीहरुको व्यिस्था गना सक्नेछ । सवचिाियको कायासम्पादनिाआा व्यिवस्थत गना सवचिािय
ऄन्तगात ईजुरी िाखा/ फाँट तथा ऄवभिेख िाखा /फाँट रहन सक्नेछ ।
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५०. ईजुरी प्रिासकको काम, कताव्य र ऄवधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलिेख भए देवख बाहेक ईजुरी प्रिासकको काम ,
कताव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
(क) पेि भएका ईजुरी

, प्रवतिाद र ऄन्य विखतहरु जाँच गरी रीत पुगेको भए कानून बमोवजम िाग्ने

दस्तुर विआा दताा गने र दताा गना नवमलने भए कारण जनाआा दरपीठ गने;
(ख) वििादमा प्रमाणको िावग पेि भएका नक्कि कागजिाआा सक्किसँग वभडाआा रठक देवखएमा
प्रमावणत गने र वमवसि सामेि राख्ने तथा सक्किमा के वह कै कफयत देवखएमा सो जनाआा सम्बवन्धत
पिको सवहछाप गराआा राख्ने;
(ग) पेि भएका विखत साथ संिग्न हुनुपने प्रमाण तथा ऄन्य कागजात छ िा छै न भए ठीक छ िा छै न
जाँच्ने;
(घ) सवमवतको अदेििे वझकाईनुपने प्रवतबादी

, सािी िा ऄन्य व्यविको नाममा म्याद जारी गने;

(ङ) वििादका पििाआा तारे ख िा पेिी तारे ख तोक्ने

;

(च) सवमवत समि पेि हुनुपने वनिेदन दताा गरी अदेिको िावग सवमवत समि पेि गने

;

(छ) कानून बमोवजम िारे स विने तथा गुज्रेको तारे ख थाम्ने वनिेदन विआा अिश्यक कारिाही गने
(ज) सवमवतबाट भएको अदेि कायाान्ियन गने गराईने
(झ) सवमवतमा पेि िा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्ने

;

;
, भपााआा गने िगायतका कायाहरु गने;

(ञ) अिश्यकतानुसार सवमवतको तफा बाट पत्राचार गने

;

(ट) सवमवतको अदेििे तामेि गनुापने म्याद तामेि गनेगराईने

, तामेि भएको म्यादको तामेिी जाँची

रीतपूिाकको नभए पुनः जारी गने तथा ऄन्य ऄदाित िा वनकायबाट प्राप्त भएको गाईँ पाविकािे
तामेि गररकदनुपने म्याद तामेि गने गराईने;
(ठ) वनणाय ककताब र ईजुरीको वमवसि वजम्मा विने

;

(ड) सवमवतमा दताा भएका वििाद तथा वनिेदन िगायतका कागजातको ऄवभिेख तयार गने र
मावसक िा िार्शषक प्रवतिेदन पेि गनुापने वनकाय समि प्रवतिेदन तयार गरी संयोजकबाट
प्रमावणत गराआा सम्बवन्धत वनकायमा पठाईने;
(ढ) अफ्नो वजम्मा रहेका ईजुरीका वमवसिमा रहेका कागजातको रीतपूिाक नक्कि कदने

;

(ण) वजलिा ऄदाितमा पुनरािेदन िाग्ने गरी वनणाय भएका वििादमा पुनरािेदन म्याद जारी गरी
तामेि गनेगराईने;
(त) ऄदाित िा ऄन्य कु नै वनकायमा वििादको वमवसि िा कु नै कागजात पठाईनुपने भएमा
सवमवतिाआा जानकारी गराआा वमवसि िा कागजात पठाईने तथा कफताा प्राप्त भएपवछ कानून
बमोवजम सुरवित राख्ने व्यिस्था वमिाईने;
(त) वनणाय ककताब वजम्मा विने

; तथा
16

(थ) पेि भएका वनिेदन िगायतका कागजातमा सवमवतबाट अदेि हुनुपने िा वनकासा विनुपनेमा
सवमवत समि पेि गने ।
५१. ऄवभिेख प्रिासकको काम, कताव्य र ऄवधकारः यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलिेख भए बाहेक ऄवभिेख प्रिासकको काम ,
कताव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
(क) वनणाय कायाान्ियन सम्बन्धीः
(२) वनणाय बमोवजम चिन चिाईनुपने

, कु नै कु रा कदिाआा भराआा कदनुपने िगायतका वनणाय

कायाान्ियनका िावग गनुापने कायाहरु गने तथा वनणाय कायाान्ियनको ऄवभिेख राखी
कानून बमोवजम वििरण पठाईनुपने वनकायहरुमा वििरण पठाईने;
(३) वनणाय कायाान्ियनको क्रममा वनिेदन कदएका पिहरुको िारे स विने

, सकार गराईने ,

गुज्रेको तारे ख थमाईने िगायतका कायाहरु गने;
(४) सवमवतको अदेििे रोक्का भएको िा ऄरु कु नै ऄदाित िा वनकायबाट रोक्का भै अएको
जायजेथा ऄन्य ऄड्डा ऄदाितमा दावखि चिान गनुापने भए सो गने;
(५) वनणाय बमोवजम वििाम गने िगायतका ऄन्य कु नै काम गनुापने भए सो समेत गने

; तथा

(६) िेवखए देवख बाहेकको कु नै काया वनणाय कायाान्ियनको क्रममा गनुापने भएमा सवमवत
समि पेि गरी अदेि बमोवजम गने ।

(ख) ऄवभिेख संरिण सम्बन्धीः
(१) ऄवभिेख िाखाको रे खदेख गरी वनणाय भएका वमवसि सुरवित राख्ने र कानून बमोवजम
सडाईनेपने कागजहरु सडाईने;
(२) वनणाय भएका वमवसिहरुमा कागजात जाँच गरी दुरुस्त रहेनरहेको हेने र वमवसि कानून
बमोवजम गरी दुरुस्त ऄिस्थामा राख्ने;
(३) कानून बमोवजम सडाईने कागजको वििरण तयार गरी सो वििरण सुरवित रहने
व्यिस्था गने;
(४) ऄवभिेख िाखामा प्राप्त भएको वमवसिहरुको सािबसािी ऄवभिेख राख्ने र
अिश्यकतानुसार वििरण तयार गने; तथा
(५) कु नै ऄदाित िा वनकायबाट ऄवभिेखमा रहेको वमवसि िा कु नै कागजात माग भै
अएमा रीतपूिाक पठाईने र कफताा प्राप्त भएपवछ रीतपूिाक गरी सुरवित राख्ने ।
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५२. ईजुरी प्रिासक िा ऄवभिेख प्रिासकको अदेि ईपरको वनिेदनः

(१) यस ऐन बमोवजम ईजुरी प्रिासक िा

ऄवभिेख प्रिासकिे गरे को अदेि िा कारिाही ईपर वचि नबुझ्ने पििे सो अदेि िा कारिाही भएको पाँच
कदनवभत्र सवमवत समि वनिेदन कदन सक्नेछ ।
(२) सवमवतिे ईपदफा (१) बमोवजम पेि भएको वनिेदन ईपर सुनुिाआा गरी वनिेदन पेि भएको बकढमा
सात कदन वभत्र वनिेदन ईपरको कारिावह टु ङ्ग्याईनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदन ईपर अदेि िा
वनणाय गनुापूिा के वह बुझ्नुपने भए सो बुझेर मात्र वनणाय िा अदेि गनुापनेछ ।

पररच्छे द-८
मेिवमिाप सम्बन्धी व्यिस्था
५३. वमिापत्र गराईनेः (१) सवमवतिे प्रचवित कानून बमोवजम वमिापत्र हुन सक्ने जुनसुकै ईजुरीमा वमिापत्र गराईन
सक्नेछ ।
(२) वििादका पिहरूिे वमिापत्रको िावग

ऄनुसूची-९ बमोवजमको ढाँचामा वनिेदन कदएमा सवमवतिे

ईजुरीमा वमिापत्र गराईन ईपयुि देखेमा वमिापत्र गराआकदनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम पिहरूिे कदएको वनिेदनको व्यहोरा सवमवतिे दुिै पििाआा सुनाआा त्यसको
पररणाम सम्झाआा पिहरूको वमिापत्र गने सम्बन्धमा सहमवत रहेनरहेको सोध्नुपनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजम सुनाईँ दा पिहरूिे वमिापत्र गना मञ्जुर गरे मा सवमवतिे पिहरूको वनिेदनमा
ईलिेख भएको व्यहोरा बमोवजमको वमिापत्र तीन प्रवत तयार गराईनुपनेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोवजमको वमिापत्रको व्यहोरा पिहरूिाआा पढीबाँची सुनाआा वमिापत्र गना मञ्जुर
भएमा पिहरूको सवहछाप गराआा सवमवतका सदस्यहरूिे वमिापत्र कागज

ऄनुसूची-१० बमोवजमको ढाँचामा

प्रमावणत गरी एक प्रवत सवमवतिे ऄवभिेखको िावग वमवसिमा राख्नुपनेछ तथा एक

-एक प्रवत बादी तथा

प्रवतबादीिाआा कदनुपनेछ ।

५४. मेिवमिाप गराईन सक्नेः (१) सवमवतिे प्रचवित कानून बमोवजम वमिापत्र गना वमलने ईजुरीमा पिहरूबीच
मेिवमिाप गराईन सक्नेछ ।
(२) पिहरूिे जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको प्रचवित कानूनिे मेिवमिापको माध्यमबाट समाधान
गना सककने वििादमा वििादका पििे संयुि रूपमा सवमवत समि वनिेदन कदन सक्नेछन् ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम वनिेदन कदएकोमा मेिवमिापबाट ईजुरीको वनरोपण हुन ईपयुि देवखएमा
सवमवतिे त्यस्तो ईजुरी मेिवमिापको माध्यमबाट वनरोपण गना िेवख पठाईनु पनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजमको

अदेिपवछ मेिवमिाप सम्बन्धी कारिावह प्रारम्भ गरी पिहरूबीच

मेिवमिाप गराआा कदनुपनेछ ।
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(५) मेिवमिाप सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोककए बमोवजम हुनेछ ।
५५. ईजुरी वनणाय गनेः (१) सवमवतिे यस

ऐन बमोवजम मेिवमिापको माध्यमबाट ईजुरीको वनरोपण गना प्रकक्रया

बढाएकोमा मेिवमिापको माध्यमबाट ईजुरीको वनरोपण हुन नसके मा पिहरूिाआा ईजुरीको पेिी तारे ख तोकक
कानून बमोवजम कारिाही गरी सुनिाआा तथा वनणाय गने प्रकक्रया बढाईनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन स्थानीय

ऐनको दफा ४७ को ईपदफा (२)

