जैमिनन नगरऩामिका

आवाद जग्गािा बोटववरुवा हटाउने सम्बन्धी कार्यववधध, २०७६
जैमभनन नगयकामयऩामरकाको फैठकवाट स्वीकृत मभनत २०७^।(।)&
प्रस्तावना
जैमभनन नगयऩामरकाको आर्थयक सभद्
ृ र्धका रार्ग कृषष, ऩशु य ऩमयटन ऺेत्रको षवकास भापयत

योजगायीका अवसय फढाइ जनताको जीवनस्तय उठाउन, हावाऩानी य भनोयभ बूबाग बएको मस
नगयऺेत्रराई आकषयक गन्तव्म स्थर वनाउन य षवदे श ऩरामन तथा फढ्दो वसाइसयाइराई

कभ गनय तथा ऩशु चौऩामा य वन्मजन्तुवाट वारी सॊयऺण गयी कृषषभा अवसय वढाउनको
रार्ग आवाद ऺेत्रराई थऩ ब्मवस्स्थत वनाउन फाञ्छनीम बएकोरे नगयसबाफाट ऩारयत

नीनतको ननदे शानस
ु ाय जैमभनन नगयऩामरकाको प्रशासकीम कामयषवर्ध ननममभत गने ऐन, २०७४
को दपा ३ फभोस्जभ जैमभनन नगय कामयऩामरकारे मो कामयषवर्ध जायी गये को छ ।
प्रारम्म्िक
१= सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बM
-१_ मस कामयषवर्धराई जैमभनी नगयऩामरकाको æआवाद जग्गाभा फोट षवरुवा हटाउने सम्फन्धी
कामयषवर्ध, २०७६Æ बननने छ ।
-२_ मो कामयषवर्ध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा:
षवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयषवर्धभाM
क) “नगय सबा” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाको नगयसबाराई सम्झनु ऩनेछ ।
ख_ “कामयऩामरका” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाको नगय कामयऩामरका सम्झनु ऩनेछ ।
ग_ “प्रभुख” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका नगय प्रभुखराई सम्झनु ऩनेछ ।
घ_ “उऩप्रभुख” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका उऩप्रभुखराई सम्झनु ऩनेछ ।
ङ_ “प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृतराई
सम्झनु ऩनेछ ।

च_ “वडा अध्मऺ” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरका मबत्रका आ-आफ्नो वडाका वडा अध्मऺहरु
सम्झनु ऩनेछ ।
छ_ “नगयऩामरका” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाराई सम्झनु ऩदय छ ।
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ज) “वडा समभनत” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका षवमबन्न वडाभा ननवायर्चत वडा समभनतका
जनप्रनतननर्धहरुराई सम्झनु ऩदय छ ।
झ) “वडा सदस्म” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाका षवमबन्न वडा समभनतका सदस्मराई सम्झनु
ऩनेछ ।

ञ) “सर्चव” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकाफाट वडा कामायरमभा सर्चवको काभ गनय खटाइएको
कभयचायी सम्झनु ऩदय छ ।
ट) “प्राषवर्धक” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरकावाट वडा कामायरमभा प्राषवर्धक काभ गनय
तोककएको कभयचायी सम्झनु ऩदय छ ।
ठ_ “आवाद जग्गा” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरका अन्तयगत यहे को व्मस्तत वा कुनै सयकायी

ननकामको नाभभा यहे को वा सम्झौता वा अन्म कुनै कानूनी प्रकृमावाट कोही कसैरे बोगचरन

गये को घय, धन्साय, शौचारम, गोठ, आॉगन, कये शावायी, खेत, फायी तथा खयवायीराई सम्झनु ऩदय छ
।

ड_ “नगयऩामरका कामायरम” बन्नारे जैमभनी नगयऩामरका, नगयकामयऩामरकाको कामायरम,
कुश्भीसेया फाग्रङ
ु राई सम्झनु ऩदय छ ।
३. घर, धन्सार, शोचािर्, गोठ, आॉगनबाट रुख, बोट, िहरा हटाउने
(१) कसैको नाभभा यहे को घय, धन्साय, शौचारम, गोठ, आॉगनसॉग जोडडएको जग्गाभा यहे को वा
घय, धन्साय, शौचारम, गोठ, आॉगनवाट दश मभटय नस्जकभा उम्रेको वा यहे को फारी वा वोट वा
रुख वा रहया ऩयू ै हटाउनु ऩनेछ ।
(२) १० मभटय ऩय यहे को फारी वा वोट वा रुख वा रहयाको कुनै हाॉगो वा टुप्ऩोरे मसभाना ऩाय
गये को अवस्थाभा मसभाना ऩाय गये को हाॉगो वा टुप्ऩोराई काण्डवाटै हटाउनु ऩनेछ ।
४. आवाद जग्गावाट रुख, बोट, िहरा इत्र्ादी हटाउने
अको व्मस्ततको जग्गा सॉग जोडडएको आवादी जग्गाको मसभानाको छे उकुनावाट १ मभटय
नस्जकभा यहे को खाद्ध्मान्न फारी वा परपुरको वोट फाहे कका रुख, षवरुवा, वोट, डारेघाॉस