बमोवजमको ईजुरीमा मेिवमिाप िा वमिापत्र हुन नसके मा सवमवतिे ऄवधकार िेत्र रहेको ऄदाितमा जाने भवन
सुनाआा कदनुपनेछ ।
५६. मेिवमिाप िा वमिापत्र हुन नसक्नेः यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन कु नै ईजुरीमा वमिापत्र
गराईँ दा ईजुरीको प्रकृ वत िा वमिापत्रको व्यहोराबाट नेपाि सरकार बादी भआा चिेको कु नै वििाद िा सािाजवनक
तथा सरकारी सम्पवि िा वहतमा ऄसर पने देवखएमा सवमवतिे त्यस्तो वििादमा वमिापत्र गराईनेछैन ।
तर त्यस्तो ऄसर पने व्यहोरा हटाआा ऄन्य व्यहोराबाट मात्र वमिापत्र गना चाहेमा भने वमिापत्र
गराआा कदनुपनेछ ।
५७. मेिवमिापको िावग प्रोत्साहन गनेः (१) सवमवतिे सवमवत समि सुनिाआा को िावग पेि भएको ईजुरीमा मेिवमिाप
हुनसक्ने सम्भािना रहेको देखेमा पिहरूिाआा मेिवमिापको िावग तारे ख तोक्न सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको तारे खको कदन सवमवतिे वििादका पि तथा विपि, ईपवस्थत भएसम्म
पििे पत्याआा साथै विआ अएका ऄन्य व्यवि समेत ईपवस्थत गराआा मेिवमिापको िावग छिफि गराआा पिहरूको
बीचमा सहमवत भएमा सहमवत भए बमोवजम वमिापत्र कागज तयार गना िगाआा वमिापत्र गराआा कदनुपनेछ ।
(३) ईजुरीमा तोककएको म्यादमा सवमवत समि ईपवस्थत नभएको िा ईपवस्थत भएर पवन तारे ख गुजारी
वििादमा तारे खमा नरहेको पि ऄथिा वििादमा पि कायम नभएको भए तापवन वििादको पेटबोिीबाट ईजुरीको
पि कायम हुने देवखएको व्यवि समेत मेिवमिापको िावग ईपवस्थत भएमा सवमवतिे मेिवमिाप गराआा वमिापत्रको
कागज गराआा कदनुपनेछ ।
५८. प्रारवम्भक सुनिाआा पूिा मेिवमिापः (१) ईजुरी प्रिासकिे प्रारवम्भक सुनिाआा को िावग सवमवत समि ईजुरी पेि
हुनुपूिा ईजुरीमा मेिवमिाप हुनसक्ने ऄिस्था देवखएमा िा पिहरूिे सो व्यहोराको वनिेदन विआा अएमा वमिापत्रको
व्यहोरा खुिेको कागज तयार गरी सवमवत समि पेि गनासक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गदाा वमिापत्रमा ऄवन्तम सहमवत नजुटेको भए तापवन पिहरू मेिवमिापको
िावग प्रकक्रयामा जान सहमत भएमा ईजुरी प्रिासकिे पिहरूको वनिेदन विआा ईजुरीमा मेिवमिापको िावग
मेिवमिापकताा समि पठाईने अदेिको िावग सवमवत समि पेि गनासक्नेछ ।
५९. मेिवमिापकतााको सूची तयार गनेः (१) सवमवतिे मेिवमिापको काया गराईनको िावग देहाय बमोवजमको योग्यता
पुगेको व्यविहरूको वििरण खुिाआा सम्भावित मेिवमिापकतााको सूची तयार गनेछः
(क) कवम्तमा स्नातक ईविणा गरे को

;

(ख) कु नै राजनीवतक दि प्रवत अस्था राखी राजनीवतमा सकक्रय नरहेको
19

; तथा

(ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेिीको रुपमा पवहचान बनाएको ।
(घ) मेिवमिापकतााको ४८ घण्टा ताविम विआ मेिवमिापकतााको काया गदै अएको
(ङ) २५ बषा ईमेर पुरा भएको ।
(च) माथी योग्यतामा जुन सुकै कु रा िेवखएको भएता पवन ताविम विआ हाि काम
गरररहेकाको हकमा वनजिाआ वनरन्तरता कदन सककने ।
(२) मेिवमिापकतााको सूची तयार गरे पवछ सवमवतिे सूची सभा समि पेि गरी ऄनुमोदन गराईनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम सूची ऄनुमोदन भएपवछ सवमवतिे सािाजवनक जानकारीको िावग सूचना
प्रकािन गनुापनेछ तथा मेिवमिापको िावग पठाईँ दा प्रत्येक पििाआा सो सूची ईपिब्ध गराईनुपनेछ ।
६०. मेिवमिापकतााको सूची ऄद्यािवधक गनेः (१) सवमवतिे दफा ५९ बमोवजम तयार भएको सूची प्रत्येक िषा
ऄद्यािवधक गनुापनेछ ।
(२) प्रत्येक िषा ऄद्यािवधक गरे को मेिवमिापकतााको सूची सवमवतिे सभाबाट ऄनुमोदन गराईनुपनेछ ।
(३) यस

ऐन तथा प्रचवित कानून बमोवजम मेिवमिापकतााको सूचीमा सूचीकृ त हुन योग्यता पुगेको

व्यवििे सवमवत समि सूचीकृ त गररपाईनको िावग ऄनुसूची-११ बमोवजमको ढाँचामा वनिेदन कदनसक्नेछ ।
६१. मेिवमिापकतााको सूचीबाट हटाईनेः (१) सवमवतिे दफा ६० बमोवजम मेिवमिापकतााको सूची ऄद्यािवधक गदाा
देहायको ऄिस्थाका मेिवमिापकतााको नाम सूचीबाट हटाईनेछः(क) वनजको मृत्यु भएमा
(ख) वनजिे

;

अफ्नो नाम सूचीबाट हटाआा पाईँ भन्ने वनिेदन कदएमा;

(ग) वनजिे नैवतक पतन देवखने फौजदारी ऄवभयोगमा सजाय पाएमा

;

(घ) वनज कु नै संस्थासँग सम्बध्द रहेकोमा सो संस्था खारे ज िा विघटन भएमा
(ङ) सवमवतिे दफा ६७ को ईपदफा

;र

(२) बमोवजम वनजिाआा सूचीबाट हटाईने वनणाय गरे मा

।
(च) बसआ सराआ गरे मा ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम सूचीबाट नाम हटाआएका मेिवमिापकतााहरूको नामाििी सवमवतिे
सािाजवनक सूचनाको िावग प्रकािन गनुापनेछ ।
६२. मेिवमिापको िावग समयािवध तोक्नेः (१) सवमवतिे यस ऐन बमोवजम मेिवमिाको िावग मेिवमिापकताा पठाईँ दा
बकढमा वतन मवहना सम्मको समय तोकक पठाईनेछ ।
(२) मेिवमिापको िावग पठाईँ दा सामान्यतयाः िकढमा तीनजना बाट मेिवमिाप गराईने गरी तोक्नुपनेछ
।
६३. मेिवमिापकतााको छनौटः (१) सवमवतिे मेिवमिाप गराईने कायाको िावग वििादका पिहरूिाआा एक जना
मेिवमिापकतााको छनौट गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गदाा पिहरूबीचमा एकजना मेिवमिापकतााको िावग सहमवत नभएमा
सवमवतिे पिहरूको सहमवतमा वतन जना मेिवमिापकतााको छनौट गनुापनेछ ।
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(३) पिहरूको बीचमा मेिवमिापकतााको नाममा सहमवत हुन नसके मा सवमवतिे मेिवमिापकतााको
सूचीमा रहेका मेिवमिापकतााहरू मध्येबाट दुिै पिबाट एक

-एक जना मेिवमिापकताा छनौट गना िगाआा तेस्रो

मेिवमिापकताा छनौट गररकदनुपनेछ ।
(४) ईजुरीका सबै पिको सहमवतमा मेिवमिापकतााको सूचीमा नरहेको यस

ऐन बमोवजम मेिवमिापकताा

हुन ऄयोग्य नभएको कु नै व्यवि िा संस्थाबाट मेिवमिाप प्रकक्रया ऄगाडी बढाईन सहमत भै विवखत वनिेदन कदएमा
सवमवतिे त्यस्तो व्यवि िा संस्थािाआा मेिवमिापकताा तोकककदनुपनेछ ।
६४. मेिवमिापकतााको पररितानः (१) सवमवतिे देहायको ऄिस्था परर पिहरूिे वनिेदन कदएको ऄिस्थामा
मेिवमिापकताा पररितान गररकदनुपनेछः(क) दफा ६१ बमोवजम मेिवमिापकतााको सूचीबाट हटाईने ऄिस्था भएमा

;

(ख) पिहरूिे पारस्पररक सहमवतमा मेिवमिापकताा हेरफे र गना मञ्जुर भएमा

;

(ग) वििादको कु नै पििे मेिवमिापकताा प्रवत ऄविश्वास रहेको विवखत जानकारी गराएमा
(घ) कु नै कारणिे मेिवमिापकताािे मेिवमिापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा

;

;

(ङ) वििादको विषयिस्तुमा मेिवमिापकतााको कु नै स्िाथा रहेको मेिवमिापकताािे
जानकारी गराएमा िा कु नै स्रोतबाट सवमवत समि जानकारी भएमा; तथा
(च) मेिवमिापकताािे मेिवमिापकतााको हैवसयतिे कायागदाा दफा ६६ तथा ऄन्य प्रचवित
कानून बमोवजम पािन गनुापने अचरण पािन नगरे मा ।
(२) मेिवमिापकताा पररितानको कारणिे तोककएको समयमा मेिवमिापको काया सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा
सवमवतिे बकढमा एक मवहना सम्मको समय थप गना सक्नेछ ।
६५. मेिवमिापको िावग पठाईँ दा गने प्रकक्रयाः (१) सवमवतिे कु नै ईजुरी मेिवमिापको िावग मेिवमिापकताा समि
पठाईँ दा पिहरूिाआा मेिवमिापकतााको सम्पका ईपिब्ध गराआा मेिवमिापकताा समि ईपवस्थत हुने तारे ख तोकक
देहाय बमोवजमको कागज साथै रावख िेवखपठाईनुपनेछः
(क) ईजुरीको सारसंिेप िा मुख्य मुख्य कागजातको प्रवतविपी

;

(ख) ईजुरीको पि िा िारे स भए िारे सको नाम, थर, ितन र ईपिब्ध भएसम्म टेविफोन
नम्बर, आा मेि, फ्याक्स तथा ऄन्य सम्पका वििरण; तथा
(ग) मेिवमिाप सम्बन्धी प्रकक्रया सम्पन्न गनुापने स्थान र समय ।
(२) मेिवमिापकताािे सवमवत समि माग गरे मा ईजुरीका कागजातहरूको नक्कि ईपिब्ध गराईनुपनेछ ।
(३) मेिवमिापको िावग तोककएको समय सम्पन्न भएको सात कदन वभत्र ईजुरीको पिहरू सवमवत समि
ईपवस्थत हुने गरी तारे ख तोक्नुपनेछ ।
(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन मेिवमिापकताािे तोककएको समय ऄगािै ईजुरी
सवमवत समि कफताा पठाईने वनणाय गरे मा सो वनणायको जानकारी भएको सात कदन वभत्र पिहरूिाआा सवमवत समि
ईपवस्थत हुनेगरी पठाईनुपनेछ ।
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६६. मेिवमिापमा ऄििम्बन गनुापने प्रकक्रयाः (१) सवमवतिे पिहरूको सहमवतमा मेिवमिापको िावग छिफि गने
तथा ऄन्य काया गने स्थानको छनौट गरी पि तथा मेिवमिापकताािाआा सोको जानकारी ईपिब्ध गराईनुपनेछ ।
तर पिहरूको सहमवतमा मेिवमिापकताािे ऄन्य कु नै स्थानको छनौट गना बाधा पनेछैन ।
(२) पिहरूिाआा ईपदफा (१) बमोवजम मेिवमिापकताािे तोके को स्थानमा तोककएको समयमा ईपवस्थत
हुने दावयत्ि रहनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजमको दावयत्ि पिहरूिे पुरा नगरे मा मेिवमिापकताािे मेिवमिापको प्रकक्रया बन्द
गरी सवमवतिाआा सोको विवखत जानकारी गराआा ईजुरीको कागजात कफताा पठाईनसक्नेछ ।
(४) मेिवमिापको क्रममा मेिवमिापकताािे पिहरूबीचमा सहजकतााको भूवमका गनेछ र ईि भूवमका
वनिााह गने क्रममा वनजिे पिहरू बाहेक देहायका व्यविहरूसँग समेत एकि िा सामूवहक िाताा गनासक्नेछः
(क) वििादको विषयमा जानकारी रहेको ईजुरीका पििे रोजेको व्यवि

; तथा

(ख) वििादको विषयिस्तुको बारे मा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभिादमी ।
(५) मेिवमिापकताािे पिहरूको सहमवतमा पिहरूसँग देहाय बमोवजम िाताा गनासक्नेछः
(क) पिहरूसँग एकि एकान्तिाताा
(ख) टेविफोन िाताा
(६) प्रचवित कानून तथा यस

; तथा

, वभडीयो कन्रे न्स िा सञ्चारको ऄन्य माध्यमबाट िाताािाप ।
ऐनको मान्यता विपरीत नहुनेगरी पिहरूको सहमवतमा मेिवमिापकताािे

मेिवमिापको कायाविवध वनधाारण गनासक्नेछ ।
६७. मेिवमिापकतााको अचरणः (१) मेिवमिापकताािे देहाय बमोवजमको अचरण पािन गनुापनेछः(क) मेिवमिाप सम्बन्धी कारिाही वनष्पि ढङ्गिे सम्पादन गनुापने
(ख) कु नै पिप्रवत झुकाि

;

, अग्रह, पूिााग्रह नराख्ने िा राखेको देवखने कु नै अचरण िा व्यिहार

नगने;
(ग) कु नै पििाआा डर

, त्रास, झुक्यान िा प्रिोभनमा पारी मेिवमिाप गराईन नहुने;

(घ) वििाद कायम रहेको ऄिस्थामा वििादको कु नै पिसँग अर्शथक कारोबारमा सँिग्न नहुने

;

(ङ) मेिवमिाप सम्बन्धमा बनेको प्रचवित कानून तथा ऄन्य स्थावपत मान्यता विपरीत
अचरण गना नहुने;
(च) मेिवमिापको क्रममा पिहरुसँग सम्मानजनक

, सदभािपूणा र सबै पिप्रवत समान

व्यिहार कायम गने;
(छ) मेिवमिापको क्रममा पिहरुिे व्यि गरे को विषयिस्तुको गोपनीयता कायम राख्ने

; तथा

(ज) मेिवमिापको क्रममा पिबाट प्राप्त भएको कु नै कागजात िा िस्तु प्रकक्रया सम्पन्न
भएपवछ िा वनज प्रकक्रयाबाट ऄिग भएपवछ सम्बवन्धत पििाआा सुरवित कफताा गने ।
(२) सवमवतिे कु नै मेिवमिापकताािे ईपदफा (१) बमोवजमको अचरण पािना नगरे को ईजुरी परी िा सो
विषयमा स्ियं जानकारी प्राप्त गरी छानविन गदाा व्यहोरा रठक देवखए त्यस्तो मेिवमिापकताािाआा
मेिवमिापकतााको सूचीबाट हटाईनेछ ।
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६८. विखत तयारी र वमिापत्रः (१) मेिवमिापकताािे पिहरुसँगको छिफि पश्चात मेिवमिापको िावग दुिै पि
सहमत भएकोमा वमिापत्र गराआा सहमवत भएको विषयिस्तु बमोवजमको वमिापत्रको विखत तयार गरर सवमवत
समि पठाईनुपनेछ ।
६९. मेिवमिाप नभएको ईजुरीमा गनुापने कारिाहीः (१) मेिवमिापकताािे पिहरु बीचमा मेिवमिाप हुन नसके मा सो
व्यहोरा खुिाआा प्रवतिेदन तयार गरी वििादका सबै कागजात सवहत सवमवतमा कफताा पठाईनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गदाा मेिवमिापकताािे पिहरुिाआा सवमवत समि हावजर हुन जाने बकढमा सात
कदनको म्याद तोकक पठाईनु पनेछ ।
७०. मेिवमिाप नभएको ईजुरीमा वनणाय गनुापनेः

(१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को विबादमा सवमवतिे

मेिवमिापको िावग पठाएको ईजुरीमा पिहरुबीच मेिवमिाप हुन नसकक मेिवमिापकतााको प्रवतिेदन सवहत प्राप्त
हुन अएमा कानून बमोवजम कारिाही गरी वनणाय गनुापछा ।
(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन देहाय बमोवजमको ईजुरीमा ऄवधकारिेत्र ग्रहण
गने सम्बवन्धत ऄदाित िा वनकायमा ईजुरी गना जानु भवन सुनाआा पठाआा कदनुपछाः(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को ईपदफा

(२) बमोवजमको वििादमा; तथा

(ख) कु नै ऄदाित िा वनकायबाट मेिवमिापको िावग प्रेवषत भएको वििादमा ।
(३) ईपदफा (२) को देहाय (ख) बमोवजमको वििादमा सम्बवन्धत ऄदाित िा वनकायमा पठाईँ दा हावजर
हुन जाने तारे ख तोकी पठाईने तथा वमवसि समेत नक्कि खडा गरी ऄवभिेख रावख सक्कि वमवसि सम्बवन्धत
ऄदाित िा वनकायमा पठाईनुपनेछ ।
७१. मेिवमिाप दस्तुरः

मेिवमिापमा जाने वििादको हकमा मेिवमिापकताािे पिहरुिे सहमवतमा कदन

मञ्जुर भएदेवख बाहेक कु नै प्रकारको दस्तुर िाग्नेछैन । तर पिहरूको सहमवतमा मेिवमिापकताािे पिहरुबाट
बढीमा रु ५००।-/५००।- विन पाईनेछन ।
७२.

समुदाय स्तरमा हुने सामुदावयक मेिवमिाप प्रिधान गना कमाचारी तोक्न सक्नेः(१)सवमवतिे स्थानीय स्तरमा
मेिवमिाप प्रिध्दान गनाको िावग कायापाविकामा ऄनुरोध गरे मा कमाचारी खटाआा समुदाय स्तरमा मेिवमिापको
प्रिध्दानात्मक कायाक्रम गना सककनेछ ।
(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदावयक मेिवमिापको हकमा दफा ५९ (१) ऄनुसारको योग्यता तथा ऄनुभि नभएका
मेिवमिापकताािाट मेिवमिाप गराईन िाधा पने छै न ।
(३) सवमवतिे समुदायस्तरमा हुने सामुदावयक मेिवमिापको कायाविवध तोके िमोवजम हुनेछ ।
पररच्छे द-९
वनणाय कायाान्ियन सम्बन्धी व्यिस्था

७३. सवचिाियको वजम्मेिारीः कायापाविकाको प्रत्यि वनयन्त्रण र वनदेिनमा रवह सवमवतको वनणाय कायाान्ियन गने
गराईने सम्बन्धी सम्पूणा कायाको रे खदेख गने वजम्मेिारी िहन गनुापनेछ ।
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७४. सहयोग गनुापनेः (१)गाईँ पाविका कायाािय तथा सो ऄन्तगातका सबै िडा कायाािय तथा ऄन्य कायााियिे यस ऐन
तथा प्रचवित कानून बमोवजम सवमवतिे गरे को वनणाय बमोवजम व्यवि िा संस्था िा ऄन्य कसैसँग ऄसुि गनुापने
जरीिाना िा ऄन्य रकम ऄसुिईपर गना सहयोग गनुापनेछ ।
(२) यस ऐन तथा प्रचवित कानून बमोवजम सवमवतिे ऄसूि गनापने जरीिाना

, वबगो िा ऄन्य कु नै

प्रकारको रकम ऄसुिईपर नभआा ईपदफा (१) मा ईलिेख भए बमोवजमका कायााियहरुिे कु नै वसफाररि िा कु नै
काया गररकदनेछैनन ।
७५. ऄसुि ईपर गनेः (१) ऄवभिेख प्रिासकिे सवमवतको वनणाय बमोवजम कु नै पिसँग जरीिाना िा वबगो िा ऄन्य कु नै
प्रकारको ऄसुि ईपर गनुापने भएमा सो पििे जरीिाना वतना बुझाईन लयाएमा बुवझ सदरस्याहा गरी जरीिानाको
िगत किा गनुापनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम ऄसुिईपर नभएमा िगत राखी सम्बवन्धत पिको नाम नामेसी तथा जरीिाना
रकम समेतको वििरण गाईँ पाविकाको कायााियका साथै सबै िडा कायााियमा समेत ऄवभिेखको िावग
पठाईनुपनेछ ।
(३) सम्बवन्धत कायााियहरुिे ईपदफा

(२) बमोवजम िेवख अएमा त्यस्तो पिसँग जरीिाना रकम

ऄसुिईपर गरी ऄवभिेख िाखामा सदरस्याहा गना पठाईनुपनेछ ।

७६. भरीभराई गनेः (१) सवमवतिे यस ऐन बमोवजम गरे को कु नै वनणाय बमोवजम कु नै पििे राखेको दस्तुर , िा ऄन्य कु नै
प्रकारको रकम कु नै पिबाट भराआा पाईने भएमा भराआा पाईने पििे भरी कदनुपने पिको त्यस्तो रकम भराआा कदनुपने
स्रोत खुिाआा ऄनुसूची-१२ बमोवजमको ढाँचामा वनिेदन कदनुपनेछ ।
ँ खाता िा कु नै सहकारी िा बचत
(२) ईपदफा (१) बमोवजम वनिेदन दददा यथासम्भि नगद रहेको बैक
संस्थामा रहेको रकम र सो नभएमा वििाम वबक्री गरी ऄसुि ईपर गनुापने ऄिस्था भएमा कु नै ऄचि सम्पविको
व्यहोरा खुिाआा वनिेदन कदनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजमको वनिेदनमा दफा ७८ बमोवजमको वििरण खुिाआा वनिेदन कदनुपनेछ
७७. चिन चिाआा कदनेः (१) सवमवतिे यस ऐन बमोवजम गरे को कु नै वनणाय बमोवजम कु नै सम्पवि िा ऄवधकार िा कु नै
विषयिस्तु िा सेिा िा ऄन्य कु नै विषयको चिन पाईने ठहरे को पििे त्यस्तो चिन पाईने विषयको वििरण खुिाआा
ऄवभिेख प्रिासक समि ऄनुसूची-१३ को ढाँचामा वनिेदन कदनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम वनिेदन परे मा ऄवभिेख प्रिासकिे वनणाय बमोवजमको विषयको चिन
चिाआा कदनुपनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदन दददा चिन चिाईनु पने सम्पविको दफा ७८ बमोवजमको वििरण
खुिाईनुपनेछ ।
७८. सम्पविको वििरण खुिाईनुपनेः भररभराई गना िा चिन चिाआ पाईनको िावग वनिेदन कदने वििादको पििे
वनिेदनमा सम्पविको वििरण ईलिेख गदाा देहाय बमोवजमको वििरण खुिाईनु पनेछः24