इत्मादी हटाउनु ऩनेछ । तय कुनै खाद्ध्मान्न वारी वा परपूरको वोट, रुखको हाॉगो वा टुप्ऩो

वा रहयारे मसभाना ऩाय गये को अवस्थाभा उतत फारी वा वोट वा रुख वा रहयाको मसभाना
ऩाय गये को हाॉगो वा टुप्ऩो वा रहयाराई काण्डवाटै हटाउनु ऩनेछ ।
५. ननवेदन ददनु ऩने
(१) फारी वा फोटषवरुवा वा रूख वा रहयारे भकाय ऩाये को छ बन्ने रागेभा षऩडडत व्मस्ततरे
आवाद जग्गा य असय ऩये को स्थान य सम्फस्न्धत व्मस्ततको ठाउॉ ठे गाना सभेत खुराई वडा
कामायरम वा नस्जकको वडा समभनतको सदस्म सभऺ ननवेदन ददनु ऩनेछ ।
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(२) कामायरमभा ददएको ननवेदन सर्चवरे दताय गयी वडा अध्मऺ सभऺ तुरुन्त ऩेश गनुय ऩनेछ
।

६. वडा सदस्र्िे कारवाही चिाउने
(१) वडा सदस्म सभऺ ननवेदन ददएको अवस्थाभा वडा सदस्मरे सम्फस्न्धत व्मस्ततहरुको
उऩस्स्थनतभा वा सम्फस्न्धत व्मस्तत भध्मे कुनै वा दव
ु ै अनुऩस्स्थत यहे को अवस्थाभा
आसऩासका सभाज सेवाभा मोगदान ददने नागरयकहरुको सभूह वनाइ ननयीऺण गनेछ ।

(२) स्थरगत ननयीऺण गदाय नाऩजाॉच गनय नै नऩने गयी असय ऩये को सोझै दे खखएभा स्थरगत
ननयीऺणको क्रभभै सम्फस्न्धत धनीराई असय ऩाये को फारी वा रुख वा वोट वा रहया हटाउन
भौखखक ननदे शन ददनेछ ।
(३) वडा सदस्मरे ननदे शन ददएको ५ ददन मबत्र ननदे शन भान्नु सम्फस्न्धत व्मस्ततको कतयव्म
हुनेछ ।

(४) वडा सदस्मरे ददएको आदे श मस कामयषवर्ध फभोस्जभ नबएको रागेभा सम्फस्न्धत
व्मस्ततरे वडा अध्मऺ सभऺ ऩन
ु ननयीऺणका रार्ग ननवेदन ददन सतने छ ।
(५) वडा सदस्मरे ददएको ननदे शन अवऻा गयी अटे य गये भा सम्फस्न्धत षऩडडत व्मस्ततरे वडा
अध्मऺ सभऺ मरखखत ननवेदन ददन सतनेछ । वडा अध्मऺ सभऺ ननवेदन गदाय रु १००
(अऺेरुऩी १०० भात्र) ननवेदन दस्तयु राग्नेछ ।
७. वडा अध्र्ऺिे कारवाही चिाउने
(१) वडा अध्मऺ वा वडा कामायरमभा ननवेदन ददएको अवस्थाभा ननवेदन दताय गयी वडा
अध्मऺरे प्राषवर्धक कभयचायी सदहत सम्फस्न्धत व्मस्ततहरुको उऩस्स्थनतभा वा सम्फस्न्धत
व्मस्तत भध्मे कुनै वा दव
ु ै अनऩ
ु स्स्थत यहे को अवस्थाभा आसऩासका सभाज सेवाभा मोगदान
ददने नागरयकहरुको सभूह वनाइ स्थरगत ननयीऺण गनेछ ।

(२) स्थरगत ननयीऺण गदाय असय गये को दे खखएभा स्थरगत ननयीऺणको क्रभभै सम्फस्न्धत
धनीराई असय ऩाये को फारी वा रुख वा वोट वा रहया हटाउन भौखखक ननदे शन ददई त्मस्तो
आदे शको ब्महोया ननवेदनभा अमबरेखखकयण गनेछ ।
(३) भौखखक आदे श ददएको ३ ददन सम्भ फारी वा वोट वा रुख वा रहया हटाएको छै न बन्ने
जानकायी आएभा उऩदपा २ फभोस्जभको अमबरेख फभोस्जभ ऩत्राचाय गयी मरखखत आदे श
ददनेछ ।
(४) वडा अध्मऺरे मरखखत आदे श ददएको ३ ददन मबत्र आदे श भान्नु सम्फस्न्धत व्मस्ततको
कतयव्म हुनेछ ।