(क) ऄचि सम्पविको वििरण
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना तथा चार ककलिा
(२) घर जग्गाको ककिा नम्बर तथा िेत्रफि

;

;;

(३) घर रहेको भए घरको तिा तथा किि र सम्भि भएसम्म िगाकफट

;

(४) घर जग्गाको ऄिवस्थती अिास िा औद्योवगक िा व्यापाररक िेत्रमा रहेको व्यहोरा
(५) कच्ची िा पकक्क सडकसँग जोवडएको व्यहोरा

;

;

(६) घरजग्गाको स्िावमत्ि रहेको व्यविको नाम थर साथै स्िावमत्ि भन्दा फरक व्यविको
भोगचिन रहेको भए भोगचिन गनेको नाम थरका साथै ऄन्य वििरण; तथा
(७) घरमा भएको िगापात तथा खररदवबकक्र हुन सक्ने न्यूनतम मूलय ।
(ख) चि सम्पविको वििरणः
(१) चि सम्पवि रहेको ठाईँ तथा भोग िा वनयन्त्रण राख्नेको नाम थर

;

ँ खातामा रहेको नगद भए खातािािको साथै बैक
ँ तथा िाखाको नाम
(२) बैक
(३) चि सम्पविको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भावित वबकक्र मूलय
(४) नगद बाहेकको चि सम्पवि भए ऄिस्था

;
; तथा

, प्रकृ वत तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साआज र

सँख्या ।
७९. सम्पवि रोक्का राख्नेः (१) ऄवभिेख प्रिासकिे दफा ७५ िा ७६ बमोवजम वनणाय कायाान्ियनको िावग वनिेदन
परे पवछ देखाआएको सम्पविको हकमा अिश्यक पने जवत जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा वनणायको िावग कायाापाविका
समि पेि गने र कायापाविकाबाट रोक्का राख्ने वनणाय गरे पछी वनणाय बमोवजम जेथा रोक्का राख्नको िावग सो जेथा
दताा रहेको कायाािय िा रवजष्ट्रेिन गने कायााियमा िेवख पठाईनुपनेछ ।
(२) बािी , ब्याज , बहाि िगायतको सम्पविको हकमा वनिेदन परे को बकढमा दुआा कदन वभत्र सम्पवि
तायदात गना िगाआा तायदात गदााको समयमा नै अिश्यक पने जवत सम्पवि िा सोबाट प्राप्त हुने बािी

, बहाि ,

ब्याज, मुनाफा अकद अय वनयन्त्रण गनुा िा रोक्का राख्नुपछा र त्यसको भपााआा सम्बवन्धत पििाआा कदनुपछा ।
(३) दफा ७८ को देहाय

(ख) बमोवजमको सम्पविको हकमा भररभराईको िावग अिश्यक पने जवत
ँ िा सम्बवन्धत वनकायमा
सम्पवि रोक्का राखी रोक्काको सूचना अिश्यकताऄनुसार िेखा िाखा िा सम्बवन्धत बैक
तुरुन्त िेवख पठाईनुपनेछ ।
(४) सम्पवत रोक्का सम्िवन्ध
अदेि ऄनुसूची १४ बमोवजम हुनेछ ।
८०. सम्पवि वििाम गदाा ऄपनाईनुपने कायाविवधः (१) कायापाविकािे यस ऐन बमोवजम भरीभराई गनुापने वबगो िा
कोटा फी िा त्यस्तै कु नै रकम ऄसुिईपर गना दफा ७८ को देहाय

(क) बमोवजम सम्पविको वििरण खुिाआा दखाास्त

परे मा त्यस्तो रकम भरी कदनुपने व्यवििाआा बुझाईनुपने रकम बुझाईन सात कदनको म्याद कदआा सूचना जारी गनुापछा
।
(२) ईपदफा (२) बमोवजमको म्यादमा रकम बुझाईन नलयाएमा त्यस्तो भरीकदनुपने व्यविको भरीपाईने
व्यवििे देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोवजमको सम्पवि तायदात गरीलयाईनुपछा ।
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(३) दण्ड, जरीिाना, सरकारी वबगो िा कु नै ऄदाित िा वनकाय िा गाईँ पाविका िा सवमवतको वनणायिे
ऄसुि ईपर गनुापने कु नै रकमको हकमा त्यस्तो ऄसुिईपर हुनुपने व्यवििे बुझाईन नलयाएमा वनजको जुनसुकै ऄचि
सम्पवि फे िा परे मा तायदात गरी रोक्का राख्नुपछा ।
(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन जेथा जमानत िा कु नै प्रकारको नगद धरौट
दावखि गरे को हकमा सो सम्पविबाट खाम्ने जवत रकमको िावग ईपदफा (३) बमोवजम गरररहनुपदैन ।
(५) ईपदफा (४) बमोवजम मोि कायम भएपवछ ईि ऄचि सम्पविको वििामको सूचना सम्बवन्धत
पििाआा कदआा सिासाधारणको जानकारीको िावग वििाम हुने वमवत र सम्पविको वििरण सवहतको सािाजवनक
सूचना गाईँ पाविका, वजलिा प्रिासन कायाािय , वजलिा ऄदाित , वजलिा समन्िय सवमवतको कायाािय तथा कोष
तथा िेखा वनयन्त्रकको कायााियमा टाँस्न िगाईनुपनेछ ।
(६) ईपदफा (५) बमोवजमको सूचनामा तोककएको कदनमा ईि सूचनामा तोककएको सम्पवि पञ्चककते
मोिबाट मावथ बढाबढ प्रकक्रया बमोवजम वििाम गनुापनेछ ।
(७) वििाम प्रकक्रयामा सम्भि भएसम्म वजलिा ऄदाित , वजलिा प्रिासन कायाािय िा स्थानीय प्रिासन
कायाािय, स्थानीय प्रहरी कायाािय तथा गाईँ पाविका िेत्र वभत्र रहेका ऄन्य सरकारी कायााियका प्रवतवनवधिाआा
रोहिरमा राख्नुपनेछ ।
(८) ईपदफा (६) बमोवजम गदाा ईि सम्पवि कसैिे पवन वििाम सकार नगरे मा सोवह प्रकक्रयाबाट पुनः
दोस्रोपटक वििाम गनुापनेछ तथा दोस्रोपटक गदाा पवन कसैिे वििाम सकार नगरे मा भराआा पाईने पि वनिेदकिाआा
नै ईि सम्पवि पञ्चककते मोिमा सकार गना िगाईनुपनेछ ।
(९) ईपदफा (८) बमोवजम गदाा वनिेदकिे सम्पवि सकार गना नचाहेमा पवछ ऄको जेथा खुलन अएका
बखत कानून बमोवजम गनेगरी वनजको वनिेदन तामेिीमा राखी वििाममा चढाआा एको सम्पवि फु कु िा गरीकदनुपछा ।
(१०) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन गाईँ पाविकाको कु नै रकम ऄसुि ईपर गने
क्रममा वििाम गदाा कसैिे सकार नगरे मा जवतमा सकार हुन्छ त्यवतमा नै सो सम्पवि वििाम गरी प्राप्त रकम
सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोवजम ऄन्य सम्पवि िा प्रकक्रयाबाट ऄसुिईपर गनुापनेछ ।
८१. तायदात गने प्रकक्रयाः (१) ऄवभिेख प्रिासकिे दफा ७९ बमोवजम सम्पवि तायदात गनुापदाा कवम्तमा िडा सवचि
स्तरको कमाचारी खटाआा त्यस्तो ऄचि सम्पविको चिनचलतीको मूलय स्पष्ट खुलने गरी तायदात गनािगाईनुपनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम तायदात गने कमाचारीिे तायदात गनुापने सम्पविको चिनचलतीको मूलय
कायम गने प्रयोजनिे पञ्चककते मोि कायम गरी मुचुलका खडा गरी ऄवभिेख प्रिासक समि प्रवतिेदन सवहत पेि
गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम पञ्चककते मोि कायम गदाा देहाय बमोवजमक कु रािाआा अधार विआा कायम
गनुापनेछः
(क)

वनिेदकिे वनिेदनमा खुिाएको मूलय;

(ख) वनणायमा ईलिेख भएको भए सो मूलय

;

(ग) पििे जमानत िा कु नै ऄन्य प्रयोजनको िावग कायापाविका समि वनिेदन दददा
खुिाएको मूलय;
(घ) तायदात गदाा भै अएको स्थानीय मूलयाँकन ऄनुसारको मूलय
(ङ) मािपोत कायााियिे कायम गरे को न्यूनतम मूलय

;

;

(च) ऄन्य कु नै प्रयोजनिे कु नै सरकारी वनकायिे कु नै मूलय कायम गरे को भए सो मूलय
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;

(छ) पञ्चककते मोि कायम गनुाभन्दा तत्काि ऄगािै कु नै खररदवबकक्र भएको भए सो मूलय ।
स्पवष्टकरणः

“पञ्चककते मोि ” भन्नािे ऄचि सम्पवि वबकक्र गनुापदाा वबकक्रहुने न्युनतम
मूलयिाआा सम्झनुपछा ।

(४) ईपदफा (३) बमोवजम गदाा देहाय बमोवजमको कु रािाआा समेत ध्यानमा राख्नुपनेछः
(क) औद्योवगक िा व्यापाररक िा अिास िेत्र िगायत सडक सञ्जािसँग जोवडएको छ िा
छै न; तथा
(ख) गाईँ िेत्रवभत्र पने घरको हकमा घरको ितामान ऄिस्था सम्बन्धमा प्राविवधक मुलयाँकन
प्रवतिेदन ।
८२. खाम्नेजवत मात्र वििाम गनुापनेः (१) कायापाविकािे दफा ८० बमोवजम वििाम गदाा ऄसुिगनुापने बाँकक खाम्ने जवत
सम्पविमात्र वििाम गनुापनेछ ।
(२) सम्पवि वििाम गदाा सकार भएको रकम ऄसुिईपर गनुापने भन्दा बकढ भएमा सो बकढ भएको जवत
रकम सम्पवििाि पििाआा कफताा गरीकदनुपछा ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम रकम कफताा पाईने पि वििाम गदााको बखत ईपवस्थत नभएको भए रकम
कफताा विन अईनुभनी वनजको नाममा सात कदनको सूचना जारी गरीवझकाआा रकम कफताा गनुापछा ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजम गदाा सम्बवन्धत पि रकम कफतााविन नअएमा ईि रकम सवञ्चतकोषमा
दावखि गरी अम्दानीबाँवध सदरस्याहा गनुापछा ।
(५) ऄवभिेख प्रिासकिे दफा ८० बमोवजम वििाम गरे को सम्पवि सकार गने पिको नाममा सम्पवि दताा
नामसारीको िावग सम्बवन्धत कायाािय िा वनकायमा पत्राचार गरी वनजिाआा सम्पविको चिनपूजी ईपिब्ध गराआा
अिश्यक परे सो सम्पविको चिन चिाआा कदनुपछा ।
(६) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन दफा ८० बमोवजमको वििाम प्रकक्रया ऄगाडी
बकढसके पवछ भराईनुपने रकम बुझाईन लयाए पवन सो रकम नबुवझ सम्पवि वििाम गनुापनेछ ।
८३. वििाम ईपरको ईजुरीः यस ऐन बमोवजम भएको वििामको प्रकक्रयामा वचि नबुझ्ने पििे जुन प्रकक्रया ईपर वचि
नबुझेको हो सो भएको पन्र कदन वभत्र सवमवत समि ईजुरी पेि गरी भएको अदेि बमोवजम गनुापनेछ ।
८४. वबगो भराईँ दा िा चिनचिाईँ दा िागेको खचाः यस ऐन बमोवजम वबगो भराईँ दा िा चिनचिाईँ दा िागेको खचा
वबगो भरीकदनुपने िा चिनकदनुपने सम्बवन्धत पििे व्यहोनुापनेछ ।
८५. यथावस्थवतमा राख्नेः कायापाविकािे यस ऐन बमोवजम चिनचिाआा माग्न िा वबगो भराआा पाईन कु नै सम्पवि देखाआा
वनिेदन परे पवछ वबगो भराईने िा चिनचिाईने काया सम्पन्न नभएसम्मको िावग ईि सम्पवि हकहस्तान्तरण गना ,
भत्काईन, वबगाना तथा कु नै प्रकारको वनमााण काया गरी ईि सम्पविको स्िरुप पररितान गना नपाईने गरी रोक्का राख्न
सम्बवन्धत पिको नाममा अदेि जारी गरी ईि सम्पवि यथावस्थवतमा राख्नुपनेछ ।
८६. वनिेदनबाट कारिाही गनेः (१) ऄवभिेख प्रिासकिे कु नै पििे दफा ८५ बमोवजम भएको अदेि विपररत कु नै
सम्पविको हक हस्तान्तरण िा स्िरुप पररितान अकद गरे को वनिेदन परे मा ईि वनिेदन दताा गरी त्यस्तो गने पिको
नाममा वतन कदनको म्याद जारी गरी वनजिाआा हावजर गराआा सो वनिेदन सवमवत समि पेि गनुापनेछ ।
(२) सवमवतिे ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदन पेि हुन अएमा पििाआा नयाँ ईजुरी दताा गना निगाआा
ईि वनिेदनबाट नै अिश्यक कारिाही गरी वनणाय गनुापनेछ ।
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(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदनको व्यहोराबाट
वनिेदन सवमवतको िेत्रावधकार वभत्र नपने विषयमा परे को देवखएमा सवमवतिे ईि विषयमा िेत्रावधकार ग्रहण गने
ऄदाित िा वनकाय समि जान सुनाआा कदनुपनेछ ।
८७. चिनचिाईने सूचनाः (१) ऄवभिेख प्रिासकिे सवमवतको वनणाय बमोवजम चिन चिाआा पाईन वनिेदन परे मा
चिन चिाईने वमवत खुिाआा फिानो वमवतमा फिानो घर जग्गाको चिन चिाईन कमाचारी खरटआा अईने हुँदा सो
वमवत ऄगािै घर जग्गा खावि गरीकदनु भवन चिन कदनुपने पिको नाममा सूचना जारी गनुापनेछ ।
(२) चिनकदनुपने सम्पवि ईजुरीको पिबाहेक ऄन्य कसैको भोगचिनमा रहेको भएमा ऄवभिेख
प्रिासकिे सोवह पिको नाममा ईपदफा (१) बमोवजमको सूचना जारीगनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम तोककएको वमवतमा खरटआा जाँदा घरजग्गा खािी गरे को भए सम्बवन्धत
कमाचारीिे चिन चिाआा कदएको मुचुलका खडागरी तथा घरजग्गा खािी नगरे को भए खािी गराआा चिन चिाआा
चिन चिाएको मुचुलका खडा गरी प्रवतिेदन साथ ऄवभिेख िाखामा पेि गनुापनेछ ।
पररच्छे द-१०
विविध
८८. नक्कि वनिेदनः (१) सवमवत समि दताा रहेको ईजुरीको कु नै सरोकारिािा पििे वििादको वमवसिमा रहेको कु नै
कागजपत्रको नक्कि विनको िावग वनिेदन कदएमा सवमवतिे ईि पििाआा सो कागजको नक्कि ईपिब्ध गराईनुपनेछ
।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदन दददा सम्बवन्धत पििे ईजुरी िाखामा रहेको वमवसिको नक्कि
विनुपदाा ईजुरी प्रिासक तथा ऄवभिेख िाखामा रहेको वमवसिको नक्कि विनुपने भएमा ऄवभिेख प्रिासक समि
वनिेदन पेि गनुापनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजमको वनिेदन कदनको एघार बजे ऄगािै पेि भएमा सम्बवन्धत कमाचारीिे सोवह
कदन र सो भन्दा पछी पेि भएमा सम्भि भएसम्म सोवह कदन नभए सोको भोविपलट नक्कि ईपिब्ध गराईनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोवजम वनिेदन दददा फरक फरक ईजुरीको िावग फरक फरक वनिेदन कदनुपनेछ ।
(५) वििादको कु नै पििे ईपदफा

(१) बमोवजमको वनिेदन दददा नक्किको सिामा कागजपत्रको फोटो

वखच्ने ऄनुमवत मागेमा सो कदनुपनेछ ।
(६) नक्कि वनिेदन दददा ऄनुसूची-१५ बमोवजमको ढाँचामा कदनुपनेछ ।
८९. नक्कि दस्तुरः (१) सम्बवन्धत प्रिासकिे दफा ८८ बमोवजम नक्कि िा फोटो वखच्नको िावग वनिेदन कदनेपिसँग
देहाय बमोवजमको दस्तुर विआा नक्कि ईपिब्ध गराईनुपनेछः
(क) नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रवत पृष्ठको रू ५।

– रुपैयाँको दरिे;

(ख) सवमवतको वनणाय कागजको हकमा प्रवत सक्कि पानाको प्रवत पृष्ठको रू ५।
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– रुपैयाँको दरिे; तथा

(ग) विखत कागजपत्रको नक्कि नविआा फोटो वखच्न चाहेमा प्रवत पानाको रू ५।

–

रुपैयाँको दरिे

।
(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन प्रचवित कानून बमोवजम नक्कि दस्तुर निाग्ने
पििाआा यस दफा बमोवजमको दस्तुर िाग्नेछैन ।
(३) यस दफा बमोवजम नक्कि ईतार गरी िैजाने पििे नक्कि ईतार गदाा िागेको खचाको व्यिस्था अफै
गनुापनेछ ।
९०.

दस्तुर ईलिेख गनेः (१) नक्कि प्रमावणत गने सम्बवन्धत प्रिासकिे नक्कि प्रमावणत गदाा नक्कि िैजाने पिको नाम
थर तथा ईजुरीमा हैवसयतका साथै नक्कि ईतार गरे िापत दावखि गरे को दस्तुर र नक्कि पाना समेत ईलिेख गरी
नक्कि कदएको व्यहोरा जनाआा नक्कि प्रमावणत गनुापनेछ ।
९१. दस्तुर चुिा नभआा नक्कि नकदआनेः सम्बवन्धत प्रिासकिे यस ऐन बमोवजम नक्कि माग्ने पििे नक्कि ईतार गदाा दफा
८९ बमोवजम िाग्ने दस्तुर दावखि नगदाासम्म नक्कि कदनेछैन र सो नक्किको अवधकाररकता प्रमावणत गना पाईनेछैन
।
९२. प्रचवित कानून बमोवजम हुनेः यस ऐनमा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन ईजुरीसँग सम्बवन्धत प्रचवित
कानूनमा कु नै कु रा िेवखएको भए सोमा िेवखए जवतको हकमा सोवह बमोवजम हुनेछ ।
९३. वनयम बनाईने ऄवधकारः सवमवतिे यस ऐनको प्रभािकारी कायाान्ियनको िावग अिश्यक वनयम बनाईन सक्नेछ ।
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ऄनुसूची-१
(दफा ८ को ईपदफा (२) सँग सम्बवन्धत)
ईजुरीको ढाँचा
न्यावयक सवमवत समि पेि गरे को
वनिेदन-पत्र

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

वजलिा

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

गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका, िडा नं
िस्ने

.

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

को .................................................................................................
छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा

को

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

.................................. ........................... )प्रथम पि( वनिेदक .............
विरुद्ध
..............

वजलिा

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

गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका, िडा नं
को

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

िस्ने िषा
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.

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

दोस्रो( विपिी ..................................................................................
)पि
विषयः सम्िन्ध विच्छेद
म वनम्न िुँदाहरुमा िेवखए िमोवजम वनिेदन गदाछु :
१.

म वनिेदक र यस वििादको दोस्रो पिविच संित २०६९ सािमा

सामावजक परम्परा ऄनुसार वििाह गररएको हो । वििाह भएपश्चात २ िषासम्म
ऄथाात २०७१ सािसम्म हामीविच सुमधुर दाम्पत्य जीिन रहेको वथयो ।
हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक
अपसमा िोग्ने स्िास्नीविचको सहमवत र सहकायामा छोरा जन्मेपछी क्रमिः
समस्या देखखदै जान थालयो । २०७१ सािको वतहारमा माआत गएपछी ईनी घर
अआनन् । पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरेँ । २ पटकसम्म विन गएँ ।
तर वनजिे वतमीसँग मेरो जीिन चलन सक्दैन

, म घर जान सविन , वतमी जे

गनुापछा गर भवन ठाडो जिाफ कदन थाविन । के कारणिे यस्तो हुन गयो भवन
सोध्दा ऄि वतम्रो र मेरो सम्िन्ध छैन अफु खुसी गर र मिाइ सम्पका नगर ,गरे मा
राम्रो हुँदन
ै भवन धाक धम्की र त्रास मसेत कदआन । िामो समयसम्म मन फके िा र
घर अईविन भवन पखी िसेँ तर अइनन । कररि ३ िषापछी ऄथाात २०७४ साि
भाद्र मवहनामा पुनः विन गएँ तर विपिी मसँग िोलदै निोिी घरवभत्र वछररन र
सािा जेठान पठाइ िारीररक अक्रमण गने सम्मको काया गरी मिाइ तथानाम
गावि गिौच गरे । मुवश्कििे ज्यान जोगाइ वनराि भएर घर फर्ककएँ र ऄि दोस्रो
पिश्रीमती मसँग पुनः फर्कक अईने र दाम्पत्य जीिन सुमधुर हुने सम्भािना
नभएकोिे पाररिाररक वििाद वनरुपणका िावग यो वनिेदन कदन अएको छु ।
२.

यस सवमवतबाट दोस्रो पि वझकाइ जे जो िुझ्नुपछा िुझी वििाद वनरुपण

गराइपाईँ ।
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३.