(५) वडा अध्मऺरे ददएको मरखखत आदे श नभानेभा वा अटे य गये भा वडा अध्मऺरे
नगयऩामरका कामायरमराई सो को ब्महोया जानकायी गयाई आफ्नै ऩहरभा हटाउन ऩहर गनेछ
।
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(६) वडा अध्मऺरे ददएको आदे श मस कामयषवर्ध फभोस्जभ नबएको रागेभा सम्फस्न्धत
व्मस्ततरे नगयऩामरका कामायरमभा आदे श बएको ३ ददन मबत्र ऩुन: ननयीऺणका रार्ग ननवेदन

ददनु ऩनेछ । मसयी नगयऩामरका कामायरमभा ननवेदन गदाय रु १०० (अऺेरुऩी १०० भात्र)
ननवेदन दस्तुय राग्नेछ ।

(७) उऩदपा ५ फभोस्जभ वडा अध्मऺरे रेखी जानकायी गयाएको षवषमभा नगयऩामरका
कामायरमभा गुनासो नऩये को बएभा दपा ८ को उऩदपा ५ फभोस्जभ ननणयम गयी वडा अध्मऺरे
हटाउने ब्मवस्था मभराउनेछ ।

८. कार्ायिर्िे कारवाही चिाउने
(१) वडाको आदे शका सम्फन्धभा नगयऩामरका कामायरमभा गुनासो ऩये को अवस्थाभा नगय
प्रभुख वा उऩप्रभुख वा प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृतरे प्राषवर्धक कभयचायी सदहत स्थरगत
अनुगभन गनेछ ।

(२) स्थरगत ननयीऺण गदाय मस कामयषवर्ध फभोस्जभ असय गये को दे खखएभा स्थरगत
ननयीऺणको क्रभभै सम्फस्न्धत धनीराई असय ऩाये को फारी वा रुख वा वोट वा रहया हटाउन
भौखखक ननदे शन ददनेछ ।
(३) भौखखक आदे श ददएको ३ ददन सम्भ फारी वा वोट वा रुख वा रहया हटाएको छै न बन्ने
जानकायी आएभा प्रभख
ु वा प्रभख
ु को काभ गनय तोककएको ननवायर्चत जनप्रनतननर्धरे मरखखत
आदे श ददनेछ ।

(४) उऩदपा ३ फभोस्जभ मरखखत आदे श ददएको ३ ददन मबत्र आदे श भान्नु सम्फस्न्धत
व्मस्ततको कतयव्म हुनेछ ।

(५) प्रभख
वा वडा अध्मऺरे मरखखत आदे श ददएको ३ ददन मबत्र वोट वा रुख वा रहया
ु

हटाएको छै न बन्ने मरखखत जानकायी आएभा वा दपा ७ को उऩदपा ६ फभोस्जभ ननवेदन
नऩये भा प्रभुखको अध्मऺताभा उऩप्रभख
ु य प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत सदस्म यहे को समभनतरे

ननणयम गयी नगयऩामरकाको आफ्नै ऩहरभा असय ऩये सम्भको फारी वा वोट वा रुख वा रहया
हटाउनेछ ।
९. खचय िराउने
(१) सम्फस्न्धत ब्मस्ततरे आपै नहटाई नगयऩामरकाको ऩहरभा फारी वा वोट वा रुख वा रहया
हटाउॉ दा रागेको खचय सम्फस्न्धत व्मस्ततवाट सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।
(२) त्मस्तो यकभ सम्फस्न्धत व्मस्ततरे ननतये सम्भ उतत ब्मस्ततराई सयकायी सेवा य सुषवधा
उऩरब्ध गयाइने छै न ।

(३) आर्थयक अवस्था ज्मादै ननम्न बएको वा राऩता बएको वा सम्ऩकय षवदहन बएको १० वषय
फढी बएको व्मस्तत बएभा खचय बयाउने षवषम कामयऩामरकाको ननणयम फभोस्जभ हुनेछ ।
Page 4 of 5

१०_ बबववध
-क_ सूचना जायी गने
मो कामयषवर्ध फन्नु अनघ नै हुकेका रुख, षवरुवा,

फोट, डारेघाॉस, रहया इत्मादी हटाउन ६

भदहनाको सभमावर्ध ददई नगयऩामरका कामायरमरे सावयजननक सूचना जायी गनेछ ।
-ख_ सावयजननक तथा सयकायी स्थर जस्तै चौतायी, वन, उद्मान, सडक इत्मादीभा यहे को रुख
वा वोट वा डारेघाॉस वा रहया इत्मादीरे व्मस्ततको घय वा धन्साय वा गोठ वा आॉगन वा
शौचारम वा सावयजननक तथा ननजी भस्न्दय वा सावयजननक तथा सॊस्थागत बवनराई असय
ऩाये को सम्फन्धभा सॊयचना ननभायण गये को सभम, जोखखभको गास्म्बमयता आदद षवषमराई
षवचाय गयी आवस्मक ननणयम मरनु ऩनेछ ।
(ग) सॊशोधन
मो कामयषवर्ध सॊशोधन गनय आवस्मक ऩये भा कानून शाखा वा कानून शाखाको काभ गनय
तोककएको कभयचायीरे

सॊशोधन प्रस्ताव तमाय गयी प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत भापयत

कामयऩामरकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।
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