यस गाईँ पाविकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक कायाविवधको दफा

...... िमोवजम वनिेदन दस्तुर रु...., दोस्रो पि १ जनािाइ म्याद सूचना दस्तुर रु
........., पाना २ को वनिेदनको प्रवतविपी दस्तुर रु समेत गरी जम्मा .............
यसै वनिेदनसाथ दावखि गरे को छु ।...... रु
४.

यो वनिेदन स्थानीय सरकार संचािन ऐन

, २०७४ को दफा ४७

)२(

ऄनुसार यसै सवमवतको ऄवधकारिेत्रवभत्र पदाछ ।
५.

यो वनिेदन हदम्यादवभत्रै छ र म वनिेदकिाइ यस विषयमा वनिेदन कदने

हकदैया प्राप्त छ ।
६.

यस विषयमा ऄन्यत्र कही ँ कतै कु नै वनकायमा कु नै प्रकारको वनिेदन कदएको

छैन ।
७.

यसमा दोस्रो पिको माआती तफा का र मेरो घर तफा का पररिारका सदस्यहरु

वझकाइ थप व्यहोरा िुझ्न सककनेछ ।
८.

यसमा िेवखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन् , झुठा ठहरे कानून िमोवजम

संजाय भोग्न तयार छु ।

वनिेदक
नामः .............................
आवत संित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज िुभम् ।
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ऄनुसूची-२
(दफा ९ को ईपदफा (१) सँग सम्बवन्धत)
ईजुरी दताा गरे को वनस्साको ढाँचा
श्री ....................

........................ ।

विषय: ईजुरी दतााको वनस्सापत्र सम्बन्धमा ।

.................... बस्ने तपाआ विरुद्धमा ....................... बस्ने .................... िे ........................
................ .भनी ईजुरी दताा गना लयाएकोमा अजको वमवतमा दताा गरी दताा नं .......................................
कायम भएकोिे यो वनस्सा जारी गररकदएको छ ।

ऄवधकृ त कमाचारी
दस्तखत:........
वमवत:...........
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ऄनुसूची-३
(दफा ९ को ईपदफा (२) सँग सम्बवन्धत)
ताररख भपााआा
न्यावयक सवमवत
विरुिा गाईँ पाविकामा खडा गररएको तारे ख भरपाइ

िादी

प्रवतिादी

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

...................
मुद्दा ....................

वमवत ........... मा ......................................... काम भएकोिे सोही कदन ........... बजे यस न्यावयक
सवमवत/कायााियमा ईपवस्थत हुनेछु भनी सही गने ......

िादी ................

प्रवतिादी ................

आवत संित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज िुभम् ।
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ऄनुसूची-४
(दफा ९ को ईपदफा (३) सँग सम्बवन्धत)
ताररख पचाा
न्यावयक सवमवत
विरुिा गाईँ पाविका
बाट जारी भएको तारे खको पचाा

िादी

प्रवतिादी

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

.................
मुद्दाः ......................

वमवत ............... मा .................... काम गना ........ बजे हावजर हुन अईनुहोिा ।

फाँटिािाको दस्तखत
वमवत .................
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ऄनुसूची-५
(दफा १५ को ईपदफा (३) सँग सम्बवन्धत)
प्रवतिादको ढाँचा
विवखत जिाफको नमूना
न्यावयक सवमवत समि पेि गरे को
विवखत जिाफ
प्रथम पि
................................वजलिा

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

गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका
को.........................................

िडा नं

(नाता सम्बन्ध ईलिेख गने

िस्ने ...........................
)

िषा

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

विवखत जिाफ प्रस्तुतकताा.....................................................................को
दोस्रो पि
.............. वजलिागाईँ पाविका
को

.........

............. ./नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका, िडा नं

को छोरा िषा...................................................................

िस्ने

.

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

)वनिेदक( विपिी....................................................................................................
विषय सम्िन्ध विच्छेद ।
म वनम्न िुँदाहरुमा िेवखए िमोवजम वनिेदन गदाछु :
१.

म विवखत जिाफ प्रस्तुतकताा र विपिी वनिेदकविच संित २०६९ सािमा सामावजक परम्परा ऄनुसार

वििाह भएको व्यहोरा रठक हो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको रठक हो ।
२०७१ सािको वतहारमा माआत गएपछी म घर नफके को

, पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरे को , २

पटकसम्म विन अएको तर म घर नगएको ,मैिे विपिी वनिेदकिाइ दाम्पत्य जीिन चलन नसक्ने भनेको र मेरा
दाइभाइिे िारीररक अक्रमण गने सम्मको काया गरे कोभवन कपोिकवलपत झुठा र हुँदै नभएका वनराधार व्यहोरा
ईलिेख गरी वििाद गरे को कु रा ईलिेख गना चाहान्छु ।
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२.

मिाइ विपिी वनिेदक समेत वमिी गावि गिौच, डर, धाक, धम्की देखाइ हातपात गरी घरबाट वनकािा

गरे पछी म माआतीमा अइ िसेकी हुँ । वििाह भएको के ही िषापछी विना कारण ममाथी विवभन्न ककवसमका अरोप
िगाइ ऄपमान गने , गािी गिौच गने िगायतका कामहरु हुँदग
ै ए । पररिारका ऄन्य सदस्यहरुिे म माथी घृणा
गने, िोिचाि नगने जस्ता काया गरे पवन विपिीबाट के ही समय मिाइ नै समथान र सहयोग गदै अएका वथए तर
पछी विपिी वनिेदक समेत ईवनहरुसँगै वमिे र मिाइ जिरजस्त गरबाट वनकालने कायामा सहभागी भए । के कु न
कारणिे िा मेरो के गलतीिे यसो गरे का हुन भवन िुझ्दा िेिािेिा दाआजो नलयाएको भवन माआती पिसमेतको
अिोचना गने गरे का वथए । सायद ईवनहरुिाइ दाआजोकै िोभका कारण मिाइ घरबाट वनकािीकदएका हुनुपदाछ ।
मैिे कु नै गलती नगरे को र विपिी िोग्नेसँग पूिाित माया

, सद्भाि र सम्मान यथाित रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको

सम्िन्ध यथाित कायम गरीपाईँ ।
३.

घरबाट जिरजस्त वनकािेपछी ४ मवहनाको नािािक छोरा काखी च्यापेर माआती अएको झण्डै ३

िषासम्म िेखिर , सम्पका विवहन िसी ऄवहिे एक्कासी सम्िन्ध विच्छेदको माग गरी वनिेदन कदनु अफै ँ मा
अश्चयाजनक िागेको छ, सत्य तथ्य िुवझ कानून िमोवजम गररपाईँ ।
४.

िमोवजम विवखत जिाफ.... बाट जारी भएको स्थानीय न्यावयक कायाविधीको दफा.........................

यसै वनिेदनसाथ दावखि गरे को छु ।...... िापत दस्तुर रु
५.

यो विवखत जिाफ म्यादवभत्रै विइ म अफैं ईपवस्थत भएको छु ।

६.

यस विषयमा ऄन्यत्र कही ँ कतै कु नै वनकायमा कु नै प्रकारको वनिेदन कदएको छैन ।

७.

यसमा िेवखएका व्यहोरा रठक साँचो सत्य हुन्, झुठा ठहरे कानून िमोवजम संजाय भोग्न तयार छु ।

वनिेदक
नामः ...................................
आवत संित .............. मवहना ..................... साि .................गतेरोज िुभम् ।....................
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ऄनुसूची-६
(दफा २० को ईपदफा (६) सँग सम्बवन्धत)
विरुिा गाईँ पाविका न्यावयक सवमवतबाट जारी भएको
म्याद सूचना
.............................................................िस्ने

को नाईँ मा.....................................................

गाईँ पाविका ........................................ /नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका कायाांियबाट जारी
भएको १५ कदने सूचना )पन्र(

...............................................िस्ने

िे तपाईंको विरुद्ध....................................................................

वििाद परे को भवन वनिेदन दताा गरे को हुँदा सो को प्रवतविपी यसै साथ पठाइएको छ । ऄतः...................................
(१५ तपाइिे यो म्याद िुझेको िा ररत पूिाक तामेि भएको वमवतिेपन्र कदन वभत्रमा अफ्नो भनाआ सवहत अफैं िा कानून )
िमोवजमको िारे ि माफा त यस कायााियमा हावजर हुन अईनुहोिा । ऄन्यथा कानून िमोवजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ
।

आवत सम्बत। .........िुभम्.............गते रोज...................... मवहना....................... साि...................
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ऄनुसूची-७
(दफा ४२ को ईपदफा (१) सँग सम्बवन्धत)
वनणायको ढाँचा
विरुिा गाईँ पाविका न्यावयक सवमवत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
वनणाय
संित ............... सािको वनिेदन नं........
विषयः ििेसीबाट पानी झारे को ।

................. वजलिा ................ गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका िडा
नं............ ...............................िस्ने ..................................................................................प्रथम
पि
विरुद्ध

................. वजलिा ................ गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका िडा
नं............ ...............................िस्ने ..................................................................................दोस्रो
पि
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ िमोवजम वनिेदन दताा भइ सोही ऐनको दफा ४६
िमोवजम गठन भएको न्यावयक सवमवत समि प्रस्तुत हुन अएको मुद्दाको संविप्त तथ्य र वनणाय यस प्रकार छः

(१) .............. गाईँ

/नगर/ईपमहानगर/महानगरपाविका िडा नं. ....................... नक्सा वसट नं....

कक.नं........िे.फ...........को घरजग्गामा पवश्चम तफा का कक.नं..........का संवधयार विपिी ...................िे घर
िनाईँ दा अफ्नो घरजग्गामा वसमानासम्म अइ जोवड िनाएको तर छत तथा ििेसीको पानी अफ्नो घर
कम्पाईण्डवभत्र झानेगरी िनाएको हुँदा सो ििेसी िन्द गराआपाईँ भन्ने वनिेदकको वनिेदन व्यहोरा ।

39

(२) .............. गाईँ

/नगर/महानगर पाविकाबाट प्रचवित भिन वनमााण सम्िन्धी मापदण्ड िमोवजम आजाजत

प्राप्त गरी भिनको नक्सा समेत स्िीकृ त गराइ सो नक्सा िमोवजम भिन वनमााण गरे को हुँ । विपिी वनिेदकिे भने
िमोवजम अफ्नो घरको छत तथा ििेसीको पानी वनजको घर कम्पाईण्डवभत्र झाने नगरे को अफ्नै घरजग्गामा झाने
गरे को हुँदा झुठा वनिेदन खारे ज गररपाईँ भन्ने प्रत्यथीको विवखत जिाफ ।

(३) .............. गाईँ

/नगर/ईपमहानगर/महानगर पाविकाबाट स्थिगत वनररिण तथा सिेंिण गना गएका

प्राविवधक टोवििे स्थिगत वनररिण गरी वमवत.........मा पेि गरे को स्के च सवहतको प्रवतिेदनबाट प्रत्यथीको
घरतफा बाट छत तथा ििेसीको पानी खस्दा वनिेदकको घर कम्पाईण्डवभत्र पने गरे को देवखन्छ भन्ने व्यहोरा
ईलिेवखत भएको ।

(४) वििादका दुिै पििाइ

मेिवमिाप गराईने प्रयोजनका िावग

विरुिा

गाईँ पाविका िडा

नं........,................. मा रहेको मेिवमिाप के न्द्रमा पठाईँ दा मेिवमिाप हुन नसकी फर्कक अएको ।
वनणाय
दुिै पििाइ सुनुिाइको िावग अज पेिी तोककएकोमा वििादका सम्िवन्धत पिहरु स्ियमं तथा वनजहरुबाट वनयुि
गरे का कानून व्यिसायीहरु समेतको भनाइ सुनी पुनः वमिापत्र गनुाहोस भवन सम्झाईँ दा िुझाईँ दा पवन वमिापत्र
गना मञ्जुर नगनुा भएकोिे फाआिमा संिग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूलयाङ्कन गरी स्थानीय सरकार संचािन
ऐन २०७४ को दफा ४९(२) िमोवजमवनणाय कदनुपने हुन अइ वनणायतफा विचार गदाा वनिेदकको कक. नं....को
पवश्चमतफा प्रत्यथीको कक.नं....को घरजग्गा जोवडएर रहेकोमा वििाद देवखएन । वनिेदकको भनाइ ऄनुसार अफ्नो
घर कम्पाईण्डवभत्र प्रत्यथीको छत तथा ििेसीको पानी झारे को हो होआन भवन स्थिगत रुपमै जाँचिुझ गरी
प्राविवधक प्रवतिेदन पेि गना कायााियबाट खरट गएका प्राविवधक कमाचारीिे वमवत.............मा पेि गरे को स्के च
सवहतको प्राविवधक प्रवतिेदन समेतबाट वनिेदकको माग दािी िमोवजम अफ्नो घर कम्पाईण्डवभत्र प्रत्यथीको छत
तथा ििेसीबाट पानी झने गरे को भन्ने पुवष्ट हुने देवखन्छ । प्रत्यथीिे यस कायााियबाट पाररत गरे को नक्सामा समेत
छत तथा ििेसीको पानी अफ्नै घरजग्गामा झाने भवन देखाइएको र वनिेदकको घर कम्पाईण्डवभत्र पानी झाना
पाईनुपछा भवन प्रत्यथीिे दािी विरोध गना समेत नसके को र प्रचवित कानून र प्रचिनबाट समेत ऄकााको घर
कम्पाईण्डवभत्र अफ्नो छत तथा ििेसीको पानी झाना पाईने नदेवखएको हुँदा वनिेदकको माग िमोवजम प्रत्यथीिे
अफ्नो छत तथा ििेसीबाट अफ्नै घर जग्गामा पानी झाने प्रिन्ध गनुापने देवखन्छ । वनिेदकको घर कम्पाईण्डमा
पानी झाना नपाईने ठहछा । सो ठहनाािे तपविि बमोवजम गनुा ।
तपविि
१. सरोकारिािािे नक्कि माग गना अएमा वनयमानुसार दस्तुर विइ नक्कि कदनु ।
२. यो वनणायमा वचि निुझे ३५ कदनवभत्र ..............वजलिा ऄदाितमा पुनरािेदन गना जानु भवन
प्रत्यथीिाइ सुनाइकदनु ।
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३. म्यादवभत्र पुनरािेदन नपरे मा कानून िमोवजम वनणाय कायाान्ियन गनुा

/गराईनु ।

आवत संित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज िुभम् ।

ऄनुसच
ू ी-८
(दफा ४८ को सँग सम्बवन्धत)
ऄन्तररम संरिणात्मक अदेिको नमूना
विरुिा गाईँ पाविका न्यावयक सवमवत
संयोजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
अदेि
संित ............................ सािको वनिेदन नं........
विषयः वपवडतिाइ ईपचार गराईने सम्िन्धमा।
................. वजलिा ................ गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका िडा नं............
...............................िस्ने ..................................................................................प्रथम पि
विरुद्ध
................. वजलिा ................ गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका िडा नं............
...............................िस्ने ..................................................................................दोस्रो पि
यसमा वनिेदकको माग िमोवजम ..........................वजलिा िडा नं................................ िस्ने ...............को नावत
..........................को छोरा/छोरी िषा ................ को ................िे अफु िाइ ऄसाध्य रोग िावग वनयवमत रुपमा
हप्ताको २ पटक मृगौिा डायिोवसस गना वचककत्सकिे विफाररस गरे कोमा एकाघरका छोरा िषा .................. को
ँ ा नभएको िहाना गने गरे को , कवहिे
...........................िे वनयवमत रुपमा डायिोवसस गना ऄटेर गरे को , घरर घरर रुपैय
कवहिे कायााियको कामको व्यस्ततािे फु साद नवमिेको अकद कारण जनाइ अफु िे वनयवमत प्राप्त गनुापने स्िाथ्य सेिा प्राप्त गना
नसके को हुँदा अफ्नो जीिन झनझन खतरायुि िन्दै गएको भवन ऄस्पतािको वचककत्सकको पुजाा र विफाररस सवहत पेि हुन
अएको वनिेदन ईपर प्रारवम्भक रुपमा जाँचिुझ गदाा व्यहोरा मनावसि देवखएको हुँदा हाििाइ वनिेदकको िावग वचककत्सकिे
विफाररस गरे िमोवजम हरे क हप्ता २ पटक डायिोवसस गनुा गराईनु तथा वनजको स्िाथ्य

िाभका िावग अिश्यक ऄन्य

प्रिन्ध समेत वमिाईनु भवन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) िमोवजम विपिी ........................को
नाममा यो ऄन्तररम संरिणात्मक अदेि जारी गररकदएका छौं । यो अदेि वमवसि सामेि राखी विपिीिाइ िेखी पठाइकदनु
। यो अदेि ऄनुसार ईपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी वमवसि सामेि राख्नु र वनयमानुसार पेि गनुा ।
इवत संित ................... साि ..........मवहना....गते रोज..िुभम् ।
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ऄनुसूची-९
(दफा ५३ को ईपदफा (२) सँग सम्बवन्धत)
वमिापत्रको िावग वनिेदनको ढाँचा
विरुिा गाईँ पाविका न्यावयक सवमवत समि पेि गरे को वमिापत्रको संयुि वनिेदनपत्र
.............. वजलिागाईँ पाविका ............. . /नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका, िडा नं ......... .
को छोरा
................................................................................................. िस्ने ............... /छोरी/श्रीमवत
िषा )प्रथम पि( वनिेदक............................................................................... को ..................
विरुद्ध
.............. वजलिागाईँ पाविका ............. . /नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका, िडा नं ......... .
)दोस्रो पि( विवखत जिाफकताृृ............................................ को .................. िस्ने िषा ...............
विषयः सम्िन्ध विच्छे द ।
हामी वनिेदक वनम्न विवखत वनिेदन गदाछौः
१.

हामीविच संित २०६९ सािमा सामावजक परम्परा ऄनुसार वििाह गररएकोमा कररि २ िषासम्म सुमधुर

दाम्पत्य जीिन रहेको वथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोवह िषा २०७१ सािको
वतहारमा माआत गएपछी घर नअएको, पटक पटक घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरे को, विन गएको तर ईलटै कु टवपट गरी
पठाएको भवन वनिेदकको वनिेदन परे को ।
२.

अफु िाइ दाआजो नलयाएको वनईँ बाट घरमा हेिा गरे को, ऄपमान गरी जिरजस्त घरबाट वनकािा गरे को हो । अफु

खुिीिे माआत गइ िसेको होआन ऄझपवन िोग्नेप्रवत अफ्नो यथाित माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध
यथाित कायम गराइपाईँ भन्ने प्रत्यथीको विवखत जिाफ रहेको ।
३.

हामी झगडा गरर अयौं, के हीिषा िोग्ने स्िास्नी छु रटएर िस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को छ ।

घरमा सामान्य घरायसी विषयिे मनमुटाि भइ िोग्ने स्िास्नी ऄिग ऄिग िसेकोमा विरुिा गाईँ पाविकाको न्यावयक सवमवत
माफा त िडा नं को पहिमा................. मेिवमिाप के न्द्रमा मेिवमिापकताा ............................ ऄन्तगातको ................. .
एक अपसमा छिफि गरी वमिी अएको व्यहोरा यो छ की विगतमा जे जस्ता विषयमा ऄसमझदारी तथा िेमेि भएको
भएतापनी हामीविच एक ऄकााप्रवत विश्वास, सदभाि र प्रेम कायमै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध विच्छे द गरी पाईँ भन्ने
वनिेदन दािी छोवड पुनः सुमधुर सम्िन्धका साथ दाम्पत्य जीिनिाइ व्यिवस्थत ढंगिे ऄगावड िढाईने छौं । वनिेदकको घरमा
तत्काि िोग्ने स्िास्नी वमवि िस्ने िातािरण नहुने भएकोिे छु िै ठाईमा डेरा विइ िस्न हामी दुिै पि सहमत भएकािे स्थानीय
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सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ िमोवजम यो वमिापत्रको संयुि वनिेदन पेि गरे का )२( छौं , िेवखए िमोवजम
वमिापत्र गरी पाईँ ।
४.

विरुिा गाईँ पाविका स्थानीय न्यावयक कायाविधी िमोवजम यो वमिापत्रको संयुि वनिेदन दस्तुर बापत रु यसैसाथ

संिग्न छ ।
५.

यसमा िेवखएका व्यहोरा रठक साँचो हुन्, झुठा ठहरे कानून िमोवजम सहुँिा िुझाईँ िा ।

वनिेदकहरु
...................................... प्रथम पि
.................................... दोस्रो पि

आवत संित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज िुभम् ।
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ऄनुसूची-१०
(दफा ५३ को ईपदफा (५) सँग सम्बवन्धत)
वमिापत्रको ढाँचा

....................गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका न्यावयक सवमवतसमि पेि
गरे को वमिापत्रको संयुि वनिेदनपत्र
.............. वजलिागाईँ पाविका ............. ./नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका, िडा नं ......... .
को.................................................................................................

िस्ने

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

छोरा/छोरी/श्रीमवत
िषा )प्रथम पि( वनिेदक............................................................................... को ..................
विरुद्ध
.............. वजलिागाईँ पाविका ............. ./नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका, िडा नं
विवखत जिाफकताा........................को .......................िस्ने िषा........................ (दोस्रो पि)
विषयः सम्िन्ध विच्छेद ।

हामी वनिेदक वनम्न विवखत वनिेदन गदाछौं :
१.

हामीविच संित २०६९ सािमा सामावजक परम्परा ऄनुसार वििाह गररएकोमा कररि २

िषासम्म सुमधुर दाम्पत्य जीिन रहेको वथयो । हामीबाट २०७१ साि जेठमा १ छोराको समेत
जायजन्म भएको, सोवह िषा २०७१ सािको वतहारमा माआत गएपछी घर नअएको , पटक पटक
घर अईन फोनबाट ऄनुरोध गरे को , विन गएको तर ईलटै कु टवपट गरी पठाएको भवन वनिेदकको
वनिेदन परे को ।
२.

अफु िाइ दाआजो नलयाएको वनईँ बाट घरमा हेिा गरे को , ऄपमान गरी जिरजस्त घरबाट

वनकािा गरे को हो । अफु खुिीिे माआत गइ िसेको होआन ऄझपवन िोग्नेप्रवत अफ्नो यथाित
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माया, सद्भाि र सम्मान रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध यथाित कायम गराइपाईँ भन्ने
प्रत्यथीको विवखत जिाफ रहेको ।
३.

हामी झगडा गरर अयौं , के हीिषा िोग्ने स्िास्नी छु रटएर िस्यौं , हामीबाट एक सन्तानको

जायजन्म समेतभैसके को छ । घरमा सामान्य घरायसी विषयिे मनमुटाि भइ िोग्ने स्िास्नी ऄिग
ऄिग िसेकोमा विरुिा गाईँ पाविकाको स्थानीय न्यावयक सवमवत माफा त िडा नं ................. .
को पहिमा................. मेिवमिाप के न्द्रमा मेिवमिापकताा ............................ ऄन्तगातको
एक अपसमा छिफि गरी वमिी अएको व्यहोरा यो छ की विगतमा जे जस्ता विषयमा
ऄसमझदारी तथा िेमेि भएको भएतापनी हामीविच एक ऄकााप्रवत विश्वास
कायमै रहेकोिे िोग्ने स्िास्नीको सम्िन्ध विच्छेद गरी पाईँ भन्ने

, सदभाि र प्रेम

वनिेदन दािी छोवड पुनः सुमधुर

सम्िन्धका साथ दाम्पत्य जीिनिाइ व्यिवस्थत ढंगिे ऄगावड िढाईने छौं । वनिेदकको घरमा तत्काि िोग्ने स्िास्नी
वमवि िस्ने िातािरण नहुने भएकोिे छु िै ठाईमा डेरा विइ िस्न हामी दुिै पि सहमत भएकािे स्थानीय सरकार
संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७

िमोवजम यो वमिापत्रको संयुि वनिेदन पेि गरे का छौं )२(, िेवखए िमोवजम

वमिापत्र गरी पाईँ ।
४.

विरुिा गाँईपाविका स्थानीय न्यावयक कायाविधी िमोवजम यो वमिापत्रको संयुि वनिेदन दस्तुर बापत

रु यसैसाथ संिग्न छ ।
५.

यसमा िेवखएका व्यहोरा रठक साँचो हुन्, झुठा ठहरे कानून िमोवजम सहुँिा िुझाईँ िा ।

वनिेदकहरु
...................................... प्रथम पि

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

आवत संित् ............. साि...................मवहना......................गते.....................रोज िुभम् ।
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ऄनुसूची-११
(दफा ६० को ईपदफा (३) सँग सम्बवन्धत)
मेिवमिापकताामा सूचीकृ त हुने वनिेदन ढाँचा
न्यावयक सवमवत
विरुिा गाईँ पाविका समि पेि गरे को वनिेदन

विषयः मेिवमिापकताामा सूचीकृ त हुन पाईँ ।

फोटो

प्रस्तुत विषयमा तपवसिमा ईलिेवखत कागजातहरुको प्रवतविपी साथै राखी ............ गाईँ पाविकाको न्यावयक
सवमवत ऄन्तगातका ............ मेिवमिाप के न्द्रमा सूचीकृ त भइ मेिवमिाप गराईन ऄनुमती पाईँ भनी वनिेदन
गदाछु ।
तपवसि
१) नागररकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी
२) स्नातक तहसम्म

ईवतणा गरे को िैविक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,

३) मेिवमिापकतााको ताविम
४) मेिवमिाप सम्बन्धी ऄनुभि
५) व्यविगत वििरण

,

प्राप्त गरे को प्रमाणपत्रको छायाँकपी,
र

(Bio- data)
वनिेदक
नाम थरः ..........
दस्तखतः ...........
वमवतः .............

46

ऄनुसूची-१२
(दफा ७६ को ईपदफा (१) सँग सम्बवन्धत)
विरुिा गाईँ पाविका न्यावयक सवमवत समि पेि गरे को
भररभराईको वनिेदन पत्र

विषयः भररभराइ पाईँ भन्ने िारे ।
वनिेदक................................िस्ने......÷िादी÷प्रवतिादी
विरुद्ध
विपिी.............िस्ने.......÷िादी÷प्रवतिादी
मुद्धा
म वनिेदक वनिेदन िापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी वनम्न व्यहोरा वनिेदन गदाछु ।
१ ईपरोि विपिीसंगको ईलिेवखत मुद्धा यस गाईँ पाविकाको न्यावयक सवमवतको वमवत

को वनणाय..............

बमोवजम मैिे यस कायााियमा राखेको दस्तुर/रकम वमवत वजलिा ऄदाितको...................को श्री..............
फै सिा बमोवजम मैिे भरी भराइ पाईने ठहर भएको हुँदा ईि रकम भरी भराइ पाईन यो वनिेदन पेि गरे को
छु ।
२

मैिे यस कायााियमा जम्मा गरे को दस्तुर .÷रकमको भरपाइ ÷रवसद÷भौचरको सक्किै प्रवत र सम्मानीत
श्रीवजलिा ऄदाितको ऄवन्तम फै सिाको छायाकपी यसै साथ संिग्न छ ।.......................

३यसमा िेवखएको व्यहोरा रठक हो ., झुठा ठहरे सहुँिा बुझाईिा ।
वनिेदक
वनज..............
इवत संितरोज िुभम् ।........गते.............मवहना...................साि..................
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ऄनुसूची-१३
(दफा ७७ को ईपदफा (१) सँग सम्बवन्धत)
चिन चिाईने वनिेदन
विरुिा गाँईपाविकामा पेि गरे को
वनिेदन पत्र
विषयः चिन चिाइ पाईँ भन्ने िारे ।
वनिेदक.....................िस्ने......./िादी/प्रवतिादी
विरुद्ध
विपिी..................िस्ने......./िादी/प्रवतिादी
मुद्धा
म वनिेदक वनिेदन िापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी वनम्न व्यहोरा वनिेदन गदाछु ।
१ ईपरोि विपिीसंगको ईलिेखीत मुद्धा यस गाईँ पाविकाको न्यावयक सवमवतबाट वमवत मा वनणाय भइ ईि........
मेरो हक ) िा जुन सम्पवि भोग गना पाईने गरी वनणाय भएको छ सो सम्पवि िा िस्तु ईलिेख गने( घर जग्गा
श्र

वजलिा ऄदाितमा विपिीिे ......

सम्मानीत ऄदाितबाट समेत वमवत

ग र स्िावमत्िको हुने ठहर भएकोमा श्रीपुनरािोिकन गरे कोमा

मा वनणाय हुँदा न्यावयक सवमवतकै वनणायिाइ सदर गरी मेरै ..............

हक भोग कायम गरे को हुँदा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पवि रहेको हुँदा विघ्रावतविघ्र मिाइ ईि
सम्पवि चिन चिाइ पाईन यो वनिेदन पेि गरे को छु ।
२यसै वनिेदन साथ देहायका कागजातहरु संिग्न गरे को छु । .
कमा गरे को वनणायको छाँयाँकपी............न्यावयक सवमवतिे वमवत .
खको सदर फै सिाको छाँयाँकपी.............वजलिा ऄदाितिे गरे को वमवत...........श्री .
गयस वििाद सम्िद्ध वमवसि यसै कायााियमा रहेको छ । .
घिेवखएको व्यहोरा रठक साँचो छ ., झुठा ठहरे कानून बमोवजम सहुँिा बुझाईँ िा ।
वनिेदक
वनज...............
इवत संितरोज िुभम् ।........गते.............मवहना...................साि..................
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ऄनुसूची-१४
(दफा ७९ को ईपदफा (४) सँग सम्बवन्धत)

सम्पवत रोक्काको ऄदेि

विरुिा गाईँ पाविका न्यावयक सवमवत
संयोजक
श्री .........................................................................................
सदस्य
श्री ...........................................................................................
सदस्य
श्री ...........................................................................................
अदेि
संित ........सािको वनिेदन नं .................
विषयः सम्पवत हस्तान्तरण रोक्का
स्याङ्जा

वजलिा

विरुिा

गाँईपाविका

िडा नं

.......

िस्ने

को छोरा
................................................................................................. /छोरी/श्रीमवतिषा

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

को)प्रथम पि( वनिेदक.........................................................
विरुद्ध
......वजलिा...........गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका,

िडा नं....विपिी (दोश्रो

पि)..........िस्ने....िषा.....को यसमा वनिेदकको माग बमोवजम......वजलिा........
......गाईँ पाविका/नगरपाविका/ईपमहानगरपाविका/महानगरपाविका,

िडा नं.... िे.फ.........कक.नं........ जग्गामा

बनेको.........को नाममा रहेको ऄिण्डाको..................िगाकफटको चार तलिे घर र विग िगापात समेत विपिी....सम्पवि
वनज विपिीबाट ऄन्य ऄंवियारहरुको मन्जुरी विना हक हस्तान्तरण हुन सक्ने अिंका गरी वनिेदकिे कदएको वनिेदन ईपर
प्रारवम्भक रुपमा जाँचिुझ गदाा व्यहोरा मनावसि देवखएको हुँदा हाििाइ प्रत्य िी को नाममा रहेको ईवलिवखत घरजग्गाको
हक हस्तान्तरण गना वसफाररस नकदन िडािाइ र ऄको अदेि नभएसम्मका िावग ईि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगनुा /गना
नकदनु भनी मािपोत कायााियको नाममा समेत स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोवजम यो
रोक्काको अदेि जारी गररकदएका छौं । यो अदेि वमवसि सामेि राखी सम्िवन्धत कायााियहरुमा पठाइकदनु । यो अदेि
ऄनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी वमवसि सामेि राख्नु र वनयमानुसार पेि गनुा ।
इवत संित................साि.............मावहना...........गते‘..........रोज िुभम् ।
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ऄनुसूची-१५
(दफा ८८ को ईपदफा (६) सँग सम्बवन्धत)
नक्किको िावग वनिेदन
न्यावयक सवमवत
विरुिा गाईँ पाविकामा पेि गरे को
वनिेदन पत्र
विषयः नक्कि पाईँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... वनिेदक/िादी/प्रवतिादी
विरुद्ध

............... बस्ने ................................................................................ विपिी/िादी/प्रवतिादी
मुद्दाः ..................................

...................................... ।
म वनिेदक वनिेदन दस्तुर िापत रु. १०।– साथै राखी वनम्न व्यहोरा वनिेदन गदाछुः

(१) ईपरोि विपिीसँगको ईलिेवखत मुद्दामा ऄध्ययनको िावग देहायका कागजातहरु अिश्यक परे को हुँदा प्रमावणत
प्रवतविपी पाईँ भनी यो वनिेदन साथ ईपवस्थत भएको छु । ऄतः नक्किको प्रमावणत प्रवतविपी पाईँ ।
देहाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) िेवखएको व्यहोरा रठक साँचो छ, झुिा ठहरे कानून बमोवजम सहुँिा बुझाईँ िा ।
वनिेदक
वनज ..........................
आवत सम्ित् ......... साि .... मवहना .... गते रोज् ... िुभम् ................
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